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Şairin həyatı:
Baltacı Araz adı ilə tanınan Məhəmməd Məhəmmədəli oğlu1953cü il oktyabr ayının 23-də Güney Azərbaycanın Mərənd bölgəsində yerləşən Yuxarı Dizə kəndində dünyaya gəlmişdir.Orta
təhsilini doğma Mərənd şəhərində başa çatdırdıqdan sonra 19751979-cü illər arasında İstanbulun Mimar Sinan Güzəl Sanatlar
Üniversitesində ali təhsil almışdır.
1979–cu ildə ana yurduna döndükdən sonra solçu təşkilatın üzvü
kimi əvvəlcə şah rejiminə, sonralar isə islam hakimiyyətinə qarşı
mubarizə apardığı illərdə eyni zamanda ədəbi çalışmaları ilə də
məşğul olmuşdur. Həmin illərdə ilk şeirləri Tehranda yayılan
“Yoldaş” dərgisində işıq üzü görmüşdür.
1990-cı ildə ölüm təhlükəsi qarşısında ana yurdu Mərəndi tərk
etmək məcburiyyətində qalmış, Almaniyaya sığınaraq siyasi
fəaliyyətini burada davam etdirmişdir.
Baltacı Araz öz məqalə və şeirlərində Pəhləvi sülaləsi zamanı,
eləcə də həmin təfəkkürün davamı olan bugünkü Iran İslam
Respublikasında fars şovinizminin hegemonluğu və basqısı
altında milli və dini zülmə məruz qalmış Azərbaycanın və
Azərbaycan Türklərinin problemlərini,
tapdalanmış doğal
haqlarını dilə gətirmiş, yazdığı əsərlərində Azərbaycanın
özgürlük məfkurəsinin bilimsəl, fəlsəfi, siyasi, hüquqi, iqtisadi, ...
əsaslarının nəzəri təhlilini vermişdir.
Şair yaradıcılığında parçalanmış bir xalqın ana yurdundan danışır.
Güney ilə Quzey Azərbaycanın bütövləşməsi haqqında
düçüncəsini ortaya qoyur.
Şair yazır:
O tay ilə bu tay vahid bir candır,
Adı odlar yurdu Azərbaycandır!
Şair "O tay, bu tay Vətəndir" adlı əsərində oxucuya bütöv
Azərbaycan ideyasını aşılayır, millətimizin siyasi və milli
baxımdan şüurlanması işinə öz payını verir.
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O, bu əsərini xalqımızın bütöv Azərbaycan arzusunu, istəyini
yansıdan və yurdsevər ürəklərdə bütöv Azərbaycan bayrağını
dalğalandıran Gülüstan poemasının yaradıcısı olan unudulmaz
xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadəyə ithaf etmişdir.
Şair Baltaçı Arazın digər önəmli əsəri “Uyqarlaş” adlı kitabıdır.
Şair bu əsərində insanları uyqar, mədəni və çağdaş olmağa, öz
haqlarını tanıyıb qorumağa çağırır. O, Azərbaycan Türk xalqını
İslamın gerici ehkamlarına, irqçi Firdovsisayağı baxışlara
uymamağa səsləyir. O, qadın haqqında dargörüşlü baxışları,
Türk kültürünə və ictimaiyyətinə aşılanmış irticaçı və
geridəgalmış düşüncəni tanıdır, çağdaş insana yaraşan baxışlarını
ortaya qoyur. Onun fikrincə, qadın azadlığı hər ülkədə onun
mədəniyyəti və insan haqlarını tanımaq ölçüsüdür.
Şair deyirdi, azad ana azad övlad yetişdirər, insansevərliyi və
özgürlüyü onun ruhuna aşılıyar. Azad ruhlu insan kölə olmaz,
kölə etməz və hər zaman öz haqqını arayıb alar.
Baltacı Araz ömrünün sonunadək Güney Azərbaycanın
özgürlüyü, eləcə də erməni daşnakları tərəfindən işqal olunmuş
Qarabağın azadlığı uğrunda qələmi ilə mubarizə aparmışdır. Bu
məsələlər haqqında hazırladığı „Təbriz ilə Qarabağımızı kim
qurtaracaq?“ adlı kitabında o taylı-bu taylı soydaşlarımızın ortaq
dərdi – işğalda olan torpaqlarımızı düşünmək və birgə çıxış yolu
ilə bağlı düşüncə və fikirlərini yazmışdır.
Ürəyi xalqla döyünən şairimiz ömrünün son dəqiqələrində
Azərbaycana həsr etdiyi növbəti şeirini yazarkən 2012-ci il
iyunun 25-də, səhər saat 5:00-də ürək infarktı geçirərək dünyasını
dəyişmişdir. Şair 2012-ci il iyunun 28-də Almanıyanın Münster
şəhərindəki Lauheide məzarlığında torpağa tapışırılıb.Yurdsevər
Güney Azərbaycanın istiqlal şairi Baltacı Arazdan aşağıdakı
əsərlər yadigar qalmışdır:
Otay Butay Vetendir, Uyqarlaş və digər fars dilində yazılan
„Azərbaycan inqilaba hamilədir“ adlı kitabıdır.
Şair öz səmərəli yaşamını sevdiyi vətəninin və xalqının azadlığı
yolunda ərmağan qoymuşdur. Onun əsərləri 2004-cü ildən
etibarən Azadtribun və Solgunaz internet sitələrində
yayımlanmaqdadır.
10.10.2013 Eldar Güneyli
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Baltacı Araz şairdən çap olan kitablar:
1 – Uyqarlaş! (latin və ərəb əlifbasında)
2 – Otay, Butay Vətəndir (latin və ərəb əlifbasında)
3 – Tərbiz ilə Qarabağımızı kim qurtaracaq (Latin əlifbasında)
4 – Azərbaycanı istiqlal qurtarar! (Ərəb əlifbasında)
5 – Azərbaycan istiqlala hamilədir (Fars dilində)
Kitablar Pdf Formatında şairin internet websitəsində:
http://www.otay-butay-vetendir.com yayımlanmaqdadır.
Kitabların çap və yaymaq haqqı hər kəsə içərisinə əl
vurmamaq şərtiylə yazar tərəfindən sərbəst buraxılıbdır.
10.10.2013
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Milli aktivistlərimizə (fəallarımıza) müraciət!
Əziz və hörmətli soydaşlarım, bildiyiniz kimi yazıb-sunduğum
əsərlərin yazıcısı mən olsan da, o əsərlərin gərçək sahibləri
bugünkü və gələcəkdəki turançı və bütöv azərbaycançı
soydaşlarımızdırlar. Əlbəttə ki, irtica ilə milli sömürünün kökü
qazıldıqdan sonra sunduğum əsərlər dəyərlərini itirib və tarixin
müzəsinə göndəriləcəklər. Lakin tarixin müzəsinə göndərilmədən
öncəyə dək gündəmdə qalmalıdırlar.
Çünkü düz söz hər zaman üçün düzdür
Arazın hər sözü eskiməz sözdür. (könəlməz)
Yazıcı olaraq milli fəallarımızdan vardır ki, dediyinə görə
Azərbaycanın milli məsələsi haqqında beş yüzdən fazla yazı
yazıbdır, lakin yazdığı yazılar ilə o yazılara bənzər yaxşı yazılar
da jurnalisti yazılar olduqları üçün fotografçiların
məhsulları təkin zalıma qarşı məzlumu duyğulandırıb, milli
ruhlarını oyadıb və milli mənfəətlərinin doğrultusunda
düşünmələrinə yol açıb və yararlı olduqları qədər hörmət qazana
biliblər. Vəlakin jurnalisti yazılar olduqları üçün, yəni siyasəti
iqtisadla yox, bəlkə siyasərlə izah etdikləri üçün, o cümlədən niyə
istiqlal? Niyə federalizm? Qarabağı kim qurtaracaq? kimi milli
problemlərimizin haqqında heç bir şey, heç bir şey öyrətməyiblər.
Yəni öyrənməyib və öyrətməyiblər ki, o cümlədən ... bacıya
qardaşının yarısı qədər pay yetişmək üçün, tarla sayılmış
müsavatçı ananın məhsulu atanın olmaq üçün, qazılıq haqqından
yoxsun qılınmış qadın öz yazqısını özü
yazmamaq üçün, yəni köləliyin donunu dəyişdirən feodalizmin
ideolojusunu sunmaq üçün (İslam dinini möhtərəm sayan
antiqadın erkəklərin ürək sözlərini içərən) quran yazılıbdır.
Yəni deməyiblər ki, quran yazılıb ki, quranın ayrı-seçkiliyinə
məruz qalan kölələrlə qadınlar və cəhlin düşmənləri olan aydınlar
əzilsinlər.
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Kim edər arvadını asılı mal?
(Kim edər əsirini asılı mal? )
Kim edər hər evini bir federal?
(Kim edər sömürgəsini federal?)
Yoxsa qarət ola bilməz beytülmal.
(Milli mədənlərimiz, vergilərimiz, faizlərimiz və ...). Siyasəti
iqtisad ilə izah etməkdən qorxan soydaşlar istərlər ki,
1dış düşmənlərimizin ölçüləri və metodları ilə
milli problemlərimizin çözümünə düşünək.
2Milli haqlarımızı satmaqla birlikdə, milli inkişafımızın
düşmən- ləri olan feodal yapılı iç düşmənlərimizin ölçüləri və
metodları ilə iç problemlərimizin çözümünə düşünək. Elə ona
görə:
1deməzlər ki, bağımsızlıq qurtarar beytülmalı.
2Deməzlər ki, quran doğmazdı qadım olmasaydı,
3Deməzlər ki;
Quran istər ki, kölə, kölə qala
İstəməz verilməz haqları ala
İstəməz istiqlal haqqını ala
İstəməz bireysəl haqqını ala.
4Deyərlər ki, qızıl boşqabda federalizm sunmuş sömürgəçi
Rus milləti təkin milli kölələrinə federalizm sunacaq sömürgəçi
Fars millətinin don dəyişdirəcək ölçüləri ilə metodları lazımdır
bizə (Müftə qanınız var isə buyurun!).
Özgələrin kölgəsinə dönüşmək üçün, özgələrdən asılı edən
montajçılıq ilə kompradorizm lazımdır bizə.
Araz olmasaydı haqqın yanardı
Hər siyası özünü xan sanardı
Verilməyən haqlarını danardı.
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Necə ki, kapitalizmi ələşdirmiş Marks sosyalisti devrimə gərəkən
ideolojunu sundu, mən də milli-demokratik devrimimizin
gərçəkləşməsi üçün tam anlamında milli-demokratik ideoloju
sunmuşam:
Hansı çiçəkli bağı gəzməmişəm?
Hansı şanın balını süzməmişəm?
Nəyin haqqında yazı yaz-mamışam?
Mən sizə ideoloju sunmuşan
Sizdən tənqid ilə yardım ummuşan.
Məni ələşdirmək istəyən çoxdur
Tez də vardır ki, antitezi yoxdur.
Elə ona görə udub-ata bilməyənlər boğulmağa (susmağa)
məhkumdurlar. Siz əzizlərimizdən rica edirəm ki, sizin üçün
yazıb-sunduğum əsərlərimə sahib çıxasınız. Sahib çıxa bilməniz
üçün oyanış mərhələsi boyunca sunduğum əsərlərimin hamısının
satılıcaq kitablar şəklində və sitələrimizdə yayıla bilmələri üçün
gərəkən imkanları sağlamaqla birlikdə və yararlı olmaq ilə
birlikdə itib-batmasınlar. Çünkü yazıların içəriklərinin dərinlikləri
və nitəlikləri baxımından, Baltacı Arazın yazılarının bütünü
tək başına nə fəqət milli-demokratik devrimi gərçək-ləşdirəcək
zehinləri zehinsəl devrimə uğrada biləcək ən bilimsəl, ən doğru,
ən güclü öyrətilər tümüdür, bəlkə tarixi zərurətlərin gərəkdirdiyi
devrimimizin mükəmməl projəsinin çərçivəsi ilə özünə məxsus
özəlliklərini bəlirdən bilimsəl
yazılardırlar.
Qızılçı anlayar ki, qızıl nədir, Arazizm qızıl sunan xəzinədir.
Sağ olun! Baltacı Araz

28.04.2012
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(Lütfən 440- ci səhifənin alt yazısıa baxınız!)

Hörmətli insansevər soydaşlarım!
İnsansevərliyin borcudur ki, bu əsəri yaya.
“Çörək daşdan çıxdı”, “bişirildi”, “tikə tutuldu” və çap
olmaq üçün əbədi və dəyişməz son şəklini buldu.
Umaram ki, siz insansevər soydaşlarım da sunduğum
bu əsərin basılması ilə yayılmasına insansevərlik borcu
olaraq yardımçı olacaqsınız. Sağ olun! Minnətdaram.
“Uyqarlaş!” adlı bu kitabın çap haqqı sərbəstdir.
Baltacı Araz
15.12.2011
____________________________________________

Davamız haqq və hüquq davasıdır:
Haqq nədir? Haqlı kimdir? Bilməliyik,
Verilməz haqqımızı almalıyıq.
Haqqını bil ki, qulluq et özünə,
Yoxsa “ovlan” ki, kababçı qazana.
İslam dini tam siyası bir dindir, (> Yasallaşmamış öyüdlə-)
Təslim etmək istədiyi qadındır, (rindən yox ki, yasallaşmış)
(İslam dininin qurbanı qadındır,) (yazqı yazdıran ayələrindən)

Yoxsul ilə, işçi ilə, aydındır,
(söz gedir.)
İrticanın dini islam dinidir,
İrticanı gömən xalqın kinidir. (İrtica şairi kini pisləyər.)
Bu əsər özgürlüyün silahıdır,
Kullanılmasa kimin günahıdır?
2

“UYQARLAŞ!”
adlı ölməz əsərimi çəkdiyi böyük zəhmətlər ilə moral
verici dəstəkləri üçün sevgili həyat yoldaşıma ithaf edirəm.
Yazılarımı sitələrimiz ilə soydaşlarımıza göndərən Eldar yoldaşımız ilə yazılarımı yayan Azadtribun və solgünaz sitələrimizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Baltacı Araz
____________________________________________
İslam dini antiinsani dindi;
Çünkü dəyərləri ... antiqadındı,
Metodları isə istibdadındı,
Quran istər ki, kölə kölə qala,
İstəməz ki, haqlı haqqını ala.

(Bu kitabın 463-468-ci)
(səhifələrinə baxınız!)

Cahilin cəhlinə uymaq günahdır,
Dinsəl cəhlə sayğı duymaq günahdır,
Xəstəni həkimsiz qoymaq günahdır,

(Bağışlanmaz günah)
(Bağışlanmaz günah)

(Cəhlin quyruğu olma!)

Çoxunluq cahildi, azınlıq aydın,
Cahil oyanmasa qurtulmaz ... qadın.
Sən duyğulandır ki, canlana bilə,
Mən ağıllandırım ki, qana bilə,
Dərdlilərə ürəyi yana bilə,
Ürəyi yanmasa məzlum ... qadına,
Qaranlıqlar çıxa bilməz aydına.
“Sən yanmasan, bən yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydına?”
Nazım Hikmət
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Ön söz
1 *- Həm də dünya çapında.
Araz yazılmamış əsəri yazıb,*
Siyası islamın kökünü qazıb,
Zəhərləyən dinin başını əzib,
(“Kərtənkələ” öldürən Güntay qızıb.**)
Araz ədalətin yolunu gedib,
Faşisti məktəbləri ifşa edib.
**- Bu haqda 361-ci səhifəyə baxınız!

2
Araz Güntay Gəncalp təkin çıldırmaz,
Araz elmi saqqalına güldürməz,
Araz cahil qatilini öldürməz,
Araz qatil edən dini öldürər,
Çünkü beyinlərdən cəhli sildirər.
Araz olmasaydı susdurardılar,
Demokratlara qan qusdurardılar. <
3
*- “Axtaran tapar.”
Dindən yana yazılacaq hər yazı,
Aradacaq əzilmişə Arazı,
Görə din haqda nə deyibdir qazı,
Çünkü Araz gərəkəni yazıbdır,*
İslam dininin kökünü qazıbdır.
Arazın kitabı girsə rəfinə,
Nə gərək var Arazın qılıfına?
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Ön söz

4
Arazizmin hər bəndi bir örnəkdir
Arayanı dığırlanan çölməkdir
Dığırlanmayanın yeri gölməkdir
Arazizmin hər bəndi bir açardir
Açarlı olmağa hər kəs naçardır
5
Demokrası köləni sərbəst edər
Özgür sinf, öz sinfi yolunu gedər
Özgürlüyün sonucu olmaz hədər
Köləçi toplumun bəyi, xanıdır
Köləçinin dini islam dinidir
6
İslam meyili cisimdən ayırdı
Cisimsiz meyildən “Allah” qayırdı
Qanunlarına uymağa çağırdı
“Allah” köləçinin sinfi ağlıdır
Cisimsiz Allah cəhlin nağılıdır
7
Müsəlman quldur, kölədir Allaha
Allahı təmsil edən zillullaha
Müqəllid olduğu ... ayətullaha
Müsəlman insanın ən alçağıdır
Çünkü köləçinin oyuncağıdır
Təhqirə layiqdir könüllü kölə,
Kölə qalacaqsa yaxşıdır ölə.
5

Ön söz

8
*- Surə 9, ayə 111.
Oyuncaq təkin ortaya atılma!
İçiboş pay verən dinə satılma!*
Heç bir geriçi savaşa qatılma!
Hər dinin qurbanı məzlum bölümdür,
Payı dindən zülüm ilə ölümdür. <
9
*- Diqqət!
Ağıllandıran elm zalı deyildir
Din toplumun ortaq malı deyildir*
Dil ilə yurd təkin balı deyildir
Laik dövlət ortaq malı qoruyar
Siyasətdən qovulan din çürüyər
10
İnsan haqlarının qatili dindir <
Terorun məhsulu sinifsəl kindir*
Bilikli kinin gücü birə mindir
Çünkü terorizmin zərəri çoxdur
Laik dövlətdə dinin yeri yoxdur
*- Cürət-in qaynağı nifrətdir, kindir, (Unutmayın!)

Bilikli kin-in gücü birə mindir.
11
Öncə verilməz haqlarını tanı
Sonra coşdur haqqını alan qanı
Haqq yolunda verərlər şirin canı
Verilməz haqqın üçün savaşa dal
Ölməsən öldür ki, öz haqqını al
6

Ön söz

12
*- Səhifə 398-ə baxınız!
Allah quranda xalqa “yazqı” yazıb
Məzlumun hansı sorununu çözüb?
Zalımın hansı qanununu pozub?
Allah antiqadın, antiinsandır*
Antiqadının kitabı qurandır <
Allahı yenidən qayırmaq olmaz
... Nisa surəsindən ayırmaq olmaz
13
Quran azadlıqları edib yasak
Qıza oğlan qədər verməyibdir hak
İnanmasan, ... nisa surəsinə bak
Budur siyası islamın anlamı
Ki dəyişməyə cahilin inamı
Müsəlman ölkədə kitap oxunmaz
Ölümündən qorxan dinə toxunmaz
(Haqqını istəmə ki, öldürərəm.)
(Belə də iş olar?)
14
Dinə hörmət, cəhlə hörmət etməkdir
Geriçiliyin dadına getməkdir
Feodalizmin yolunu getməkdir
Hər kəsin təbliğ və tənqid haqqı var
Yaxşıya hörmət edərlər, pisi xar
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Ön söz

15
İnqilaba İslam damğası vuran
Geriçi idarə sistəmi quran (“İlahi rejim”)
Cəhli yetişdirən, ağılı buran
Məni məcbur etdi İslama qarşı
Başladam ... ideolojik savaşı
Din dövlətin dışında qalmalıdır
Təbliğ və tənqid haqqı almalıdır
16
Avrupada din Vatikana getdi
Sənaye devrimi məqsədə yetdi
Bizi islam dini geriçi etdi
Avrupalı . . . teknoloju ürətir
Montajçı Türk ona dəmir əridir
Müqəllid ürətməz ki, montaj edər <
Ayətullahının yolunu gedər
(Montaj etdirənin yolunu gedər)
17
Molla durmadan dini reklam edir
Aldanan azdıranın yolunu gedir
Din ürətən sinf muradına yetir
Biz dini buraxmışıq öz halına <
Ki “qiyamətin şeypuru” çalına
İslami qanunlar pozulmalıdır
İnsani qanunlar yazılmalıdır
8
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18
Bilikləndirməzlər ki “bəy” duralar
Coşdurarlar ki, rəqibi vuralar
İstənilən hökuməti quralar
Ağıllandırmazlar ki, cahil qala
Haqqını verməyənə təbil çala
İnqilabçı xalqın canına sala
19
Ovçu da ovçu olduğunu danar
Duyğu hər yardım edəni dost sanar
Ovlandıqdan sonra közünə yanar
Cahil duyğu tanımaz dost-düşmanı
Ağıldır cahil duyğunun dərmanı
(Açarlı olmağa hər kəs naçardı.)
20
Ağıl anlar ... siyası iqtisaddan
İnsanları savaşdıran təzaddan
Hansı sinifdən yana qol-qanaddan
Ağıl dərman içdirər ki, sağala
Duyğu aldanar ovlayan noğula
21
Duyğu tanıyar gözükən sifəti
Bildirər pisliyə qarşı nifrəti
Sevər pisliyi gizlədən “iffət”i
Duyğu don dəyişdirəni tanımaz <
Ağılsız olduğu üçün sınamaz
9
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22
Cahil duyğu hər tərəfə əsdirər
Cahil duyğu dostu dostdan küsdürər
Cahil duyğuya ağıl yol göstərər
Coşduran yox, ağıllandıran deyər
Hər kəs ağlının çörəyini yeyər
23
İqtisad toplumu qatlara bölər
Fəlsəfə səbəbi bulmağa dalar
Hər sinfin gedəcəyi yolu bular
(Çəlişkiləri çözən yolu bular)
(Sinfi təzaddı çözən yolu bular) (Milli təzaddı ...)

(Gərəkli devrimin yolunu bular)
İqtisad dostu düşməndən ayırar
Fəlsəfədən sinfi silah qayırar*
*- Araz düşmənin bağrını çatlatma!
24
Arazın şeiri beyni gəlişdirər
Çünkü düşündürməyə çalışdırar
İdeolojusunu dəyişdirər <<<
Əlbəttə haqq verilməz ki, alınar
Haqq aldıran ağıl hakim qılınar
Dərdinə çarə qıl, nalə dığladar
Düşməni güldürər, dostu ağladar
10
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25
Bu əsərdə özləşdirən özün var
Dünyanı görə biləcək gözün var
Haqsız sözə qarşı haqlı sözün var
İçəriyi devrimçi şeir ölməz
Ağıllanmayan xalqın üzü gülməz
Mən məlhəm düzəltdim dərdli xalqıma
Alıb-işlətməsə məni qarğıma
26
“Uyqarlaş” şeirimə qarşı əfəndi
Dolaylı danışsan, yazsan da indi
Çürüdə bilməsən həta bir bəndi
Mən yazdım, sən də yaz, bilən biləcək
Görək kimin saqqalına güləcək?
Tanı bunları otayda, butayda
İş işdən keçdikdən sonra nə fayda?

“Keçi can hayındadır, piy axtarma!”
Yaxşısını yaz, yaxşı şey axtarma!
11
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27
*- Diqqət!
Bu Allah kimdir ki, quran yazdırıb?
Özgürlüklərin kökünü qazdırıb
Yazqı yazmaq haqqımızı pozdurub*
Dinin piçağı sümüyə dayanıb
Savaşı başlat ki, xalqım oyanıb
28 (“Tanrı”nın Tanrısı kimdir?)
Səncə Allah ruhdur, məncə cisimdir (215-ci)
Bu iki Allahın Tanrısı kimdir? (səhifəyə baxın!)
Bəlli olmadıqları da məlumdur
Dava Allah yox, qanun davasıdır
İstibdada qarşı demokrasıdır
(İstiqlaldan yana demokrasıdır)

29
İslam tacirin meylini ayırdı
Meylindən cisimsiz Allah qayırdı
İstəklərinə uymağa çağırdı
(Qanunlarına uymağa çağırdı)

Allah ideolojudur zehnində
Ki tacir sinfi yazdırıb beynində
30
*- İdealist (xəyalçı) etdilər
“Cisimsiz” adına qanun qoydular
Min dörd yüz il cibimizi soydular
Baş qaldıranın gözünü oydular
Özləri maddi, ağıllı qaldılar
Bizim ağlımızı dərdə saldılar*
12
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31
Gərçəkçı olalım!
Bizi yoxsul edən Allah tacirdi
Yoxsulu qul edən Allah tacirdi
Yandıran, kül edən Allah tacirdi
Bizi dərdə salan tacir sinfidir
O sinfin qazancı ilə kefidir
32
Harda ki, Allah hökumət eyləyir
Xalqın övladı acından mələyir
Rifah ilə demokrası diləyir
Siyasət qulluq edər iqtisada
Öz sinfini yaşadar piyasada
İstəklərini yansıdar yasada.
Geriçini buraxsan öz halına
Yanarsan el-obanın əhvalına
33
Quran, qadın haqqını verib ərə
Yiyəlik payı da aldırır yerə
İradə öldürür on yeddi kərə
(Donbaldır düzəldir on yeddi kərə)

1400 il Allaha şükür etdik
Allahın tacir olduğuna yetdik
(Allahın zalım olduğuna yetdik)

13
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34
Hansı qulaq eşidər, hansısı yox?
Niyə işçi ac yatır, ərbabı tox?
İşləyən az yeyir, işləməyən çox?
Allahın bu dərdə çarəsi yoxdur
Ərbablardan yana ayəsi çoxdur*
(Aldadıb-azdıran ayəsi çoxdur)
(Surə 43: ayə 32.)
*- (43: 32), (3: 26), (16: 71+75), (2: 228).

35
Əkinçi xalq öküz qədər pay alır
Dörddə üç hissəsi ərbaba qalır
Əməyin məhsulunu ərbab çalır
Din deyər ağalıq haqqı mübahdır
Yiyəlik payından çalmaq günahdır
36
*- Fəlsəfə düşündürər
Niyə* Allah məni yoxsul eyləmiş?
Yiyəlik payı verməyi diləmiş?
Yoxsa yandıracağını söyləmiş!
Allahın xeyri nədir ki, mən əkəm,
Xeyrini ərbab görə, mən dərd çəkəm?*

14
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37
Quranın doxsan faizi boş sözdür
(Ərəbcə bilməyən okura feyzdir)

Buynuzlu yalanları neçə yüzdür
(Yeri daşıyan, tərpədən öküzdür)

Ərəbizmə qulluq etdiyi düzdür
(Millətlərdən ayırd edən domuzdur)

Qalanı tacirin, bəyin dərdidir
Qadın düşməni erkəyin dərdidir
Quran yel deyil ki, yönü dəyişə,
Oyuncaq deyil ki, donu dəyişə.
38
İslamın Tanrısı tacir sinfidir <
Rəiyyət yetişdirmək hədəfidir
Teorizə edəni baş şefidir
Köləçini feodal edən islam
Komprador olub ki, geri qalam
Montajçı edənlərə təbil çalam
(Sömürgə edənlərə davul çalam)

39
Din cəhalət çağının məhsuludur
Dərəbəyliyin yaşam üsuludur
İnsanın cahili cəhlin quludur
Din istər tacir, ərbab höküm sürə
İstəməz rəiyyəti azad qörə
15
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40
Elmdən sordum ki, hansı din düzdür?
Dedi cisimsiz Tanrı yalan sözdür
Aldadan uddu, aldanan uduzdu
Dinlər üsyan ruhunu öldürərlər
(Dinlər sinfi kinləri söndürərlər)

Dinin xeyrini ağalar görərlər
(Dinin xeyrini tacirlər görərlər)

Bizim bombamız nifret ilə kindir
Bilikli kinin gücü birə mindir
41
Qadından sor desin islam nə deyir?
Hansı sinfin siçdiği poxu yeyir?
Necə iradənin belini əyir?
Nədir arvad ilə qoyunun fərqi?
Olmasa talaqla qazılıq haqqı.
42
Ata olsan qızların kimi düşün
Sən tacir deyilsən ola tay-tuşun,
Eyni ola bilə dünya görüşün.
Çünkü kimsə özünə qəbir qazmaz
Ağıllı qadın o cür quran yazmaz
Yazarmı?
Hər sinifi o sinifin aydın kəsimi təmsil edər.
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43
Uşaq ağlarsa süd yoxdur döşündə
Gəzməsən röyalarının peşində
Demək ki, materialistsən işində
Niye Allah haqqında xəyalçısan?
Xəyalçı olduğun üçün falçısan.
“İç dünya” xəyaldı, dış dünya gərçək
Gərçəklərə düşün, xəyaldan əl çək!

44
Cisimsiz Tanrıya yəqin olunsa
Yazqılar öncədən təyin olunsa
Dəyişilməz quran ayin olunsa
Düşünmək, qanun qoymaq batil olar

İstedad çiçəklənə bilməz solar
45
Biz sandıq azan verən bağıracaq
Tanrı eşitsə maşın qayıracaq
Mekanizə etməyə çağıracaq
Bu səbəbdən “inşaallah” qayırdıq
(İşlətməyəni sürüdən ayırdıq)
Nuh çağını yaşatmağa çağırdıq
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46
Din yaradıcı adam yetişdirməz
Qazı olmağa madam yetişdirməz
Dinə qarşı bir məram yetişdirməz
Dəllal yetişdirər yad malı ala
Torpaq inqilabını dalı sala
(Sənaye devrimini geri sala)
47
Araz öyrəndi “Tanrıtanımaz”dan
Düşməni dost sanmayan “Dilqanmaz”dan
Koroğlu ilə Nigardan, Eyvazdan
Ki dərəbəyliyə qarşı savaşı
Sürdürüb-oyada bacı-qardaşı
48
Açıqlamaq üçün öncə istərəm
Tarixdən dərs alıb önünə sərəm
Dindən öncəki tarixi göstərəm
Çünkü milyonlar il dinsiz yaşadıq
O gün yox, bu gün “kafir”ə oxşadıq
49
Bugünkü adam da heyvanlar təkin
“Əşrəf”isi deyildi bu fələkin
Davar otarmazdı, əkməzdi əkin
Onda ki, özünə oraq qayırdı
Yaşam tərzini heyvandan ayırdı
Çünkü avrupalı maşın qayırdı
Özünü asiyalıdan ayırdı
18
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50
Sürü biçimində yaşardı adam
Yaraddıqca ağıllandı oldu ram
Qurdu dövlətsiz kommunisti nizam
Çünkü insan insanı sömürmürdü
Bir-birinə qarşı höküm sürmürdü
51
(taban = zəmin)
Get-gedə kommunun sərvəti artdı
Köləçi rejimə taban yaratdı
Bu səbəbdən ömürü sona çatdı
Çünkü ağsaqqallar məncil oldular <
İnkişafa bireysəl yol buldular
(İnkişafa əyri bir yol buldular)

52 Ölünü öz halına burxmayın!
Kommunun başçısı oldu ağsaqqal
Məncil olduqdan sonra oldu kıral
Etiraz edənləri ... eylədi lal
Əl qoydu xalqın malına canına
Bələşdi ... Spartakos al qanına
53
Başçı eylədi mülkiyyəti özəl
Sömürü tarixinə verdi əzəl
Yaşam çirkinləşdi olmadı gözəl <
Çünkü inkişafa fərdi yol seçdi
Hər şey sömürü kanalından keçdi
19
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54
*Kommunlaşdırmaq ...
Sor ilkin kommunçu insan oğluna
Ki gücü qədər işlərdi kommuna
Lazımı qədər verilərdi ona
Özəl mülkiyyətin xeyri nə oldu?
Kollektivləşdirmək istəyin soldu!*
55 (Ayrıca açıklanmalıdır)
(İşçi sinfinin ideolojusunu)
(Etibar qazandırmış namusunu)
(Kommunist adlandıran dəyyusunu)
(Sosyalizm adıyla qullandı bəzi)
(Sömürgəçi-bürokrat burjuvazı)
56
Əymə ki, düzəldərəm.
İlk kommun çağında din doğulmadı
Çünkü o çağda sömürü olmadı
(Çünkü “cənnət”də oğurluq olmadı)

Kimsə xalqın içindən qovulmadı
(Kimsə “rizvan bağı”ndan qovulmadı)

Gərək yox idi ağıl azdırmağa
Tanrı adıyla quran yazdırmağa
57
Xəyalçı ~ İdealist
Tanrını yaratdı xəyalçı dilək
Xuyunu verdi ona oldu yədək
Ki acız insanlara edə kömək
Lakin yardım etmədi röyası tək
Xəyalda yaratdığı Tanrı, mələk.
20
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58
Doğadakı Tanrı xəyal soyludur
Acızlıq ilə cəhlin məhsuludur
Toplumdakı Tanrı insan oğludur
Sömürünü yasallaşdırmaq üçün
“Adaş”ının adına göndərdi din
59
Din doğdu sinfi savaşın qoynunda
Köləlik dönəmlərinin sonunda
Xəyal soylu Tanrıların donunda
Dinlər qanunsuzluğa “son” verdilər
Sömürüyə başqa bir yön verdilər
60
Köləlik dövründə xalqım körpəydi
Ağılsızlıqdan satılan köləydi
Tacirdən sonra köləçi yiyəydi
İşlədib, döyüb, söyüb, öldürərdi (... 4 özəlliyi)

Köləçi olduğunu bildirərdi
61
“Allah” göndərməsəydi o toxlunu
İbrahim öldürəcəkdi oğlunu
Adam öldürənin getmə yolunu
Cinayət bayramına xalqı güldür
Oğlunu öldütdürənləri öldür <
Ay islam dininin yolunda oğlunu
öldürən Urmulu Molla Həsəni!
Sən də oyan!
Tacirin xeyrinə öz oğlunu da öldürtdürmə!
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62 (əbd = nökər, kölə)
Köləni tacir eylədi rəiyyət
Rəiyyətə pay aldırdı şəriət
Yiyəlik payı alan etdi beyət
Tacirin sinfi ağlı oldu Allah <
Ki sorğu sora bilməyə Əbdullah
> (Yarqılana bilməz bulunmaz Allah)* <

63 Hər kitabın ayrı Allahı vardır
Bir-birinə tərs danışmaz ki, adam
Halal etdiyi şeyi etməz haram
Doğmaz eyni ağıldan neçə məram <<<
Hər dinin bambaşqa Allahı vardır
Çünkü hər elin başqa şahı vardır
64
Şah saraylarında gördüklərindən
Kimlər bişirib-düşürdüklərindən
Şahların orda kef sürdüklərindən
İlham alan xəyal cənnət qayırdı
Din də cənnəti xəyaldan ayırdı
65
*- Cənnət fahişəsi
Xəyalın cənnətində firma olmaz
Tərbizdəki maşın qayırma olmaz
Üzüm olan ölkədə xurma olmaz
Dörd nikah, çox siqə haqqına görə
Bol-bol huru* var bişirib-düşürə
22
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66
Cənnətə gedən-gələn yoxdur soram
Mümkünmü cənnətdə fabrika quram?
Təyyarə qayıram, göydə uçuram?
Daşıyam yalanları yer üzünə
Soxam inkar edənlərin gözünə
67 *- Cəlil münacat vaxtıdır.
Xəyal öncə cəhlin sözünə baxdı
Çətin işləri “Allah”a buraxdı
Zəlzələ öldürdü yandırdı yaxdı
Dedi arifə yetər bu işarə
Allah yoxdur öldürə, edə çarə*
68
Allah varsa çırmasın qollarını
Bütün dərmanların formullarını
Həm də dərman etməyin yollarını
Yazdırıb göndərsin bu yer üzünə
İnana bilək sübutlu sözünə
69
Allahın hər dediyi belə oldu:
“Öküz tərpənəndə zəlzələ oldu”
Bu tezi rədd edən Galiylə oldu
Dedi yer öz başına fırlanıyor
Günəşi görəndə işıqlanıyor (İstanbul şivəsi)
23
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70
İçiboş Allah nəyi dərman etdi?
Hansı zəlzələdə haraya yetdi?
Hansı bacadan ət göndərdi getdi?
Allah yoxdur ki, harayına çata
Materialist olsan etməsən xata
71
Cəhalətin dünya baxışı dindi
Dinçiyə görə xəstə edən “cin”di
“Dərmanı duadı, yazmağı çətindi”
Duadan xeyir görməyən doktor oldu
Çünkü dərman etməyə məcbur oldu
72
Cisimsiz Tanrı cəhlin nağılıdır
İslamın Tanrısı beynə bağlıdır
Tacirin vahid və sinfi ağlıdır
Sorsan ki, ağılın Tanrısı kimdi?
Hüceyrə qayıran deyər cisimdi
73 (ürətmək = qayırmaq)
Hərəkətdi cisimə şəkil verən
Canlandıran, dəyişik nəsil verən
İnkişaf etdirən, ağıl, dil verən
Hərəkət maddənin öz içindədi
Hüceyrə ürətən bilinçindədi
24
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74
Maddəni yaradan tanrı var isə
Cisimlənər ki, gözükə hər kəsə
Son verilə neçə min illik bəhsə
Cisimlənə bilməsə demək yoxdur
Tacirin, mollanın yediyi po..........
75 Gəlişi gözəl ön sözə aldanma!
“Yiyəlik payı verən olmaz kabab”
“Həm də qazanar iki qatlı savab”
“Çünkü razı qalar Allah və ərbab”
Budur nəhculbəlağənin son sözü
Əli “ədaləti”nin gərçək üzü
Pis kişi yaxşı arvaddan yaxşıdr
Bu tez Əlinin dünya baxışıdır
76 *- Tacir Məşhədi İbadın hambalı
Min dörd yüz ildir müsəlman olubdur
Feodalizmin yolunda ölübdür
(Tacir sinfinin yolunda ölübdür)
Dünya baxışını hakim qılıbdır
(Kim?)*
Həm savadsız, həm ərəbcə bilməyən**
Beynini pasladan cəhli silməyən
**- Doğru olduğuna necə inandı?
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77
Dava qanun davasıdır.
Mənə nə kim yaratdı bu dünyanı
Mən axtardım tapdım qanun qoyanı
Tacir sinfi yazdırdı bu quranı
Ki deyə dinsizə ölüm lazımdır
(Din deyər dinsizə ölüm lazımdır) <
Sınaqdan keçməyə zülüm lazımdır <
78
*- Diqqət
Allah sinfi savaşlarda bulunar (... ərbab şəklində)
Çünkü qanunları ibtal olunar*
Həm də vermədiyi haqlar alınar
Tacir təkin ərbab məşruəçidir
Azərbaycan xalqı məşrutəçidir
79
İnsan övladı materialist doğar
Xəyalçı edən din mənliyi boğar
Mənliyini alan qul edər “sağar”
Kölədən yiyəlik haqqı aldırar
Bir ərə dörd yorğan-döşək saldırar
80
Fəlsəfə düşündürər.
Din deyər geri qalmaq günah deyil
Dörd yorğan-döşək salmaq günah deyil
(Neçə arvadlı olmaq günah deyil)
Yiyəlik payı almaq günah deyil
Yiyəlik payından çalmaq günahdır
Yerinə əl qoyub almaq günahdır
(Əl qoyulana əl qoymaq günahdır.)
26
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81
Din deyər: “Allahın kölgəsi şahdır
Vəlisi ərbabdır, ayətullahdır
Ərbab yerinə əl qoymaq günahdır.”
Çünkü Allah ağaya qulluq edir
... Erkək də Allahın yolunu gedir
82
Din deyər: “Əl qoyma ərbab malına,
Döz qiyamətin şeypuru çalına,
Yoxsa öl, cənnətdə haqqın alına, <
Bitməyincə sınaq sürəsi miad,
Sınanmış oğru alı olmuş azad.”*
*- Kimin ki, nağdı? Kimin ki, nisyədi?
83
Fəlsəfə düşündürər.
Din deyər: “Bəsləndi Şeytan ağlından,
İki buğda yedi ərbab malından,
Alındı cənnət Adamın alından.”.
Niyə ərbab yerinə əl qoyulmur?
Cib kəsən tacirin cibi soyulmur?
84
Fəlsəfə düşündürər.
Din deyər: “Allah dedi mələklərə,
Daşısınlar sözçüsünü göylərə”.
“Əbucəhl” düşmədi bu kələklərə
Dedi Allah var isə hər bir yerdə
Gərəkməzdi “yeddinci” göyə gedə
27
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85 *- Cəlil münacat vaxtidir
Kim bizə bu yalanları yedirdi?
“Allah zalımı qara daş edirdi”*
“Təyyarəsiz Əərəb göyə gedirdi”
Tacir lənət eyləməz yalançıya
Çünkü ehtiyacı var palançıya.**
**- “Eşşəyi minərlər, alçağını uşaq da minər.”

86
Molladan tənqid edən gördünmü heç?
Pepsini haram etsə normal su iç
Tənqid etmək istəsən canından keç
Özgürlük sığmaz islamın içinə <
İnanmasan sor saqqallı keçinə
Hər addım başı bir Allah tikilib
İtaət “etməkdən” belim bükülüb
87
Pisə yaxşı dedilər, yaxşıya pis
Bu səbəbdən şeytan adlandı İblis
Döydülər, söydülər, etdilər həpis
Ki yiyəlik payı ibtal olmaya
Qurana qarşı qanun qoyulmaya
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88
(xahiş ~ istək)
Yazıq doqquz yaşlı sütül Ayişə*
On səkkiz evliyə oldu “fahişə”
Adil baş əyərmi böylə xahişə?
Dörd arvad alan hizdir, yalan deyil
Ana-bacı tanımaz etsə meyil
Din deyər səkkiz yaşlı qız əllənər
Doqquz yaşlı “kaftar” ilə evlənər
*- “Qoca kaftar, sənə on beş,
yaşı olan qız nə gərək?” Üzeyir Hacıbəyli

89
Varlıqdan yoxsun olan əkbər oldu
Ən böyük yalançı peyqəmbər oldu
Ən zalım başçı “adil” rəhbər oldu
Çünkü təbliğat gücüylə hələ də
Yalan toxumu əkirlər kəllədə
Yoxdan varlıq yaradırlar kəllədə
90
Allah ~ Tacir
Din deyər ağıl da Allah malıdır
Tanrı nə desə kölə susmalıdır
Allahdan ağıllı qan qusmalıdır
Allah qanun qoyub ki, qul anlya
İtaət etmək üçün baş sallaya
“... Qanunun özü həm də qanun yazanın özüdür və o da tanrıdır.
Biz qanundan bir şey bəkləyiriksə, bunun ən bəsit anlamı odur
ki, biz qanunu tanıyıb ona uymağa çalışırıq.”
“Mənim gerçək ağam və yönləndiricim olan Tanrı ilə həmsəfər olmağa qərar verdim.
(irticaçı) Mahatma Qandı
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91
Sən siyasısan ki, vəkil seçirsən
Əskər oğlunun canından keçirsən
Haqlarını almağa and içirsən
Sözdə yox ki, əməldə siyasısan
Oxu gör kimdən yana olmalısan?
92
Hansı din? Hansı İmam? Hansı Peyqəmbər?

1. Deyib: “Yer onundur ki, əkib-biçər”
“İnsan öz əməyindən yeyib-içər”
Bu sözü işçi, əkinçi deyibdir
Marksizmin paltarını geyibdir
93
“Tanrı” yaradmışsa xana məmləkət
Bizə iş gücü ki, edək hərəkət
Yaradaq məhsul şəklində bərəkət
O zaman, meşə malı xanın olsun
İnsanın məhsulu insanın olsun
94
*- Surə 43, ayə 32.
Din deyir: “Var-dövlət göydən gəlmədi.”*
Halbuki xalı toxuyan fəhlədi
(Halbuki sərvət yaradan fəhlədi)
Biliksizlikdən inamı cəhlədi
Sərvət yaradan ... işçi, əkinçidir
Özünə dərd yaradanı dinçidir
30
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95
İslamın Tanrısı olsaydı adil
Ağalıq haqqını edərdi batil
Ki bütün zülümlərə olub amil
İşləyən əmək haqqını alardı
İşləmək istəməyən ac qalardı
96
İnsafsız islamın əlindən aman
Rəiyət işləyib tər tökən zaman
Deməz ərbab niyə çaldırır kaman
Elə ki iş bitdi dava qaldırar
İşləməmiş ərbaba pay aldırar
97
*- Belə də iş olar?
İslam haqq verib ki, istibdad ola,
Haqq verməyib düşüncə azad ola,
Öz yazqısını yazan arvad ola.
Din deyər mənim “aş”ım yoğurtludur,*
Yesən də, yeməsən də haqqın budur.
98
*- Surə 21, ayə 23.
Ola bilməz ki, qanun qoyan deyə
Sorulmaz qanun qoyandan ki, niyə?*
Ağalıq haqqını verdin ... erkəyə.
(Ağalıq haqqını verdin xan-bəyə.)
İnanma cisimdən yoxsun bir şeyə,
Ki haqları verə xan ilə bəyə.
31

Uyqarlaş!

99
Zülümü yasallaşdıran Allahdır
Allah tacir sinfi şəklində şahdır
Din o sinfin ürətdiyi silahdır
Din deyər qul yetişdirmək savabdır
Pay verməyənin cəzası əzabdır
Zalım ... yerə əl qoyan inqilabdır
100
Taciri sinfi xeyri xain edib
Sinfi ağlını bizə ayin edib
Ana haqları belə təyin edib;
Özünə qimət qoymaq haqqı verib
Ərbaba kəndi soymaq haqqı verib
101 *- Surə 20, ayə 131.
İslam tacir sinfinin hasılıdır
Dərəbəylik küpünə basılıdır
Zalımın istəyindən asılıdır
İnqilab haqqını insandan alıb*
Zalımın zülümü yerində qalıb
102
Allah ideolojudur zehnində
Feodal-kompradordur beynində
Casusu solçu mələkdir çiynində
Hər sinf özünə qanun qoymalıdır
İdeolojusunu yaymalıdır
32
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103
İslamın Allahı inqilab etməz:
“Sınağa gərəkli zülümü bitməz,”
“Sınanan ölməsə haqqına yetməz,”
“Zalımın haqqı var ki, zalım qala,”
“Məzlumu öldürə, zindana sala,”
“Öldükdən sonra cəzasını ala.”
104
İnqilab edənin olmaz Allahı <
Gərəkirsə olar özünün şahı
Qoymaz yerdə qala məzlumun ahı
Allahsız özü tale təyin edər
Allahlı ərbabın yolunu gedər
105
Molla girsə inqilabçı donuna
İstər inqilab çatmaya sonuna
Yediyini gətitdirə burnuna
Mollanın da dərdi ərbab dərdidi
Şah ola bilməyən əhbab dərdidi
106
*- Surə 3, ayə 26.
Köləliyi islam taxdan “saldırdı”
Dərəbəylik bayrağını qaldırdı
Bu şüarı ərbaba pay aldırdı:
Haqq odur ki, Tanrı təyin eyləmiş*
Ağalıq haqqını ... bəyin eyləmiş
33
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107
“Cəhənnəm” qorxudar ki, dizə çökə
Dizə çökən sinfi-savaşdan ürkə
Düşmənin yox ki, öz belini bükə
Din kölə yetişdirər ki, baş əyə
Zülmü yasallaşdıran xana, bəyə
108
Quran elmdən min il geri qalıb
İslamın xeyri gedib, şərri qalıb
Elin ərbab əlində yeri qalıb
(Qadının daşlanacaq əri qalıb) (dörd nikahlı ...)
Malik olsa verməz ərbaba faiz <
Sömürüdən qalmaz dünyada bir iz
109
İslam işqal etdi bizim mahalı
İşqal etmək öyrəndi Ərəb alı
Rizanı etdi Xorasana valı
(Valının əliylə bəsləndi zalı)
Valı edən işqalçı nizam idi
Valı olduğu üçün imam idi
110
Ərəb işqal etdi ki, dərdə sala
Kölə yetişdirə, milli bac ala
Rəiyət olan kölə razı qala
Din uzatdı işqalın ömürünü
Həm də yasallaşdırdı sömürünü
İstiqlal-azadı düşməni islam
Haqq verə bilməz ki, istiqlal tapam
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111
Soydaşsevər demokrat olmalıdır
Milli istiqlalını almalıdır
Bu iki əslə sadiq qalmalıdır:
Soydaşsevər soydaşını sömürməz
Milli haqq satdırıb sümük gəmirməz
112
Ərəbdən öncə işqal etsəydi Rus
Oyuncaqları edərdi ortodoks
Kor tutduğunu buraxmaz, deyər sus
Oyansa mollaları susduracaq
Qansoran ərbaba qan qusduracaq
(Cib kəsən tacirə qan qusduracaq)

113
Kim deyir çinli cəhənnəmə getdi?
Çin-in inqilabı məqsədə yetdi
Maşın qayırdı, Çini cənnət etdi*
Yurdunu abad edən məlakədir
Cəhənnəm xaraba qalmış ölkədir
*- Çinə milli inkişafı açısından baxınız!

114
Düşmən ilə bizim bəhsimiz yoxdur
Reformun zərəri xeyrindən çoxdur
İnqilab zülümü öldürən oxdur
Bizim bombamız nifrət ilə kindir
Bilikli kinin gücü birə mindir
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115
Zalım məzlumun gününü qaraldar
Sömürü nifrət ilə kin yaradar
Kin sömürünü kökündən qurudar
Molla sinfi kin söndürər məsciddə
Barışdırar ki, zülüm dəvam edə <
116 (Sinfi partı, milli cəbhə ...)
Din sinfi kin söndürər barışdıra
Həm də sinfi səfləri qarışdıra
Verdiyi səbir zülmə alışdıra
Çünkü məzlum ilə zalım barışdı
Zülümün odu sönmədi alışdı
117
(Mal satılıb-alınar.)
İslam arvadlara verməz azadı
Yaşadar neçə arvadlı fəsadı
Mal sanar haqqından yoxsun arvadı
Haqq verməz qadın yetə muradına
Başqa şəkil verə ... iqtisadına
*- Bu səbəbdən İbad Gülnazı aldı
Dedi baxım görüm mal necə maldı?
118
Çünkü islam şəriətçi qavvaddır
Kişi dörd arvad almağa mötaddır (alışqındı)
Sonsuz siqəsi olmağa azaddır
(Tu!)
Kim istər ki, əri dörd arvad ala?
Her gün bir evdə yorğan-döşək sala?
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119
Ağalıq payı verən müsəlmandır
Təslim etdirən biliksiz imandır
Həm də içiboş duzəxçi düşmandır
Düşməni vəqfin qurduğu nizamdır
Onun ideolojusu islamdır
120 *- Fəlsəfə düşündürər.
İslamın dediyi qədər pay alan
Pay verən reiyyəti dərdə salan
Rəiyyət gedən “cənnət”ə getsə xan
Rəiyyət deməzmi bu necə işdi?
Niyə hər yerdə xana kef yetişdi?*
121 *- Daş başına anlamaz!
Şeyxlər də atəş ilə yollandılar
İçiboş “cəhənnəm”i kullandılar
Qorxaqları sömürüb pullandılar <
“Cəhənnəm” qorxusuyla qul etdilər*
“Cənnət” vədəsiylə məşqul etdilər*
122
Quran ərbaba faiz qazandırır
(Ərəbistana dövüz qazandırır)

Erkək soyluya kəniz qazandırır
(Mollaya rütbə, ulduz qazandırır)

Cəhlsevərə öküz qazandırır
Mollanın həyası olmaz üzündə
Deyər hikmət var Allahın sözündə
37
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123
Doğrudur, hər sözdə bir hikmət vardır
Hər kəmmiyyətdə bir keyfiyyet vardır
Hər şeyin içində hərəkət vardır
Hissə haqqını aldıran rəiyyət
Malik olmaq üçün edər hərəkət
124
(1905 – 1911)
Azərbaycanlının məşrutiyyəti (parlamentarizm)
Dedi Farsa bənzəməz Türk milləti
Yaşadmaz bu çağda məşruiyyəti
“Beş molla” maddəsinə şah hə desə
Azərbaycan həmlə edər məclisə
(Azərbaycanın Tehrana telegrafları)

125
(1945)
Pişəvəri başçılığında firgə ...
Böyük iftixar qazandırdı şərqə
Qulluq etdi millətə, həm də xəlqə
Nə fəqət ərbabları qovdu kənddən
Bəlkə arvadları qurtardı bənddən
126 *- 470-ci bəndə baxın!
Türkün tutuluq dövrü sona çatdı
(təqlidçilik)
Satqın-Şəriətmədarını atdı* (Ayətullah Kazım ...)
Komprador Türkün günəşi batdı
Türkü Farsa satan federalçı oldu
İstiqlalçı xalqın şüarı soldu
(İstiqlal-azadı şüarı soldu)
38
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127 Suçlunun kökü qazılmalıdır.
Biz hələ demokrası görməmişik
Kommun tərzində yaşam sürməmişik
Beynimizi silib-süpürməmişik
Ağlımız toz basıb, ölkəmiz solub
Bizi bu günə qoyan islam olub <<<
128
(geriçi = irticaçı)
Kompradorizm geriçi nizamdır
Din istibdaddan yana bir məramdır
Demokrası dinə görə haramdır
Demokrası gəlsə dinin yerinə
Fikir özgür olar xalqın xeyrinə
129
İnkişafı durduran bugünkü sədd
Dindir ki, düşüncəyə çəkdirir dərd
Qoymayır sənayeləşə şəhər, kənd
Din istər sənayeləşmə olmaya
Ki feodalizmə son qoyulmaya
130
Özgürlüyün meydanı çox genişdi
Necə ki düşündü öylə danışdı
Din gördü yokuşun ardı enişdi
İnqilabdan qorxan islam etdi lal
Tənqid edənlərin qanını halal
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131
Sənaye devrimi olan ölkədə
Demokrası qala bilməz kölgədə
Yaradıcı yetişdirər tükədə
Tükənən ölkədəki demokrası
Qoymaz tapıla dərdinin davası
Bal-bal demək ilə ağız dadlanmaz
Montajçı ölkə bağımsız adlanmaz <

132
Dərdin çarəsi siyası bilikdir
Bilikin məhsulu sinfi birlikdir
Sinfi bilikin məhsulu dirlikdir
(Milli bilikin məhsulu dirlikdir)
Bilikli xalq ağıllı vəkil seçər
Xain-vəkilinin qanını içər
133
Mülkiyyət pis deyil ki, şəkli pisdi
Çünkü malik qan sorandı, xəbisdi
Aldığı yiyəlik payı nəcisdi
Din deyər qiyamətə qədər bəklə
Yiyəlik payı ver, malını pakla
134
Dərəbəylik inkişafı durdurar
İnkişaf etdirən elmi burdurar
Qondarma üniversitə qurdurar
Çünkü elm inkişafın kitabıdır
Məhsulu ... sənaye inqilabıdır
Müstəmləkə müqəllid (montajçı, təmirçi) yetişdirər
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135
Feodal-komprador kəndi soyar
Mekanizə eyləməz ki, göz oyar
Aldığı kirayəni banka qoyar
Yaxud imperializmə dəllal olar
Milli inkişafına əngəl olar*
*- Müqəllid ürətməz ki, muntaj edər.

136
Torpaq inqilabı lazımdır bizə
Kompradorizmi çökdürək dizə
Maşın ürətək, edək mekanizə
Yoxsa kəndi şəhər, şəhəri özgə
Çalıb-çapar, inkişaf etməz ölkə
137
İşləyən işləməyənə qul olur
Pişəvərin iş gücü məhsul olur
Məhsul satıldıqdan sonra pul olur
Hər kəsin pulu qədər məhsulu var
Nə qədər ürətimində rolu var?
138
Əkinçi doyun-qarın yeyə bilmir,
Gərəkən şeyi alıb geyə bilmir,
Yoxsulluqdan dərdini deyə bilmir,
Çünkü tacir ucuz qimətə alır,
Əkinçiyə işçi qədər pay qalır. <
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139
Pişəvər başmaq tikir, fərş(xalı) toxuyur
Qazancıyla övladı dərs oxuyur
Dişləri çürüsə ağzı qoxuyur
Ziyindən çıxsa cibi pulsuz qalır
Çünkü ucuz mal satır, baha alır
140 *- Mənliyini satana işçi deyərlər. (siyasətdə)
Yoxsulluq insanın burnunu ovar
Yoxsulun mənliyini satıb-sovar
Sağılar mənliyi olmayan davar
İş gücünü alan mənliyi alar* <
Ölmə-diril pay verər, dərdə salar
* İşçi mənliyini satar ki,
sömürülmüş iş gücünün məhsuluna malik olmasın.

Pislik meyvədir, sərmayə koludur
Yoxsulluq sömürünün məhsuludur
141
Tacir xalqın sırtından qazanır pul
Qazandığı puldan bəslənir bol-bol
Qalanıyla faiz alır, edir qul (Satqın siyasıları)
Qul etdiyi siyası dövlət qurur
Dövlətə maaş verən xalqı burur
(Düvlətə vergi verən xalqı burur)

Zülümə qarşı baş qaldırsa vurur
Dövlət kimin (hansı sinfin) dövlətidir?
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142
İşçi sinfi yoxsulluqdan satılır
Ucuz satılmayan işdən atılır
(Yoxsul kirayəçi evdən atılır)
Haqqını istəyən dardan asılır
Sömürü bitsə daha qalmaz zülüm
Zülüm olmayan yerdə olmaz ölüm
143 (Özümüz özümüzə dərd yaratdıq)
Yoxsulluqdan mənliyimizi satdıq
Dərdimiz sanki az idi, çoxaltdıq
Kölə edənlərə sərvət yaratdıq
Quran haqq verməz ki, haqqın alasan
Dinçi olsan gərək kölə qalasan <
144 Hər şeyin içində qayda-qanun var.
Malik olsaq yerə, suya, öküzə
Məhsul bölünməz ücrətə, faizə
Ki öküz qədər pay verələr bizə <
Bu ölçü sömürünün arşınıdır
Burjuvanın öküzü maşınıdır*
*- Maşın sömürülmüş iş gücünün (işçi sinfinin) məhsuludur.

145
Sömürülən istər dərdi duyula
Kiralı evə yerə əl qoyula
Cib kəsən tacirin cibi soyula
Din deyər sınağın şərti zülümdür <
Baş qaldıranın cəzası ölümdür
43
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146
Tacir sinfi milli haqları satır
Gündüz cib kəsir, gecə rahat yatır
Günahı dövlətin boynuna atır
Çünkü qulluqçu sər verər, sirr verməz
Siyasət sirr verənlərə yer verməz
147
Sərvət yaradan sinf etməsə xata
Desə haqlı gərək haqqına çata
Qoymasa qazancı paylana, bata
Doğa bilməz zülümə fikri zəmin
Mülkiyyət kollektivləşsə ölər din <
148
(1905-1917)
Dərəbəylik toplumu dərdə saldı
Tacirdən yana aydın rüşvət aldı
(Kim bir abbası deyə-deyə qaldı?)
Çarəsizlikdən yer satmağa daldı
Daş-çınqıllı Sənəm çatdı İbada
(Çünkü vazkeçdi silahlı davada)
Gülnaz yetişdi brokrat damada
(Savxoz yetişdi brokrat damada)
(sovxozçu)
(Məşhədi İbad operasının məzmunu)
Brokratın yan gəlir qaynağı rüşvət olduğu üçün
toplumu rüşvət xəstəliyinə bulaşdırar
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149
Deməyin demədilər
Tacir sinfi milli haqları satdı
Fars milləti aldı zibilə atdı
Türkün adı yurdu varlığı batdı
Milli haqları alan çalıb-çapar
Satqınını qovan istiqlal tapar
Ticarı sərmayə milli olacaq
Onda ki, Azərbaycan qurtulacaq

150
Əskər olsan tacirə qulluq etmə
Sinfinin üstünə küşkürtsə ditmə
Atanı meydanda tək qoyub getmə
Sənə vergi verən xalq maaş verir
(Sənə servet yaradan maaş verir)
Niyə gül-çiçəyini özgə dərir?!
151
Dövlət hakim sinfin təşkilatıdır
Sinfi toplumların məhsulatıdır
Dərki hakim sinfin təhsilatıdır
Din dərəbəyin dünya baxışıdır
Bu nədənlə dövləti də vəhşidir
152
Kompradorizmi yönəldən molla
Cahil yetişdirər ki, hakim qala
Vəqfə aid sərvətə faiz ala
Yoxsa xalqın xeyrinə qanun qoyar
Qanun pozanların gözünü oyar
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153
Tacirin sərvəti ac yatanındır
Ucuz işçinindi, yaradanındır
Ürətdiyini ucuz satanındır
Bir ovuc tacirə kim verib haqqı,
Ki dərdə sala doxsan faiz xalqı?
154
De oğlun tacirin oğluna desin:
İşləməyənin haqqı yoxdur yesin
Bizimdir mindiyin o mersedesin
Tacir öz gücü ilə qazanmaz pul
İş gücü tükətməz ki, ola məhsul
155
İki kəz soyulmağa olma razı:
Təhsilli işçiyə varsa niyazı
Xərcini verməlidi burjuvazı
Yoxsa dövlətləşdirin sərmayəni
Ki həyata keçirə bu qayəni
156
İşçi ücrətini, iş həcimini,
Sağlıq ilə təmizlik biçimini,
Satış fiyatlarının seçimini,
(Ürətiləcək malın seçimini),
Dövlət təyin eyləsə, sorsa hesab
Ölkədə nə şiş yanar, nə də kabab
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157
Böyük sərmayə dövlətləşmiş olsa
Ucuz almaz, baha satmaz nüfusa
Yoxsulluq qalmaz ki, bənzər virusa
Dövlət çox maaş versə fəhləsinə
Düşməz sərbəst məsləkin tələsinə
158
Kapitalizmin hökumət şəkili
Demokrasıdır ki, olmaz kəkili
Xalqı təmsil edər millət vəkili
Hər sinf öz nüfus sayısına görə*
Millət vəkili seçər höküm sürə
*- Yoxsa iqtisad demokratizə olmaz
159 (qiyamət ~ inqilab)
Geriçi buraxılmaz öz halına
“Qiyamət şeypuru” gərək çalına
Artıq var-dövləti zorla alına
Geriçi sinfi çağırmazlar “toy”a
Qoymazlar partı qura, qanun qoya
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160
Deməyin demədilər
Tacir sinfi bığların buracaqsa
Məşruəçi bir rejim qurqcaqsa
Özgürlüyün önündə duracaqsa
(İnkişafın önündə duracaqsa)
Sərmayəni dövlətləşdirməliyik
Çinli təkin sovetləşdirməliyik
161
Siyasət iqtisadın məhsuludur
Siyası ... sinfi savaşın quludur
Yolu təmsil etdiyinin yoludur
Siyasət iqtisadın dilmancıdır
Siyası doktor deyilsə sancıdır
162
Deməyin demədilər
Desə döz xalqımız sel təkin coşsun,
Sinfiləşdirmə birlikdə döyüşsün,
Dinçi bir liderin dalıca düşsün, <
İstər inqilab qələbə çalmaya,
O dövrün önçüsü ölə, qalmaya.
163

*- Dava qanun davasıdır

Şeyx Hüseyn şah olmamışsa mənə nə?

Şah olsaydı nə verərdi ... zənənə?
Təcavüz edərdi bizim ... vətənə
Atası şah oldu yetmədi dada
Çünkü quran haqq vermədi ... arvada*
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164 *- Dünyanı saqqalıza güldürməyin!
Ya Ebulfəzlolabbas imdada yet!*
(Ya “imam”ın qardaşı imdada yet!)
Nur təkin yayıl ki, hər bir yana get!
Milyonlar dərdi bir anda dərman et!
(Səndən üstün ola bilməz internet)
Yalançı əlbəttə ki, girər gözə
Ağıllı inanarmı yalan sözə?
Hər addım başı bir Allah tikilib
İtaət “etməkdən” belim bükülüb
165 (.... Mohammad və ale M.)
Ağlasan ağla öz sinfin halına
(Ağlasan ağla öz soyun halına)
Qul olma dərəbəylərin alına
(Qul olma işqalçı soyun alına)
Əl qoy sırtından qazanmış malına
(Əl qoy əl qoymuş mülkünə, malına)
Ağıllı öz sinfinə qulluq edər
Ağılsız özgənin yolunu gedər
166
Bizi yuxlatdılar yuxuya daldıq
Unutduq özümüzü dərdə saldıq
Zəlilər qızardılar, biz saraldıq
Əməyimizdən dördə bir pay aldıq
Yerə əl qoymadıq bu günə qaldıq
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167
Bəllidir ki, tarix geriyə dönməz
Traktor cüt seviyəsinə enməz
Bilikin odu günəş təkin sönməz
Yerə əl qoymuş Azərbaycan xalqı
Oynamaz çalınsa başqa bir çalqı
168 > Dinçinin yazqısını özgə yazar <
Heç bir baqqal deməz yoğurdum turşdur
Heç bir din deməz vədəm içiboşdur
Heç bir dinçi bilməz ağlı naxoşdur (xəstə)
Söylə bilsin payı dindən zərərdir
Din ağlı zəhərləyən bir zəhərdir
169
Biri tacir oldu yazdıra quran
O biri molla oldu qoya palan
Minə bilə yiyəlik payı alan
Yuxlayanı oyatmasan ayılmaz
Aydınlandırmayan aydın sayılmaz
170
Bilikin də hədəfi dirçəlməkdir
Siyası elmləri içərməkdir
Mədəniləşdirməyi bacarmaqdır
Biliklən ki, geriçiliyə son ver
Öz sinfi xeyrinə sellərə yön ver*
*- 23-cü bəndə baxınız!
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171 Fəlsəfə düşündürər
Rəiyyət zalımın oduna yanır
Yerə əl qoyan asılır qınanır
Niyə ərbab cəzalanmır sınanır?
Belə qanun qoyan sınayan Allah
Bizim Allahımız deyil ola şah
172
O “cisimsiz” xalqı yoxsul etmişsə
“Sınadığı” zalıma qul etmişsə
Yiyəlik payını məmul etmişsə
Sınanan Tanrı sınaqdan çıxmadı
Zülümü yasallaşdırdıdı yıxmadı
173 *- Hitlerin öyrətməninə lənət!
Yazqı yazan, qanun qoyan, sınayan
Ərbaba pay verməyəni qınayan
Sömürüçünün sazına oynayan
Hitler təkin cəhənnəm quran Allah*
Cisimsiz deyil kölgəsi ola şah
174
Cisimsiz Tanrı yoxdur bankı ola
Ki pul göndərə yoxsul ilə dula
“Allah” yolunda verəcəyin pula
Molla yiyələnər ki, yeyə, doya
Ağıllandıranın ... gözünü oya
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175 *- O sömürsün, sən sınan! (ha ha ha)
Xalqımı savaşdıran içiboş söz
Tanrıdır ki, zalıma olubdur köz
Kabab olanlara çıxartdırır göz
Deyir aydınladanın boynunu üz
Sınanan zalımın zülümünə döz*
Maddı varlıqların varsa Tanrısı
Gözükər ki, verməyə baş ağrısı
176
Hakim mədəniyət hakim sinfindir
Tacir sinfinin əsləhəsi dindir
Dincə arvadın dəyəri kəbindir
(Kişi “Əşrəfe məxluqate zəmindir”)
Desə “Canım azad, kəbinim halal”
Yox deyən əri edər arvadı lal
İslam edib arvadı ərinə mal
(Surə 2, ayə 228.), (Surə 4, ayə 34.)

177
İslam 1400 il vəliəhd oldu
Zəhərlədiyi xalqın ağlı soldu
Çünkü beyni zir-zibil ilə doldu
Zir-zibillər islamı şah etdilər
Geriçiliyinə agah etdilər
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178
İslam öldürdü yüz minlər cavanı
Adamlıq haqqı istəyən Həvvanı
Beyin qurtaran dəmirçi Kavanı
İnqilab tez-gec qələbə çalacaq
İntiqamını islamdan alacaq
179
Şüar vermə, ağıl ver
Haqqını düşməndən istəməyə dal
Haqqını verməsə başqa hava çal
Öldürüb-almışsa öldür geri al
Hər adam öldürən faşist sayılmaz
Öldürəni öldürməsən ayılmaz
180
İslam qat-qat geriçi dindi ağa
Uydurmaq mümkün deyildir bu çağa
Mədəniləşməyi edər qadağa
Çünkü islam Ərəbistan malıdır
1400 il çağımızdan dalıdır
181
Dinin oynadığı geriçi rolu
Gülə qarşı oynaya bilməz dolu
Anlada bilməz sənətin bu qolu
Kino sənəti tamamlasın yolu
Çənlibeldə Nigar ilə koroğlu
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182
*- Diqqət!
Sən də gərçəkçi ol, ağlını satma!
Anlaya bilməsən, günaha batma!
Yəni dinini siyasətə qatma!
Tənqid etsən, cavablandır yerbəyer,*
Çamır atma, xalqa sinfi bilik ver!
Bu əsər yazıldı tənqid edəsən
Yoxsa göstərdiyi yolu gedəsən
183
*- Belə də iş olar?
Uyqarlaş ki, gərçək bir demokrat ol!
Yalana, diktatorluğa vermə yol!
Molla reklam edər islamı bol-bol,
Kimsəyə haqq verməz tənqid eyləyə,*
Yağılan yalana qarşı çiləyə.
184
Uyqarlaş ki, mən səni mutlu görüm
Mən də dərdsiz-qəmsiz bir ömür sürüm
Qoşma qoşmayım ki, saçını hörüm
Kaşki oğlan doğulardı bu qızım
Mədəniləşdirə bilməsə sözüm
Qadının davası haqq davasıdır,
İstibdada qarşı demokrasıdır.
(İstiqlaldan yana demokrasıdır.)
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185 *- Vədələrinə inanma!
Uyqarlaş ki, anla öz tinyətini
Şəkil dəyişdirməz mahiyətini*
Yalançı gizlədər öz niyətini
Çünkü insan fikrini gəlişdirir
Molla da gündə bir don dəyişdirir
186
Uyqarlaş ki, qulluq etmə islama
Qadını alçaldan alçaq inama
Erkəyə qul yetişdirən mərama
(Zülümü yasallaşdıran mərama)
Biz də sinfi savaş başlatmalıyıq
Dörd nikahlı əri daşlatmalıyıq*
*- Yoxsa qadına gəlincə tərs yumurtlama!

187
Uyqarlaş ki, istedadın solmasın
Mahiyət dəyişməz, şübhən olmasın
Elə ifşa et ki, çarə bulmasın
İslam dərəbəyliyin silahıdır
Qadın köləsidir, erkək şahıdır
188 *- Kaşki Araz da “cisimsiz” olardı.
Uyqarlaş ki, mənim qoşmamı oxu
Tacir sinfi demiş fəlsəfə toxu
Qadın haqqında da yediyi poxu
Yoxun boynuna atın ki, tapılmaz
“Cisimsiz” Allaha bir şey yapılmaz* <
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189
Uyqarlaş ki, arvadın azad ola
Çadıranı başından ata şad ola
Məhsulları azadə övlad ola
Geriçi ənənələrin yarısı <<<
Gömülər qurtulmuş olsa qarısı
190
Uyqarlaş ki, bu dərd öldürür bizi;
Erkəkə qul yetişdirirlər qızı
Yaşadırlar neçə arvadlı hizi
Qazılıq haqqı vermirlər arvada
Ki qadın yön verməyə ... iqtisada
191
Uyqarlaş ki, qadın da qazı ola
Əlində qələm, dəftər, sazı ola
Dişi doğulduğundan razı ola
Kişi dərəbəyliyin çomağıdır
Dişi didilən yünü-yumağıdır
192
Uyqarlaş ki, qadın işləyə bilə
Hizliyə son ver ki, qadın da gülə
Vurduğun damqanı alnından silə
O da tək başına kinoya gedə
Əylənə, öyrənə, təcrübə edə
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193
Uyqarlaş ki, olma islama çomaq
Qadın qazı olmağına ala haqq
Dörd arvad almağı eyləyə yasaq
Çiçəklənə qadının istedadı
Yönəldə siyasəti, iqtisadı
194
Uyqarlaş ki, qadın da ola azad
Qadın qurtulsa dəyişər iqtisad
Oturar soy yerinə sinfi təzdd
Qadını qurtarmayan azadə el
Güclənə bilməz ki, ola bilə sel
195
Uyqarlaş ki, uyqarlıqda fayda var
Qızı oğlandan ayırmasa duvar
“Əl əli, əl də dönər üzü yuyar”
Tək əldən səs çıxmaz inqilab edə
Gərək islam dini ortadan gedə
196
Uyqarlaş ki, doğru ölçüb-biçə bil
İnsansevər xətti məşyi seçə bil
Özgürlük üçün canından keçə bil
(Sən də düşmənin qanını içə bil)
Erkək soylu islamı qovsa arvad
İnsanların yarısı olar azad <<<
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197
Uyqarlaş ki, məntiqin də dəyişə
Düşündürə ki, düşünüş gəlişə
Bu biçimdə harayına yetişə;
Kişi arvadları etməsə azad
Gələcəyə erkək “doğmasın” arvad
198
Uyqarlaş ki, sanma arvadın maldı
Oğlun evlənsə demə arvad aldı
Qarşılığı talaq verməyə qaldı
İnsan heyvan ilə qol-boyun yatmaz
İslam təkin qadınları alçaltmaz
199
Uyqarlaş ki, qadını təhqir etmə
Geriçi sinfin harayına yetmə
Ərbabın tacirin yolunu getmə
Erkək dərəbəyliyə qulluq edir
Qadın insanlığın yolunu gedir
(Qadın azadlığın yolunu gedir)

200
Uyqarlaş ki, insana hörmət eylə
Səhv etsən bağışlanmasını dilə
Eyni gözlə bax hər insana elə
İradə hər şeyi alt-üst etdirər
İradə öldürən ... çadıra örtdürər
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201 (nəməkdan, zəndan, zindan,)
Uyqarlaş ki, sən də harayıma çat!
Bir tavan, dörd duvarlı çadranı at!
Özünü azadə insanlara gat!
Gərəkirsə keç başından canından
Qurtul erkək soylunun zindanından
202
Uyqarlaş ki, insanlara sataşma
Həddini bil ki, hüdudlardan aşma
Heyvan isən insanlara yanaşma
Sən də arvadın kimi namuslu ol!
Haqq qazan ki, göstərə biləsən yol
203
*- Diqqət!
Uyqarlaş ki, insanlar kimi yaşa
Bacı-qardaş gözüylə bax soydaşa
Hizliq haqqı vermə evli əyyaşa
Necə oğurluğu ediblər yasaq*
Sən də əyyaşlığa vermə heç bir haqq
204
Uyqarlaş ki, yaşadma əyyaşlığı
Yaşad hər kəslə bacı-qardaşlığı
Birisiylə qur həyat yoldaşlığı
O ev ki, bir ərə dörd arvad bəzər
Xüsusu fahişəxanəyə bənzər
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205
Uyqarlaş ki, uyqarlaşmaq yaxşıdır
Bu tez uyqarın dünya baxışıdır;
Arvadı fahişə edən kişidir.
“Fahişə” çörək qazanar uşağa
Əyyaş pul xərcləyər dambıl-daşşağa
(Pisi pis göstərən güzgü neyləsin?)
206
Uyqarlaş ki, yaxşını pisdən ayır
Geriçiliyə qarşı susma bağır
Oyad ki, inqilab etməyə çağır
Məzdək evlənmək haqqı aldı sənə
Sən də başqa haqları al ver mənə
207
Uyqarlaş ki, uyqarlaşmaq çağıdır
Qadın haqqını verməyən yağıdır
Bugünkü yağı millətin sağıdır <
Millət oluşubdur burjuvazıdan
Solu demokratdı sorsan qazıdan
208
Uyqarlaş ki, tacirə etmə qulluq
Tacirsiz ölkədə olmaz yoxsulluq
Kəsilməyən ciblərdə yaşar bolluq <
Tacirsiz ölkədə dövlət satılmaz
Haqqını istəyən işdən atılmaz
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209
Uyqarlaş ki, akusuz maşın durar
Vəhşi sinf insanın qanını sorar
Vəhşiləri qoruyan dövlət qurar <
Sən də dövlətləşdirsən iqtisadı
Dövlətin yaşadmaz ... cəhli, fəsadı
210
Uyqarlaş ki, dövlətləşə iqtisad
Vəhşi sinfin məhsulu olar fəsad
İnsanlıq bazarını edər kasad
Dövlət tacir olsa, tacir də fəhlə
Fəhlə qulluq etməz fəsada, cəhlə
211
Uyqarlaş ki, vəhşilikdən nə gördün?
Sən hansı tacir sürən kefi sürdün?
Ki tacir sinfinin xeyrinə hürdün
İqtisad dövlətləşsə gəlir artar
Dədə malı təkin hər kəsə çatar
212
Uyqarlaş ki, sərmayə dövlətləşə
Yoxsa ağıllı olmağa əlləşə
Dövləti “ata” yərinə əyləşə
Günahsız işsizi dövlət yaşada
İşsiz edənin cibini boşalda
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213
Uyqarlaş ki, xalqıma pis keçməyə
Geriçi ölçüylə ölçüb-biçməyə
Geriçi yaşadan yolu seçməyə
Yoxsa inkişaf etməz, geri qalar
Bir ömür öz başını dərdə salar
214 Min üzlü düşmənləri tanı!
Uyqarlaş ki, haqdan yana ola bil
Siyası xətti-məşyini bula bil (xətti-hərəkət)
Siyası alax-bulaxı yola bil
Yaltaq siyası nala-mıxa döyər
Din gələndə öyər, gedəndə söyər*
*- Öyər ki, hakim edə
Söyər ki, don dəyişdirə
(Sözdə kommunist olan “Tudə” partisi, “fədai” təkin)

215
Uyqarlaş ki, inqilab zamanıdır
Reformist inqilabın düşmanıdır (don dəyişdirən)
Xəyanət dini ilə imanıdır
Reformist qullansa demokrasını
Kompradorizm görər faydasını
216
Uyqarlaş ki, anlaya bil Arazı
Ananı, bacını qurtar ən azı
Keçmişin dəvamına olma razı <
İslamın məhsulu dərd olmadımı?
Sənin də dözüm tasın dolmadımı?
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217
Uyqarlaş ki, haqq ver mən də danışım
Ədaləti anlatmağa çalışım
Qanun verici işlərə qarışım
Mən də 1400 il “diktator” olum
İslama qarşı ki, ediri zülüm
218 *- 379-cü səhifəyə baxın!
Uyqarlaş ki, çiçəklənə biləsən
Beynini pasladan dini siləsən
Bütövləşmə qərarına gələsən*
Çağdaş anlayışlı aydın xalqıma
Qatıla bilməsən, məni qarğıma
219 Cəlil Məhəmmədquluzadə
Uyqarlaş ki, sözümü deyə bilim
Necə ki, Cəlilə haqq verdi elim
Haqq ver ki, lal ola bilməyə dilim
Səksən il öncəki münacatını
Açıqlayım ki, anla hacətini
*- Antişəriətçi Cəlil dinçiydi
Dinçi olduğu üçün leninçiydi
(Öz yazqısını yazan xalq ... finçiydi)

220
Uyqarlaş ki, deyim sözün düzünü
Allah yoxdur ki, göstərə üzünü
İnandıra bilə xalqın gözünü
İnandıra bilməsə demək yoxdur
Tacirin, mollanın yediyi poxdur
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221
Uyqarlaş ki, materialist ola bil
Yaratdığın Tanrını beynindən sil
Yaradan düzəldən sənsən, çarə qıl <
Siyasəti iqtisadla izah et
Tədavi üçün kökündən islah et
222
Uyqarlaş ki, olasan adil qazı
Oynama molla çalmış olsa sazı
Desə öldürün Baltacı Arazı
Ədalət istəyən kafir sayılsa
Kafirlik yaxşıdı, həm də yayılsa
223
Uyqarlaş ki, uyqarlaşdır xalqını
Yeyə bilməyə özgənin haqqını
Yaşada insanlıq ilə sayqını
Vəhşilik vəhşi sinfin məhsuludur*
İnsanlıq xalqın yaşam üsuludur
*- Hakim kültür hakim sinfin malıdır
224
Uyqarlaş ki, xəstəliyin düzələ
İnsansevərliyindən xoşun gələ
Dəyə islamın ürəyini dələ
Qadın sinfi basa səni bağrına
Qatıla uyqarlaşdıran çağırına
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225
Ay ellər mən də göydən düşməmişəm
Özgədən alıb qoşma qoşmamışam
Boşuna uğraşıb vuruşmamışam
Mənim qoşmam yeni bir teorudur
Azərbaycan xalqının şüurudur
226
Mən ağlar Arazım təkin axaram
Nazım Hikmət kimi yanıb yaxaram
Günəşim batan zaman mən şaxaram
Mən doğma xalqımın qızıl gülüyəm
Onun dərdindən ötən bülbülüyəm
227
Araz istər xalqını mutlu görə
Kirli zehinləri silə süpürə
Düşünüş təməlini düzgün hörə
Bu savaşın hədəfi azadlıqdır
Məhsulu mutluluqdur abadlıqdır
228
Otayda dünyəvi ağıl hakimdir
Nəsimi, Üzeyir, Cəlil hakimdir
Butayda çağ dışı cahil hakimdir
Yüz il öncə atılmış addımları
Atıb-qurtarmalıyıq ... madamları
65

Uyqarlaş!

229
Araz dinçi beyninə işıq saçıb
Dinin vurduğu düyünləri açıb
Molla aydınlanmış sahədən qaçıb
Çünkü molla bilir ağıllı sapmaz
Cəhlini itirən axtarıb-tapmaz
Heç bir molla demıkrat ola bilməz,
Qurana qarşı zurna çala bilməz. <
O cümlədən irticaçı şeyx Məhəmməd Xiyabani.

(Bugünkü vətən övladı xam deyil.)
230
Araz zorlaşdırdı höküm sürməyi
Toplumdaki insanı sömürməyi
Evdəki qadını kölə görməyi
Bu kitabı oxuyan xalq hür olar
Pambıq ilə də baş kəsmək zor olar
231
Oxu “Uyqarlaş!” adlı bu yazını
Sən də artır sazını avazını
Yayqınlaşdır bu düşünüş tərzini
Düşünüş tərzi dəyişmədən öncə <
Çiçəklənə bilməz bağdakı qönçə
(Doluya uğrayar bağdakı qönçə)
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Uyqarlaş!

232
Bu əsər xalqıma övlad borcudur
Onun məndə daşıdığı gücüdür
Onu təmsil edən aydın solçudur*
Mən onun açdığı gülləri dərdim
Bu şəkildə masa üstünə sərdim
*- sağçı:
..., gelenek ve göreneklere, mevcut düzene
bağlı kalan siyasi görüşü temsil eden kişi
veya parti.
Türk Dil Kurumu Türkçe Söslük - Ankara

233
Mənim qoşmam ürəklərdə yazılar
Okul dərsliyi edərlər qazılar
Elm ona həsr olan sergi arzılar
Qumaşı ipək deyilsə də bezdi
Sentezi məktəbdi, hər bəbdi tezdi
234
Sorsa kimdir bu kitabın yazarı?
Tanı dost qılıflı mərdümazarı
De şirindir satqınlığın bazarı
Dəli bir daş salmış olsa quyuya
Yüz ağıllı çıxara bilməz quya
2002
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“Yaxşı islam” pisliyin memarıdır
Hər kəsin təbliğ və tənqid haqqı var,
Yaxşıya hörmət edərlər, pisi xar.

235
*- Qurandakı islam
İslamın pisliyi quranda yatıb.
İslama “yaxşı” deyən xalqı satıb,
Bağışlana bilməz günaha batıb.
“Yaxşı islam”ı ifşa etmək üçün,*
Açılmalıdır vurulduğu düyün.
236
*- Surə 24, ayə 31
Pis islamı molla gərçəkləşdirir
Çağın qorxusundan göyçəkləşdirir <
Çadralı qadını ləçəkləşdirir
“Yaxşı islam” sökdürərdi qarnını*
Göstərsəydi arvadının burnunu
(Surə 33, ayə 53+59)

237
“Yaxşı islam” ... nisa surəsindədir
İbtal ola bilməz ayəsindədir <<<
Ayələrindəki qayəsindədir
Pis islam ayə ibtal etməkdədir
Yəni xalqın yolunu “getməkdədir”
238
*- Surə 24, ayə 2.
“Yaxşı islam” daşladardı qadını
Lakin dörd arvad almağın adını
Savab qoymuşdu ki, dadsın dadını
Pis islam istəyir başqa yol gedə
“Daş qalaq” qanununu ibtal edə
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“Yaxşı islam” pislyin memarıdır.

239
“Yaxşı islam” cəhl ilə izah etdi
Hər yerdə var dedi, “merac”a getdi
Hansı yeddinci qatda şaha yetdi?
Pis islam haqlı “sayır” Qaliləni
Öküzlə anladmayır zəlzələni
240
“Yaxşı islam” çağından ilham alıb
Min dörd yüz il bu gündən geri qalıb
Geri qaldığı qədər dərdə salıb <<<
Pis islam harda ki, yolundan azır
Geriçiliyin qəbirini qazır
241 *- (4: 34+11+3), (2: 228+282)
“Yaxşı islam” deyər Allah erkəkdir
Yəni erkəkin rütbəsi yüksəkdir*
Qadını ortaq etməmiş ki, təkdir
Pis islam qadını “vəkil” seçdirir
İslam qanunlarına and içdirir
(Erkək qanunlarına ana içdirir.)

242
“Yaxşı islam” qadını edib kölə
Anladmaq çox çətindir başqa elə
Görmək lazımdır ki, anlaya bilə
Pis islam “yaxşı islam”ı qoruyur
Həm də zir-zibillərini kürüyür
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“Yaxşı islam” pislyin memarıdır.

243 *- Riza imamın bir saatlıq fahişələri.
Pis islam deyir ki, dörd arvad alın
Yetməsə Məşhədə getməyə dalın
Hər gün bir siqənın evində qalın*
Pis islamı Möcüz ifşa edibdir
Araz Möcüzün yolunu gedibdir
244 *- (7: 4+72), (10: 73), .......
“Yaxşı islam” quranda yazılıbdır
Qanun qoymağın kökü qazılıbdır
Sərbəst düşünmək haqqını pozulubdur
“Yaxşı islam” haqq verməyib insana
Ki islamın hüdudlarını dana*
245 *- (5: 33), (9: 5), (3: 35)
“Yaxşı islam”ın məntiqi qılıncdı*
Uhud ilə xəndək savaşı açdı
Müslim olmayanın qanını içdi*
“Yaxşı islam” Babəkimi doğradı
Doğradı ki, qələbəyə uğradı
246
İslam haqq verməsə molla neyləsin?
Aldanan boşuna yardım diləsin
Yoxsa islam dinini tərk eyləsin
Demə islam “yaxşı”dı, molla pisdi
Mollanı pis edən islam nəcisdi. (murdardı)
20.11.2006
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Davamız demokrası davasıdı
(Haqq və hüquq davasıdır)
Məşrutiyyət telegrafları:
“Azərbaycan məşruə istəməyir”
247
Çağdaşlığın dini demokrasıdır
Davamız eşitçilik davasıdır
İslam dini xalqın baş bəlasıdır
Toplumun yarı nüfusu qadındır
Qadına heç bir haqq verməyən dindir
248
İslama görə haqlar Allahındır
Allahdan sora ayətullahındır
Molladan sonra kölgəsi şahındır
Xalq içrə dörd arvadlı kişinindir
(Dəyişkən seks haqqı kişinindir)
İtaət etmək haqqı dişinindir
249 Araz ağlatma dinin anasını!
Dinçi hər gün yeni bir dona girər
Yəni xalqa içiboş vədə verər
Boşuna uğraşar, çünkü xalq deyər:
Dinçinin haqqı yoxdur vədə verə
O vədəni ki, din veribdir ... ərə
(O haqları ki, din verib xan-bəyə)
(O haqları ki, din verib erkəyə)
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Davamız demokrası davasıdır.

250 (Mohammad və Əli)
Deməyirlər Allah da cahil idi
Deyirlər Rəsul bəy çox aqil idi
Şahlıq edən Vəli bəy adil idi:
Niyəbə haqq vermədilər qadına?
Həm də zülm etdilər Allah adına!
251
Nüfusun yarısı madam deyilmi?
Haqlarını danan islam deyilmi? <
Yadın haqqı yada haram deyilmi?
Sən necə zalımı adil sanırsan?
Pisliyin pis olduğunu danırsan!
Madam adam deyilmi?
Kim öz xalqını düşmənsevər edər?
Yaxud cəhlsevərin yolunu gedər?
252
Din bizi haqsız-hüquqsuz yaşatdı
Ağıllanan beyinləri boşaltdı
Təqlid edən tutulara oxşatdı
Min dörd yüz il dərd ilə acı çəkdik
Kölə yetişdirənə kölə əkdik
Yetməzmi?
72

Davamız demokrası davasıdır.

253
Min dörd yüz il dini təcrübə etdik
Allahın göstərdiyi yolu getdik
Elmin yox, cəhlin harayına yetdik <
Dinin məhsulu geriçilik oldu
Ölkə batdı, tacirin cibi doldu
254
Demokrası çarə buldu hər dərdə
Çünkü eyni haqqı verdi hər yerdə
Hər fikirə, millətə, sinfə, fərdə
Eyni haqqı verməyən islam dini
Rəsmi olsa sərbəst etməz qadını
(Rəsmi olsa sərbəst etməz aydını)

255
İslam tənqidçisinə qan qusdurar,
İşgəncə edər, öldürər, basdırar.
Demokrası tənqid ilə susdurar,
Sərmayə-eşitliyi haqdan başqa,
Başqa haqları verər “boşqa-boşqa”.
256
Demokrası hər dini taxtdan salar
Allahlıq haqqını Allahdan alar <
Sərbəst düşünməyin sazını çalar
Hər bireyə eyni haqları verər
Haqq və hüquq davası sona irər
20.06.2004
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Lənət olsun xəstə etiqadlara
257
Dinsəl inanç hər xalqın düşmənidir
Qadın adlanan irqin düşmənidir
Yazqı yazdıran haqqın düşmənidir
Lənət olsun dinsəl etiqadlara
İstiqlal haqqı verməz arvadlara
258
Sanma cəllad Kuruş da adil Farsdı
Anam Tümrüs önün başını kəsdi
Dedi baş kəsənlərə bu bir dərsdi
Lənət olsun xəstə etiqadlara
Məsum damğası vurar cəlladlara
(Babəki doğratdıran cəlladlara)
259
Ərəb dini ilə çağ küsülüdür
Din dərəbəyin yaşam üsuludur <
Dərdlərimiz islamın məhsuludur
Lənət olsun dinsəl etiqadlara
Maniə törədər istedadlara
260
Dinsəl ətiqadların xeyri nədir?
Çağ dışı savadların xeyri nədir?
Geriçi metodların xeyri nədir?
Lənət olsun xəstə etiqadlara
Möhtac edər ürətiçi yadlara
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Lənət olsun xəstə etiqadlara.

261 köhnə = eski, təzad = çəlişki.
Dini anayasaya qazı seçmə!
Feodal ölçüsüylə ölçüb-biçmə!
Yoxsa demokrat Türklərə and içmə! <
Lənət olsun xəstə etiqadlara,
Qoymaz son verə köhnə təzadlara.
262
Hər sinfin öz partısı olmalıdır
Deputat seçmə haqqı almalıdır
Sayısına görə yer bulmalıdır <
Lənət olsun xəstə etiqadlara
Qazılıq haqqı verməz arvadlara
263
Sən də Araz təkin öyrət, tənqid et
Tənqid edə bilməsən yolunu get
Avrupalı təkin muradına yet
Lənət olsun dinsəl etiqadlara
Nifrət yaradar çağdaş savadlara
Qoymaz əl tapaq elmi metodlara
(Qoymaz əl tapaq sağlam metodlara)

12.04.2005
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Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz.
Dinçiliyin adı qalmış, özü yox.
264
Tənqid haqqı olan dinçi sayılmaz
(Yazqı haqqı olan dinçi sayılmaz)
Yanlış ayə bulan dinçi sayılmaz
Ağlı hakim qılan dinçi sayılmaz
Cahil ağıllıdan öyrənməlidir
Kirli ayələrdən irənməlidir <
Kirli fikirlərdən arınmalıdır
265
(Haqq verilməz, alınar.)
Qazı olmuş xalan dinçi sayılmaz
Talaq haqqı alan dinçi sayılmaz
Haqq almağa dalan dinçi sayılmaz
Allah aldığı haqqı geri verməz
Rəiyyətdən aldığı yeri verməz
266
Öz haqqını alan dinçi sayılmaz
Hür doğub hür qalan dinçi sayılmaz
Dini taxtdan salan dinçi sayılmaz
Dinçi qalmaq istəsən haqqından keç
Haqqına əl qoymuş Allaha and iç*
*- Yerinə işədiyi yetməyir, şirin çay da istəyir.
Yəni həm öldürür, həm də güllə pulu istəyir.
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Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz.

267
Başı açıq Ləylan dinçi sayılmaz
Qolun salsa qolan dinçi sayılmaz
Desə sərbəst dolan dinçi sayılmaz
Dinçi qalmaq istəsən qazı olma
Qadın azadlığına razı olma* <<<
*- Qanmaza qandırmaq olurmu?
268
Namazsız qız-oğlan dinçi sayılmaz
Araq içən balan dinçi sayılmaz
Guya çalğı çalan dinçi sayılmaz
Dinçi qalmaq istəsən geriçi qal
Qeyrət öldürənin önündə dombal*
*- Hər gün on yeddi kərə.
Dombaldır ki, dombalmaq öyrənəsən. (tu!)
269
Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz
Yuxlayanı oyadmasan ayılmaz
Reklam olunmayan fikir yayılmaz
Əməldə uymasan, sözdə də uyma
Dinsizlərin adını dinçi qoyma. <
17.04.2005
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Meyvəsiz ruhun ağılı xəstədir
270
Yurdsevərlik ruhun hər soydaşda var
Suvarılsa verər meyvə ilə bar
Yoxsa dost-düşmən içində olar xar
Meyvəsiz ruhun ağılı xəstədir
Xəstə etmək çalıb-çapmaq üstədir
271 (Verilən ayələri oxuyun!)
Din afətdır xəstə eyləmək üçün
Sərvət yaradıb, pay diləmək üçün
Yalvarıb, yaxarıb, lələmək üçün
Din deyər ədavət etmə haqq üstə
Haqq ərbabındır, sən ondan pay istə*
*- (43: 32), (16: 71+75), (20: 131), (17: 21).

272
Tacirin ideolojusu dindir
Dinin məhsulu düşünməz beyindir
Həm də geri qalmış hər bir şeyindir
Din çalışqan beyini xəstə edər
Deme eşşək gəlib əşşək də gedər
273
Deyirlər “Din adam fabrikasıdır”
Halbuki ... azadlığın bəlasıdır
Kölə yetişdirənin ... laylasıdır
Din sinfi kin öldürər barışdıra
Qeyrət öldürən odu alışdıra
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Meyvəsiz ruhun ağılı xəstədir.

274
Azərbaycanın çoxlu şəhərində
Hələ fabrika yoxdur Əhərində
Yaşayırlar Nuh çağı təhərində
Yəni fabrika üzü görməyiblər
Kapitalisti yaşam sürməyiblər
275
*- Surə 21, ayə 23.
Din beyinləri yuxladan layladır
Nağdı nisiyə edən köhnə hiylədir
Dinçi sormaz niyə qanun böylədir?* <
Niyə haqlar erkəkindir? bəyindir?
Çünkü beyni xəstələnmiş beyindir
276
Dinin ərbablara yoxdur zərəri
Din haqq verib dörd arvad ala əri
Haqq verməyib alına ərbab yeri
Din arvada qazılıq haqqı verməz
Dini ələşdirən kənd üzü görməz
277
Quran göksəl deyil, yersəl kitabdır
Dinçi edən tacir ilə ərbabdır
Rəiyyətin payı dindən əzabdır
Ərbabın ideolojusu dindi
Din ilə kölə yetişdirdi mindi
Oyatmadıq bu günə qaldıq.
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Meyvəsiz ruhun ağılı xəstədir.

278 *- Deməyin demədilər.
Din qadın mənliklərini öldürər
Erkəkə qul olmasını bildirər
Cəhənnəm qorxusu ilə yıldırar
Düşüncə dəyişər, quran dəyişməz
Dəyişməz qanunlu toplum gəlişməz*
279 Din demokrası düşmənidir
Dinçinin düşməni etiqadıdır <
Dinsəl etiqada etimadıdır
Tiryakılar təkın etiyadıdır (alışganlık)
Aydın cəhl ilə səhvə hörmət etməz <
Baltacı Arazdan zəhləsi getməz
280
Siyasətə qatılan siyasıdır
Demokrat deyilsə baş bəlasıdır <
Bugünkü davamız demokrasıdır
Din dəyişməz, yaşam tərzi dəyişər
Gəlişən toplumda fikir gəlişər
281
Siyasətə qatılan siyasıdır
Yurdsevər deyilsə baş bəlasıdır
Bugünkü davamız yurd davasıdır
Otayın torpağı butayda qalıb
Qarabağını da işqalçı alıb.
06.03.2005
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Əskərim! Bürokratım! Deputatım!
282
Hər toplum sinflərdən təşkil tapıb
Ağlını uduzan yolundan sapıb
Yoxsul edən sinf qazancını çapıb
Tacir sinfi xalqımı yoxsul edib
Urusbu, qaçaqçı, ..., yetim, dul edib
Çarəsi nədir? Nə zaman? Genə də “inşaallah”?

283
Dövlətin soldatı yoxsul oğludur
Şefi, bürokratı yoxsul oğludur
Məclis deputatı yoxsul oğludur
Dövlət sərmayənin qoruqçusudur
Yoxsul edən sinfin qulluqçusudur
284
Tacir sinfi xalqın cibini soyur
Rüşvət ilə haqqın gözünü oyur
Rüşvət yeyən qanunsuzluğa uyur
Tacir sinfi əxlaqiyyatı pozur <
Yolsuz etdiyini özündə çözür
285
Yurdsevər xalqın övladı soldatdı
İdarə edən oğlu bürokratdı
“Qanunverici” oğlu deputatdı
Yoxsulluqdan istedadını satdı <
İstedadsız istedadı qullanır
Sapmayanlar zindanlara yollanır
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Əskərim! Bürokratım! Deputatım!

286
*- Deməyin demədilər.
Sapmış yoxsulu bürokrat edirlər
İçiboş rütbəli soldat edirlər
“Qanunverici” deputat edirlər
Yoxsulu yoxsula qənim kəsirlər* <
Ki baş qaldıra bilməyə əsirlər
287
Nə zamana qədər sinfi zülüm var
Rifah istəyən yoxsula ölüm var
Fikir meydanında söz Koroğlum var
O zamana qədər sinfi savaş var
Bayramdan bayrama bizdə bozbaş var
288
Gərçək söz düşmənə zəhərli oxdur
Tacir sinfinin müsbət rolu yoxdur
Yoxsul etdiyi qədər payı çoxdur
Yaradan, yönəldən, qoruyan yoxsul
Hakim olsa yeyib-içərik bol-bol
289
Əskərim! Bürokratım! Deputatım!
Sən məni atsan da, mən necə atım?
Özünə gəl ki, mən arzıma çatım
Ata baş qaldırsa haqqını ala
Oğul “Ana əmcəyi kəsməz” bala.
13.01.2005
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Feodalizmə son!
290
Ərbab faiz alır, tacir cib kəsir
Xalıçı fəhləyə çatmayır həsir
Bayraq sömürüçü sinf üçün əsir
Baş qaldırsam əsgər alır canımı
Oğulu edirlər ata qənimi
291
İş gücü, (1) hakim sinfə sərvət olur
(2) Dövlət qurdurana bürokrat olur
(3) Dövlətini qoruyan soldat olur
Dövlət deyir işlə ərbabın yesin
Ordu öldürür ki, “baş üstə” desin
292
Hamı oğullar bürokrat deyillər
Geriçi hakim sinfə at deyillər
Burjuva-məllklara it deyillər
Xalqına qulluq edən oğulları
Öldürürlər ki, arta noğulları <
293
Tacir oğlu oxusa da işlədməz
Fikir ilə qol gücünü tükədməz
Qurbanlıq üçün özünü kökədməz
Höküm sürmək üçün xalqı qullanar
Ucuz alar, baha satar, pullanar
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Feodalizmə son!

294
Xalqın oğlu yoxsulluqdan satılır
Atasının düşməninə qatılır
Silahlı əli günaha batılır
Ata sərvət yaradır, bala günah
Ki kef çəkə tacir, xan, bəy, zillullah
295
illət = səbəb = nədən
Yoxsul edən sömürüçü millətdi
Sömürüçü eyləyən mülkiyyətdi
Mülkiyyətin forması son illətdi
Toplum malik olsa ... yerə öküzə
Məhsul bölünməz ücrətə, faizə
296
Siyasətin “kəbin”i kəsilidir
Mülkiyyətin şəklindən asılıdır
Şəkil verən malikin təhsilidir
Feodal kəndi mekanizə etməz
Tacir sinfi demokratizə etməz
297
Pişəvər cəhrəni maşın eyləyər
Kənd də mekanizə olmaq diləyər
İnqilabçı doğuzdurar, bələyər
Maşinizm hər bir şeyi gəlişdirər
Mülkiyətin şəklini dəyişdirər
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Feodalizmə son!

298
Feodalizm kəndə son bulmalıdır
Yer əkib-biçən sinfin olmalıdır
Əkinçi ətə-qana dolmalıdır
Qurtulmuş yerin karı kənddə qalar
Şəhərdən maşın alar, işə salar
299
Reform heç bir şeyi gəlişdirmədi
Yaşıl inqilabı dəyişdirmədi
Səbəbini kimsə ələşdirmədi
Siyasəti siyasətlə anlatdı
Kiçik mal ürətən sinfi danlatdı
300 *- mənqul ~ hərcayi sərmayə
Ticarı sərmayə fabrika qurmaz*
Geri qalmağın səbəbini sormaz
Milli inkişafın dalında durmaz
Ucuz aldığı malı baha satar
Ətini yeyər, sümüyünü atar
301 *- Utandırıcı məslək və sənət.
Feodal təkin tacir də zalıdır
Bu çağdan tarixsəl bir dövr dalıdır
O dövrün yaxşı məhsulu xalıdır* <
Yazıq xalqım dərd əlindən eşinir
Altıda biri xalıdan keçinir
“Gecələr yatmayıb-toxuyub səni”
“Barmaqlar qanıdır boyayıb səni” Səməd Çölçü
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302
Tacir sinfi özünə xeyirlidir
Milli inkişafına zərərlidir
İnkişaf etdirən sinf dəyərlidir
Dövlət tacir olsa çarəni bular
Dövlətin qazancı fabrika olar
303
Manufaktor fabrika olmalıdır
Sənaye boşluğu da dolmalıdır
Bu işə dövlət çarə bulmalıdır
Tacir ucuz mal satandan mal alar
Pişəvərin malı əlində qalar <
(Əkinçinin malı əlində qalar)
304 *- Sağçı Türk kürtaj edər.
Çin dövləti də sömürür xalqını
Gəlişdirir milli inkişafnı
Həm də doyurur xalqının qarnını
Türk çinli ürətəni montaj edir
Çünkü Türk devrimini kürtaj edir* <
305
Tacirin zərəri xeyrindən çoxdur
Mən sübut etdim ki, heç xeyri yoxdur
Haqq söz geriçi sinfə dəyən oxdur
Pişəvər burjuva olmadan öncə
Yad malı satan tacir satar məncə
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306
*- Deməyin demədilər.
Satqın sinf köləlik toxumu əkir
Haqq söz söyləyənin ağzını tikir
İzahı sonuclandırmaq gərəkir
Savaş meydanlarını boşaltmazlar
Zərərli sərmayəni yaşadmazlar* <
307
Anarşistin yeri vəhşixanadır
Qanuna uyduran ata-anadır
Burjuva sinfi qanundan yanadır
Ticarı sərmayə qanuna uymaz <
Anarşı ilə istibdaddan doymaz
(Ucuz alıb, baha satmaqdan doymaz)

308
Sərbəst düşünüb, deyib, yazmaq üçün
Əfilərin başını əzmək üçün
İstibdadın kökünü qazmaq üçün
Öz sinfin xeyrinə sellərə yön ver
Feodal-kompradorizmə son ver.
02.07.2004
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Görəsən hansı lider hizbullahdır?
309
Görəsən hansı lider hizbullahdır?
Yaxud fitva verən ayətullahdır?
“Rəiyyət”ə haqq tanımayan şahdır?
Ki dinlər təkin istər xalqı bölə
Bölünən bölücü yolunda ölə
310
*- Diqqət!
Ay müsəlman, allahlığına son ver!
Yolçularına demokratik yön ver!
Söz ilə yox ki, əməldə nişan ver!
Sizi hizbullah edənlər sınanıb,* <
Dinçi liderlərdən xalqım usanıb.
311
Quran heç bir haqq verməyib qadına
Deyib çamır at xalqın övladına,
Çatsa məzlum qadının da dadına
Şərəfli məzlumun dadına yetər
Şərəfsiz “eşşək gələr, eşşək gedər”
312
Quran feodalizmin kitabıdır <
Yazdıran tacir ilə ərbabıdır
Pozduran burjuva inqilabıdır
Sərmayənin dini demokrasıdır
Bayat burjuvazı baş bəlasıdır
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Görəsən hansı lider hizbullahdı?

313
Quran tacirin ana yasasıdır <
Həlal-haram edəni mollasıdır
Kıravatlı molla son bəlasıdır
Demokrası referandumdan yanadır
Diktatorluqlar ilə biganədir
314
Hər qurumun bayrağı ola bilər
Sinfi-milli marağı ola bilər
Platformu, yarğı ola bilər
Milli məclis milli bayrağı seçər
Millət milli bayrağına and içər
315
(dünyəvi ~ yersəl)
Dünyəvi ana yasa yazmaq üçün
Referandumla qanun pozmaq üçün
İstibdadın kökünü qazmaq üçün
Demokrasını hakim qılmalıyıq
İslam qanunlarını silməliyik. <
11.09.2005
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Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir.
316
Ay Mahmıd bəyin “məzlum Türk elləri”

“Üzü yanmış, qabar çalmış əlləri”
“Keçisi, ulağı, quru çölləri”*
Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir
*- Televizyon çıxışından alındı.

317
(Dəvəni hıxlayarlar)
Çöhrəqanlı lider olub, yuxlaya
Türk ellərini biliksiz saxlaya
İstədiyi yerdə xalqı hıxlaya
Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir
318
(Surə 2 ayə 223)
Çöhrəqanlı islamı adil sanır
Qadını tarla sandığını danır
İnsan sayılmayan qadın utanır
Çöhrəqanlı uyqarlaşmaq istəmir
(Surə 3 ayə 14)

319
(Surə 9 ayə 5)
Çöhrəqanlı qoruyacaq islamı*
Ki qurtara bilməyələr madamı
Siyasətdən dini qovan adamı
Çöhrəqanlı çağdaşlaşmaq istəmir
*- İslam məntiq ilə yox,
silah ilə qoruna bilər.
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320
Çöhrəqanlı sanmasın Xumeynidir
Ümmətçilik baxımından eynidir
Görəsən ümmətçi edən beynidir?
Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir
321
Çöhrəqanlı hələ şəriətçidir
Yəni hər şeydən öncə ümmətçidir
Kapitalisti məktəb millətçidir
Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir
322
Çöhrəqanlının əskiki bilikdir
Çağdaş kamuoyundan qafillikdir
Siyası dinçilik geriçilikdir
Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir
323
Çöhrəqanlı deyir ki, ümmətçi qal.
Səttar, Məmmədəmin, Mustafa Kamal
Siyasətdən dini qovdular dərhal
Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir
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Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir

325
Çöhrəqanlı demokrasıdan qorxur
Demokrası haqda sözləri burxur
Dinini siyasət içinə soxur
Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir
326
Çöhrəqanlı indidən diktatordur
Diktator edən dinçi karekterdir <
Demokrası sağaldacaq doktordur
Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir
327
Çöhrəqanlı saqqalı ağardacaq
Böylə gedsə suçunu çoxaldacaq
Bilirsənmi hardan baş çıxardacaq?
Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir.
Demokrasıya detaylı olaraq
münasibətlər bəlli olmalıdırlar.
12.10.2005
Mahmudeli Çöhreqanlının
Azerbaycan xalqına müracieti
“... Sizi müqeddes orucluq ayının başlanması münasibetile tebrik edir,...Tanrının bexş etdiyi insani, milli
haqlarımızı tapdalayır.
İslamı defelerle qorumuş biz türkler inancımıza sadiqiq.
İslam ümmetiyik, amma millet olaraq hürr yaşamaq
haqqımızı da kimse elimizden ala bilmez....”.
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Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
328
*- Surə 5, ayə 33.
Din deyər quran yazdıran Allahdır
Allahdan tənqid eyləmək günahdır
Dinsizin qanı müslimə mübahdır*
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
329
*- Surə 4, ayə 34.
Quran edib qadını erkəkə qul
Deyib yanmaq istəməsən get qul ol*
Bu haqda ayələri vardır bol-bol
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
330
*- Surə 65, ayə 6.
Din qadına talaq haqqı verməyib
Analara uşaq haqqı verməyib*
Qadına dörd “yataq” haqqı verməyib
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
331
*- (2: 223) **- (24: 2)
Din dörd arvad haqqı verib ərinə
Arvadı bənzədib əkin yerinə*
Deyib daşlat baxsa başqa birinə**
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
332
*- Surə 23, ayə 6. və ...
Din deyib öncə özünü damad et
Sevməsən bulduğun ərə arvad et
Bu şərt ilə qaravaşı azad et*
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
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333
*- Surə 4, ayə 24.
Din təcavüz haqqı verib müslimə*
Ki ərini razı edə təslimə
Yazıq əsir düşən “kafir” nəslimə
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
334
*- Surə 2, ayə 282.
Din haqq verməyib qadın şahid ola*
Qulluqçu edib ki, mücahid ola
Ortaq etməyib erkək vahid ola
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
335
*- Surə 6, ayə 115.
Din bir qadın üçün dörd bəy verməyib
Qardaş qədər bacıya pay verməyib
Səsinə səs, hayına hay verməyib*
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
336
*- Surə 4, ayə 3.
Din haqq verməyib qadın qazı ola
Haqq verib ki, ərinə dərzi ola
Dörd arvad almağına razı ola*
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
337
*- Surə 4, ayə 14.
Quran qanun qoymaq haqqı verməyib*
Soyulana soymaq haqqı verməyib
Əri qədər doymaq haqqı verməyib
Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
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338
*- Surə 21, ayə 23.
Erkək yazdıqlarını pozmalıdır*
Qadın haqları haqda yazmalıdır
Dinin kökünü qadın qazmalıdır
Yoxsa dərdin çarəsini söyləsin.
23.03.2005
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Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.
339
Lenin istiqlalımızı çökdürdü
Babalarımı öldürdü, köçdürdü
Kim Leninin heykəlini tikdirdi?
Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.
340
Ərəb dini yurdumu işqal etdi
Rzanı valiye o mahal etdi
Kim işqalçını müqəddəs mal etdi?
Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.
341
(Heydər Əliyev)
Rus otayı sömürgə bölgə etdi
Qulluqçusu Heydəri süngü etdi*
Kim istiqlaldan sonra “ülgü” etdi?
Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.
*-1) Şerim olacaqdır iti sünqülər
Sinəmi səngərə verdiyim zaman
O gün cəbhədəki hər qızıl əsgər
Səsləyəcək məni – “Yoldaş komandan!”
*-2) Deyirlər bu ilin məhsulu çoxdur;
O gördüyün kənddə dilənçi yoxdur;
Əlimiz işdədir, gözümüz toxdur.
Bu xəbər ölkəmin zəfər səsidir,
Bu şanlı bayramın hədiyyəsidir. (oktyabr inq.)
(Yazqısını sömürgəçi Rus yazan) Səməd Vurğun
Bir az rifah verdi yurdunu çapa,
Gəlişdirmədi ki, istiqlal tapa.
Baltacı. Araz
(Pambığımız bol olacaq, ana fabrikamız olmayacaq.)
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Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.

342
Qadına haqq verməyən islam dini
Qınadı o haqqı verən Lenini
Kim Leninə deyir qadın düşməni?
Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.
343
Əli dedi: “İşləmə, pay al yerən,”
“Allahı da razı edər pay verən.”
Kim bu zalıma deyər “adil” ərən?
Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.
344
İslam haqqı alıb verib zalimə
Öyrətdikləri tərs düşür bilimə
Kim mollaları bənzədir alimə?
Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.
345
Geriçilik islamın kökündədir
Anlamayanın zəfi dərkindədir*
Kimin yeri quyunun tərkindədir?
Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.
*- Qanmaza qandırmaq olmaz.

22.09.2005
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Mollanın təhsili faydalı deyil.
346 *- Deyilmi siqətulislam ...?
Mühəndisin ürünü ... traktordur
Traktorçunu sağaldan doktordur
Siyasətçı yazqı yazan aktordur
Mollanın yazdığı yazqı qul edər*
Qul manqurtun getdiyi yolu gedər
347 *- Surə 18, ayaə 74, 80
Molla təhsil edib ki, kölə edə
Kölə edənlərin yolunu gedə
Baş qaldıranları hizbullah didə*
Mollanın təhsili faydalı deyil
348 *- Surə 3, ayə 14
Molla təhsil edib erkəkdən yana
Həvvanın adam olduğunu dana*
Adamlıq haqqı verməyə bayana
Mollanın təhsili faydalı deyil
349 *- Surə 4, ayə 14
Molla təhsil edib günah yarada
Qadını qorxudan Allah yarad*
Dörd arvad almağa tamah yarda
Mollanın təhsili faydalı deyil
350 *- Surə 24, ayə 31
Molla təhsil edib ləçəkləşdirə
Meyil öldürməyi gərçəkləşdirə*
Örtüsüz erkəyi göyçəkləşdirə
Mollanın təhsili faydalı deyil
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Mollanın təhsili faydalı deyil.

351 *- ... Surə 65, ayə 6
Molla təhsil edib haqları dana
Qarını qocasına tarla sana
Ki talaq ilə uşaq haqqı yana*
Mollanın təhsili faydalı deyil
352 *- Surə 4, ayə 11, 12, 176
Molla təhsil edib ayrılıq sala
Qıza bir, oğlana iki pay ala*
Atanın arzusu gözündə qala
Mollanın təhsili faydalı deyil
353 *- ..., Surə 2, ayə 228
Molla təhsil edib arzı etməyə
Razı deyilsə də, razı etməyə
Quran yox demişsə qazı etməyə*
Mollanın təhsili faydalı deyil
354 *- Surə 9, ayə 111
Molla təhsil edib ki, xums alına
Ordusundan qalan Ərəb alına (Qüreyş qəbiləsi)
Ki fitva versə düşələr dalına*
Mollanın təhsili faydalı deyil
355 *- Surə 43, ayə 32
Molla təhsil edib ki, fitva verə
Düşünən beyinləri gömə yerə
Gulluq edə tacirə, xana, ərə*
Mollanın təhsili faydalı deyil
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Mollanın təhsili faydalı deyil.

356 *- ..., Surə 4, ayə 14
Molla təhsil edib qorxuda bilə
Deyə duzəxçidən itaət eylə*
Qanun qoymaq haqqı verməyib elə <
Mollanın təhsili faydalı deyil
357 *- Surə 18, ayə 27
Molla təhsil edib azdıra bilə
Dinsəl ana yasa yazdıra bilə*
Çağdaşlığın kökün qazdıra bilə
Mollanın təhsili faydalı deyil
358 *- Surə 3, ayə 20
Molla təhsil edib ki, ölçə-biçə
Qurana uyqun qanunları seçə*
Çağdaş qanunların üstündən keçə
Mollanın təhsili faydalı deyil
359 *- Surə 16, ayə 71, 75
Molla təhsil edib ki, rəhbər ola
Devrimləri yönəldə əyri yola
Ərbabların dərdinə çarə bula*
Mollanın təhsili faydalı deyil
360
Molla təhsil edib ki, düşünməyə
Pis əməlli özündən üşənməyə
Vicdan əzabı ilə eşinməyə
Mollanın təhsili faydalı deyil
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Mollanın təhsili faydalı deyil.

361
Təharət “gərəkdirdi” molla ola
Ki deyə neçə bənd içəri yolla
Təmizlik çağında gərəkməz molla
Mollanın təhsili faydalı deyil.
16.09.2005
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Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir
362
İslam haqsız yaşadıb dərdə salıb
Farsa milli kölə etməyə dalıb
Baş qaldıranların canını alıb
Yurdumu çapdırıb ki, geri qalıb
Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir
363
(Surə 30, ayə 22)
İslam dini şovenisti bir dindir
İşqalçı dini olduğu aydındır
İstiqlal haqqından yoxsun qadındır
Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir
364
İslam dini kökündən geriçidir
Dörd nikah, çox siqəçi qarıçıdır
Nəsiminin qatili dəriçidir
Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir
365
İslam zalımın dünya baxışıdır
Qadına pis şey erkəkə “yaxşı”dır
Dörd arvad haqqı verən din vəhşidir*
Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir
*- Dörd arvad haqqı verən din vəhşidir.
Talaq haqqı verməyən din vəhşidir.
Uşaq haqqı verməyən din vəhşidir.
Yazqı haqqı verməyən din vəhşidir.
Tənqid haqqı verməyən din vəhşidir.
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Molla qardaş insaf da yaxı şeydir.

366
İslam çağ dışı yaşam üsuludur
Geriçilik islamın məhsuludur
Çağdaşlaşmaq gəlişməyin yoludur
Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir
367
İslam haqq veribdir ancaq özünə
Ki yalan deyə məzlumun gözünə
İnanma yalançı dinin sözünə*
Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir.
*- Surə 65, ayə 12.
*- Surə 2, ayə 29, 57.
*- Surə 20, ayə 32.
*- Surə 67, ayə 5.
*- Surə 22, ayə 65.
*- Surə 14, ayə 33, 32.
*- Surə 25, ayə 46, 62.
*- Surə 16, ayə 68, 69, 79, 80, 81.
*- Surə 42, ayə 33.
*- Surə 17, ayə 12.
*- Surə 2, ayə 164, 13.
*- Surə 8, ayə 31.

368
İslam haqq verməyib, molla neyləsin?
Nə yaxşı mollalığı tərk eyləsin
Yoxsa tərk etdirən devrim diləsin
Milli-demokrat olmaq yaxşı şeydir.
18.10.2005
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Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz
Qadın haqlarını gömən faşistdir,
Dinçi anlamında mömün faşistdir.

369 *- Cənab “Gamoh” və “Gaip”!
Mollaları xalqa alim tanıtmaq*
Çağ dışı olduqlarını unutmaq
Feodalizmin xeyrinə donatmaq
Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz
370
İslamın boynuna kıravat asmaq
Şəklini dəyişdirib, xalqa basmaq
Demokrat olmadığı haqda susmaq*
(İrticaçi olduğu haqda susmaq)
Sizə yaraşsa da, bizə yaraşmaz
*- Heç bir molla demokrat ola bilməz,
Qurana qarşı zurna çala bilmz.

371
Məsciddə vaxti tükədib-öldürmək
Ağlın yerini cəhl ilə doldurmaq
Feodalizmi qoruyub, güldürmək
Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz
372
Həm axırdan, həm də torbadan yemək
Feodalizmə kapitalizm demək (kpmpradorizm)
İdeolojusuna qulluq etmək
Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz
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Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz.

373 *- Qurandaki Allahdan söz gedir.
Allahın yersəl olduğunu danmaq*
Geriçi dinini müqəddəs sanmaq
Ərbabın, tacirin oduna yanmaq
(Antiqadın sinfin oduna yanmaq)
Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz
374
Allahı tanıdanları susdurmaq
Alladdan ağıllıya qan qusdurmaq
Tənqid edəni öldürüb-basdırmaq
Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz
375
İslama qarşı savaşa dalmamaq
Zillullahlarını yada salmamaq
keçmiş 1400 ildən dərs almamaq
Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz
376 Diqqət: Bu günün yarını var.
“Yurdsevər” mollaları lider etmək
Geriçi liderin yolunu getmək
İstiqlaldan sonra demokrat ütmək
Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz

<<<

Heç bir ümmətçi millətçi ola bilməz ki, istiqlalçı ola:

Ummətçi müqəllid yetişdirər ki, ... montaj edə,
Milli burjuvazının devrimini kurtaj edə. <<<

Bu günün yarını var, (Milli-demokrat ütmək)
Sağçı milli haqq satar.
01.09.2005
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Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır.
(siyasətdə dinçi ~ hizbullah)
Şeyx Məhəmməd Xiyabani ümmətçi olduğu üçün millətçi və dolayısı ilə azərbaycançı deyildir.
Azərbaycanın adının könünü qazmaq üçün “azadistançı” olmalı idi ki, Azəbaycanın istiqlalı ilə
bütövləşməsinin önündə maniə törədə ki, ...

Hər siyasətin yarısı gizlidir,
Gizləri kəşf edən açıq gözlüdür.
“35 milyon” adlı “Gamoh”çu sayt deyir:
“... Həsən Ərk ..., o şərəfsiz komunist ki, bir
zaman “Qızların çadrasızlığı bizim dəvamlılığımızın səbəbidir” adlı tezi ilə hamını qeyrətsizliq və namussuzluğa çağırırdı. ...”
10.06.1384
Yeri gəlmişkən xatırlatmalıyam ki, milli televiziymız Günaz Tv-dəki çıxışlarında dəfələrlə Pişəvəri təkin milli kommunistlərimizi “Rus casusu” dəyərləndirən və ağız dolusu “şərəfsiz kommunistlər” adlandıran Güntay bəy Gəncalpın cəhlindən
doğan insafsızlığı da unutmayalım. Yazdım ki, tariximizdə səbt ola. (Araz olmasaydı şər atardılar.)

377 *- ... Antiqadın və antiinsan din.
Dinçiyə ən müqəddəs inac dindi*
Millətçi üçüm din deyil ki, gendi (qan, soydaşlık)
Soydaşına zərərli dindən döndü <
Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır
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378
Deməyin demədilər
Fars Türkü hizbullah edir qullana
Milli savaşın içinə yollana <
Ki demokratlar eşigə tullana
Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır
379
Dinçı Türk istəməz İrandan qopa
İrticaçi Qumu itirməz tapa
Kütlə qazanmaq üçün yeyər zopa <
Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır
380
Dinçi Türk otayı da satar Quma
Çünkü məclisinə yön verən forma
Dinə haqq verməz ki, ağzımı yuma
Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır
381
Dinçi Türk döyülür ki, ad qazana
Sahib çıxmaq üçün əli uzana (Milli hərəkətə)
Hizbullah öldürməyirlər, gizlənə
Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır
382
*- Çöhrəqanlı təkin
Dinçi Türk çox vədələr verə bilər
Zamanı gəlincə taxtadan silər
Yaxud qarışdırar, küsər, əkilər*
Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır
383 *- Bugünkü “Gamoh” təkin
Dinçi Türk bilikləndirməz ki, minə*
Ərbabı harda desə orda enə
Gərəkirsə yurdunu sata dinə
Hizbullah Qum və Xorasan malıdır.
21.09.2005
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Gəlişməyə demokrası lazımdır.
384
İslam cəhli anmaq üçün lazımdır
Tanrını ruh sanmaq üçün lazımdır
Cisimini danmaq üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
385
*- O cümlədən Galilələri
İslam elm öldürmək üçün lazımdır
Alimi yıldırmaq üçün lazımdır*
Öküzü güldürmək üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
Qurandaki savadsız Allaha görə,
Guya yer kürəsini “öküz” daşıyır.

386
İslam gop əyirmək üçün lazımdır
“Seyyid”i ayırmaq üçün lazımdır*
Müqəddəs qayırmaq üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
*- Ərəb soylu Qüreyş qəbiləsinin hərbçi qalıntıları.

387
İslam zəhərləmək üçün lazımdır
Cəhli sehirləmək üçün lazımdır
Xalqı yəhərləmək üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
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388
İslam yazqı yazmaq üçün lazımdır
Ağlın kökün qazmaq üçün lazımdır
Qanununu pozmaq üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
389
*- “Allahoəkbər”
İslam səğir etmək üçün lazımdır*
Xalqı təhqir etmək üçün lazımdır
Ağlı əsir etmək üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
390
İslam haqqın danmaq üçün lazımdır
Sənin haqın yanmaq üçün lazımdır
“Allah”ı haqq sanmaq üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
391
İstibdad = Öz başınalıq
İslam fitva vermək üçün lazımdır
Fərdi dona girmək üçün lazımdır
İstibdada irmək üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
392 *- Surə 4, ayə 34.
İslam qızı döymək üçün lazımdır*
Erkəkə baş əymək üçün lazımdır
Erkəkləri öymək üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
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393 Evli erkəkə kim fahişə olar?
İslam əyyaş erkək üçün lazımdır
Kürsəkdəki “köpək” üçün lazımdır*
Neçə “damlı” bir “dik” üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
394
İslam dərd çəkdirmək üçün lazımdır
“Tarla”nı əkdirmək üçün lazımdır
Uşaqsız köçdürmək üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
395 ... Surə 20, ayə 131
İslam pay aldırmaq üçün lazımdır
Əməyi çaldırmaq üçün lazımdır
Saraylar saldırmaq üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
396
İslam geri qalmaq üçün lazımdır
Özgə malı almaq üçün lazımdır
... Komprador olmaq üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
397
İslam tacir sinfi üçün lazımdır
Dərəbəyin kefi üçün lazımdır
Geriçi hədəfi üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
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398 *- Surə 3, ayə 19,85,151, 175.
İslam qoyun etmək üçün lazımdır*
Pisliklərə yetmək üçün lazımdır
Oyadanı ... didmək üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır
399
Surə 3, ayə 85.
İslam düşünməmək üçün lazımdır
Dərddən eşinməmək üçün lazımdır
Dindən daşınmamaq üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdı
400
*- Surə 6, ayə 115, 15
İslam dəyişməmək üçün lazımdır*
Yəni gəlişməmək üçün lazımdır
Çağa irişməmək üçün lazımdır
Gəlişməyə demokrası lazımdır.
26.09.2005
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Davamız qayda-qanun davasıdır.
401
*- Zərərli
Deyirlər Allah hər yerdə hazırdır
Yaratdığı mikroba nazirdir
(Zibilliklərdə yaşamaq müzürrdür.)*
Davamız qayda-qanun davasıdır
402
Tacirin adını Allah qoydular
Meylini yasa şəklində yaydılar
Qanunlarını müqəddəs saydılar
Davamız ana yasa davasıdır
403
Din kişisəl etiqad olmalıdır
Ailə üzvü azad olmalıdır
Sərbəstcə düşünüb, şad olmalıdır
Davamız qayda-qanun davasıdır
404
İslam dini evdən qovulmalıdır
Yəni fərdi etiqad olmalıdır
Ailə savaşı son bulmalıdır
Davamız yazqı yazmaq davasıdır
405 *- “la ikrahe fiddin.”
İslam qatildir ki, ... qadın daşlayır,
Dinsiz qanı ilə boğaz yaşlayır,
Sözü də “haqsevər”likdən başlayır!
Davamız qayda-qanun davasıdır.
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406
İslam eşit haqq verməyib qadına
Həm də içiboş Allahın adına
Yəni yalan deyib öz arvadına
Davamız yazqı yazmaq davasıdır
407
İslam haqq verib özü yalan deyə
Yalanı günah sayıbdır ki, yiyə
Olub-bitənləri öyrənə bilə.
Davamız qayda-qanun davasıdır
408
İslam haqq verib ərbab faiz ala
Tacir ucuz aldığı qədər çala
Məzluma haqq verməyib oğru ola
Davamız qayda-qanun davasıdır
409
*- Surə 33, ayə 72, 36
İslam haqq verməyib insan düşünə*
Ki düşə quyruq edənin peşinə
Qatılmaya yazqı yazmaq işinə <<<
Davamız yazqı yazmaq davasıdır
410
İslam haqq verməyib tənqid edəsən
Düşüncə özgürlüyünə yetəsən
Demokrasının yolunu gedəsən
Davamız ana yasa davasıdır
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411
İslam lazımdır kölə edənlərə
Köləçinin yolunu gedənlərə
Vəhşi sinfin dadına yetənlərə
Davamız yazqı yazmaq davasıdır
412
İslam lazımdır feodalizm üçün
Biz savaşırıq kapitalizm üçün
Turanı qurtaran kamalizm üçün
Davamız yazqı yazmaq davasıdır
413
İslam lazımdır yerində saydıra
Feodalizmin xeyrinə caydıra
Geriçiliyi qoruya, yaydıra
Davamız ana yasa davasıdır
414
İslam lazımdır qanun qoymaq üçün
Haqlıların gözünü oymaq üçün
Dinsizin dərisini soymaq üçün
Davamız yazqı yazmaq davasıdır
415
*- Ərəb kültürü
İslam lazımdır iradə öldürə
İçiboş “duzəx” sözüylə yıldıra
Geriçi kültürü hakim qıldıra*
Davamız qayda-qanun davasıdır
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416
İslam lazımdır dəyişməmək üçün
Yerində sayıb, gəlişməmək üçün
Demokrasıya irişməmək üçün
Davamız qayda-qanun davasıdır
417 *- Partı başqa, cəbhə başqa.
İslam lazımdır kölə yetişdirə
Köləlik etmək üçün ötüşdürə
Sinfi çatlaqları da bitişdirə*
Davamız qayda-qanun davasıdır
418
*- Surə 30, ayə 22
İslam dini şovenisti bir dindir*
Dincə əsir millət sanki qadındır
Talaq haqqı vermədiyi aydındır
Davamız bağımsızlıq davasıdır
*- Qurandakı ana yasasının və dövlətinin dili
hakim soyun dilidir. Cənab ağıl azdıran bəylər!

419
İslam lazımdır ki, haqları dana
Həvvanın adamlıq haqları yana
Yəni erkək qadını tarla sana
Davamız yazqı yazmaq davasıdır.
19.11.2005
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Sən dedin:
“Mən məşruə istəmirəm.”
420
Ay istibdada qarşı savaşan Türk
Məşrutə haqqı alıb paylaşan Türk
Məşruəyə qarşı coşub-daşan Türk
Sən dedin: “Mən məşruə istəmirəm.”
421
Ay Türk soylu qadını qurtaran Türk
Qoyun edən islamı otaran Türk
Yeri əkib-biçənə qaytaran Türk
Sən dedin: “Mən məşruə istəmirəm.”
422
Ay istiqlal üçün şahı qovan Türk
Türk düşməninin burnunu ovan Türk
Məşruəsi tutdu sənə divan Türk
Sən dedin: “Mən məşruə istəmirəm.”
423
*- Hizbullah Fars malıdır.
Ay məni demokrat yetişdirən Türk*
Yaramızı sarıb bitişdirən Türk
(İstiqlalımızı gecikdirən Türk)
Genə de mən məşruə istəmirəm.
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424
Sən məşrutə pozan Fars deyilsən Türk
Dinçi Ərəbə zapas deyilsən Türk
Dəmiri çürüdən pas deyilsən Türk
Genə de mən məşruə istəmirəm.
425
Sən siyasətdə dinçi deyilsən Türk
Dərssiz, ibrətsiz gənci deyilsən Türk
Qızılısan, bürüncü deyilsən Türk
Genə de mən məşruə istəmirəm.
426
*- Heydər Əmoğlu
Səni Səttarxan demokrat edib Türk
Səttar Əmoğlunun yolun gedib Türk*
Pişəvəri harayına yetib Türk
Genə de mən məşruə istəmirəm.
427
Sən ata-babamın fəryadısan Türk
Onların gəlişmiş övladısan Türk
Övladının dərsi, ustadısan Türk
Genə de mən məşruə istəmirəm.
20.09.2005
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Çağdaş Türk demokrası aşiqidir.
428
Demokrası hökumət formasıdır
Ürətici toplumun qaydasıdır
Yaxşı olduğu onun faydasıdır
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
429
Demokrası çağdaşlığın dinidir
Fikir ürətənlər onun beynidir
Beyni təkin hər şeyi də yenidir
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
430
Demokrası sağlam üst yapı yapar
Hər şey öz qayda-qanununu tapar
Deyər işlə, işlət, karını apar
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
431
Demokrası deyər sərbəstcə düşün
Ürətici yetişdirməkdir işin
Düşünün ki, ürətin, yazın, qoşun
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
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432
Demokrası özgürlük haqqı verər
Düşüncənin əlinə çaqqı verər
Təhqirə yox, tənqidə yetqi verər
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
433
Demokrası haqq tanıyar ürəyə
Eyni haqları verər hər bireyə
Fərq qoymaz qadın ilə erkəyə
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
434
Demokrası qoymaz kefinə dəyə
Azınlığa haqq verər sözün deyə
Çoxunluğun hökümünə baş əyə
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
435
(luğaz ~ lağ)
Demokrası etiraz haqqı verər
Döyməyə çənə-boğaz haqqı verər
Sağlam formada luğaz haqqı verər
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
436
Demokrası hər quruma haqq verər
Çamır atmayan yoruma haqq verər
Qurum yaradan duruma haqq verər
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
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437
Demokrası göstəri haqqı verər
Xalqı oyadan haqqı qayğı verər
Dövlətə qarşı çıxan xalqı verər
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
438
Demokrası haqq verər hər grevə
Dövlətə haqq verməz ki, girə evə
Patrona deyər ki, razı et sevə
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
439
Demokrası edam haqqı verməyib
İşkəncəyə yaşam haqqı verməyib
Siyası üçün dam haqqı verməyib
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
440
Demokrası ağılın məhsuludur
Mədəniləşməyin ilkin yoludur
Disiblindən yana sinfin quludur
Çağdaş Türk demokrası aşiqidir
441
Laik dövlət bu nədənlə sapılmaz
Anayasası dinçiyə qapılmaz
Çünkü dinsəl ilkə onda tapılmaz <<<
Çağdaş Türk layikliğin aşiqidir.
18.09.2005
120

Dövlətin forması nə olmalıdı?
442
İstiqlal alınan günün sonrası
Nə olmalıdır rejimin forması?
Hansı formadan yana demokrası?*
Rejimin forması nə olmalıdır?
*- Kapıtalizmin demokrasisi iş gücündən qazanılmış sərmayələrin kollektivləşməsindan yana referandoma sərbəstlik haqqı verərmi?

443
Tacirin sinfsəl dini islamdır,
Qurbanı xalqın yarısı madamdır,
Düşünmək haqqından yoxsun adamdır.
Dövlətin forması nə olmalıdır?
444
Yeni məzmun yeni forma diləyər
Heç bir refom yağa bilmz, çiləyər
Alışdırmaq üçün odu piləyər
Məzmunun forması nə olmalıdır?
445
Köhnə forma inkişafı durdurar
Feodal yapılı rejim qurdurar
Asimilə etmək üçün burdurar
Rejimin forması nə olmalıdır?
446
Kollektivçilik də bir növ formadı
Sən bildir topluma, bəlkə qurmadı
Deməyə ki, niyə məndən sormadı?
Dövlətin forması nə olmalıdır?
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447
Kollektiv düzəndə işləyən yeyər
Çünkü mülkiyyət sosyal donu geyər
“Sinfi sömürüyə son verin!” deyər
Dövlətin forması nə olmalıdır?
448
Gərçək sosyalizm haqdan asılıdır
Sərvət yaradıcının məhsuludur
Geri qaytarmaq onun üsuludur
Dövlətin forması nə olmalıdır?
449
Gərçək sosyalizm haqq verməz sömürə
Yiyəlik payı verilməz əmirə
Qanun pozan rüşvət alar, gəmirə
Dövlətin forması nə olmalıdır?
450 *- İnsanlığı insanlara qaytarar
Gərçək sosyalizm məzlumu qurtarar
Mülkiyyəti toplumuna qaytarar*
Ürətə bilməyən ... davar otarar
Dövlətin forması nə olmalıdır?
451
Zərurət bəlirdər doğru hədəfi
Qoymaz hədəf bəlirdə fərdin kefi
Hədəf birləşdirər sinf ilə səfi
Yeni məzmun yeni forma diləyər
Gəlişdirən sinfi hakim eyləyər.
Yazqı yazan mülkiyyətin şəklidir,
Pis şəkil verən qulağı tüklüdür.

20.09.05
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Toplum malik olsa kim zərər edər?
452
“El gücü, sel gücü.”
Toplum malik olsa sərmayələrə
Qazancıyla əl tapar qayələrə
Yəni bənzəməz kiçik yiyələrə
Toplum malik olsa kim zərər edər?
453
Toplum malik olsa, yazıq ağalar
Zəncirəli traktorlar çoxalər
İş gücü gəlişər, qarın toxalar
Toplum malik olsa kim zərər edər?
454
Toplum malik olsa kənd də dəyişər
Şəhərə dönüşmək üçün gəlişər
Çox az müddətdə hədəfə irişər
Toplum malik olsa kim zərər edər?
455
Toplum malik olsa kəndə, şəhərə
Fərq qoymaz kəndi ilə Əhərə
Olanaqlı yaşam dönməz zəhərə
Toplum malik olsa kim zərər edər?
456
Toplum malik olsa məhsul bol olar
Daşınması üçün dəmiryol olar
Özəl mülkiyyətin yolu çal olar
Toplum malik olsa kim zərər edər?
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457
Toplum malik olsa əkin yerinə
İşçi sahib çıxar alın tərinə
(Tarla deyil ki, kar verə ərinə)
Toplum malik olsa, kim zərər edər?
458
*- Narkotik tacirlərinə
Toplum malik olsa işdən atılmaz
İşsizlikdən qaçaqçıya satılmaz*
... Urusbu sürülərinə qatılmaz
Toplum malik olsa kim zərər edər?
459
Toplum malik olsa məhsul bol olar
Az qazanclı patron işçisiz qalar
İşçisiz patron kommunda iş bular
Toplum malik olsa kim zərər edər?
460
Toplum malik olsa kirəli evə
Evsizinə ev verər sevə-sevə
Evin yıpranması aldırar kirə
Toplum malik olsa kim zərər edər?
461
Toplum malik olsa ölkə gəlişər
Rəqabət bazarlarında yarışar
Kim sevinər? Kim od tutub-alışar?
Toplum malik olsa kim zərər edər?
30.09.2005
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ömürü nə qədərdir?
Hər sinfin öz ideolojusu var,
Silahsız milləti edərlər “davar”.

462
Zalım istər ki, qoyun edə sağa
Məzlum istər ki, hər kəs ola ağa
Bu təzaddır ki, bölər sola sağa
Sömürü sinfi təzaddı yaradar
Təzadsız kommun çağını aradar
463
Zalım başqa cür ölçər, biçər, tikər
Ki necə başqa sinfi edə nökər
İdeolojusuz millət dərd çəkər
Zalım məzlumun qadasını almaz
Düşünüş tərzləri eyni olmaz
(İdeolojuları eyni olmaz)
Nəcəlik dəyişməz, şübhən olmasın
Elə ifşa et ki, çarə bulmasın
464
İdeoloju var ki, manqurt edər
Manqurt satqın sinfin yolunu gedər
Milli düşmənin düşmənini didər
İdeoloju da var ki, millidir
(Farsın ideolojusu millidir)
Manqurt olmayan xalqından bəllidir
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465
Səfləri ayırar ideoloju
Xətti-məşy qayırar ideoloju
Savaşa çağırar ideoloju
İdeoloju düşünüş tərzidir
Ölçüb-biçdiyini tikən dərzidir
466
İşi qolaylaşdırar teknoloju
Yoxsa geç yayılar ideoloju
Başqadır ideolojunun rolu
İdeoloju təzadlardan doğar
Xalqın əli ilə düşməni boğar
467
O ideoloju ki, kama çatıb,
Deyər oyatma yatanı ki, yatıb,
Söylə ideoloju çağı ötüb.
O zaman ki, sömürü son bulacaq,
Sinfi ideoloju məhv olacaq.
468 Kim kimi silahsızlandırar?
İdeoloju düşünsəl silahdır
Silahsızın payı nalədir, ahdır
Silahlandırmamaq böyük günahdır
Düşünsəl silah vurar yerə sərər
Tank ilə top qoluna quvvət verər.
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469
Kütlə dərdinə dəyəni dinləyər
Kimin doğru olduğunu anlayar
Haqlını yox ki, haqsızı danlayar
Çünkü bilikli insanlar caymazlar
Xalqı oyadan fikiri yaymazlar.
14.08.06

23
İqtisad toplumu qatlara bölər
Fəlsəfə səbəbi bulmağa dalar
Hər sinfin gedəcəyi yolu bular
(Çəlişkiləri çözən yolu bular)
(Sinfi təzaddı çözən yolu bular) (Milli təzaddı ...)

(Gərəkli devrimin yolunu bular)
İqtisad dostu düşməndən ayırar
Fəlsəfədən sinfi silah qayırar*
Araz düşmənin bağrını çatlatma!
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(Farsın “tudə” hizbi şovenist idi.)

470 *- Sağçı Türklərdən qorxur.
Çağdaş Fars şəriətin kökün qazır
Şəriətə qurban verən Türk azır
Şəriətmədarı peşində qəzir
Bu səbəbdəndir ki, Türk Türkdən qorxur*

Qorxusundan qurumlanmayır, qoxur. <
*- Deyilmi? Ehməd bəy Obalı!
“Bu ordunun (1946-nin azər ayında otuz
mindən çox azərbaycan Türkünü öldürən
Fars ordusu – Araz) qarşısında o zaman
Təbrizin baş mollası olan Şəriətmədarı
qurban kəsdi.”
Güntay Gəncalp

471
Türk deyir təcrübələrdən dərs alma!*
Sınanmış dinə qarşı zurna çalma!
Uyuyanları oyadmağa dalma!
Ki yazqı yazdıra ... nisa surəsi
Dəyişməyə xalqın dinsəl törəsi
*- Fars faşizminə bir ömür uşaqlıq etmiş
ayətullah mir Kazım Şəriətmədarının
sönmüş təndirini qızdıran Günaz Tvmizdən söz gedir.
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472 (Din siyasətdən qovulmalıdır.)
Bal-bal demək ilə ağız dadlanmaz
Kirlərdən arınan toplum bitlənməz
Dinə haqq verən devrimçi adlanmaz
(İranbaycançı Türk milli adlanmaz)
Reformist sərbəst edər geriçini
Ki zəhərləyə bilə ... seyirçini*
*- Deyilmi? Əhməd bəy Obalı!

473
Kommunist feodalizmə qarşıdər
Rəiyəti malik etmək işidir
Bu iş gəlişməyın təməl daşıdır
Kommunist mülkiyət sorunun çözər
Görəsən kim töhmət peşində gəzər?
Deyirlər milli məclisimizdə molla da var idi.
Doğrudur, çünkü:
Molla “hə” dedi ki, məclisə girə
Haqq verməyə qadın ilə rəşbərə
(Təcrübələr şəhid qanıdır.)

474
Pişəvəri milli-kommunist idi
Bu səbəbdən yerləri bölün dedi*
Yerə əl qoyan xalq qurtardı yurdu
Kommunist feodalizmə son qoyar**
Sonra kollektivçi fikiri yayar.
*- O zaman kəndili toplumun %80 rəiyyət idi.
**- Sağçı (sağçılığına sadiq qaldığı təqdirdə)
feodalizmi devirərmi?
11.08.2007
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Dostu tənqid edərlər, Düşməni xar.
Hər devrimə gərəkdiyi təkin, milli inqilaba da
çağdaş lider, çağdaş ideolog lazımdır.

475
Bu günün yarını var.
Elçibəy peyqəmbərləri aradır
Dinçiliyə fikri taban yaradır
(taban ~ zəmin)
Çağdaş dünyanın qanını qaraldır
İrticanın saqqızını çeynəmə!
... Qadının yazqısı ilə oynama!
Liderlər bilirlər ki: Taktik stratejisindən asılı olmalıdır.
Nəticə səbəbinin məhsuludur.

476 Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz.
Nə qədər ki, Elçibəy bütövçüdür
O qədər də Araz Elçibəyçidir*
Nə yazıq ki, Elçibəy də dinçidir
Diçi quran göstərən yolu gedər <<<
Qadın ilə rəiyyəti qul edər
Baş qaldıran qulu it təkin didər**
*- Son aylarda yayılan Elçibəyin kasetlərindən bəlli oldu.

**- O cümlədən surə 9, ayə 5:
Haram aylar (onlara möhlət verilmiş zülhiccə, məhərrəm, səfər və rəbiüləvvəl ayları) çıxınca müşrikləri harada görsəniz, öldürün, yaxalayıb əsir alın,
həbs (mühasirə) edin və bütün yollarını-keçidlərini
tutun. Lakin əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat
versələr, onları sərbəst buraxın (işiniz olmasın). ...
(Yəni, çalıb-çapmaq üçün iradə öldür, asimilə et! - Araz)
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Dostu tənqid edərlər, düşməni xar.

477 *- Əzilənlərin lideri deyil.
Elçibəyin savadı çağdaş deyil
Elçibəy çağdaş ilə yoldaş deyil
Elçibəy bacısına qardaş deyil*
Elçibəy bütöv azərbaycançıdır
Qadın düşməni təkin yalançıdır
(Yəni peyqəmbər təkin yalançıdır(
478 Tanrının Tanrısı kimdir?
Bəxtiyar Allahı öyən şer yazdı
Çirkini bəzədi, özü lüt gəzdi
Çünkü ərbabın hovuzunda üzdü
Allahı yenidən qayırmaq olmaz
... Nisa surəsindən ayırmaq olmaz*
*- Geriçini buraxsan öz halına
Yanarsan əl-obanın əhvalına

479
Bəxtiyar Allahı adil tanıtdı
Demək ki, nisa sinfini yanıltdı
(Qadın ilə rəiyyəti yanıltdı)
Olmaya ... Ayişələri ... unutdu
Ki doqquz yaşlı gərdəkdə mələyə
Möcüzlərin gözündən yaş ələyə*
*- Möcüzün “Gəlin” adlı şeirinə baxınız!

Allah acımaz doqquz yaşlı qıza,
Araz haqlıdır Bəxtiyara qıza.
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480
Tanrı qotur keçinin lap özüdür
Su içdiyi yer bulağın gözüdür
Xəstə etdiyi qoyundur, quzudur
Allah yazqı haqqı verməyib bizə
Qadını qul edib erkəkə, hizə
Ki baş qaldıranı yedirə közə
481 *- Bəxtiyar müəlim təkin.
İslam dini əxlaqiyyatı pozar
Dörd arvad haqqı olan erkək azar
Qardaş qədər pay almayan qız qızar
Tənqid haqqı olmayan pisi bəzər*
Ayrı seçkilikdən insanlıq bezər**
Qadın yazqı yazsa quranı pozar <<<
İslamın quranı ana yasadır
Qurbanı rəiyyət ilə nisadır
*- Surə 17, ayə 21. Surə 43, ayə 32. Surə 16, ayə 71.

Feodalizmin anayasası olan Quran, qadın ilə
rəiyyətə yox, bəlkə kəndxanı ilə bazarxanına
(bəzirgana) müqəddəsdir.

482 *- Aydın oyadar, uyutmaz.
İslam Azərbaycanı işqal etdi
Müslim etdiyi qadını qul etdi
(Tümrüs qızını erkəkə qul etdi)
Qul olmayanı yandırdı kül etdi <
Geriçi yoldan geri qayıdarlar
Azdırılmış kütləni ayıdarlar*
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483.
Bəxtiyar sevdirir zalım Allahı*
Ki haqlı çıxara molla Pənahı
Molla Pənahdan yana hizbollahı
“Yerdə qala” məzlum qadının ahı
Sağlam baş zalım önündə əyilməz**
Yaxşıya pis, pisə yaxşı deyilməz
“Həm axırdan, həm torbadan yeyilməz”
*- Hər bir sözün siyası anlamı var,
O anlamı kəşf edə bilməz davar.
**- Uşaq anasından “xəstə” doğular, (xəstə ~ heyvan)
Çəkdiyi zəhmətlər qədər sağalar.
Dərəbəylik kültüründən arınmamış Bəxtiyar müəllim!
27.11.2007 tarixində “İctimai” adlı Televiziyon kanalından yapıcı tənqidimə, yıxıcı cavabınızı dinlədiqdən
sonra, sizin yerinizə mən utandım. ...
Bəxtiyar müəllim, “Ağıl yaşda olmaz, başda olar.”. Araz

484
Araz bütövçülərin yolçusudur
Burjuvazı sinfinin solçusudur
Azərbaycan xalqının ölçüsüdür*
Hər kəsin yaxşı-pis özəlliyi var**
Dostu ələşdirərlər, düşməni xar.
*- İnanmasan, tarix ilə teorudan sor!
**- Elə ona görədir ki,
Araz “vətən” şeirinə can vəqf edib,
Bəxtiyar müəllimə ithaf edib.
22.08.2007
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Niyə “Gaip” üyə toplaya bilmir?
Gəl öz sinfi-milli sazına oyna!
Yoxsa güc toplaya bilməsən dayna
Arazizmə silahlanmış güclər, o cümlədən bugünkü
“Gayip” mahiyyətində qurumlara sığa bilməzlər ki, qatıla
bilələr. Ona görə, kim dəyişməlidir? Kim kimin seviyəsinə
yüksəlməlidir? Elçibəy bilmədi, “Gayip” bilməlidir ki,
Tarix geriyə dönməz / ağlın işığı sönməz – Baltacı Araz

485
“Gaip” bilir ki, güc qazana bilmir
Çünkü qıssa fikri uzana bilmir
Daş altında qalıb, qovzana bilmir
Baltacı Arazın şeirin oxuyan
Tora düşməz ovlaya tor toxuyan
486
Baltacı Araz haqda susmuş “Gaip”*
Qazanıbdır özünə çoxlu ayıb
Hansı sansorçunu xalqımız sayıb?
Müxalif düşüncəyə yer verməyən
Güvəndirə bilməz qazana güvən <
487
Araz öldürülsə də şeiri qalar
Oxucusunun beynində kök salar
Verilməz haqlarını geri alar
Tüpürər sansorçuların üzünə
Yalançı demokratların sözünə
(Qoymaz yalan deyə xalqın üzünə)
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488
(Surə 3, Ayə 20.)
“Gaip” iş başına gəlmədən öncə
Qoymur yayıla müxalif düşüncə*
Kim qatılar böylə geriçi gücə
Olmaya “Gaip” xalqı eşşək sanır?
Niyə geriçi olduğunu danır?
(Niyə sansorçu olduğunu danır? )
(Niyə boykotçu olduğunu danır?)
*- Din deyər mənim “aş”ım yoğurtludur
Yesən də, yeməsən də haqqın budur.

489 *- Çöhrəqalı və bənzərləri.
“Gaip” istiqlalçıdır Araz təkin
“Gaip” demokrat deyil qurnaz* təkin
Ki qışa son qoya bilə yaz təkin
“Gaip” islamı ölkədən danışır**
Yəni geriçi qüvvəyə dönüşür
**- “Gaip” niyə kütlənin əkmədiyi irticaçı toxumu
əkir? Olmaya kökü başqa yerdədir?
Səbəbini bilsək, nə olar?

490
**- Dava qanun davasıdır.
“Gayip” anlamayır demokrasıdan*
Çünkü öyrənib sansorçu parsıdan
Qadın haqqını verməyən asıdan
Azərbaycan islam ölkəsi qalsa
İslam nə verər qadın ilə nasa?** (nas ~ xalq)
*- Türk demokratdır, “mücahid/irticaçı” deyildir.
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491
Askırıb deyirlər “... səlle əla mohammad ...”
Öskürüb deyirlər “... səlle əla mohammad ...”

Ossurub deyirlər “... və ale mohamməd*
Görəsən Avrupada da böylədi?
Yoxsa dörd yüz il öncə tərk eylədi?
(Həm də otuz il təcrübədən sonra)
(Qanmaza qandırmaq olmaz, Mənsura!)
Ay ziyalı “öyrətmən”lər!
Yetər artıq, xalqı orta barmağınıza səriməyin!
Təhqir ilə təhmiqə (ağıl azdırmağa) son verin!
Yoxsa tanıtmalıyıq ki, Azərbaycanımızı, Türk milləti ilə
Türk xalqının milli və mədəni inkişafını bu qaragünə qoyanların siyası başçıları sözdə “azərbaycançı”yam, “millətçi”yəm, “demokrat”am deyənlər ilə bənzərləri olublar.

492
“Gaip”in sözcüsü ancaq danışır
Danışdıqca xalq onunla tanışır
Mirzə Cəlilin əhvalı qarışır
Mirzə Cəlil münacata başlayır
“Gaip”in sözcüsü onu daşlayır
493 *- İrançı və irticaçı Xiyabani
Mirzə Cəlil deyir demokrat olun!
“Gaip” deyir olduğuz təkin qalın!
Dəyişməmək üçün savaşa dalın!
Cəlili yox, Xiyabanini dinlə,*
Bugünkü Cəlilin fikrini önlə.
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“Köhnə hamam, köhnə tas*
Ya Mohəmməd, ya Abbas
Ya rəbbi, ya ilahi
Səni millətin ahi
Qilma rəva zülməti*
Sən qurtar bu milləti
Böyük bu şeytan ilə
Sən özün divan elə”
Saleh İldirim
*- Bu haqda, Cəlil Məhəmmədquluzadənin “Danabaş kəndi
nin əhvalatları” adlı əsərini oxumaqla birlikdə seyr edin!
**- Saleh bəy İldırım bilməlidir ki, heç bir satqın sinf satdığını geri qaytarmaz. İnanmasanız təcrübə ilə gələcəkdən sorsun.

494
“Gaip” deyir keçmişə dəvam edin!
Ata-babamızın yolunu gedin:
Yoxsa qurtulmuş olar çağdaş qadın.
Çinli deyir keçmişimizdən qopun!
Qurtarıcı yollar axtarın tapın!
495 Ölüləri ölülərə buraxın!
“Gaip” deyir çinli naxələf çıxdı
Çünkü feodal atasından bıxdı
Feodal rejimi kökündən yıxdı
Türk naxələf deyil yolundan dönə
Ölüləri diriltməliyik genə.*
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*- Bütövçü Elçibəyin yolunu get!
İrticaçı olduğunu ifşa et!
496
“Gaip” Şəhryarın şerini yayır,*
Çünkü deməmiş yeni tarix qayır,
Gələcəyini keçmişindən ayır.
“Gaip” Arazın şeirini oxumaz
Axar su gölməkdə qalmaz qoxumaz
*- Davamız hələlik siyası anlamında haqq və hüquq
davasıdır.
Yəni zövqləri həlləndirmək ilə “əxlaqiyyat” davası deyildir.
Türk dilinin qatili olan Fars dilində şeirini yazan
Şəhryardan ancaq əxlaqsızlıq öyrənmək olar.
Elə ona görə də xalqımızı boşuna uğraşdırmayın!

497
“Gaip” Arazın ölümünü güdür
Adı çəkilməsin deyə qan udur
Çünkü şeiri zehinləri duruldur
Arazı gələcək ələşdirsə də
Hələ tənqidçisi yoxdur ərsədə
498
Ay Türk soylunun siyası aydını
Sevmiş olsan xalqın ilə qadını
Yay Arazın şeiri ilə adını
Öncə sərbəstcə biliklənməlidir
Sonra seçkiyə sürüklənməlidir
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499
Arazın nəyi, harası pisdi ki,
Sevməyə bilə Tərbiz ilə Bakı
Sevməsə də taciri, xanı, bəyi
Neçə faiz xandı, bəydi, tacirdi?
Ki “Gaip” da Araza üz çevirdi
500
“Gaip” gərçək üzünü gizlədibdir
Gizli olduğu üçün izlədibdir
Araz təkin şairi sızladıbdır
“Gaip”in saytı özəl sayt deyil
Ki Araza bəsləyə mənfi meyil
501
“Gaip”i buraxmayın öz halına
Palanlayıb minmiş olsa dalına
İnqilab gərəkər taxtdan salına
Arazdan qorxan demokrat deyildir
“Gaip” demokrat təşkilat deyildir.
Arazizmə silahlanmış soydaşım,
Geriçi partıya sığmaz, qardaşım!

15.11.2007
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“Gaip” özünə sansor haqqı verib!
502
Milli mənfəət deyər ki, tənqid et!
Milli karın göstərdiyi yolu get!
Bütövçü, demokrat et ki, kama yet
İranbaycançı qurumu mat eylə
Bütövçü “Gaip”i demokrat eylə
503
Milli mənfəət deyər ki, çağa uy!
Hər sahədə geriçiliyə son qoy!
Dəri soyduranın dərisini soy!
“Gaip” Arazın dərisini soyur
Demək ki, məktəbin gözünü oyur
504
Arazın sunduğu Türk məktəbidir
Yaradacaq tarixin səbəbidir
Varacağı hədəfi, ədəbidir
Türkün Türk qalması yetərli deyil
Demokrat olmasa keçərli deyil
505
“Gaip” ideoloju sunmayıbdır
Sunduğu programı yonmayıbdır
Detaylarına hələ enməyibdir
Demək öyrəndiklərini çalıbdır
Çaldığı qaynağı gözdən salıbdır
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506
Demokrat Türk sansorçu ola bilməz
Sansor etdiyi fikri çala bilməz
Həm də qol-qanadını yola bilməz
Hər bir fikrin bəlli tarixi vardır
Hazırına şah olan “Gaip” kardır
507
Sansor edən sansorçu yetişdirər
Fikir oğrusu oğru ötüşdürər
Araz ilə “Gaip”i atışdırar
“Gaip” həm çalır, həm qol-qanad kəsir
Həm də boykot etmə deyəndən küsür
(Həm də haqqımı ver deyəndən küsür)

508
“Gaip” özünə sansor haqqı verib
Sansorçunun əlinə çaqqı verib
Deyir bu haqqı ona xalqı verib
Araz “Gaip”dan haqqını istəyir
“Gaip” Arazı qorxudur, pisləyir
(Təcrübələrdən öyrənən izləyir)

509
“Gaip” bilir adın dalında nə var
Baltacı Arazın balında nə var
Hədəfə çatdıran yolunda nə var
Araz türkçülüyün şahdamarıdır
Türk demokrasısının memarıdır
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510
“Gaip” milli düşməni suçlandırır
Bilirsənmi necə sonuçlandırır?
Bənzətməklə Arazı içləndirir (necəlik yükləyir)
“Gaip” Arazın haqqını verməyir
Həm də düşmən sayır, yerə girməyir
Tudə partisi:
Rusyaçı olmayan amerikaçıdır.
511 Monoloqçunun qulaqı eşitməz.
Araz demokrat olmağa səsləyib
Sansorçu olmağı çoxdan pisləyib
Sansorçulardan haqqını istəyib
“Gaip” deyir verilməz haqqını al!
“Gaip”a gəlincə halvasını çal!
512 Bu meydanda təkəm gəl, gəl!
Biliksiz xalq əğər seçkiyə gedə
Dinə haqq verər ki, hökumət edə
Din qoymaz demokrası kama yetə
Dini ifşa edən fikir gərəkir
Medyasız yayıla bilməz o fikir
(Məndil olma ki, qullanıb atalar.)

513
“Gaip” girsə də qalıbdan qalıba
Məktəbi qurban verməzlər “Gaip”a

Yoxsa göz yumulmaz böylə ayıba
“Arazizm” yoldur, “Gaip” gəldi-gedər
O məktəb Arazı da fəda edər. 23.11.2007
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“Gaip” deyir:
“Ya Abbas! Ya Abbas! Farsdan bizi et xilas!”
“Gaip” istəyir deyə ki, ya Abbas!
İnqilabımıza din damğası bas! - B. Araz

514
Dünkü molla dedi ki, yezid şahdır
Şaha baş əyməyən ayətullahdır
Mollanı imam edən hizbullahdır
“Gaip” da deyir ki, hizbullah qalın!
Fars Türkə verməyən haqları alın!
515
Molla deyər ki, şaxsey-vaxsey deyin
Qadın düşməninin donunu geyin
Xalqı sapdırmaq üçün dərdə dəyin
“Gaip” da deyir ki, şaxseyçı qalın!
İrticaçı simgəyə təbil çalın!
Şeyx Hüseyn şah olmamışsa mənə nə?
Şah olsaydı nə verərdi ... zənənə?
(Bugünkü vətən övladı xam deyil.)

516 *- Antiqadın erkəyin dadına ...
Molla deyər ki, “ağıl” almadılar
Dinin yolunu doğru bulmadılar
Yandaşsız imamlar şah olmadılar
“Gaip” da deyir ki, qoy yezid getsin
Qadın düşməni imam dada yetsin*
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517
Molla deyər ki, imamı şah eylə
Şah ola bilməyənə şahlıq dilə
Şah verməyən haqqı gətirmə dilə <
“Gaip” da deyir ki, istiqlal alın
İmam üçün yezidi taxtdan salın*
*- Həm də ... otuz il təcrübədən sonra!

518
Molla deyər ki, şəhidpərvər olun!
Mollaya verilməyən haqqı alın!
İmam verməyən haqdan yoxsun qalın! <
“Gaip” da deyir cızıqdan çıxmayın!
Geriçiliyin evini yıxmayın!
519 *- Budur dinin fəlsəfəsi:
Abbas istər ki, Allah deyən ola,
Gətirə Allahın dediyi yola,
Yazqı yazmaq haqqı verməyə qula. <
Abbas istər ki, kölə, kölə qala,*
İstəməz ... istiqlal haqqını ala.
520
Hüseyn deyər ki, şəhidpərvər olun!
1- İmama verilməyən haqqı alın!
2- Allah verməyən haqdan yoxsun qalın.
Atası şah oldu, yetmədi dada,
Çünkü quran haqq vermədi arvada. <
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Siyası islamın toxumunu əkmək istəyən “Gaip” deyir:
1- “İmdada gəl ya Hüseyn, Türkləri öldürürlər.”
2- “... şiələrin rəhbəri imam Hüseyn ... biz şiələrə
yol göstərdi. Əqidə və inanc yolunda öldü var,
döndü yoxdur.”
Araz deyər:.
“Gaip”ın bu irticaçı əqidəli və irticaçı inamlı sözcüsü
təkin kıravatlı molla olan yerdə əmmaməli mollaya
nə gərək var? (Xalqın taleyi ilə oynamayın!)
Araz deyər: Qurandan yana faşistin özüdür.

521
“Gaip” geriçi soluqanı yayır,
Arazın şeirini “yıxıcı” sayır.
Geriçilikdən kim görübdür xeyir? <
“Gaip” da deyir ki, hizbullah qalın!
Allahdan ... qadına istiqlal alın!
“Əstağfurullah”

522 (Qanmaza qandırmaq olmaz,)
“Köləçisinə baş əyər köləsi”
Budur islam dininin fəlsəfəsi.
Qanmaz gövdəyə qandırar qafası,
O “ziyalı” ki, dini doğru bular,
Ədalət onun saqqalına gülər.
Təcrübə onun saqqalına gülər.
Fəlsəfə onun saqqalına gülər.
17.01.2008
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Quranı təbliğ edən şairə vay!
Cəhlin kökünü qazırlar dünyada,
Sən hələ cəhlə tapındır Konyada.
(3: 19+85)

Öncə tanımadığın ilə tanış!
Tanıdıqdan sonra haqqında danış!
(10: 39) ~ (Surə 10, ayə 39.)

Quranın ədaləti şah üçündür
Sömürüçüdəki tamah üçündür
Ölüm cəzası da “cərrah” üçündür (tənqidçi)
Dava hürlüq ilə rifah üçündür
Əzilmış zümrə oluşub qadından
Koloni millətlər ilə budundan:
Yoxsul ilə, işçi ilə, aydından
Lütfən bu ayələri də oxuyun!
Yoxsa gölmək suyu təkin qoxuyun! (Örnək: Surə 4: ayə 82)
(4: 82), (10: 38), (21: 23+25+112), (6: 115), (18: 27), (2: 223+
228+282+247), (3: 14+15), (4: 3+11+12+34), (33: 37), (16: 71),
(43: 32), (23: 6), (4: 25), (24: 31), (33: 53), (65: 6), (7: 128),
(16: 75), (17: 21), (20: 131), (43: 32), (3: 19+23), (4: 76),
(9: 5+111), (5: 33), ...

523
Quran bölünübdür neçə bölümə
Ya yalan, ya cəhl yedirir elimə
Yaxud da haqq qazandırır zülümə
Quranı yazdıran qayələrdilər
Zalımlardan yana ayələrdilər
146

Quranı reklam edən şairə vay!

524
Quranın Allahı sevməz darqını,
Mülkiyyət ilə ağalıq haqqını,
Zalıma verib ki, əzə xalqını.
Quranın pisliyi ayəsindədir,
Ayəsindəki pis qayəsindədir.
525 *- Sözümü sübut edən ayələr.
Allah quranda deyər ki, müslim ol!
Yazdığım yazqılarına təslim ol!
Qadınlara qarşı mənim mislim ol!
Qadına heç bir haqq vermədən qullan!
Evində işlət, yatağında hallan!
(3: 14+19+85), (4: 65+125), (2: 223)*

526
Quranı öyrənib-bildikdən sonra
On dörd il Peyqəmbər olduqdan sonra
Əlli dörd yaşına dolduqdan sonra
Səkkiz yaşlı Ayşəyə göz tikdi
Müsəlmanlığın ... toxumunu əkdi
Ətcə qız uşaqlarımızdan əl çəkın!
(4: 3) (15: 87)

527 *- Mal alınar, satılar.
Quranı anlayıb-qanan Mövlana
Peyqəmbər aşiqi edər ovlana
Doqquz yaşlı qız almağa yollana
Mövlana müsəlman edər ki, bala!
Əlli dörd yaşlı doqquz yaşlı ala.*
(4: 82), (10: 37+38), (21: 112), (33: 36)
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528
Quranı bağrına basan Füzulu
Müsəlman edər ki, sevə rəsulu
Yaşada Peyqəmbər qoyan üsulu
Sözə baxmayan arvadını döyə
Özü arvada qarşı hər pox yeyə
(2: 223), (3: 14), (4: 3+14), (33: 37)

529
Quranı sevib-sevdirən Nizamı
Müsəlman edər artıra cəzamı
İki qızım qədər sevəm Rizamı
Öləndə islamın donuna girəm
Qıza bir, oğlana iki pay verəm
(21: 112), (4: 11+12+176), (2: 282), (33: 36) (6: 55)

530
Quranı reklam edən şairə vay!
Deyər Allah deməyib ki, qanun qoy,
Deyib diktatorun qanununa uy!
Yəni dörd arvad al, arvadını döy!
Xalqı oyadanın gözlərini oy!
(3: 23), (4: 13), (5: 48), (6: 46), (15: 94), (21: 112)
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531
Quranı qəbul edən vicdansızdır
Onun yolunu gedən vicdansızdır
Böylə kamına yetən vicdansızdır
Qurandan yana faşistin özüdür <
(Müsəlman erkək faşistin özüdür)
Müsəlman qadın qoyundur, quzudur
532
Quran da deyər ki, məni bəyəndir!
Pisimi çıxardanları dayandır!
Öldürməsi üçün cəhli oyandır!
Görəsən kim quranı bəyəndirir?
Kim də öldürən cəhli oyandırır?
(4: 74+84), (9: 5+28+29+111+112), (6: 55)

533
Quran vəsilədir qorxutmaq üçün
Qorxudan sözləri oxutmaq üçün
Qorxudan fəlsəfə toxutmaq üçün
Quranı bəyəndirən ... Füzuludur
Füzulusuz dünyanın rəzilidir
Zəhəri bardağın yardımı ilə yox, dadlı yeməyim
yardımı ilə içirən bugünkü Füzululara lənət!
(3: 14), (4: 13+34+176), (5: 33), (7: 95+4+72+136)
(11: 82), (16: 26+75), (17: 21), (18: 74+ 80)
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534
Quran deyər ki, zalım baş qaldırar
Verilməz haqqını geri aldırar
Hakim-düşmənini taxtdan saldırar
Zalım o rəiyyət ilə qadındır
Ki bilməzlər demokrası badındır
(Demokrası “qərb”iyə. - Xomeyni)
(2: 155), (7: 94+96), (16: 63), (18: 29)

535
Quran insana istiqlal verməyib
Çünkü o haqqı feodal verməyib
Quranı yazdıran dəllal verməyib
Quranca dəllal qanun qoymalıdır
Ərbabına pay verən uymalıdır
(İslamın məhsulu dərəbəylikdir)
(2: 247), (12: 40), (16: 71+75), (21: 23)

536
Quran deyib ki, sevsəniz bu yolu,
Verin köləçinin verdiyi pulu,
Qurtarın tacirin satdığı qulu.
Quran vacib qılmayıbdır kişiyə
Ki son verə köləçilik peşəyə
(2: 177+ 223), (3: 14), (16: 75)
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537
Quranı insanlıq düşməni yazıb
Çünkü qanun vermək haqqını pozub
Yəni özgürlüyün kökünü qazıb
Quranı oxuyan vicdan oyanar
Təslim olduğu dönəmdən utanar
538
Quran haqq verməyib qanun qoymağa
Tənqid haqqını möhtərəm saymağa
Diktatorların ... gözünü oymağa
(Sansorçuların gözünü oymağa)

Quran düşündürən hissi öldürər
Qoyun edər, saqqalına güldürər
(6: 115), (7: 136), (18: 1+27), (20: 52), (21: 23)

539
Quran meyli cisimindən ayırdı
Cisimsiz meyildən Allah qayırdı
Qanunlarına uymağa çağırdı
Allah tacirin sinfi ağılıdır
Cisimsiz Allah cəhlin nağılıdır
(4: 153), (6: 158)

Sorsan ki, Tanrının Tanrısı kimdir?
Hüceyrə ürətən deyər cisimdir
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540
Quran zülümü əbədiləşdirib <
Yazı şəklində ədəbiləşdirib
Hər bir sahədə ərəbiləşdirib
Türkün kitabını Türk yazmalıdır,
Türk yazmayan yazqını pozmalıdır.
(2: 13), (16:103), (5: 3), (8: 31), (11: 1),
(12: 40), (18: 1), (20: 52)

541
Quran geriçi sinfin kitabıdır
Geriçi sinf Turanın ərbabıdır
Çəkdirdiyi dərd ilə əzabıdır
Türk şərqin demokrat bayraqçısıdır
İnkişaf etdirən Türk irqçısıdır
(2: 155), (7: 94), (8: 31), (14: 32)
(16: 75), (17: 12)

542
Quran qadını erkəkə qul edib
Qadını kölə edənə mal edib
Dəyərinin ölçüsünü pul edib
Haqq üstə ədavət etməyən qadın
Haqlıdır ki, müsəlman qoya adın
(Süd pulu alan ata qızı satar,)
(Satılan qızına köləlik çatar.)
(2: 223+282), (3: 14), (4: 3+11+34+176)
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543
Quran elmin üzünü görməyibdir
Bilimsəl fikir önə sürməyibdir
Məntiqə uyğun plan qurmayıbdır
İtən yox idi ki, ayaqda qalıb
Min dörd yüz il xalqımı dərdə salıb
(7: 58), (10: 67), (15: 16-27), (16: 75), (17: 12+66)
(21: 32+81), (22: 65), (42: 33), (67: 5), (18: 1)

544
Quran deyər: “Yaradıcı öldürər,”
(Yaradıcı-anaları güldürər.)
“Həm də dirildər, cənnətə doldurar.”
Quranın məntiqi məntiqsizlikdir
Dörd arvad haqqını verən hizlikdir
(65: 12), (11: 7), (16: 70), (18: 8), (9: 111)

545
Quranı qəbul etdirən qorxudur
(Qorxu cəhlin yedirdiyi poxudur)
Cəhənnəmə inandıran yuxudur
Qorxu olan yerdə özgürlük olmaz <<<
Azad olmayan doğru yolu bulmaz
(2: 155) (3: 85) (4: 65) (7: 94+130+135+136)
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546
Quran deyər “Allah deyən doğrudur.”
Qadın haqlarını çalan oğrudur
Düzü əyridən ayıran ağlıdır
On səkkiz yaşlı insanın ağlı var
Yoxsa ağlını da çalan oğru var
(11: 1), (18: 1), (3: 7)

547
Quranın sunduğu rejim şahlıqdır
Şahı diktator edən allahlıqdır
Allahlığı içləmək cərrahlıqdır
Allah deyər ki, “aş”ım yoğurtludur
Yesən də, yeməsən də haqqın budur.
(2: 107+247), (12: 40), (3: 19), (4:176)
Dərəbəylik kültüründə tənqidə yer yoxdur:

Monoloqçu istəməz ələşdirə
İstəyər ki, qanına bələşdirə
548
Quran Allahı gizlədən pərdədir
Xalqı aldadan içiboş vədədir
Verilməz haqqı almayan gedədir
Dilənçilik eyibdirsə dilənmə
Zalımların qəlbirində ələnmə
(3: 26), (4: 153), (6: 158)
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549
Quran əl qoydurar özgə malına
Həm arıya, həm də onun balına
Yazıq bal ürətənlərin halına
İnanma Allahın bu yalanına
Qoyma əl qoya xalqın planına
(16: 68+69)

550
Quran xalqın gözünə yalan deyir,
Yalana inanan cəhli baş əyir,
Baş əyənin haqqını ərbab yeyir.
Quran deyər gəl təslim ol ki, sağ qal!
Yoxsa zəlzələçidən cəzanı al!
(Yoxsa qasırqaçıdan cəzanı al!)
(18: 54), (2: 208), (3: 19+85), (21: 81),
(33: 36), (7: 4+72+135+136), (6: 55),
(9: 5+29+111)

551
Quran özgə gücü ilə “bəy” durur
Həm əl qoyur, həm də damğasın vurur
Qasırqadan qorxana duzaq qurur
Ölümdən qorxudur ki, təslim edə <
Ki “Dünya böylə gəlib, böylə gedə.”
(16: 68+69+80+81), (17: 66), (21: 81)
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552 Doğa yaradıb meşə heyvanını.
Quran doğanı öz varlığı sanır
Paltarın Tanrısı-fəhləni danır
İşçi düşməni işarədən qanır
Tanrı tacir sinfidir ki, işləməz
İşçi deyər: “İşləməyən dişləməz.”
(16: 80+81), (20: 130+131+132)

553
Quran deyər düşündürmə özünə
Qardaşı qədər haqq vermə qızına*
Təslim olmasa ... asid səp üzünə
Həm də faşist Hitler təkin yandır yax
Öylə qorxud ki, deyə bilməyə yox
(2: 152), (14: 16), (18: 29)
*- Ölkədəki özəl sərvətlər ilə sərmayələrdən qadın
sinifinə yetişəcək paya da düşünməliyik.
Çünkü heç bir yoxsul sinif, zəngin sinif ilə yarışa
bilməz.

554
Quran deyər ki, kirli su içirin
Bu iş üçün “cəhənnəm”ə köçürün.
Görüm qapısı bağlana məscidin
Məsciddə molla deyər sal yadına
Kirli su içir tutuqlu qadına
(14: 16), (18: 29)
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555
Quran müslim olana vədə verər
Təslim olanın meyvəsini dərər
Artıq danışsa vururar yerə sərər
Quran öldürmək haqqı verib fərdə
Həm də xəbərsiz Musa olan yerdə
(Demokrası çarə bulub bu dərdə.)
(9: 111), (18: 74+80)

556
Quran deyər ki, istərəm zəlzələ
Qasırqa ilə verələr əl-ələ
Salalar qorxu yaradan vəlvələ
Küfr ilə açıqlayam ... zəlzələni
Yoxsa düşünən çözər məsələni
557
Quran bilir ki, kim bağ peşındədir
Gözü özgə arvadın döşündədir
Günahlar qup-quru dağ-daşındadır
Quranın vədəsi Türk üçün deyil
Bağlı turanlı bağa salmaz meyil
(9: 72), (13: 35), (18: 31)
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558
Quran deyər ki, Allaha təslim ol!
Allahın qanunlarını doğru bul!
Yoxsa fırtına çıxarar, bunu bil!
Qasırqa Allahın sözünə baxsa,
Arazlara qarşı gələrdi rəqsə.
559
Quran deyər məni öz dilimdə yay
Dişi istəməsə erkək qədər pay
“Cənnət”dəki bağında axdırım çay
Budur quranın ana düşüncəsi
Sözün həm sonrası, həm də öncəsi
(12: 2), (13: 37), (14: 4), (16: 103), (20: 113)

560
Quran deyər ki, qanunlarıma uy
Düzəliş verənin gözlərini oy
İbtal edənin ömürünə son qoy
Meşə yaşamını toplumda yaşad
Geriçi qal ki, Allahın ola şad <<<
(4: 13), (6: 15), (7: 72+136)
(9: 37), (18: 27), (21: 23)
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561
Quran deyər ki, sat şirin canını
Allahdan al “əbədi məkan”ını (ha ha ha)
(Allahdan al “bağ”ını, “bostan”ını)
“Cənnət” üçün tök düşmənin qanını
Bu gün də Azərbaycanını satır
Federal şəklində İrana qatır
(9: 111+5+29+123), (4: 89), (5: 33+38)
(8: 12+39), (33: 61), (47: 4)

562
Quranın Allahı tam diktatordu
Bulaq başından su içən qoturdu.
Xəstə etdiyi yerində oturdu:
Hər bir diktator monoloqçu olar
Söz dinləməz ki, dinlətləmyə dalar
563
Quran deyər Allaha şükür eylə
Kölə yetişdirənə zikir eylə
Övladını da ona nökər eylə
Qoy böylə gəlibdir böylə də gedə
Köləçinin dərdinə çarə edə
“İndi ki, vətən övladı xam deyil.”
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564
Quran deyər ki, İblisə üz çevir
Çünkü istiqlalçı insanı sevir
Deyir təslim edən Allahı devir <
Allah dinsizdir ki, təslim olmaya
Məsihi, kəlimi, müslim olmaya
565
Quran deyər ki, təslim olmalısan
Təslim olub, müsəlman qalmalısan
Yoxsa dara çəkilib ölməlisən <<<
Quran demokrasının düşmanıdır
Həm də düşmənlərinin şişmanıdır
566
Quran seçki haqqı verməz müslimə
Quran içki haqqı verməz müslimə
Quran biçki haqqı verməz müslimə
Seçki, içki, biçki haqqından sonra
Nə qaldı ki, tələb edə Mənsura? <
567
*- Koroğlunun ...
Quran deyər ki, mənliyindən ayrıl
Özünü düz bilmiş olsan da əyril
Allahın istədiyi kimi qayrıl <<<
“Dilqanmaz”, “Tanrıtanımaz”dan həzər*
Müsəlman “dil qanan” qoyuna bənzər <
Seçki haqqı yoxdur ki, verə nəzər
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568
Quran deyər ki, mənliyinə son qoy
Ki qalmaya səni sən edən bir xuy
Manqurt ol ki, ananın gözünü oy
Mənliyinə göz yuman təslim olar <
Özgənin oyuncağı müslim olar
569
Quran deyər ki, vazkeç özlüyündən
Həm də faydalanma öz gözlüyündən
Yaratdığı “Uyqarlaş” sözlüyündən
İçini boşalt ki, quran doldura <
Könüllü qulluqçu edə quldura
570
Quran deyər mənim sözümdən çıxma
Özünü unut ki, Allahdan bıxma
Öylə təslim ol ki, canını sıxma <
İslam təslim olanların dinidir
Sanmayın ki, “əbədi”dir, “yeni”dir
571
Quran deyər ki, ağıllı düşünər
Allah planlayar, insan eşinər
Başına kül tökmək üçün deşinər
İnsanın ağlı yoxdur ki, beyni var
Planlaya ... bilməyənin ... dini var <
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572
Quran bilməyir ki, bayatlaşıbdır
Demokrası Avrupadan aşıbdır
Oyatdığı Turanı dolaşıbdır
Quran desə bayatam yandırılmaz
Yandırılsa muzeye göndərilməz
Surə 17, ayə 88.
573
Quran bilməz insan haqları nədir <
Çünkü insanlıq ilə biganədir
Haqlını öldütdürən divanədir
Davamız eşit hüquqlu olmaqdır
Dini, dövlətin taxtından salmaqdır
Tənqid ilə dərdə çarə qılmaqdır
574
Quran düşüncə özgürlüyü verməz
Yasaq düşüncə meyvəsini dərməz
İstəyi ilə arzusuna irməz
Fikir azad olsa dava qovzanar
Haqlı sinf ilə doğru yol qazanar
(Məzlum sinf ilə istiqlal qazanar)
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575
Quran azadlığı verib Allaha
Həm də Musa nökəri ilə şaha
Şah da devredibdir ayətullaha
Quran diktatorun dadına yetər
Azadlıq düşmənini sərbəst edər <
576
Quran böylə azadlıq verib fərdə
Ki əməldə onu imtihan edə
Təslim olmayan “cəhənnəm”ə gedə
Qadına deyər ki, erkəkə qul ol
Yoxsa “cəhənnəm” oduna yan kül ol
O zaman quranın dediyi “La ikrahe fiydin” ayəyə qarşı o cümlədən Surə 9 ayə 5 ilə ayə 111, və
surə 5 ayə 33 nə üçündürlər?
Qurandakı Allahın çəlişkili ayələri ilə çəlişkili
kitablarının hansısına inanalım?
“Quran”ımı? “Tövrat”ımı? “İncil”imi?
(2: 120), (3: 19), (5: 3), (20: 13), (11: 1), (6: 115)
(4: 14), (17: 33), ... (25: 1), (... “yazıq” dünya!)

577
Quran həm içiboş “cəhənnəm” qurub
(Cəhli inanan cürətləri burub)
Həm də Allahın əli ilə vurub
Allahın əli fitvaçı molladı
Ki öldürdü, “cəhənnəm”ə yolladı
(Ki öldürdü, məzarlığa yolladı)
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578
Quran hər “suç”a iki cəza verər
Həm fitvaçısı vurar yerə sərər
Həm də “cəhənnəm”i dadına irər
“Cəhənnəm” varsa fitvaya nə gərək?
Sorğunun cavabına necə irək?
(18: 27), (21: 23)

579
Quran öldütdürər ki, təslim edə
Haqqımı verməyən sinf kama yetə
Demokrası qoymaz haqq əldən gedə
Demokrat istər ki, haqqı qoruya
Məsuliyyətli yanaşa soruya
580
Quran deyər ki, insan ağılsızdır
Quran yazıb sunmağa nağılsızdır
“Cənnət”siz, “cəhənnəm”siz, “noğul”suzdur
İnsan dörd arvad almağa hax verməz
İntiqamçı Züleyxaya ox verməz.*
*- Yusifə aşıq olan evli Züleyxadan söz gedir.
(Yusifə aşıq olan qəhbə Züleyxadan söz gedir.)

Qəhbənin oynaşına qoşma qoşan şairə vay!
Çünkü qazanılmış əxlaq dərslərini edər zay.

Pisi pis göstərən güzgü neyləsin?
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*- Doğrudur:
İnsan qadın düşməninə haqq verməz.
İnsan ayrı seçkiliyə haqq verməz.
İnsan cəhli sevdirənə haqq verməz.
İnsan faşisti fikirə haqq verməz.
İnsan təslim edən dinə haqq verməz.
İnsan allahlıq edənə haqq verməz.
İnsan köləçi edənə haqq verməz.
İnsan qul yetişdirənə haqq verməz.
İnsan çağ dışı rejimə haqq verməz.
İnsan Musa nökərinə haqq verməz.
İnsan geriçi liderə haqq verməz.
İnsan yalançı liderə haqq verməz.
İnsan ağıl azdırana haqq verməz.
İnsan əl qoyan haqsıza haqq verməz.
İnsan sorğulanmazlara haqq verməz.
İnsan cavabsız qoyana haqq verməz.
İnsan donbaldıb-minənə haqq verməz.
İnsan tənqid düşməninə haqq verməz.
İnsan heç bir sansorçuya haqq verməz.
İnsan heç bir diktatora haqq verməz.
İnsan antidemokrata haqq verməz.
İnsan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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581
Quran deyər ki, oyatma uyuya
Qoyma daş sala qazdığım quyuya
Demokrat olma ki, dava böyüyə
Mənuçehr bəy Əzizi də aldanıb
Baltacı Arazı yıxıcı sanıb
582
Quran bilir ki, Cəlillər doğacaq
Qurana qarşı tənqidlər yağacaq
Səs boğanların səsini boğacaq
Yüz il dözün deyən yüz ildən sonra
Deyər arzunuzu aparın gora
(“Qalan işə qar yağar”)
583
Quran bilir ki, necə izah edə
Necə cisimdən ayıra şah edə
“İnşaallah”la ömrü təbah edə
“İnşaallah”dır ki, işi durdurar <
İş görənin qeyrətini burdurar
584
Quran bilir ki, kimin sözün deyir
Ərbabdan sorsan deyər: “Düzün deyir,
Həm də sözlərimizin özün deyir.”
Hansı qadın istəməz azad ola?
“İnşaallah” istər ki, kölə qala
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585
Quran istər ki, “inşaallah” yağa
Qoyun inşa edə ki, çoban sağa
“İnşaallah”a qarşı səsi boğa.
“İnşaallah” kölə edib qadını
İnşa etməz ki, görə azadını
586
Quran istər ki, ağa ağa qala
Köləsinin iş gücündən pay ala
İnşa etdiyi kölə razı sala.
Əzizi bəy də deyir ki, kölə qal
Demokrası alma ki, istiqlal al
“İnşaallah” qanını etməz halal
587
Quran demiş Allah nə inşa edər.
Hər kəs öz sinfinin yolunu gedər
Yoxsa əməklərini edər hədər
Tariximizin Əzizi bəyləri
Qoymazlar dənizə axa çayları
“İnşaallah” ki, çox ola payları.
06.12.2007
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588
Quran bilir ki, nədən asılıdır
Hansı sinfi savaşın məhsuludur
Hansı sinfi yaşamın üsuludur
Hər kəs öz sinfinin yolunu gedər
Yoxsa sinfi düşmənə qulluq edər
589
Quran bilir ki, kim ondan yanadır
Düşməni haqsız-hüquqsuz anadır
Boşanan ananın halı fənadır
Qazı olmaq haqqı olmayan qadın
Qoyun adlanmasa nə qoysun adın?
590 *- Devrimini yapmağa qərarlıdır.
Quran bilir ki, kimə yararlıdır
Quranın düşməni kəlibərlidir
Məktəbini qurmağa qərarlıdır*
Məktəb qurulubdur, cəraid vardır
Həm eyni, həm zehni şərait vardır
591
Quran bilir ki, kimləri azdıra
Hansı yazısını kimə yazdıra <
Öz əliylə qəbirini qazdıra
Sanma ki, geriçi məqsədə irər
“Dinsizin əlindən imansız gələr”
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592
Quran bilir ki, necə duzaq qura
Ərbabın xeyrinə xalqımı bura
İblisi şeytan adlandıra vura
Əzizi bəy də bu fikri yürüdür
Hakim sinfin qazanında əridir <
593
Quran bilir ki, ifşa olunacaq
İfşaçı məktəb inşa olunacaq
Öz sinfinə milişa olunacaq
Əzizi bəy sinfini satır bu gün
Geriçi sinfi milli etmək üçün.
(Satqın taciri milli etmək üçün)
Millət oluşubdur burjuvazıdan,
Solu millidir sorsanız qazıdan.
Solu demokratdır sorsan qazıdan.

594
Quran bilməz gecə-gündüz işini
Cəhl ilə izah edər dağ-daşını
Kölə yetişdirər xalqa dişini
Əzizi bəy də deyir yolunda öl!
Geriçi kültürümüzü hakim qıl!
(10: 67), (15: 16), (17: 12), (21: 32), (22: 65)
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595
Quran görməmiş elm ilə tekniki,
Fabrika qurdura bilən etniki,
Maşın alıb pişirsə də əkməki.
Əzizi bəyin də mədəniyyəti
Yaşadar geriçi ürfü, adəti
Söhrab Tahir də sevər ki, nənəsi
Yaşmaq tuta ki, görməyə nəvəsi
(GünAz Tv-dəki çıxışından alındı)
Rütbə üçün yarışanlar,
sevmədiklərini,
sevdirməyə çalışarlar.
Tanı bu yaltaqları!

596
Quran istər ki, kölə arvad ola
Ki erkək ilə köləçi şad ola
İblis istər ki, kölə azad ola <
Əzizi istər ki, qadın qul qala
Antiqadın sinfə istiqlal ala
597
*- Surə 4, ayə 1.
Quran deyər ki, Adam yaranıbdır
Qabırqasından Həvva türənibdir*
Asılı olduğunu öyrənibdir
Əzizi bəy də qurandan yanadır
İnsan haqları ilə biganədir
(Fərdi istiqlal ilə biganədir)
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598
Quran deməz ki, Allah divanədir
Deyər ki, İblisin işi fənadır
Çünkü insan haqlarından yanadır <
Əzizi bəy də İblislərdən qorxur
Milli-demokratlara lənət oxur
599
Quran deyər ki məni yasallaşdır*
Ana yasanın başında əyləşdir
Düşmənlərimi qanına bələşdir <<<
Əzizi bəy də deyir ki, “donbalt min”
Milli ruhun çəkirdəyi dindir, din.
Çəkirdəksiz əkilə bilməz əkin.
(20: 52), (5: 48), (3: 23), (12: 40), (18: 1+27)
(4: 3+11+13+34+176), (7: 96), (9: 5+111), (5: 33)

Hər millətin dəyişməz dili, yurdu və kapıtalistçi anlamında gəlişməkdə olan milli iqtisadı ilə milli iqtisadın doğurduğu və qulluqçusu olan milli kültürü var.
İqtisadı ilə iqtisadının doğurduğu qulluqçu kültürü
dərəbəyçilik nitəliyində olan yerli etnik millət deyil,
ümmətdir. Necə ki Nizamı və Füzulu təkin şairlərin
də şeirləri millətçi yox, bəlkə ümmətçi şeirlərdirlər.
Mənuçehr bəy Əzizi deyir:
“Genəl olaraq ... hər millətin ortaq ruhu bu elementlərin birliyindən oluşubdur: əxlaq, kültür, dil, gələnəkgörənək, öz nitəliyindən qaynaqlanan dinsəl inam, ...”
Mənuçehr bəy Əzizi bilməlidir ki, oxulsuz kəndimiz
var, vəlakin islam dini şəklində feodalizmin ideolojusunu reklam edən məscidsiz, mollasız kəndimiz yoxdur.
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600
Quran insan haqlarına qarşıdır <
Allah faşist Hitlerin yoldaşıdır
Davamız demokrası savaşıdır
Əzizi bəy getsin öyrənsin gəlsin
Yoxsa bilimsəl yanıtlaya bilsin
601
Quran deyər ki, İblis anormaldır
Düşməni tacir ilə feodaldır
Bu səbəbdən sözləri sanki baldır <
Əzizi bəy də Arazı qınayır
“Olmaya” yoxlamaq üçün sınayır? (qaçaq yol)
(16: 63), (17: 53)

602
Quran deyər Allah taysız qazıdır
Allahın dediyi sözün düzüdür
Həyata keçirən qoyun-quzudur
Əzizi bəy də xalqa “yol” göstərir
Özündən başqasına qan qusdurur
603 “Əskər, mən sənə göstərərəm.” (Məşhədi İ. ...)
Quran deyər ki, Allah ağsaqqaldır
Ağsaqqalı ələşdirən ... “çaqqal”dır*
Yoğurdum turşdur deməyən baqqaldır
Əzizi bəy də deyir qoy yanıldım
Dəyirmançını ağsaqqal tanıdım
*- “Meşə çaqqalsız olmaz.”, “İt hürər, kərvan keçər.”
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604
Quran deyər ki, Allah söz dinləməz
Allahın sözünə baxan inləməz
Çünkü cahil cəhlsevəri danlamaz
Əzizi bəy deyir hörmət et cəhlə <
Yoxsa Terorist adlandırar “fəhlə”
605
*- Surə 21, ayə 23.
Quran deyər ki, Allah sorğulanmaz*
Kölgəsi şahlar təkin yarğılanmaz <
Kölə etdiyi üçün qarğılanmaz
Əzizi bəy də qorxudur Arazı
Ki yazmaya ələşdiriçi yazı
606
Quran deyər ki, öldür naxələfi
Bəyənməsə məşruəçi sələfi
“Çəksə məşrutə üçün telgrafı”
Əzizi bəy Səttarxanın adına,
Çatır feodal Abbasın dadına.
(Çatır islamist liderin dadına.)
Arazın atəşli tənqidinə uğramış “Gaip”in ekdiyi
“Ya Abbas, ya Abbas! ...” toxumunu suvarmak
istəyən Mənuçehr bəy Əzizi deyir ki:
“... necə ki, milli liderimiz Səttarxan demişdir:
Mən istərəm (“İran”daki) bütün millətlər həzrəti
Abbasın bayrağının altında birləşsinlər.”

Abbas istər ki, kölə kölə qala, (Dininin fəlsəfəsi)
İstəməz Türk Farsdan haqqını ala. – B. Araz
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607
Quran deyər ki, Allaha kölə ol
Körpü təkin qulluq eyləyin bol-bol
“Qiyamdan sonra bəlli olacaq yol”
Əzizi bəy də deyir öyrətməyin
Yol göstəriçi fikir ürətməyin
608
Quran da deməz ki, İblis nə deyir
Deməz ki, kim kimin haqqını yeyir <
Bu işdən hacı Bijən edər xeyir
Əzizi bəy özü hacı Bijəndi
Çünkü hacı Bijən təkin lompəndi
609 *- Ədəbi ədəbsizlərdən öyrənin!
Quran bilir ki, ağlı uzadarlar
Tövratın da səhvini düzəldərlər
Səhvləri get-gedə azaldarlar
Əzizi bəyə söylə ki, gələcək
Bugünkü səhvlərdən dərs alacaq*
*- Arazın hər yazısı bir örnəkdir. (Gələcək nəsil üçün)

610
Quran deyər ki, Allah deyən düzdür
İnandıran “cəhənnəm”dəki közdür
Təslim olan o közdən qorxan ... qızdır
Əzizi bəy də deyir burax məni
Ölülər təkin batırım kəfəni
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611
Quran deyər ki, Allah əsrarçıdır
Sirr bilməyən peyqəmbəri carçıdır
Genəl fikirləri satan çərçidir
Əzizi bəy də sunur genəl fikir
Bəlli dərdə bəlli dərman gərəkir.
Genəl düşüncə yorum qaynağıdır,
Pis yorumcu pis sinfin caynağıdır.

612
Quran deyər ki, əxlaq dərsi öyrən
Qanuna uymasan özündən iyrən
Haqsız istəklərinə qarşı dirən
Füzulu da deyir canını sıxma
Allahın cızdığı cızıqdan çıxma <
613
Quran haqq verməz ki, qadın qurtula
Gözəsindən su içdirər qotura
Ki xəstə etdiyi taxta otura
Füzulunu da qotur xəstə etdi <
Ki xəstə edənin yolunu getdi
614
Quran qoymaz ki, qadın azad ola
Dərəbəylik düzəni bərbad ola
Allahın düşməni İblis şad ola
Füzulu da bəyəndirir Allahı
Ki Allahın yolunu gedə ... şahı
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615
Quran deyər ki, hər şey Tanrınındır
Tanrı cinsindən olan ərinindir
Doğmaq haqqı tarlası qarınındır
Füzulu yanmadı çıxa aydına
Erkək qədər haqq verilə qadına
(... Doğduğu uşaq verilə qadına)
“Sən yanmasan, bən yanmasam,”
“Nasıl çıkar karanlıqlar aydına?”
Nazım Hikmət
616
*- (4: 25), (23: 6)
Quran deyər ki, haqq vermişəm hizə
Ki təcavüz edə qulluqçu qıza
İnsanlıq övladı olan kənizə*
Füzulu göz yumubdur təcavüzə
Yoxsa ürək yandırardı kənizə
617
Quran haqq verməz ki, xalq qanun qoya
Bəyəndirənləri çağırar “toya”
Qanun pozanın dərisini soya
Füzulu irticanın şairidir <<<
Çağdaş Türkün şairi ... Sabiridir
1- Füzulunu oxuyan təslim olar. <
2- İslam istər ki, kölə, kölə qala.
3- Müsəlman manqurt gedən yolu gedər,
Manqurt etdirən sinfə qulluq edər.
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618
*- Surə 26 ayə 224
Quran deyər ki, qorunun şairdən*
Arazları yetişdirən ... Sabirdən,
Cəlil ilə Mücüz təkin “kafir”dən.
Araz insan haqlarından yanadır
Araza “kafir” deyən divanədir.
619
Quranı ibtal edən insanlıqdır <
Haqsevər edən nədən insanlıqdır
Haqqın dadına yetən insanlıqdır
Haqq eşit hüquqluluqdan yanadır
Ayrı seçkilik ilə biganədir
620
Quranı ibtal edən sinf qadındır
Yazqısını özü yazan aydındır <
Yadın yazdırdığı yazqı yadındır
İslamist lider xalqın düşmanıdır
Düşməni tanıtmağın zamanıdır
621
Quranı ifşa edən haqsevərdir
Köləni azad edən bəxtəvərdir,
İşçidir, əkinçidir, pişəvərdir
Qadın düşməni bəy ilə tacirdir <
Xalqı oyadan haqsevər ... şairdir
Məşhədi İbad: “Mən bir tacirəm, baxmaram bəyə.”
Ay naxələflər! Məşhədi İbadları, Rüstəm bəyləri ifşa
edən Üzeyirlərin quru adlarını yox ki, düşüncələri
ilə nitəliklərini də tanıdın ki, xələfləri sayıla biləsiniz.
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Quranı reklam edən şairə vay!

622
Quranı ibtal edən çadra örtməz
Söhrab Tahir təkin fikir yürütməz
Qadının iradəsini çürütməz
Söhrab Tahir də sevər ki, nənəsi
Yaşmaq tuta ki, görməyə nəvəsi
“Budur aləme nisvan! Budur halə müsəlman!
Gərəkdir edə məhdud, öz övladını insan.
Sən amma, hələ qanma! İnanmırsan, inanma!
Fərəhlən əməlindən! Utanmırsan, utanma!”.
Atamız Mirzə Ələkbər Sabir

623
Quranı ibtal edən şərab içər
Öz ağlı ilə qanun ölçüb-biçər
Öz sinfinə xeyirli yolu seçər
Hər sinf özgə yazanı pozmalıdır
Öz yazqısını özü yazmalıdır
O cümlədən Mənuçehr bəy Əzizi cənabları!
İslam dini demokrasıya görə bütün sinflərin
ortaq inamları deyildir, ortaq inamları olsaydi,
laik(~ dinsiz) dövlət ilə siyasətdən qovulmazdı.

624 Dava qanun davasıdır.
Quran ədalət ilə biganədir <
Quran ayrı seçkilikdən yanadır
Quranın qurbanı ... qızdır, anadır
Laik dövlət dini taxtdan saldırar
Dinin vermədiyi haqqı aldırar
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Quranı reklam edən şairə vay!

625
Quranı ibtal edən gəlişməkdir
Gəlişməyin nədəni dəyişməkdir
Yazqı yazmaq haqqına irişməkdir
Fikir özgürlüyünə irişməkdir
İslamçı lider ayə ibtal etməz*
Yoxsa nəm-nişansız “cənnət”ə getməz
*- Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz
(3: 19+85), (18: 1+27), (6: 115), (21: 23)

626
Quranı oxuyan bağrım “çatladı”
Nə yaxşı ki, təhlükəni atladı
O qədər güldüm ki, qarnım “patladı”
İnsan haqlarından anlayan kimsə
Oxutmaz quranı ins ilə cinsə.
03.01.2008

Türk kültürü dinən arınmalıdır,
Bitləndirənlərdən qorunmalıdır.
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Dövlət xalqın zövqünü gəlişdirər
Muğamat xalqımın zövqünü pozur
Alışqanlıq bu cinayətə dözür
627
Xalq öncə xalq mahnısından güç alar
Çənlibeldə aşıq havası çalar
Üzeyir təkin yaratmağa dalar
Muğamat uyuşduruçu sənətdır
Uyuşduruçu dinə qol-qanaddır
Cəhli qoruyan yaşadan inatdır
628
Xalqa Rəşid sağlamoğlu lazımdır
Bülbül səsli qoç Koroğlu lazımdır
Fidan təkin səsi buğlu lazımdır
Muğamatçının səsi vəhşi səsdir
1400 il uyuşdurdunuz, bəsdir.
629 *- döviz ~ yabancı ölkə parası
Muğamatdan Türk xalq mahnısını al
Ərəbistandan gəldiyi kökə sal
Dərvişi yaşatmaz tar, kaman, qoval
Qoyma din xalq mahnısını qullana
Dövizlər Ərəbistana yollana
630
Muğamat musiqisi mərsiyədir
İşqalçı Erəblərdən irsiyədir
Üzeyiri oyadan Rusyadır
Opera xalq mahnısından bəslənər
Mərsiyə uyuşdurar ki, pislənər
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Dövlət xalqın zövqünü gəlişdirər.

631
Nə çıxar Füzulunun qəzəlindən?
Dinçi edən şeirin ən gözəlindən?
Hizbullah yetişdirən saz əlindən?
Sinfoni, balet, opera lazımdır
Geriçiliyə son vermək arzımdır
Qadın azadlığı Rusyadan yağdı
Qadın özgürlüyündən ... balet doğdu*
*- Araz antitürk Rusyanın silahlandırdığı antitürk Fars şovenizminin bugünkü islamçı qolunun baltasının sapına
dönüşmüş irticaçı cahil nardaranlının bağrını çatlatma!
- Türk soylu Rus mafyasının Azərbaycanda yaratdığı işsizlik ilə yoxsulluq səbəbindən, baltasına sap etmək üçün pul paylayan antitürk Fars şovenizminin islamçı
qoluna satılmış Nardaran cahili ilə ona bənzər Türkün
bugünkü milli düşmənləri işqalçı Erməni ilə işqalçı
Farsı dəstəkləyən antitrürk Rusya ilə antitrürk Fars şovenizminin o cümlədən bugünkü islamçı qoludur.
İslam istər ki, kölə, kölə qala,
İstəməz istiqlal haqqını ala.

“Sülhə gəlin, yoxsa dünya məhv olar”; (Rubabə Muradqızı)

O Türk ki, muğamatçıdan dərs alar,
... Qarabağı düşmən əlində qalar. <<<
Səbir aşılayan muğamatı göm!
(Barış aşılayan muğamatı göm!)
Asılı qılan dinin ağzını yum!
(Nağdı nisyə edənin ağzını yum!)
(“İnşaallah” deyənin ağzını yum!)
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632
Xalq mahnısı ... xalqın sözünü deyər
Qidalanan öz yeməyini yeyər
Yaradıb-gəlişdirən xalqı öyər
Muğamat dini mahnıya yükləyər <
Feodalizmin sazını kökləyər
Rusa Lenin və leninistlər, çinliyə Mao və maoistlər,
Türkə Füzulu müəllim ilə muğamatçı müəllimlər
yol göstərirlər. (ha

ha ha ha ha)

(Sən də gül!)

633
(devingən ~ hərəkətli)
Çünkü Türkün də ənayısı vardır
Cəhlə tapınan qənarısı vardır
Mərsiyə adlı “sənaye”si vardır * (Muğamat)
(Muğamat adlı “sənaye”si vardır) (ha ha ha)
Kökü Məkkədədir, başı Bakıda
Ki xalqını uyuşdura ... Makıda
Devingənlik bulunmaz tiryakıda
*- “İslam adam qayırma məktəbidir.”
(Köləçilərə kölə yetişdirən) ayətullah Xomeyni

634
Muğamat durdurar dinamik ruhu
Qoymaz gücə dönüşə xalqın ahı
Yaşadar xalqı uyuşduran ... şahı
(Yaşadar xalqa dərd çəkdirən şahı)
Dinamik musiqi lazımdır bizə
Ki qulluq edə inqilabçı sözə.
20.04.2008
182

Dinsəl inamı köləçi qullanar.
Dinçi bilməz ki, qafadan xəstədir,
(İrticaçı baltalara dəstədir,)
Bilsə anlar ki, dava nə üstədir.

635
Dinsəl inam cəhlindən asılıdır
Quran dinsəl inamın məhsuludur
Feodalizmin yaşam üsuludur
Dinsəl inamı köləçi qullanar
Cəhli qullanan ağıllı pullanar
636
Dinsəl inam cəhlini bilgi sanar
Bu səbəbdən cahili zəki sanar
Qadını bir, erkəki iki sanar
Bilimsəl inam cəhlini qınayar
Düşmənini yox, dostunu sınayar
637
Dinsəl inam sözcükləri əridər
Onlardan içiboş varlıq yaradar
Bilim öncəsi çağları aradar
Dinsəl inamın yaratdığı mələk
İçiboş sözdür ki, doğmayıb fələk
638 *- (21: 23), (6: 115), (18: 1)
Dinsəl inam tartışılmaz qonudur
Monoloq getdiyi yolun sonudur
Deyişilən özü deyil, donudur
Dinsəl inam nədənlərə düşünməz
Ələşdiriçi masaya daşınmaz*

183

Dinsəl inamı köləçi qullanar.

639
Dinsəl inam deyər Allaha inan
Allahının kölgəsi şaha inan
Bəlirtdiyi “haqq”a, “günah”a inan
Bilimsəl inam deyər sözüm çoxdur
Qadın ilə erkəyin fərqi yoxdur
640
Dinsəl inam deyər Allah alimdir
Ayəsini ibtal edən zalımdır
Allahın yolunu gedən salimdir
Bilimsəl inam deyər cəhlə uyma!
Yazdığın öz yazqını səsə qoyma!
641
Dinsəl inam tutduğunu buraxmaz
Çünkü cahil cəhlin evini yıxmaz
Səbəbini bilməyən qarşı çıxmaz <
Bilimsəl inam bilim məhsuludur
Dəyişdirən, gəlişdirən soludur.
18.06.2008

184

Hər sinfin proqramı olmalıdır.
(Hər sinifi o sinifin aydın kəsimi təmsil edər.)
Təcrübədən də sorsan böylə deyər:
Hər sinf öz ağlının çörəyin yeyər.

642
Ay neçə sinifili xalq ilə millət
İstiqlaldan sonra qurulan dövlət
Plansız siniflərə verməz fürsət
Sinfi sinifləşdirmək çox zor işdir
Plansız siniflərin işi yaşdır
643
Hər sinfin proqramı olmalıdır
Sinfi dərdinə çarə bulmalıdır
Yasallaşdırmağa haqq almalıdır
Ana yasada yazılmayan haqqa
Haqq verilməz ki, gələ bilə nitqə
644 (Məndən demək, sizdən ...)
Hər sinfin ayrı səfi olmalıdır
Hər sinf öz partısını bulmalıdır
Hər sinf sinfi savaşa dalmalıdır
Sinifləri ayırd edən partıdır*
Yoxsa düşməni gizlədən örtüdür.**
*- İşçi partısı, Əkinçi partısı, Kiçik burjuvazı partısı, Burjuvazı
partısı, Məllak partısı, Xalq cəbhəsi, Milli cəbhə, və …
**- O cümlədən Demokrat, Cümhuriyyət, Qurtuluş, Ana vətən,
İstiqlal və bənzərləri kimi aldadıcı adları qullanan partılar.
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Hər sinfin proqramı olmalıdır.

645
Milli dövlət satqın sinfi yaşadmaz
İstiqlalçının önünə daş atmaz
Sənayeçinin cibini boşaltmaz
Milli sinf işçi ilə əkinçidir
Bayat burjuvazı deyil, gəncidir
646
Milli inkişaf qoyar hədəfləri
Bəlirdər inkişafçı sinifləri
İnkişaf birləşdirər o səfləri
Komprador ilə montajçı dövlət
Milli inkişafa etməzlər xidmət
647
Milli dövlət demokrat olmalıdır
Feodalizmi taxtdan salmalıdır
Bağımsız edən yollar bulmalır
Bağımsız … ana fabrika qurdurar
Montajçı edən sistəmi durdurar
648
Demokrası bağımsız edər sinfi,
Ki sinfi xeyrinə çaldıra dəfi,
(Ki milli xeyrinə çaldıra dəfi,)
Ayrıla düz ilə əyrinin səfi.
Demkrası davranış sistəmidir,
Dərdi “əmi dərdi deyil, zəmidir”.
18.05.2008
186

Səhifə 187

Hər sinfin proqramı olmalıdır.

- Hər iqtisadi sistəmin bəlli məzmunu və şəkli vardır. Hər iqtisadi sistəmin məzmunu ürətim güclərindən ibarətdir.
Hər iqtisadi sistəmin məzmununu oluşduran ürətim gücləri də
canlı iş gücü ilə iş gücünün yaratdığı və gəlişdirdiyi cansız
ürətim araclarının bütövündən oluşan gücdən ibarətdır.
Hər iqtisadi sistəmin məzmununu oluşduran ürətim gücləri
gəlişdikcə, ürətim metodlarını da dəyişdirər. Ürətimə şəkil
verən mülkiyyət şəklidir. Ürətimə şəkil verən mülkiyyət şəklinin nitəliyini malikin sinfi mahiyyəti bəlli edər.
Ürətim güclərinin gərəkdirdiyi ürətim metodlarının dəyişməsinə əngəl olan malik devrilər, mülkiyyət şəkli dəyişər.
(Ərbabın yerinə əl qoyan rəiyyət malik olar ki, vermədiyi
yiyəlik payının yardımı ilə ürətim güclərini və dolayısı ilə
ürətim metodlarını dəyişdirib-gəlişdirsin.)
- Mülkiyyət şəkili həm ürətim metodların, həm də insani hüquqlar ilə yönətim metodların dəyişməsinə, yada dəyişməməsinə səbəb olar.
- Dərəbəyliyin mülkiyyət şəklindən doğan ideolojunun da
bəlli məzmunu ilə şəkli vardır. Dərəbəylik ideolojusunun
məzmunu o cümlədən qurandakı dəyərlərdirlər ki, insan
haqlarına tərs olduqları üçün antiinsan dəyərlər sayılırlar.
Dərəbəylik ideolojusunun şəkli, o cümlədən qurandakı monoloqçuluq, tək səslilik, özbaşınalıq, sansorçuluq, boykotçuluq (deyilmi Türk saytları?) kimi yönətim metodlarıdılar.
- Bütöv Azərbaycanımızın milli-demokratik inqilabının demokratik olmasına gəlincə, 1- Dərəbəyçi dəyərlərə şəkil
verən dərəbəyçi yönətim metodlara son vermək gərəkir.
2- Dərəbəyçi dəyərlərə (antiinsani olduqları üçün) son
vermək gərəkir. Məsələn Qadının düşünsəl və qol gücünü
istiqlal üçün qurtaran feminizm milli hərəkətimizin hədəflərindən deyildir deyənlərin ağızlarına vurmaq gərəkir.
3- Məzmunu və yönətim metodları dərəbəyçi olan ideolojunu doğuran mülkiyyət şəklinin kökünü qazmaq gərəkir.

Böyük bəy nəyin bahasına pozur?
649
Böyük bəy də azqınlar təkin azır
Çünkü milli bayrağımızı pozur
Ağ yerinə qara ay-ulduz düzür
Fars şovenizminin görünməz əli
Böyük Rəsuloğlunu edib dəli
(Ki “simgə” adıyla bölələr eli)
650
Baybak saytını qurduran yönəldən,
Bayraq pozan “ayı”ları oynadan,
Bütövlüyün ürəyini göynədən,
Fars şovenizminin gizli əldir,
İnanmayan ağılsızdır, dəlidir.
651
Böyük bəy eski nəsildən qalmadı
O nəsildən ki, haqqını almadı
Çünkü səbəbi bulmağa dalmadı <
Böyük bəy kimsəyə bir şey öyrətməz
Detaylı olaraq fikir yürütməz
652
Böyük bəy dini siyasətə qatır
Çünkü Tanrının harayına çatır
“İnsan haqları”nı Tanrıya satır <
Deyir “Tanrıdır ki, Türkü qoruyur”*
Halbuki ... müsəlman qadın çürüyür
Böyük bəy Rəsuloğlunun söz etdiyi Allah bügünə qədər
toplumun hakim və sömürüçü siniflərini oluşduran tacirin,
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məllakın və antiqadın erkəyin xeyrinə qurandakı antiinsan
və antiqadın ayələri yazdıran Allahdır. Hüquq baxımından
“İki eşşəyin arpasını bölə bilən” Böyük bəy Rəsuloğlunun
“Tanrı Türkü qorusun!” şüarı neçə anlam daşımaqdadır:
1- Böyük bəy Rəsuloğlu da qurandakı Allah təkin ancaq Türk
soylu antiinsan tacir ilə məllakın və antiqadın erkəyin qurtuluşuna düşünür.
2- Böyük bəy Rəsuloğlu ağıl azdırıcı olduğu üçün nə fəqət
Türk insanının ərkək ilə qadından oluşduğu haqda söz açmayır, bəlkə Allahın antiqadın olduğuna da toxunmayır.
Yəni ağıl azdıran Böyük bəy Rəsuloğlu bəlli etməyir ki,
qurandakı Allah əl sürülməz antiqadın ayələri ilə nə fəqət
qadını çürütmək üçün qadın haqlarından yoxsun edibdir,
bəlkə eşit hüquqluluq üçün baş qaldıran qadını ölümə
məhkum edibdir ki, qadını kölə edən erkəklərin köləçiliq
“haq”ları qorunmuş olsun.
3- “Tanrı Türkü qorusun!” şüarını verən Böyük bəy Rəsulöğlu
Azərbaycanımızın qurtuluşunun və milli inkişafının zərərinə antiinsan və antiqadındır ki, Türk qadınının düşünsəl və
qol gücü sərbəst olmasın.
4- “Tanrı Türkü qorusun!” şüarını verən Böyük bəy Rəsulöğlu
gərçək anlamında milli-demokratik devrimimizin zərərinə
ağıl azdırır ki, heç bir dəyişmə ilə gəlişmə olmasın.
5- “Tanrı Türkü qorusun!” şüarını verən Böyük bəy Rəsulöğlu
quranın antiinsan və antiqadın ayələrində “haq”ları qorunanların xeyrinə Baltacı Arazın tənqidlərinə başmağı qədər
dəyər verməyir və saymayır ki, inadçılıqdan başqa heç bir
şey öyrənilməsin. (Arazın hər yazısı bir açardır / ...)

653
*- Utanmaq da yaxşı şeydir.
Böyük bəy tanrısından əl çəkməyir*
Geriçiliyin belini bükməyir
Azadlığın toxumunu əkməyir
Rəsuloğlunun tanrısı vəhşidir
Qurbanı kölə etdiyi ... dişidir
Səhifə 189

Böyük bəy nəyin bahasına pozur?

654
*- Səhifə 398-ə baxınız.
Böyük bəyin tanrısı yazqı yazıb
İnsan yazdıran qanunları pozub
Aldanan insan 1400 il dözüb
Tanrı antiinsan, antiqadındır
Qurandan sorsan deyər ki, aydındır
655 *- (7: 4+72+130), (9:29+5), (5: 33).
Böyük bəy insan haqqından danışır
Sonucda tanrısı işə qarışır <<<
Dinləyən qadın od tutub-alışır
Böyük bəyin ulu tanrısı deyər
Quranı ibtal edən “kötək” yeyər*
656
Böyük bəy qadından utanmalıdır
O böyük adından utanmalıdır
“Firəngi” modundan utanmalıdır
Böyük bəyə söylə qurtulmaz madam,
Hakim olsa Tanrı, Peyqəmbər, İmam,
İnsan haqlarının düşməni islam.
657 (Ümmətçilik millətçiliyin düşmənidir.)
Böyük bəyin tanrısı dəri soyur
Milli-demokratın gözünü oyur
Çünkü nisa surəsi qanun qoyur
Böyük bəyin dərdi rütbə dərdidir
Sanmayın ki, xalqı ilə yurdudur
Dinə hörmət cəhlə hörmət etməkdir
Feodalizmin yolunu getməkdir
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Böyük bəy nəyin bahasına pozur?

658
Araz qondarma lideri tanıdar
O lideri ki, xəttini unudar
Məşyi ilə də xalqımı yanıldar
Böyük bəy həm milli bayrağı pozur
Həm də antiqadın peşində gəzir
659
Araz vazkeçməz yaxdığı çıraqdan
Çöhrəqanlı bəy qondarma bayraqdan
Böyük bəy cəhli qoruyan yaraqdan
Bu iş böylə gəlib, böylə gedəcək
Hər kəs öz sinfinə qulluq edəcək
Müsəlmana yer versən başmaqların da yerləşdirər.
Ya kölə olar ki, darğası ola,
Ya kölə edər ki, ağası ola.

660
Arazizm Türkün bilik zirvəsidir
Dözümlə olğunlaşan heyvasıdır
Milli-demokratların meyvəsidir
Arazizmi anlaya bilməyən Türk
Yaraşmaz ki, adını qoya böyük.
30.07.2008
“... Siz (dolaylı olaraq Baltacı Arazdan söz gedir. Araz)
məmin üçün bir düşüncəsiniz. Siz gedəcəksiniz, amma
düşüncənizin etkisi qalacaqdır. ... biri var ki, müsəlmanların peyqəmbəri kimin düşüncəsi min illərcə yaşayar. ...
biri də var ki, xaincəsinə hazırladığı düşüncələri min illərcə millətləri bədbaxt edər.” Baybak saytının sözçüsü
08.07.2008
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İnsanlıq solçuluğun ölçüsüdür.
İnsanlıq milli və sinfi sömürünün düşmənidir.

Sağçı duyğulandırar ki, ovlaya
Bilikləndirməz ki, sora tovlaya
Araz xanxanlığın kökünü qazdı,
Araz şovenizmin kökünü qazdı,
Türkün yaza bilmədiyini yazdı.*
*- Tənqid edə bilən varsa buyursun!
(Bilimsəl, detaylı və sistəmli tənqiddən söz gedir.)

661
Deyirlər sağçılar dərdə düşüblər
Ki niyə solçular coşub daşıblar?
Xalqı oyadan qoşmalar qoşublar?*
Deyirəm yazır ki, tənqid edəsiz
Yoxsa göstərdiyi yolu gedəsiz
*- Həm də bilimsəl, fəlsəfi, siyasi, hüquqi, iqtisadi, ...

662
Deyirlər eyib arayan olmayın;*
Demək ki, işə yarayan olmayın
Bitli saçları darayan olmayın
Deyirəm eyibini vur üzünə
Eyibini bilən gələr özünə
*- Ölüləri öz hallarına buraxın ki, kəfənlərini batırsınlar.
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İnsanlıq solçuluğun ölçüsüdür.

663
Deyirlər müslimə ərini söyər
Söyülən müslim arvadını döyər
Boşadığı zaman uşaqsız qoyar
Deyirəm müsəlman yapıcı olmaz
Döyüb-söyməkdən başqa çarə bulmaz
664
Deyirlər islam təhqir məktəbidir
Bu səbəbdən müsəlman əsəbidir
Yıxıcı edən dini, məzhəbidir
Deyirəm müsəlman öz düşmanıdır
Özünə gəlmək onun dərmanıdır
665
Deyirlər müsəlman gəlməz özünə
Uyar xət verən dininin sözünə
Yalan söyləyər adamın gözünə
Deyirəm yalançı edən Allahdır
Allah tacirdi ki, kölgəsi şahdır
666 *- Boykotçu Günaz Tv təkin.
Deyirlər sanma yalançı cahildir
Gördüyünü danan insan qatildir*
Yoxu var sanan düşüncə batildir
Deyirəm hər yalanda bir hədəf var
Sanmayın ki, yalançıda şərəf var
193

İnsanlıq solçuluğun ölçüsüdür.

667
Deyirlər qısqanc adam yalan deyər
Keçici qazanc üçün hər p... yeyər
Özündən utanan haqqa baş əyər
Deyirəm vicdan əzabı çətindir
İç dünyan cəhənnəmin cənnətindir
668
Deyirlər heyvanın insafi olmaz
Özündən güclünün hərifi olmaz
İnsafsız adamın şərəfi olmaz
Deyirəm şərəfli edən insafdır
İnsafsızın sözü içiboş lafdır
669
Deyirlər suçlu adam çamır atar
Çamır atan insanlığını satar
Sanmayın ki, insafsız kama çatar
Deyirəm haqlı haqqına yetişər
Haqlıya vurulan yara bitişər
670
Deyirlər özgəyə quyu qazmayın
Rütbə üçün yolunuzdan azmayın
Xalqın əxlaqiyyatını pozmayın
Deyirəm insanlığı qoruyan var
Suvarılmayan yerdə quruyan var
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İnsanlıq solçuluğun ölçüsüdür.

671 *- 470-ci bəndə baxın!
Deyirlər şahçıydı sağçı ... Mədarı*
Halbuki, solçuydu Türkün lideri
Pişəvərisi, əmoğlu Heydəri
(Məşrutiyyətə xət verən Heydəri)
Deyirəm həm sağçı Türk, həm Rus, həm fars,
Birləşib-dedilər solçu Türkü as! (1946-da)

672
Deyirlər Türkü sağçı Türk azdırdı
Rusya qazdıran qəbiri qazdırdı
Solçu Türk yazan yazqını pozdurdu <<<
Deyirəm gərçək türkçü solçumuzdur
Çünkü insanlıq bizim ölçümüzdür.
Sağçı duyğulandırar ki, ovlaya
Bilikləndirməz ki, sonra tovlaya
İnanmasanız, ... Mustafa Kamaldan,
... Mirzə Fətəlidən, ... Məhəmmədəmindən,
Üzeyirdən, Mirzə Cəlildən, Sabirdən, Möcüzlər
ilə bugünkü bənzərləri solçulardan sorunuz!

Türkün bu günə dək solçudan başqa “qonaq
qabağına qoyulacaq” ideoloqu və lideri olmamış.
09.11.2008
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Deyirəm teorizə et devrimi!
Teorusuz heç bir qurum qurulmaz
Monoloqçulardan sorğu sorulmaz

673
Deyirlər duyğu gedər beynimizə
Duyğunun dərki düşər boynumuza
Duyulmayan gəlməz oyunumuza
Deyirəm dərkdən anlam sağılar
Anlamdan hökm ilə sonuc doğular
674
Deyirlər gərçək zehnin dışındadır
Sanma meylindən doğan arşındadır
Mənimsəyənin ağlı başındadır
Deyirəm zərurətin yolunu get
Gərəkli qıldığı dərdi dərman et
675
Deyirlər otay bağımsız ölkədir
İranda qalmış butayı bölgədir
Farsın oyununa gələn kölgədir
Deyirəm gərçək yolumuz bəllidir
Tayları bütövləşdirən millidir
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Deyirəm teorizə et devrimi!

676
Deyirlər əl çəkin dərdli tellidən
Demokrası qopa bilməz millidən
İnanmasan get sor çənlibelçidən
Deyirəm geriçidən faşist çıxar
İnqilabçı-xalqın evini yıxar
677
Deyirlər biliksiz buraxma məni
Biliksiz tanıya bilməz düşməni
Silahsız qurtara bilməz vətəni
Deyirəm teorizə et devrimi
Sonra meydana sürüklə yavrumu
678
Deyirlər hər şey necəlik daşıyar
Həm də kurallı, ardıcıl yaşıyar
Necəki bitli başını qaşıyar
Deyirəm dostu, düşməni tanıdın!
Yoxsa var olduğunuzu unudun!
20.11.2008

197

Hər sinfin bambaşqa fəlsəfəsi var.
“... İslam qaranlıq çağını büyük Atatürk Anadoluda
büyük bir başarı ilə və silah gücünə tarixə gömdü.
Güntay Gəncalp
“5. İdeologiyalar xəstə adamların hızlı eyləm (aktivitə)
planlarıdır, fəlsəfə sağlıqlı insanların ortaq düşünməyə
çağrı planıdır.”
Güntay Gəncalp
“7. Heç bir fəlsəfə insanı silahlı mücadiləyə dəvət etməz, fəlsəfə`də silaha yer yoxdur.
Bütün ideologiyalar insana sayqı duymadıqları üçün
türlü yollarla öz tərəfdarlarını təhlükəli və öldürücü
fəaliyyətlərə sövq edərlər.”
Güntay Gəncalp
8. Fəlsəfənin tərəfdarı olmaz, ideologiyaların tərəfdarı
olar. Tərəfdar olmaq düşünməyənlərin işidir.”
22. 11.2008 Güntay Gəncalp
ideoloji Fr. idéologie
Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükumetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön
veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral,
estetik düşünceler bütünü: “Bir başka milletin ideolojisini benimsemenin, topyekûn intihar veya cinayetten başka bir şey olmadığından haberleri yok.”
-S. Ayverdi
Türkçe sözlüğu – Türk dili kurumu - Ankara
www.tdkterim.gov.tr
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Hər sinfin bambaşqa fəlsəfəsi var.

“... ideoloji yanaşmalar sırf ictimai və sinfi olaylara,
məzhəbçilik kimi olaylara kəndisini həbs etmişdir.
4. İdeologiyalar ən qısa yolla cəmiyyəti devrimə hazırlar və nəyi devirəcəyinidə doğru-dürüst bilməz ,
Fəlsəfə evrimə və təkamülə, intibaha hazırlıq yapar.”
(Yəni siyası mübarizəyə ölüm! Yaşasın mədəni mübarizə! - Baltacı Araz)
Güntay Gəncalp

679
Deyirlər kim qoruyur Kamalizmi?
Geriçi ürətən feodalizmi?
Dünyanı sömürən imperializmi?
Deyirəm silahlı qüvvə qoruyar
Ölümündən qorxan haqlı çürüyər
680
Deyirlər hakim sinf “barışcıl” olar
Barışcıl edici yazıçı bular
Ki rahatca qazana bilə dolar
Deyirəm barışcıl sinf zülüm etməz
Barışcıl, zalımın yolunu getməz
Güntay bəy Gəncalp milli inkişafdan yana sinf
ləri (sinfi çıxarları üçün ... milli inkişafı durdurmaqda olan) feodal yapılı sinflərlə barışdırmaq
istəyir ki, feodalizmin (Feodal yapılı kompradorizmin) kökü qazılmasın.
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Hər sinfin bambaşqa fəlsəfəsi var.

681
Deyirlər hər canlının nəfəsi var
Fəlsəfəsiz canlının qəfəsi var
Hər sinfin bambaşqa fəlsəfəsi var
Deyirəm gərçək haqlıdan yanadır
Zəliyə haqlı deyən divanədir
“...“Manifest” ... və ... “Antiduring” kimi kitabları
kommunizmin üsullarını rahatca teorizə etmişdilər.”
Güntay Gəncalp
“Hətta Bernad Show`da sempati duymuş və daha sonra belə demişdi: "Bir gənc adam eşşəklik edib 25 yaşına qədər kommunist ola bilər. Ancaq 40 yaşına qədər
kommunist olmaq eşşək oğlu eşşək olmaqdır."
Güntay Gəncalp
Güntay bəy Gəncalp da Bernaddan yox, Harvaddan
öyrənməlidir. Çünkü Harvad demiş ki, “Bernad bir
pox yeyibdir həm ölüsü, həm dirisiynən.”.

682
Deyirlər gərçəkçi olmağa çalış
Gərçəkçi olsan siyasətə qarış
İnsanı insan edən ilə barış
Deyirəm bilimsəl olsa fəlsəfə <
Düz yolu göstərər milli hədəfə.
(Düz yolu göstərər sinfi hədəfə.)

23.11.2008
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Güntay bəy sən də sinfin təkin düşün!
Yoxsa qurtulmaz yurdun, sinfin, eşin.

683
Deyirlər Güntay antikommunistdir
Sömürüçüdən yana “humanist”dir
“Solçu“ şəkli işqalçı leninistdir <
Deyirəm tanıtmağın zamanıdır
Kommunist sömürüçü düşmanıdır*
“Kommunistlərin haqlı olduqları bir şey var idi, o da
şərqin istibdad kültürünü devirmək. Bu istəklərində
haqlı olsalar da özləri daha qəddar bir istibdaddan
yanaydılar: Proletar diktatorluğu.” Güntay Gəncalp
“Əslində kommonizm və faşizm mahiyyətçə eyni
şey olmuşlar.”
07.01.2009 Güntay Gəncalp

684 *- Özünü özgədə görmə!
Deyirlər üz demə, dəllək qeyişi
Güntay marksizmə verdiyi söyüşü
Özünə versə “qazanar” döyüşü
Deyirəm kommunistə faşist deyən*
Hakim olsa öldürər, qardaş oyan!
685 *- 202-ci səhifəyə baxın!
Deyirlər sağçılar Türkü satdılar*
Tayları imperyalara qatdılar
Solçular Türk xalqını oyatdılar
Deyirəm solçu qurtarmışdı yurdu
Hər iki tayında qurmuşdu ordu

201

Güntay bəy sən də sinfin təkin düşün

*- Sağçı feodal yapılı düzənin hakim sinflərini təmsil
edər.
Sağçı da təmsil etdiyi tacir sinfi təkin xalqını ... satar.
Sağçı milli-demokratik inqilabı gecikdirmək üçün reformist (yön dəyişdirən yox, don dəyişdirən) yetişdirər.
Sağçı istəməz ki, ölkəni xarici bazar edən feodalizmin
(feodal yapılı kompradorizmin) kökü qazıla.
Sağçı sümük gəmirən tacir (hərcayi) sinfinin sinfi qazancı üçün istiqlaçı düşməni anlamında federalist olar.
(Necəki “istiqlalçı” cahil Güntay bəy Gəncalp neçə ay
Sonra federalist oldu.)
Sağçı haqında 232-ci bəndə baxınız!

686 *- Öyrətməmək üçün dilçidir
Deyirlər Güntay bəy Gəncalp dilçidir*
Gah bütövcüdür, gah istiqlalçıdır
Gah da fanatizmə qarşı “solçu”dur
Deyirəm Güntay siyasi deyildir
Onu yönəldən duyğusal meyildir
687
Deyirlər Güntayı alim bilən var
Mərsiyəsində göz yaşı silən var
Dili siyasətə üstün qılan var
Deyirəm Güntay da öyrənməlidir
Öyrəniləcəklər söylənməlidir
202

Güntay bəy sən də sinfin təkin düşün!

688
Deyirlər kommundan sonra köləçi,
Feodal ilə burjuva bəlaçı
Qoymurlar tapıla dərdin əlacı
Deyirəm Güntay əməkçi oğludur
Onu aldadan cəhlin noğuludur (vədəsi)
689
Deyirlər düşündürməyə alışdır
Materialistsəl ağlını çalışdır
İdealistsəl düşünmək yanlışdır
Deyirəm bilimsəl dünya görüşü
Qalibiyyətə uğradar vuruşu
690
Deyirlər bilimsəl iş olmaz hədər
Çünkü elm doğru-dürüst izah edər
Dəyişdirən ... bilimsəl yolu gedər
Deyirəm yolunu axtaran tapar
Zəlilərin yolunu gedən sapar
691
Deyirlər anlamları tərif edin;
“Patladın biliksiz kütlənin ödün”
“Qaçırdıqdan sonra əli boş gedin”
Deyirəm hər şeyin şirəsin çəkin
Çəkirdəyini beyinlərdə əkin
Göyərdər, tanımlayar sizlər təkin.
26.11.2008
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Deyirəm çamır atmağa son verin!
692
Deyirlər bilmədiyini söyləmə
İdeoloju yön verər əyləmə
Deyər gərəkmədən öncə diləmə
Deyirəm öncə öyrəti oluşar
Sonra əyləmə geçirən buluşar
693
Deyirlər ideolojusuz çoxdur
İdeolojusuz Kamalizm yoxdur
Bu söz inkarçını öldürən oxdur
Deyirəm elmin soyu, sinfi yoxdur
İdeolojuların fərqi çoxdur
694
Deyirlər hakim sinfin silahı var
Medya aracları, pulu, şahı var
Aldadıb öldürənin günahı var
Deyirəm aldanmayan baş qaldırar
Yön verən ideoloju öldürər
(Kapitalizmin ordusu öldürər)
“Lakin İranda, hətta Türkiyədə də burjuaziya yox idi...
O zaman İran mühitindəki devrimci kommunistlər nəyi
devirəckdilər? Çünkü ... Bu zaman İran mühitində Şərq
istibdadına və onun dini dəyərlərinə qarşı ideolojik mübarizə başladılar. Bu açıdan baxıldığında kommunistlər
İran mühitində yaxşı niyyətli işlər görmək istəmişdilər.
Lakin istək yetərli deyil. Bu istəyi gerçəkləşdirəcək dünya görüşü də önəmlidir”
Güntay Gəncalp

204

Deyirəm çamır atmağa son verin!

“Marksın və Engelsin, eləcə də XIX əsr solçularının
haqlı olduqları önəmli şeylər var idi. Lakin Lenin kimi
bir avanturist onların haqlılıqlarını da bərbad etdi.
1- Dünyada Marksı yanlış anlamış, ya da heç anlamamış
biri varsa o da Lenindir. Lenin bir terrorist və leninizm
isə bir terrorizm ideolojisi idi...
Həm Heydərəmoğlu, həm də Mustafa Sübhi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq demokratik milli dövlət qurmuş olan
Müsavatçıları ingilis və Türkiyə casusları kimi görürdülər.
Müsavatçılara bu çamuru atan kommunistlər özləri rus
casusları olmaqdan qürur duyurdular.
Anlaşıldığı kimi ilk gündən etibarən İran kommunizmi
Türk və Azərbaycan düşmənliyi əsasında şəkillənməyə
başlayır.”
Güntay Gəncalp

695
Deyirlər əzilən sinf baş qaldırar
İdeoloju (a) həm haqqı aldırar
(b) Həm də baş qaldıranları öldürər
Deyirəm ideolojusuz davar
Bilməz hər sinfin ideolojusu var
696
Deyirlər sən də Araz təkin alış
Çəlişkili düşünməməyə çalış
Ola bilməz gah doğru, gah da yanlış
Deyirəm Güntay deyir silahlanma
Qaz yerişi getməyə tamahlanma
205

Deyirəm çamır atmağa son verin!

697 *- Ana yasa başqa, icraçı başqa. <<<
Deyirlər ay Güntay bəy sən də ayıl
Hər bir doğru teoru yanlış deyil
Pozulmaz pozsa da icraçı meyil*
Deyirəm çamır atmağa son verin
Bilimsəl ələşdiriyə yön verin
“... Səttarxanın doğru-dürüst savadı yox idi.
Ona görə də Fars milliyyətçiligi axımlarının qarşısında
çarəsiz qalmışdı. Ornıyin onun tərəfindən deyilən
“Heydər Əmoğlu nə desə doğrudur” sözü doğru isə, fəlakətin dərinligini elə bu cümlədən sezmək mümkündür.
Heydər Əmoğlu təmiz bir leninist idi.
Yəni Rus casusu idi.”
Güntay Gəncalp
“Pişəvəri “milli hükümətin” başına keçmədən öncə bir
kommunist, bir lininist idi.”
“... Sovetlər və sovet yanlısı olan Pişəvəri türk milli kimliginin ortaya çıxmasından yana deyildi.” G. Gəncalp
“Pişəvəri Təbrizdə qalsaydı heç savaş da olmayacaqdı
bəlkə. Yəni Tehran özü hamıdən öncə Azərbaycanın
haxlarını tanıyacaqdı. ...”
Güntay Gəncalp
“Bizim toplumun tarixi təcrübələrində var olan yalnız
dini istibdadın kültürəl miraslarıdır. Yeni istəklərə
cavab verəcək heç bir qaynaq, heç bir kitab yoxdur.
Heç bir siyasi fəlsəfə yoxdur.” Güntay Gəncalp

206

Deyirəm çamır atmağa son verin!

“Biz tarix boyu fikrən məğlib olmuşuq.
Vurucu gücümüz olmuş, düşünən beynimiz olmamışdır.
Beynimizdə yabancı düşüncələri gəzdirdiyimiz üçün
vurucu gücümüz də o yabancı düşüncələrin xitmətində
olmuşdür.”
Güntay Gəncalp
“Atatürk də kitabsız, qaranlıq bir tarixin mirası idi.
O necə yetişdi?
Atatürkün qaynağı osmanlının kitabsız qaranlıq dünyası
deyildi. Atatürkün fikir qaynağı batı düşüncə dünyasının
kitabları idi.”
Güntay Gəncalp

698
Deyirlər Araz elmi gəlişdirdi
Çünkü feodalizmi ələşdirdi
Şovenizmi “qan”ına bələşdirdi
Deyirəm bu gün dünün meyvəsidir
Arazizm Marksizmin zirvəsidir.
Deyirəm həm sağçı Türk, həm Rus, həm fars,

Birləşib dedilər solçu Türkü ... as!
(“Unutdunmu nənən çarux geyərdi?”)

Sağçı duyğulandırar ki, ovlaya,
Bilikləndirməz ki, sonra tovlaya.
Sağçı Türk heç bir iş görməyib hələ,
Ki sınaqdan çıxmış sayıla bilə. (Unutmayın!)
29.11.2008
207

Arazın şeirində nələr yatıbdır?
Ki sağçı Türk zibilliyə atıbdır!
“Bugünə qədər, özəlliklə xx əsrdə boluca ideoloji
əsərlər yarandı, hamısı zibil qablarına indi.”
Güntay Gəncalp
“ ... bizim mübarizəmiz ideolojik mübarizə deyildir,
milli mübarizədir. ... ulusun haqları ideolojik sorun
deyildir. ”
“Feodalizmi ortadan qaldırmaq milli hərəkətin amacı
olmamalıydı. Yəni tarixi irəliləyiş sürəcində burjuvazi
meydana çıxdığında feodalizm öz-özünə tarix səhnəsindən geri çəkilər. ...” Güntay Gəncalp
“Pişəvəri Təbrizdə qalsaydı heç savaş da olmayacaqdı
bəlkə. Yəni Tehran özü hamıdən öncə Azərbaycanın
haxlarını tanıyacaqdı. ...”
Güntay Gəncalp

699
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri cisimsiz tanrını “var” sanar
Biri cisimin varlığını “danar”*
(Arazın sunduğu əsəri danar)
Deyirəm inkarçı xalqı azdırar
Sözünü hansı yazara yazdırar?
*- George Berkeley
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700
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri alçaldan qurandan asılar
Biri alçaldana qənim kəsilər
Deyirəm solçu xalqını oyadar
Azdıran sinf sözlərini boyadar
701
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri xalqın yoluna işıq saçar
Biri geriçi kültürə yol açar
Deyirəm hər siyası təmsilçidir
Əzilənin təmsilçisi solçudur
702
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri qadın sinfini tarla sanar
(Biri insan haqlarını yox sanar)
Biri bağımsızlıq haqqımı danar
Deyirəm çarəni axtaran tapar
Yoxsa özgə özgəni çalıb-çapar
703
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri bir gün mal, bir gün insan satar
Biri xalqının harayına çatar
Deyirəm mal satan hər şeyi satar
Azərbaycanı … Farsistana qatar
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704
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri cəhli kənddən şəhərdən qovar
Biri cəhl yedirər ki, edə davar
Deyirəm uyudan tacir sinfidir
Oyadan ... kiçik burjuva teyfidir
705
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri cəhlin zindanından qurtarar
Biri qoyun etdiyini otarar
Deyirəm oyadan göndərər aya
Uyudan istər ki, yerində saya <
706
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri öz tütəklərini çaldırar
Biri yabancılardan mal aldırar
Deyirəm yazqını doğru-dürüst yaz
Ki tükətiçi etməyə dələ-düz
Həm də azad ola qadın ilə qız
707
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri Çini milli kama çatdırdı
Biri montaj etdirənə satdırdı
Deyirəm Çin maşinizmə qovuşub
Başqa metodların çağı sovuşub
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708
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri bağımsız sənaye qurdurar
Biri milli inkişafı durdurar
Deyirəm yurdunu İrandan ayır
Sonra sən də ana fabrika qayır
Milli inkişafımızı durduran feodal yapılı düzənin çəkdirdiyi dərdlərin əlindən qurtulmaq üçün yurdumuzu
qanlarının bahasına qurtaracq şəhidlərimizin övladları
ilə ölümdən qurtulacaq xalqımızı oyadmalıyıq ki, yazqısını bilikli olaraq yaza bilsin:

Gedəcəyin yolu öncədən öyrən
Yenilgiyə uğradanlardan irən
709
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri tayları bir-birinə qatar
Biri sümük gəmirtdirənə satar
Deyirəm satqınsız millət satılmaz
İç düşmənin harayına çatılmaz*
710
*- Feodalizmin xeyrinə dövüşmə
Milli karını yad ilə bölüşmə
“Yağışdan qurtulub damcıya düşmə”
Səni tacir sinfi bu günə qoyub <
Həm yada satıb, həm cibini soyub
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711
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri yurdunu İrandan ayırar
Biri nifaq salan bayraq qayırar
Deyirəm bilikdir dərdin dərmanı <
Biliksizlikdən satdı iç düşmanı
Milli iradə ilə milli torpaq (bütövlüq) paylaşılmaz.

712
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri işqalçını yurdundan qovar
Biri deyər istə, verməsə yalvar
Deyirəm verilməz haqqı alarlar
Verməyən zalımı taxtdan salarlar
Marksizm, milli məsələsini çözmüş kapitalist yapılı
ölkələrin insancıllaşdırma yoludur ki, insan insanı
sömürməsin.
Milli məsələsini çözməmiş millətin ideolojusu millidemokratik anlamında nasyonalizm olduğu üçün, o
millətlərə deyirlər ki, nasyonalisti düşünməyin ki:
1- Bizim sömürgəmiz qalın, ... ki, vergilərinizi, sərmayələrinizi, iş gücünüzü, təbii sərvətlərinizi çalıbçapa bilək.
2- Bizim xarici bazarımız qalın ki, ............................
Yəni, nasyonalisti düşünməyin ki, ... yerində sayan
milli-inkişafınızın geriçi ürətim metodlarınızın, geriçi
kültürünüzün tüstüsü xalqınızın gözünə getsin ki, faizdən bəslənən torpaq ağalarının, sümük gəmirən tacir
sinfinin və onların siyası təmsilçilərinin də gəmirilən
sümükləri əskilməsin.
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713
Deyirlər neçə ideoloju var
Biri hər şeyin vaxtını anlayar
Biri vaxtsız xoruz təkin banlyar
Deyirəm öncə istiqlal alınar
Sonra gərəkən havalar çalınar.
04.12.2008
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714
Deyirlər Güntay da ruhdan danışır
Geriçi edən tamahdan danışır
Gurandakı dörd nikahdan danışır
Deyirəm Güntay dinə qulluq edir
Öldüqdən sonra “Ruhistan”a gedir
“Əslində hər kişinin dörd qadını var: ...Ruh ...,
... aiylə ..., ... var-dövlət ..., ... bədən ...”
(irticaçı) Güntay Gəncalp
Fəlsəfə hər varlığın keçmişi ilə gələcəyini bilimsəl araşdırmalardan aldığı sonucların yardımı ilə
bulmağa çalışdığı üçün düşündürmək zorundadır.
Fəlsəfə düşündürmək zorundadır ki, Güntay bəy
Gəncalp niyə “dörd varlıq” yerinə “dörd qadın”
qullanıbdır?
Yəni, qurandakı islam dininin bu antiqadın və
faşisti ayəsini hansı sinfin və hansı kültürün xeyrinə aşılamaq istəyir?
“Bugünkü vətən övladı xam deyil.”
Belə bir irticaçı və faşisti ayəni aşıladıqdan sonra, dünya Türklərinin yarısını oluşduran qadın sinfinin alqışınımı, yoxsa nifrətinimi qazanmaq istəyir? Baltacı Araz
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715 *- İdealizmin zurnasını çalar.
Deyirlər Güntay deyir: “Cisim ölər”,
“Ölmüş cisimdən ayrılan ruh qalar”,
Molla Qədirin zurnasını çalar.*
Deyirəm ruh hərəkətin şəklidir,
Şəkil dəyişdirən hərəkətlidir.
“Bizim ruhumuzun rəmzi olan birinci qadın. həyatımız boyunca ona diqqət etmərik. O zəif duruma düşər, ancaq heç bir zaman bizi tərk etməz, hətta ölümdə də. Ən zəif vaxtında belə, bizi yalnız buraxmaz.
Güntay Gəncalp
*- Doğadaki ruhun xalıqı maddənin içindəki hərəkətdir.
Hərəkətin maddəyə verdiyi bəlli bir düzənin doğurduyu
formanın adı ruhdur.
Hərəkətin nəticəsində canlanmış düzən pozuqluğa uğradığı zaman canlılığını itirər, yəni hərəkətli maddəsi yoxa
çıxmaz, bəlkə şəkli pozular, yəni ruhu ölər:
Maddə ölməz, ruh ölər.
- Toplumdakı ruh həm fərdi, həm sinfi, həm milli varlıqların mülkiyyət haqqı ilə mənfəətlərini qoruyan aktiv
mənliklərdir. (Qondarma filozofların yedirdiklərini gəvşəmə!)
- Artırıb deməliyəm ki, maddədən ruhlu hüceyrə ürətildi,
vəlakin maddə ürətmək üçün cisimsiz ruh bulunmadı ki,
dənənmiş ola bilə.
Baltacı Araz

716
Deyirlər Güntay bilməyir ruh nədir
Necə ki, anlamadı molla Qədir
Yapılmış hüceyrəni inkar edir
Deyirəm hərəkətsiz maddə yoxdur
Ruh biçimi alan canlısı çoxdur
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717
(Kiş və mat!)
Deyirlər maddədən hərəkət çağlar
1- Şəkilləndirən hərəkət ruh sağlar
2- Pozulan şəklin ruhu ölsə dağlar
Deyirəm maddə ölməz ki, ruh ölər*
İnkar edənin saqqalına gülər
*- Hər şeyin tam tərsini öyrətdilər
Şəhid verən bilimi kövrətdilər
718
Deyirlər ruh (a) həm canlılıq deməkdir
(b) Həm də ki, sıcaq qanlılık deməkdir
İnsanlıq ilə şanlılıq deməkdir
Deyirəm (a) cisimsiz ruh yoxa dalar
(b)Yaxşılıq ilə pislikdən ad qalar.
08.12.2008
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719
Sömürüçü ərbab pislik öyrədir
Rəiyyət öyrəndiyini ürətir*
Görürsən nə faciələr törədir?
Deyirəm gəl öz yazqımızı yazaq
Özqə yazdıran yazqıları pozaq
720
Deyirlər kimsəni dəyərləndirmə
Yerində sayanı dığırlandırma
Daşıdığı yükü ağırlandırma
Deyirəm qürur cəhlini qınamaz
Dəyərlənməyən özünü tanımaz
721
Deyirlər cəhlin məhsulu qürurdur
Cəhlini qoruyan qürur şərurdur
Qürurlu adamdan qaçmaq zərurdur
Deyirəm cəhldir ki, şərir edər
Ağıllandırsan öz yolunu gedər
722
Deyirlər dəvə öz eybini bilməz
Cəhlin yazdırdığı yazqını silməz
Yapıcı olmayanın içi gülməz
Deyirəm gəlin özümüz olalım
Özümüz olmağa çarə bulalım
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723
Deyirlər qürura dərs vermək olmaz
Qürurlu adama əl sürmək olmaz
Onunla ortaq bir iş görmək olmaz <<<
Deyirəm qürur cəhlin meyvəsidir
Həm də ağır silahlı qüvvəsidir
724
Deyirlər məntiqli insan tartışar
Çözdüyü davalar bir-bir yatışar
Anlaşdığı insanlara qatışar
Deyirəm məntiq elmin meyvəsidir
Fikir gəlişdirməyin şivəsidir
725
Deyirlər qürur yeməz, çıxar gedər
Həm də insanları diktator edər
Diktator tənqidçilərini didər
Deyirəm qürur yıxıcı qüvvədir
Cəhlə diktator ürətən nüvədir
726
Deyirlər qürurlu insan cahildir
Yeri dəniz içi deyil, sahildir
Qaynayıb-qarışa bilməz ahıldır
Deyirəm qürurlu adam məncildir
Dışlanan zibilin yeri hinzildir
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727
Deyirlər hər kəs özünü öz sanar
Dəvə təkin əyrisini düz sanar
Sevdiyi tənqidçisini köz sanar
Deyirəm tənqid haqqın ver ürəyə
Vermə qürurdan bəslənən diləyə
728
Deyirlər atı at yanında qoyun
Ya halını götürər, ya da xuyun
Gör-götür qurd edər, yaxud da qoyun
Deyirəm pis etkilərdən qaçının
Ürəyin insafı ilə keçinin
729
Deyirlər pis etkidən pislik doğar
Ürəyin buludundan insaf yağar
İnsafa göz yuman insanı sağar <
Deyirəm necə dünya yumurudur
İnsafa göz yumduran sömürüdür
730
Deyirlər ürək istər heyva yeyə
Yeyiləcək vaxtını (...) ağıl deyə (gərək)
Yoxsa tamah salmaq olmaz hər şeyə
Deyirəm ağıl (a) həm qoyun otarar
(b) Həm də köləçi əlindən qurtarar
(Ağıl həm insafa, həm də zülümə qulluq edər.)
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731
Deyirlər hər kəs özün haqlı bilər
Haqlı bildiyi üçün sözə gələr
Haqsız, sözü ilə ürəyi dələr
Deyirəm haqq nədir? Öyrənməliyik
Haqsızlıq edəndən iyrənməliyik
732
Deyirlər haqlı haqsızlıq eyləməz
Öz xeyrinə görə zərər diləməz
Hər diləyin oyununa gələməz
Deyirəm qazı hər kəsin özüdür
Özünü yansıdan ürək sözüdür
733
Deyirlər ürəyi dinləyən yoxdur
Çamır atanları önləyən yoxdur
İnsafsız edəni danlayan yoxdur
Deyirəm insafı arayan bular
Sömürüçü adam insafsız olar
734
Deyirlər hər kəs insafdan danışır
Həm də insafsızca işə qarışır
Sanki insafsızlar ilə yarışır
Deyirəm dəvə öz eybini bilməz
Yoxsa eybinin oyununa gəlməz
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735
Deyirlər harda ürək qazı deyil
Diləyi insansevər arzı deyil
İnsafsız olduğundan razı deyil
Deyirəm ürəyin sözünü dinlə
Ürək sevməyən diləyini önlə
736
Deyirlər kim ola bilib bəxtəvər?
Məşhədi İbadmı? Yoxsa da Sərvər?
İnsafsızları sevməz insansevər
Deyirəm sömürüçü insafsızdır
Məşhədi İbad təkin şərəfsizdir
737
*- Sömürü çağında.
Deyirlər güc şəkil verər hər şeyə
İşləməyənin haqqı yoxdur yeyə
Qurucunun haqqı var mənəm deyə
Deyirəm (a) meyvəsiz ağac əyilməz
(b) Alçaq könüllünün haqqı verilməz*
738
Deyirlər məncil adamlar pisdilər
Çünkü tənqidçilərindən küsdülər
Küsdürən fikirləri nəcisdilər
Deyirəm ağılsız yolundan sapar
Sürüdən ayrılanları qurd qapar
(Soyundan ayrılanları qurd qapar)
(Sinfindən ayrılanları qurd qapar)
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739
*- unudmayın!
Deyirlər məncil “öz” yolunu gedər
Tənqidçilərini qurd təkin didər
Hansı fəlsəfə özbaşına edər?
Deyirəm din fəlsəfəsinə görə*
İstər Allah ola ki, edə kölə <
740 *- Miniş verməyəni minməzlər.
Deyirlər din Allaha kölə edər
Kölə köləçinin yolunu gedər
Bu səbəbdən əməyi olar hədər
Deyirəm xalqı yönəldən önçüdür
Önçünü diktator edən dinçidir*
(Özbaşına yetişdirən dinçidir)
741 *- İftiraçı dostları tanı!
Deyirlər bacarıqsız qısqanc olar
Uzanmış boyunu vurmağa dalar <<<
Vura bilmədiyini dərdə salar*
Deyirəm alçaq özünü alçaldar
Qazdığı quyunun tərkinə çatar
742 *- Öz sinfinin kitabını oxu!
Deyirlər iynə təkin lüt gəzirlər
Lüt gəzənləri alçaldıb əzirlər
Demək ki, özlərinə gor qazırlar
Deyirəm pisliyi ərbab öyrədər
Rəiyyət öyrəndiyini ürətər*
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743
Deyirlər hər kəsin ki, varı çoxdur
Sanki qarnı təkin ağlı da toxdur
Özündən yoxsula hörməti yoxdur
Deyirəm ağılsız aşçılıq etməz
Aşçıya başqası başçılıq etməz
744
Deyirlər “Duzsuz ana qızsız olar”
Tək aşçılı iş yeri sözsüz olar
Yoxsa aş duzlu, yaxud duzsuz olar
Deyirəm hədəf eyni olmalıdır
Yönəldən zövq yöntəmi bulmalıdır
745
Deyirlər iş verilər iş görənə
Verilməz fikir irəli sürənə,
İş görənin arxasınca hürənə
Deyirəm yetimə vay-vay deməyin
Çörək verənin haqqını yeməyin
746
Deyirlər iş görməyə güc lazımdır
Dövuşməyə kəlləli qoç lazımdır
Qoç Koroğlusuz elə köç lazımdır
Deyirəm hər kəsin bəlli gücü var
Gördüyü iş qədər qazandırar kar
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747
Deyirlər zövqlər eyni deyillər
Özgələr özgənin beyni deyillər
Bəsləyib-böyüdən qoynu deyillər
Deyirəm hər kəs hər dalda güclüdür
Yoxsa özü yox, şərait suçludur
748
Deyirlər şöhrət vurğunu göz oyar
Yardımları öz hesabına qoyar
Şöhrətsiz qalandan bəslənən doyar
Deyirəm şöhrət vurğunu olmayın
Yoxsa yoldaşın haqqını çalmayın
749
Deyirlər haqq üstə savaşan çoxdur
Üstəndiyi görəvdən xəbər yoxdur
Haqq söz haqsızlara zəhərli oxdur
Deyirəm qıssalmayan söz uzanar
İstənilən haqqı əməl qazanar
750 *- Qullanılıb-atılan məndil olma!
Deyirlər hər kəs qurucu olamaz
Yelli dənizdə sürücü olamaz
Hər gələn uzaqgörücü olamaz
Deyirəm bacarıqsız bulandırar
Ağızları boşuna sulandırar
Dağ ayısı özünü qullandırar.*
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751
Deyirlər problemi çözmək gərək
Problem çözmək üçün dözmək gərək
Çözüm yolu peşində gəzmək gərək
Deyirəm “gəzən ayağa daş dəyər”
Təcrübəsiz düzəldə bilməz, əyər.
752
Deyirlər alışmasanız yanmayın
Səhvli dostları düşmən sanmayın
Qoyduğu əməklərini danmayın
Deyirəm hər kəs bir yükü daşıyar
Yükü daşınan el mutlu yaşıyar
23.10.2008
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753
(ürün = məhsul)
İç dünya dış dünyanın ürünüdür,
(Ya acısıdır, ya da şirinidir,)
Sorunu dış dünyanın sorunudur.
Dış dünya iç dünyanı dəyişdirər, (ölçüləri)
Çünkü ehtiyac ağlı gəlişdirər.
(zərurət)
754
Deyirlər harda ki, filozof yoxdur
Orda nə dərman vardır, nə də doktor
Qəza və qədərə inanan çoxdur
Deyirəm hər şey qaydalı yaşıyar
Dinçi qurandakı cəhli daşıyar
755
Deyirlər filozof istər ki, bilə
Niyə yaranıbdır ki, sonra ölə?
Gəlişmiş sentezini hakim qıla?
Deyirəm bilimsəl söz ağla batar
Gəlişməyənin ömrü sona çatar
756
Deyirlər ruhu yaradan cisimdir
Bu tezi kəşf edən filozof kimdir?
O filozof doğru-dürüst həkimdir
Deyirəm bilimsəl doktor lazımdır
Kəl-kotan yox ki, traktor lazımdır
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757
Deyirlər gərçəyi axdaran tapdı
Ondakı maddədən hüceyrə yapdı
Ruhdan maddə yapa bilməyən sapdı
Deyirəm tez səbəbdir antitezə
Ki antitez şəkil verə sentezə
758
Deyirlər filozof gərçəkçi olar
Meylin dışındakı gərçəyi bular
Gəlişə bilməyən gül-çiçək solar
Deyirəm hər tezin öz antitezi
(1) Gəlişmək üçün yaradar sentezi
759
Deyirlər din ilə çağ küsülüdür*
Çünkü antiqadının məhsuludur
Feodalizmin yaşam üsuludur
Deyirəm zalım sinfin antitezi
(2) Ədalət üçün yaradar sentezi
*- Qurandaki islam dini, feodal yapılı əxlaqsız hakim sinflərin ideolojularıdır ki, o ideolojunun təməlində antiinsan
və antiqadın ilkələr dururlar ki, mən o cümlədən “quranı”
təbliğ edən şairə vay!” adlı şeirimdə ilgili ayələrin nömrələri ilə surələrini bəlirtmişəm ki, islam dinini ... əxlaq
məktəbi kimi sunmağa çalışan əxlaqsızlar da ifşa olsunlar.
Ay fəlsəfənin tarixi və önəmi ilə əxlaqiyyatdan danışan
cənablar!
Görəsən antiqadın məktəbdən də pis və əxlaqsız məktəb
varmı?
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760
Deyirlər filozofa bəlli olar
Ki niyə antitez savaşa dalar
Sentezinə varan savaş son bular
Deyirəm sömürgəçi-faşist Mao
Adil deyildi ki, edilə … tabu
761
Deyirlər hər sözün incəligi var
Hər varlığın bəlli necəligi var
Nitəliyin alçaq-yücəligi var
(İstanbul şivəsi)
Deyirəm cahil ağıllanmaq istər
Antitezin getdigi yolu göstər
(Uğraşdırıb, azdıranları susdur!)

762
Deyirlər filozof baş əyməz cəhlə
Ki antitez höküm sürə “naəhl”ə
Sentez nə burjuvadır, nə də fəhlə
Deyirəm çün “hamı” kommunist olar
Dövlət ilə diktatorluk son bular
762 - 2
Deyirlər feodal yapılı ölkə
İstər inkişafin belini bükə
Bağımsız edənin qanını tökə
Deyirəm inkişafı Çindən öyrən*
Feodalizmi qoruyandan iyrən. 21.01.2009
*- Öz gücləri ilə maşın ürətib, fabrika qurmaq üçün yetərli özəl sərmayələri olmayan ölkələrdən söz gedir ki, təcrülərdən
öyrənmədikləri sürəcə yerlərində saymalı olacaqlar.
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Deyirəm inanma hər siyasıya!
763
Deyirlər oyaqdan çox yatan vardır
Alandan öncə bizi satan vardır
Satqının harayına çatan vardır
Deyirəm inanma hər siyasıya
Bax gör nələr ürətir piyasaya?
764
Deyirlər iç düşmən satıbdır bizi
Alan alıb ki, yeyə haqqımızı
Sömürə ölkəmizi, xalqımızı
Deyirəm böyük düşmən iç düşmandır
Bu tezi danan siyası, ... nadandır*
*- Bugünkü cib xərcinə (. . . . .) və gələcəkdəki
qondarma şohrət ilə pullu rütbəyə satılmışlar
nadan deyildirlər, satqındırlar.
Satqın deməz ki, satqınam.
765
Deyirlər kütləmiz var savaşmağa
Savaşan millət ilə yarışmağa
Haqqımı verən ilə barışmağa
Deyirəm iç düşmən çalan qazancı
Al-ver silaha ki, çəkilə sancı
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766
Deyirlər silahsız savaşmaq olmaz
Ağıllanmadan coşub-daşmaq olmaz
Tanksız tank ilə yarışmaq olmaz
Deyirəm cahil siyasını tanı
Silahlandırmaz ki, qova düşmanı
767
Deyirlər boykot edirlər Arazı
Ki yazmaya xalqı oyadan yazı
Oyanan sürünməyə olmaz razı
Deyirəm silahı bilik qullanar
Bizi silahlandıran da pullanar
768 (illət ~ səbəb ~ nədən)
Deyirlər Çek və İslovak milləti
Qansız bölüşdülər o məmləkəti
Ki eşit güclülük idi illəti (səbəbi)
Deyirəm silahlansa Türkün ağlı
Çatlayar Türk qanı tökənin bağrı
769
Deyirlər qalmaz təcavüzə tamah
Orda ki, həm ağıl var, həm də silah
Qatili öldürmək sayılmaz günah
Deyirəm gərçək suçlu ağılsızdır <
Ağılsız millət sankı “oğul”suzdur
(İgid qızlarımızdan bağış diləyirəm.)
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770
Deyirlər silahlanmayan qurtulmaz
Ağıllandırılsa pərdə yırtılmaz
(Silahlandırılsa pərdə yırtılar)
Ört-basdır edilməyən suç örtülməz
Deyirəm nə ağıl verir, nə silah
Necə yuyulacaq bu qədər günah
771
Deyirlər üç milyon ayağa qalxdı
Faizini çapan bankları yaxdı
Qeyrəti bilikləndirməyən qorxdu
(Milləti silahlandırmayan qorxdu)

Deyirəm hücuma keçməyən savaş
Öz əliylə öz başına salar daş
772
Deyirlər məzlumun yası uzanar,
Zalım məzlumun yasında bəzənər,
Hücuma keçən işqalçı qazanar.
Deyirəm sən də işqalçıdan öyrən!* <
Hücuma keçirməyənlərdən iyrən!
*- Tərcüməçi Güntay bəy Gəncalpın
Mahatma Qandısından yox!
Başqa deyişlə, realist ol, xəyalçı (idealist) yox!

23.01.2009
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Deyirlər leninist kommunist deyil.
Kommunist xalqın gücünü artırar,
Çünkü həm yurdu, həm xalqı qurtarar.

773
Deyirlər leninist marksist deyil,
Cəhalət yuxusuna dalma, ayıl!
Marksizmi öylə öyrən ki, bayıl!
Deyirəm “pisi” tənqid etməlisən,
Yoxsa onun yolunu getməlisən.
774
Deyirlər zülmə baş əyən faşistdir
Leninə kommunist deyən faşistdir
İşqalçı paltarı geyən faşistdir
(Leninist paltarı geyən faşistdir.)
Deyirəm Çar südü əmən faşistdir
İstiqlal haqqımı gömən faşistdir
Türk düşməni Lenin də qatil idi
(İşqalçı Lenin böyük qatil idi)
Sömürgəçiyə görə adil idi
775
Deyirlər burax sənə çamır atım
Sən də ifşa etmə, malımı satım
Qoyun yetişdirim, naxıra qatım
Deyirəm mənim silahım sözümdür
Məni mən edən ideolojumdur
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776 *- Sağçı Türkün atası Mədarıdır.
Deyirlər eşq olsun Şahnaz xanıma
Yerihləməsinlər Türkün qanına
Yoxsa bildirrəm Azərbaycanıma
Deyirəm Şahnazımızı Fars döyür
Kommunist Türkləri sağçı Türk söyür*
777 *- Cənab Günaz Tv
Deyirlər Şahzaz xanım Qulamını
Şahnaza qarşı saytın məramını
(“Baybak” adlı xainin məramını)
Bəhanə edib, vurma “Səlamı”nı*
Deyirəm kommunist sağlam insandır
Marksizmi anlamayan ... nadandır
778
*- Əhməd bəy Obalı
Deyirlər tənqidsiz fikir gəlişməz
Tənqid etməyən fikrini bölüşməz
Tənqidlərdən doğan sentez oluşmaz
Deyirəm kim deyir ki, yaxşını öy
Həm də haqq verir ki, kommunisti söy*
(Həm də haqq verir ki, marksisti söy)

779
*- Cənab Günaz Tv!
Deyirəm hər şeyə hüdud lazımdır
Pisləməkdən öncə tənqid lazımdır
Sazlı-sözlü Dədəqurqud lazımdır
Deyirəm sazı tənqid çalmalıdır
Detaylı və bilimsəl olmalıdır.
24.01.2009
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Deyirlər geriçi milli sayılmaz.
*- Çox sinfli toplumlarda nitəlikləri fərqli olan sinflərin
sunduqları millətçilər də nitəlik baxımından fərqlidirlər:
- Antidemokrat ümmətçi (şeyx Məhəmməd Xiyabani, ...).
- İrticaçı millətçi (Alparslan Türkeş, Əbulfəzl Elçibəy,
“Din və millət” məqalənin yazıçısı Məmmədəmin Rəsulzadə).

- Sosyal-demokrat millətçi (Atatürk, Ecevit, ...).
- Kommunist millətçi (Pişəvəri, ...).
Kommunist millətçilərə görə, işçi sinfi öz gücü ilə silah
qayıra bilmədiyi sürəcə, sosyalisti devrimini gərçəkləşdirə bilməz.
İşçi sinfi, sosyalisti devrimini gərçəkləşdirə bilməsi
üçün, o devriminə taban (zəmin) yaradacaq millidemokratik devrimini gərçəkləşdirməlidir.

780
Deyirlər milli bambaşqa bir şeydir
Aldım, içdim, gördüm mən içən meydir
Dildir, yurddur, soyumdan qalan neydir
Deyirəm dil, torpaq, soy ortaq maldır
Davamız çağın göstərdiyi yoldur
781
Deyirlər davamız ortaq mal deyil
Milli etmiş torpaq ilə dil deyil
Milli sərmayələr ilə pul deyil
Deyirəm davamız demokrasıdır
Demokrası birligin çarəsidir
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782
Deyirlər ruh canlıdan ayrılmazdır
Demokrası millidən ayrılmazdır
Cünun eşqi Leylidən ayrılmazdır
Deyirəm yurdu qurtaran qurtular
Antidemokratın qarnı yırtılar
783
Deyirlər məllak ilə tacir sinfi
Sağçıya çaldırarlar dinçi dəfi
Ki ayrıla sağ ilə solun səfi
Deyirəm sol dinin yolunu getməz
Qadın islam dinini rəsmi etməz
784
*- Düyün açıldımı?
Deyirlər xalqın çoxu müsəlmandır
Uyqarlaşdıranlar ilə yamandır
Bu səbəbdən “Yetər ona dərmandır”
Deyirəm hər sinfin aydını vardır*
Aydın güstərən yol həm də hamardır
785
*- Düyün açıldımı?
Deyirlər millinin iki qolu var
Sinf olaraq həm sağı, həm solu var
Demokrat sağ-solun eyni yolu var
Deyirəm tacir antidemokratdır <
Dini antiinsan, antiarvaddır*
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786 *- Düyün açıldımı?
Deyirlər geriçi milli sayılmaz
Qadını qurtulmayan el ayılmaz
İnkişaf etdirən bilim yayılmaz
Deyirəm geriçi yapdırmaz, alar
Geri qalmış ölkə sömürgə olar.*
27.01.2009
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Deyirəm ki, cisimsiz Allah yoxdur.
Hər kəs deyər doğrudur mənim yolum,
Xalqımı oyadana qurban olum.
787
Deyirlər Kant Allahı adil bilir
Əxlağı savabdan asılı qılır
Kantın bu cəhlinə öz ağlı gülür
Deyirəm Kantın da dövrü sovulub
Maddi və elmi fəlsəfə doğulub
788
Deyirlər amac Tanrıya yetməkdir
Savab Tanrının yolunu getməkdir; <
İnsan haqlarından yoxsun etməkdir
Deyirəm Allah yoxdur yol göstərə
Zalım istər ki, məzlumu susdura
Erkək istər ki, qadını susdura
Baş qaldıran məzluma qan qusdura
789 “Tanrı Türkü qorusun”
Deyirlər Allah ilə başla, bitir
Allahın dediyini xalqa yetir
Xalqı Allahın oyununa gətir
Deyirəm Allah yoxdur ki, qorusun
Hər kəs batırdığı yolu kürüsün
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790
Deyirlər quran Allahın sözüdür
Quran “zatı islam”ın tam özüdür
Quranın qurbanı ... xalqın qızıdır
Deyirəm Allah yoxdur yazqı yaza
Quranı erkək yazıb məzlum qıza
791
Deyirlər Allah deyibdir Abbasa
Yardım et bir anda milyonlar nasa
Ki Türk qalib gələ şovenist Farsa
Deyirəm Allah yoxdur haqq aldıra
Cahil istər ki, ölü baş qaldıra
792 *- Zərələrimizi ödəyən haqq qazanar.
Deyirlər Allahdan sorğu sorulmaz
Quranına qarşı məktəb qurulmaz
Lilləndirilmiş zehinlər durulmaz
Deyirəm Allah yoxdur cavab verə
Cavabsızın sözü gömülər yerə*
Kim deyər mənim “aş”ım yoğurtludur,
Yesən də, yeməsən də haqqın budur?
793
Deyirlər Allahın “ağl”ı “ağıl”dır
İnsanın bilimsəl ağlı nağıldır (Ha ha ha)
Dinçi edən qız deyil ki, oğuldur
Deyirəm Allah yoxdur ağlı ola
Cahil istər qapısı bağlı qala
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794 *- Ki, saqqalıma güləsən!
Deyirlər Allah deyər “ağıllı” ol
Kölə edən ayələri doğru bul*
Qadının haqqı yoxdur göstərə yol
Deyirəm Allah yoxdur yol göstərə
Erkək istər ki, qadını susdura
795
Deyirlər Allah ağılsız yaradar
Cəhlin xeyrinə meydanı daraldar
“Ağıllı” ayələrini aradar
Deyirəm Allah yoxdur ki, yarada
Cahil istər ki, cəhlini arada
796
Deyirlər Allahı quranla tanı
O quran ki, qoruyub bəyi, xanı
Qoymayıb tökülə zalımın qanı
Deyirəm Allah yoxdur faiz ala
Köləçi istər ki, köləçi qala
797
(5: 33)
Deyirlər Allahı ayədə ara
Allah deyər ya ağdır, ya da qara
Quranın düşməni çəkilər dara
Deyirəm Allah yoxdur fitva verə
Molla istər ki, vura yerə sərə
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798
Deyirlər Allah haqlını qoruyar
Haqsız buraxdığı qadın çürüyər
Qiyamətə qədər böylə yürüyər
Deyirəm Allah yoxdur ki, qoruya
Mazoxist yetişdirərlər çürüyə
799
Deyirlər Allahdan yardım diləyin
Allah verməyən haqları ələyin
Yoxsa kəsdirər qadının biləyin
(Yoxsa kəsdirər haqlının biləyin)

Deyirəm Allah yoxdur bilək kəsə
Zalım qoymaz quran qoyula səsə
800
Deyirlər Allahı dadına çağır
Xəyal dünyasında yardımçı qayır
Yolunu Cəlilin yolundan ayır
Deyirəm Allah yoxdur yardım edə
Başkəsən seyyid istər çapa gedə
(Cəlil Məhəmmədquluzadənin münacatı ...)

801
Deyirlər “Allahoəkbər” kəbirdir
Kəbirdən başqa nə varsa səğirdir <
İnkarçı ağılın yeri qəbirdir
(Diqqət!)
Deyirəm Allah yoxdur ki, alçalda
Alçaldan istər özünü ucalda
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802
*- Baltacı Araz təkin
Deyirlər Allah “əxlaq” xocasıdır
“Əxlaqlı” dörd qarının qocasıdır
“Axlaqsız” dumanların bacasıdır*
Deyirəm Allah yoxdur xəstə edə
Pis istər pisliyin yolunu gedə
803
Deyirlər quran “əxlaq” məktəbidir.
(Quran antiqadının tələbidir)
(Boyun əyən kölənin məzhəbidir)
Deyirəm Allah yoxdur zülüm edə
Ağıllı istər öz yolunu gedə
804
*- Həyat düşməninə.
Deyirlər Allah baxmaz göz yaşına
Bacıdan çox pay verər qardaşına
Ki uşaq doğa həyat “yoldaş”ına*
Deyirəm Allah yoxdur ki, özənə
Qardaş yazıb ki, az pay ver qızına
805 *- Cəlil münacat vaxtıdır
Deyirlər Allah bir ömür sınayar*
Sınağa qarşı çıxanı qınayar
Baş qaldıran qızın beyni qanayar
Deyirəm Allah yoxdur edə zülüm
Sınayan zalımdır, sınanan məzlum
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806
*- Sadistlərə lənət!
Deyirlər Allahdandır qəza və qədər
Sınamaq üçün Allah xəstə edər*
Sağalmaq istəyən doktora gedər
Deyirəm Allah yoxdur sadist ola
Senaryoçu istər ki, artist ola
807 (Belə də iş olar?)
Deyirlər Allah yaradar öldürə
Sadist olduğunu xalqa bildirə
Mazoxistin saqqalına güldürə
Deyirəm Allah yoxdur xəstə edə
Xəstə edən mikiropdur ay dədə
808
Deyirlər Allah mikirop yaradar
Gündüzə qarşı gecəni qaraldar
Sadistlərin tarixini aradar
Deyirəm Allah yoxdur qatil ola
Ağıl düşməni gərək cahil ola
809 *- Feodal azadlıq düşmənidir.
Deyirlər Allah xətalı iş görməz
Bəyəndiyinə də ... azadlıq verməz <
Yoxsa allahlığı hədəfə ərməz*
Deyirəm Allah yoxdur ki, çalışa
Geriçi qoymaz ki, fikir gəlişə
(Geriçi qoymaz ki, toplum gəlişə)
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810
Deyirlər Allah kar peşində deyil
Haqsız-hüquqsuz yar peşində deyil
Öldürmək üçün dar peşində deyil
Deyirəm Allah yoxdur qanun qoya
Tacir qanun qoydurub ki, cib soya.
811 *- Allahın dediyi savab nədir?
Deyirlər Allah antiinqilabdır
Erkək qədər pay almamaq savabdır* <
(Köləçiyə qulluq etmək savabdır)*
Baş qaldıranın cəzası əzabdır
Deyirəm Allah yoxdur ki, ac yata,
Devrimi ac yapar ki, kama çata. <
812
Deyirlər Allah deyər ki, vergi ver
Sədəqə qoymaz ki, əldən gedə ... yer
Yoxsa taxtdan düşər ərbab ilə ər
Deyirəm Allah yoxdur tirmə geyə
Ərbab istər çox çapa ki, çox yeyə
813
Deyirlər Allahın adını qullan
Allahı adil tanıtdır ki, pullan
İnandırmaq üçün məkkəyə yollan
Deyirəm Allah yoxdur ki, pul verə
Allah … ərbabdır ki, əl qoyub yerə <
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814
Deyirlər Allahı sal ağızlara
Söz gələndə lənət et doğuzlara
Domuz eti yedirmə oğuzlara
Deyirəm Allah yoxdur ki, ət yeyə,
Ərəb qoymaz Yəhudi donu geyə.

815
Deyirlər Allahın “ağlı” xəstədir
Dava xəstə edən “ağıl” üstədir
Xəstəni tədavı edən ustadır
Deyirəm Allah ağıl düşmanıdır
Çünkü ağıl dərdlərin dərmanıdır.
05.02.2009
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Deyirəm laik dövlət dinsiz olar.
Köləçi millət dinsiz qala bilməz, (Millət başqa, >)
(Geriçi zümrə dinsiz qala bilməz,)

(> xalq başqa.)

Laik dövlətin dini ola bilməz.
816
Deyirlər hər kəs deyər ki, birləşin
Bir partıda, bir cəbhədə yerləşin
Gur-gur guruldamaq üçün gürləşin
Deyirəm söz yox, əməl birləşdirər
(Deyirəm strateji birləşdirər)
Laiklik bir cəbhədə yerləşdirər
817 *- Yadın haqqını öldürən faşistdir. (Qadın haqqını)
Deyirlər laik islamdan danışmaz (Cənab Rəsuloğlu!)
Heç bir din dövlət işinə qarışmaz
Layiklik dinçilik ilə barışmaz
Deyirəm sözdə yox, əməldə tanı!
Tanısan sormasan ki, faşist hanı?* (Hizbullah)
818
Deyirlər cəhlini hakim qılan var
Zatı islamı müqəddəs bilən var* (Güntay Gəncalp ...)
Quran üçün göz yaşını silən var
Deyirəm islam qadın düşmanıdır
Antiqadın insanlığın manıdır
*- “... Bir din var, birdə din tarixi. ... Aydınlanmanın
əsas vəzifələrindən biri də bundan ibarətdir. Yəni
tənqid edilən şey dinin müqəddəs dəyərləri deyil,
dini qurum və quruluşlardır, dini institotlardır.”
12.01.2009 Güntay Gəncalp

245

Deyirəm laik dövlət dinsiz olar.

819 “Ya Abbas! Ya Abbas! ...”
Deyirlər Abbasları dirildirlər
İslamın kültüründə əridirlər
İslam adına fikir yürüdürlər
Deyirəm dinçi molla ürünüdür <
Din laikligin böyük sorunudur
(Din insanlığın böyük sorunudur)
820 *- Hər siyasətin yarısı gizlidir.
Deyirlər çölmək duvağını tapıb
“Tanrı Türkü qorusun!” deyən “sapıb”
Dini rəsmi qilmağa “plan” yapıb* <
Deyirəm layik dövlət dinsiz olar
Din laik dövlətin dışında qalar
821 *- Yuxarıdakı üç tipik örnək.
Deyirlər bu üç örnək yetər bizə*
Məzlum rəiyyət ilə məzlum qıza
Bizdən başqa kim yanar halımıza?
Deyirəm deməyən suçlu sayılar
İş işdən keçdikdən sonra ayılar (nə fayda?)
822 *- Deyilmi? Güntay bəy!
Deyirlər təcrübələrdən dərs alın
İslam dininin halvasını çalın
Yoxsa min dört yüz il də geri qalın <
Deyirəm “aydın”ı cahil olan el
Quranı müqəddəs sanar, bunu bil*
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823 *- Deyilmi? Böyük bəy!
Deyirlər Türkün yarısı qadındır
Qorunan nənən deyil ki, dədəndir
Qadın erkək üçün “başsız” bədəndir <
Deyirəm Türkü ancaq Türk qoruyar*
Quranı müqəddəs sanan çürüyər
(Dinin kökünü qazmayan çürüyər)
824
Deyirlər quran haqq verməz düşünə
Düşünməyən kirlənər ki, qaşına
Dua yazdıra bəlalı başına
Deyirəm müqəddəs qoymaz düşünə <
Düşünmək gəlməz zalımın işinə
825
Deyirlər bilməyən getsin öyrənsin
Öyrənmək istəməyəndən iyrənsin
Yoxsa dinsəl deyimləri qullansın
Deyirəm din ağılı satar-sovar
Laiklik dini ... siyasətdən qovar <
826 Deməyin demədilər
Deyirlər alim deyilsə cahildir
Cahili ağıllandıran aqildir
Haqlının haqqını verən adildir
Deyirəm cahil xalqını sapdırar
Devrimi gerici sinfə qapdırar
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827
Deyirlər layiklikdən birlik doğar
Birliyə qarşı səsi tutub-boğar
İnsan haqlarından ədalət yağar
Deyirəm laik dinsiz dövlət qurar <
Din damğası vuran dinçini vurar
828
Deyirlər hər devrimin bir yolu var
Laikliyin həm sağı, həm solu var
Düşməni vuracaq iki qolu var
Deyirəm zəfər gücdən asılıdır
Sonuc yol göstərənin məhsuludur.*
*- Hər devrim ya iləriçidi, ya da geriçi.
Taktik strateji(sin)dən asılıdır
Sonuc fikri devrimin məhsuludur
Siyasətdə dinçinin hədəfi ümmətçilikdir.
Ümmətçilik millətçiliyin barışmaz düşmənidir. <
(Həm axırdan, həm torbadan yeyənlər də milli yazqılarını
özgələrə yazdıranlardılar: “Ad mənim, yar özgənin.”)
Bugünkü İrandakı federalistin (iranbaycançının) hədəfi
paniranizmdır və paniranizmin bugünkü taktiki (qurtarıcı
yolu) federalizmdir. Hər taktik öz stratejisinə qulluq edər:

Taktik stratejiyə qulluq edər
1- İç düşmən dış düşmənin yolun gedər. (Federalist)
2- Manqurt köləçisinin yolun gedər. (Siyasətdə dinçi)
08.02.2009
248

Deyirəm oyadmasan, gec qalarsan.
829
Deyirlər özəl sərmayə azaddır
Sömürüçü sinfin evi abaddır
Az maaş alanın halı bərbaddır
Deyirəm rifahsız yaşamaq olmaz
Rifahsız cəhli də boşamaq olmaz <
830
Deyirlər ya sosyalisti düzən qur
Ya da yoxsulların arxasında dur
Sömürüçü sinflərdən hesap sor
Deyirəm sömürünün də həddi var
Yoxsa yoxsulluq “... pencərədən qovar.”
831 *- Niyə sənə gulluq etməyir?
Deyirlər doğal qaynaqlar elindir
Dövlətə verdiyin vergi balındır
Qurduğun dövlət sənin də qulundur*
Deyirəm yoxsul büdcədən bəslənər
Dövlət bu sorumluluğu üstlənər
832 *- Niyə varlılara xərclənir?
Deyirlər el sağlam yaşamalıdır
Doktorsuz-dövləti boşamalıdır
Doğal qaynaqlar yoxsulun malıdır*
Deyirəm büdcə yoxsula sərf olar
Qalan bölümü inkişafa qalar <
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833
*- Haçan?
Deyirlər dövlət iş verər işsizə
Çörək verər yetim qalmış başsıza
Aclıq yedirməz qazanı aşsıza
Deyirəm yoxsula dövlət ev verər
Yoxsa yoxsul da dövləti devirər*
834 *- Niyə əti onun, sümüyü sənin?
Deyirlər savadı firma qullanar
Yüksək təhsilli qullanan pullanar
Yoxsul, gücünü gömməyə yollanar
Deyirəm buyuruğu qayədən al!
Təhsilin xərcini sərmayədən al!*
835 *- Niyə inkişafımız yerində sayır?
Deyirlər hər devrimdə yoxsul ölər <
Qalan yoxsul əkdiyi yeri bölər
Yer sahibi olanın üzü gülər
Deyirəm milli, gücünü artırar
Faizi yerin üstündə yatırar*
836 *- Miniş verməyəni minməzlər.
Deyirlər dərdimiz rifah dərdidir
Yurdumuz yoxsul edənin yurdudur
Yoxsul edən yurdumuzun qurdudur
Deyirəm verilən aşı içərlər (aş ~ sup)
İstənilməyən haqdan vazkeçərlər*
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837
Deyirlər istiqlal lazımdır yurda
Ki milli kimliyi verməyək qurda
Yenə qismət ola tacirə lorda
Deyirəm yurdu yoxsul qurtaracaq <
... Otaran sinfləri otaracaq
838
Deyirlər öncə feodalizmi göm!
Sonra gəlişdirən zülümə göz yum!
Zamanında kapıtalizmidə göm!
Deyirəm hər zaman devrimçi olun!
Həm də hər sahədə evrimçi olun!
839
*- Deməyin demədilər.
Deyirlər dövlət qurulmadan öncə
Xalqı oyad ki, gəlişə düşüncə
Ana yasaya yedirə doyunca
Deyirəm oyadmasan geç qalarsan
Ana yasada yazanı alarsan* < (Diqqət!)
840
Deyirlər atalar da deyərdilər
Ordu ilə işçi eş dəyərdilər
Eyni maaşı alıb-yeyərdilər
(əskəri ücrət)
Deyirəm bu bir rifah ölçüsüdür*
Ana yasamızın bir ilkəsidir.
*- Bəlli dərdin bəlli çözüm yolu var.
Kim ürətir? Kim qoruyur? Kim ancaq tükədir?
Kim, kim ilə eşdəyərdir? Kim kimdən asılıdır?

12.02.2009
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Deyirəm Araz xaricəli deyil,
Geri qafalı Orucəli deyil.
841 *- Budur birliyin təməl daşı.
Deyirlər istiqlal hər sinf üçündür,
Diktatorluk heyvanı kef üçündür,
Demokrası əzilən teyf üçündür. <<<
Deyirəm həm milli, həm demokrat ol!*
Çünkü birləşməz düz ilə əyri yol.
842
Deyirlər kütlə zülm əlindən bıxar
Bezdirən rejimi yıxmağa qalxar
Rejimi yıxan kütlə ... ələ baxar
Deyirəm kütlə qolunu qullanar
Siyası yol göstərməyə yollanar
*- Gövdənin quyruğu yox ki, başı ol!
843 *-Devrimin hədəfi unudulmaz.
Deyirlər kütlə yenə də qalxacaq
Rejimin duzaqlarını yıxacaq
Axıdılan qanı ... hara axacaq? <<<
Deyirəm qandakı istəkləri qan
O qanlara ana yasada ver can*
844
*- Deməyin demədilər.
Deyirlər say gör neçə tacir ölüb?
Neçə evsiz qalan müstəcir ölüb?
Neçə yıpranan yoxsul əcir ölüb?
Deyirəm hər savaşda yoxsul ölər
Qanun qoyduran sinfin üzü gülər* <
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845
Niyə? Haçana dək?
Deyirlər əzilən sinf həm qadındır
Həm də düşüncə ürətən aydındır
Rifah ancaq tacir ilə lordundur*
Deyirəm iki qanadlı quş uçar
Rifahsız istiqlal qana yol açar <
846
*- Diqqət!
Deyirlər rifah istəyən könlümdür
Rifah qalıblaşmış genəl anlam-dır*
Bəlirdən ölçü qoruyan önləmdir
Deyirəm atalar da deyərdilər
Ordu ilə işçi eşdəyərdilər
847
Deyirlər din qadının düşmənidir
Aydınladan aydının düşmənidir
Çağdan yana yurdunun düşmənidir
Deyirəm haqq verilməz ki, alınar
Düşmənsevərin ağzına çalınar
848
Deyirlər ideoloju yürütmə:
Yəni dərdlərin kökünü bəlirtmə,
Dondurulmuş beyinləri əritmə.
Deyirəm beyin düşünmək üçündür,
Yarına plan qurduran bu gündür.
18.02.2009
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Deyirəm çeynənilən şey atılar.
849 “Şərti şumda kəsərlər”
Deyirlər gəlin istiqlal alalım
Milli dövləti qurmağa dalalım
Sonra başqa havaları çalalım
Deyirəm laik dövlətdən söz gedir
Kim laik düşüncəni boykot edir?
850 *- Söndürmə dövrü bitməkdədir.
Deyirlər düşmənin silahı dindir
Dinsizə qarşı bəslədiyi kindir (Arazizmə qarşı)
Yəni dini yandıran odu ... söndür*
Deyirəm dinsizlik baş alıb-gedir
Kim xalqı laik və sekular edir?
851 *- Rusyada, Çində ... gəlmədimi?
Deyirlər mollasız su gəlməz arxa*
Fitvadır ki, hərəkət verər çarxa
(Molla qoymaz cəhlin evini yıxa)
Deyirəm bitdi tutuluq dönəmi <
Üzə çıxıbdır ağılın önəmi
852
**- Diqqət!
Deyirlər din də azad olmalıdır*
Siyası tütəyini çalmalıdır
Vergilərdən xərcini almalıdır
Deyirəm din haqların qatilidir**
Qatilsevər, xalqımın cahilidir
*- Ki, dinsiz fərd ilə laik (dinsiz) dövlət öldürə.
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853
Deyirlər cahilin evini yıxma!
Qadın ilə ... aydına arxa çıxma!
İdeoloju açısından baxma!
Deyirəm kommunist sosyalizm istər,
İdeolojik istək varsa göstər!
854
Deyirlər “Tacir sinfi laik deyil,”
“Qarısında da dinə vardır meyil,“
“Gəl bu “ortaq” malın önündə əyil!”
Deyirəm geriçilikdən nə gördün?
Ki adaxlına böylə corab hördün!
855 *- Hər siyası bir sinfi tmsil edər.
Deyirlər “laik” sözcüyü saqqızdır
Əlli dördün sevgilisi doqquzdur (M. və Ayşə)
Qurban veriləcək din deyil, ... qızdir*
Deyirəm qaşımasan üzə çıxmaz
Oyadmasan cəhlin evini yıxmaz
856 (Oğru deməz ki, oğruyam.)
Deyirlər biz detaylı danışmarıq
Bizi tanıdan işə qarışmarıq
Tanınmamamız üçün yarışmarıq
Deyirəm siz ancaq vədə verərsiz
Aldananın meyvəsini dərərsiz. <<<
19.02.2009
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Boykot olunur Arazın əsəri!
Sən dedin “Oyad qurtara vətəni”,
Böyləmi qarşılayacaqdın məni?

857
Deyirlər dörd il səkkiz aydan bəri,
Boykot olunur Arazın əsəri!
Ki zay ola tökdüyü alın təri.*
Deyirəm öyrətmədilər öyrənəm, <
Həm də boykot etdilər ki, iyrənəm.
*- Ağlasan ağla Arazın halına!
858
Deyirlər Türk xalqı od tutub-yanır
Neçə illik tarixindən utanır
O tarixindən ki, Arazı danır
Deyirəm xalq haqq verər tənqidçiyə
Üzü qaralıq qalar boykotçuya
Xalqımı utandıran “ağsaqqal”larımızdan
sorsanız deyərlər:
Biz Arazı saymadıq çıxa gedə,
O da qaldı rəzili rəzil edə.

859
Deyirlər tarixçi tarixi yazır
Ki hansı “ağsaqqal” yolundan azır
Ağsaqqallığın ... qəbirini qazır
<<<
Deyirəm ay “ağsaqqal”lar utanın!
Boykotçudan nə öyrənər vətənin?
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860 (Hər siyasıya inanma!)
Deyirlər ölöləri dirildirlər
Sözləri haqda fikir yürüdürlər
Boykot olmuş dirini çürüdürlər <
Deyirəm yüzlər “ağsaqqal”dan biri
Demədi ki, boşdur Arazın yeri*
Ki ölmədən gömələr diri-diri
*- Elə ona görə böyük təhqirə layiqdirlər.

861 *- Boykotçunun gizli hədəfi.
Deyirlər boykotçu bilikdən qorxar <
Bu nədənlə tənqidçiyə yan baxar
Üzünü qaşısan yandırıb-yaxar
Deyirəm boykotçu qoymaz gəlişə
Ki geriçi sinif kama irişə*
862 *- İnanma don dəyişdirən tülküyə!
Deyirlər addım başı düşün-daşın
Boykotçunun gələcəyinə düşün <<<
Yoxsa dərdə düşər sənin də başın*
Deyirəm heç bir mahiyyət dəyişməz
Düz əyrinin cəbhəsində döyüşməz
863
*- Bu günün yarını var.
Deyirlər yaxşı, yaxşı addım atar
Pis pisliklərin batağına batar
Boykotçunun sonu faşizmə çatar
Deyirəm boykotçu xalqı qandırar
Xalqın dənli xərmənini yandırar*
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864
Deyirlər ay Baltacı Araz yetər
Təkrarlanan sözün dəyəri itər
Əkdiyin devrimçi toxumun bitər
Deyirəm mən bostanımı budadım
Kiçik borcumu xalqıma ödədim.
Görəsən ikinci Araz doğacaq?
Yoxsa yağış yerinə od yağacaq?
18.12.2008
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Deyirəm hər diktatorluq pis deyil.
Kommunist həm adildir, həm yurdsevər,
Bu səbədən xalqı edər bəxtəvər.
(Kommunizmi hədəflərində ara,)
(Sosyalizmi ana-yasada ara,)
(Qanun pozan icraçını çək dar!)
“Kommunistlərin haqlı olduqları bir şey var idi, o da şərqin
istibdad kültürünü devirmək. Bu istəklərində haqlı olsalar da
özləri daha qəddar bir istibdaddan yanaydılar: Proletar diktatorluğu. ... Əslində kommonizm və faşizm mahiyyətçə eyni
şey olmuşlar.”
07.01.2009 Güntay Gəncalp

865
Deyirlər kapitalisti ölkədə
Haqqın yarısın verərlər tükədə
Ki siyası savaş “qala” kölgədə
Deyirəm feodal yapılı düzən
Deyər vergi verməlidir lüt gəzən
866
Deyirlər vurmazlar boyun əyəni
Dara qısnasan haqqını yeyəni
Öldürər ki, gömə kəfən geyəni
Deyirəm harda kəsinləşsə savaş
Orda kapitalistlər kəsərlər baş
867
Deyirlər silah yeyəcək deyildir
Silah yapdıran ən böyük qatildir
Bu gizi bilməyən Güntay cahildir
Deyirəm hər kapıtalisti ölkə
Silah yapır ki, insan qanı tökə <
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868
*- Çünkü diktatordur
Deyirlər kapitalizm diktatordur
Çünkü gözədən su içən qoturdur
Qotur ürətib-daşıyan motordur
Deyirəm diktator haqq verməz nasa
Kollektivləşdirməyi qoya səsə* <
869 *- Kimin xeyrinə ...?
Deyirlər kapitalizmin ordusu
Qoymaz kollektivləşə bir kərdisi <
Yoxsa öldürər ki, qala gövdəsi
Deyirəm öldürərlər xain iti
Ki qoruna kommunun mülkiyyəti
870 * Marksizmin sosyalisti.
Deyirlər insanlığı satmaq mandır
İşçi öz kişiliyini satandır
Burjuva zəli təkin qan sorandır
Deyirən sosyalisti bir düzəndə*
İnsanlıq satılmaz ki, ola bəndə
871
Deyirlər ədalətdən rifah doğar
Rifahın buludundan düzlük yağar
Rüşvət istəyən səsi tutub-boğar
Deyirəm rüşvət yeyənləri öldür
Sosyalizmin nə olduğunu bildir.
(Biz hələ sosyalizmə düşünmürük.)

26.01.2009
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Ay Bakının qondarma “alim”ləri!
872 *- 98-ci səhifədəki yazını oxuyun!
Günaz Tv-nin Bakı bürosunda
Çox danışılır Allah qonusunda
Halbuki Allah yoxdur sorusunda
Ay Bakının qondarma “alim”ləri*
Xəstə etməyin bizim salimləri <
873 *- Səhifə 398-ə baxınız!
Allahı saqqız təkin çeynəməyin
Quranı oxumadan qaynamayın
Çağ dışı çalğısına oynamayın
İnsan haqlarının düşməni Allah <
Adil deyil ki, sayıla adil şah.*
874 (Qovma mədəni haqq verərlər)
Allah deyər ki, türkçə məhəllidir
Seçmədiyimin nədəni bəllidir
Bizim dilimiz quranın dilidir
Hər kəs məhəlli dilində danışsın
Dövlət işinə hakim dil qarışsın*
*- (30: 22), (12: 2), (13: 37), (14: 4), (20: 113)

875 *- Hansı siniflərin xeyrinə?
Allah deyər ki, məni quranda bul

Qurandaki ayələrimə qul ol <<<
Yoxsa yanmağa hazırlan ki, kül ol*
Bəndə edənə bəndə olan “alim”
Bəndə əkər ki, bəndə biçə zalim <
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876
Ya Allah haqda heç bir söz danışma
Yoxsa insan haqlarına qarışma <
Yəni bit təkin canıma darışma
İnsan olmaq istəsən oxu, öyrən*
Antiinsan-antiqadından iyrən
*- Quranı anlaya bilməyən “alim”, <
Nə anlar ki, verə siyası təlim?
877
Ya ümmətçi ol, yaxud da millətçi
Ərbaba qul yetiştirər ümmətçi
(Ərəbə qul yetiştirər ümmətçi)
İradəsini öldürər sünnətçi
Türk müsəlman olduğu gündən ölüb <
Çünkü bəndə edənə bəndə olub
Qoyun yaşayar ki, südü sağıla.
Qurtarıcı ... gərək duyar ağıla.
878 *- Utanın! Utanın! Utanın!
Siz “alim”lər Türkü kölə etdiniz* <
Köləçilərə buraxıb, getdiniz
Xalqı yazıq edib, kama yetdiniz
Genə hər söz başı Allah deyirsiz
Olmaya rüşvət çöreyi yeyirsiz?
06.05.2009
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Təbrizli Şəms adil deyil ay bacı.
Şəhidpərvər islam antiqadındır,
Acısı sənindir, xeyri yadındır.
879
Təbrizli Şəms Allahının quludur
Getdiyi yol allahının yoludur
Şəmsi ifşa edən Türkün soludur
Şəms feodalizmin şairidir
Şəmsın Allahı Farsın taciridir
(Çünkü Allahının dilli farsçadır)
880
*- Nifrət yox, üsyan yox.
Təbrizli Şəms çok danışdı ki, deyə:
Qadın da Tanrıya gərək baş əyə,*
İstəməsə ki, kötəyini yeyə,
Quranda ki, qanunları pozmasın,
İnsan ağlı ilə yazqı yazmasın.
881 Sonuc rəhbərin məhsuludur.
Sanma ki, hər şeyi bu islam etdi*
Şəmsin öyrətdiyi də müslim etdi**
Ərbab ilə tacirə təslim etdi
Təbrizli Şəms adil deyil ay bacı,
Budur "ədaləti” ilə amacı:
*- Sonuc öyrətmənlərin məhsuludur
**- Quranı anlaya bilməyən “alim”
Nə anlar ki, verə xalqına təlim?
(Bugünkü vətən ovladı xam deyil.)
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882

Qurandakı ayələrə görə.

“Ədalət” qız sinfini heyvan sanar

Qazı olmaq istedadını danar
Eşit hüquqluluq haqqı da yanar
Quran qadını tarlaya bənzətdi
Rəzil edənin haqqı rəzalətdi
883

Qurandakı ayələrə görə.

“Ədalət” qızı yarım adam sayar

Qızın gözlərindən birini oyar
Orda ki, şahidlik imzası qoyar
Deyər qardaşının payı məlumdur
Bacısınınkı üçdən bir bölümdür
884

Qurandakı ayələrə görə.

“Ədalət” erkəkə dörd arvad alar

Ərli arvadlarına hakim qılar
Tək ərli arvadı namuslu qalar (Eşq olsun!)
Dörtdən fazla arvad almaq zülümdür
İki ərlinin cəzası ölümdür (daşqalaq)
885

Qurandakı ayələrə görə.

“Ədalət” qadın üçün sinə gərməz

Uşaq ilə boşanmaq haqqı verməz
Tarla məhsulunun xeyrini görməz
“Ədalət” arvadı ərə döydürər
Ərinin buyuruğuna uydurar
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886
Araz istər ki, xalqını oyada
Cəhlin kökünü qazalar dünyada
Sən hələ cəhlə tapındır Konyada
Türkün milli oyunları baleti <
Yaşadmaz qurandakı “Ədaləti”
Qadını etməz erkəkin aləti.
887 *- Eşşək axtarma ki, əldən gedər çul.
Güntay bəy də pisi yaxşı süsləyir,
Okurunu yalan ilə bəsləyir,
Gərçəklər də yalançını pisləyir.
Hər kəs doğrunu arayıb-bulacaq,
Güntay bəyin saqqalına güləcək.

Şəms Təbrizinin
eşq fəlsəfəsi üzərinə söyləşi
“... Şəms fəlsəfəsinin əsasında isə “insan haqları” fəlsəfəsi dayanmaqdadır
(Güntay bəydən sormalıyıq ki, o cümlədən qadın haqları insan haqlarının bir bölümü deyilmi? Araz).
Şəms Təbrizdə insana dərin sayqı var. Çünkü insan
islam fəlsəfəsində də deyildiyi kimi yaranmışların ən
ulusudur, ən əşrəfidir. ... Şəmsin dünya görüşündə
Tanrının yaratdığı bütün varlıqlara hormət var. ...
Şəms fəlsəfəsində mevcüd olan fərd azadlığı insanın
öz fitrəti əsasında azadca yaşaya bilməsidir. ... Şəmsin
bütün təlimləri insan mehvərli olmuşdur. ...
Biz Movləvini oxuyuruqsa, dans ediriksə, demək ki,
Şəms hər an bizim içimizdə yeni dəyərlər icad edir. ...”
Güntay Gəncalp
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“Aydın”ı geriçi xalqıma yazıq!
888
“Türk” and içib ki, özünü saymaya
Arazizmini xalq içrə yaymaya
Getdiyi geriçi yoldan caymaya
Özünü saymayanı kimsə saymaz <
Xalqının səsini dünyaya yaymaz
889
Fars qiyamına qadın da qatıldı
Qadınsız bizim may “çöp”ə atıldı* (utandım)
Çünkü arazizmi cəhlə satıldı** (sağçı satar.)
Aşa salınan şey çıxar qaşığa
Ağlını söndürən çıxmaz işığa <
*- 22 may 2006
**- Arazizm tam anlamı ilə milli-demokrat
siniflərin ideolojusudur.
Ələşdirə bilən var isə buyursun!
(Tez də vardır ki, antitezi yodur.)

890
“Türk” hələ diktator lider istəyir
Diktator ürətən “pedər” istəyir
Geriçini özü qədər istəyir <<<
Fars özünə demokrası istəyir
Bu səbəbdən dünya Farsa baş əyir
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“Aydın”ı geriçi xalqıma yazıq!

891 (Hər gün 17 kərə oxuyun!)
Fars ağıllıdır ki, Türkü sömürür
“Türk” ağılsızdır ki, sümük gəmirir,
Qurtarıcı ağlına üz çevirir
(Çünkü arazizminə üz çövürür)
Dünya sömürüçü Farsdan yanadır
Çünkü manqurtluq ilə biganədir
892
Arazın adını kimsə çəkmədi
Ürətdiklərini kimsə əkmədi
Ölçüb-biçdiyini kimsə tikmədi
Demək ki, Araz “Türk”ə lazım deyil
Məndə də yazmağa qalmadı meyil.
Qatillərə lənət!
Siz sağ, mən səlamət.
26.06.2009
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Uyqar toplum uyqar deputat seçər.
893
İki tür politikaçı adam var
Biri cəhl yedirər ki, edə davar
O biri cəhli beyinlərdən qovar
Xalqı uyudana rütbə verərlər
Oyadanı vurub yerə sərərlər
894
*- Cənab Günaz Tv
Rütbə üçün xalqımı azdırmayın
Dinçilik təndirini qızdırmayın*
Dinin xeyrinə yazqı yazdırmayın
İnqilab etmək üçün kin lazımdır <
Kin söndürmək üçün də din lazımdır*
*- Cürətin qaynağı nifrətdir, kindir, <
Bilikli kinin gücü ... birə mindir.

895
Peyqəmbər dedi “La ikrahe fiddin”
Həm də qeyri müslimə bəslədi kin
Müslim etmək üçün öldürdü min-min <
(Uhud, bədr, xəndəkdən duymusuz yəqin)

Lideri oldu bizim ... Elçibəyin
İslamın Peyqəmbəri qatil idi
Diktatorlara görə “adil” idi
(Geriçiliyə görə“adil” idi.)
(Surə 9: ayə 5 və 111.), (Surə 5: ayə 33.)
268

Uyqar toplum uyqar deputat seçər.

896
Atatürk dini siyasətdən qovar
Siyası islamın burnunu ovar
Bu səbəbdən Türk Atatürkü sevər
Atatürk solçuydu, Peyqəmbər sağçı
Solu sağ göstərən Elçibəy yağçı (yaltaq)
897 *- Qurandan yana faşistin özüdür.
Yetərincə ayə vardır quranda (... məsuliyyətli yanaş!)

Ki qadını kölə edə cahanda
İnsan-ağlını yaşada zindanda
Qurandan yana Türk aydın sayılmaz*
İfşa olunmasa xalqım ayılmaz
898
Allahı tanıdan ancaq qurandır
Allah antiqadın, antiinsandır <
Allahı özündə daşımaq mandır*
Qurandaki Allahı ayədə bul
Geriçi ayələri beynindən sil
Özün olmaq üçün dərdə çarə qıl
899
*- Quran kirli ayələrdən oluşub
Kölə edən qayələrdən oluşub
Cəhl ilə hikayələrdən oluşub
Quranın qayəsi kölə etməkdir <
Köləçilərin yolunu getməkdir
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900
Burxma sözcüklər ilə oynaya
Özündə əritmək üçün qaynaya
Ədaləti saqqız kimi çiynəyə
Quranı sevdirən antiqadındır <
Bu söz aydan arı, gündən aydındır
“Topəti” etməyə son!
Düzənin hakim siniflərindən hansısı pisdi?
Niyə pisdi?
Dərdin dərmanı nədir?
Öyrədin ki, bilməyənlər bilsinlər.
901
Aldanma gəlişi gözəl sözlərə
Ki əyrini bənzədərlər düzlərə
Acımazlar ... doqquz yaşlı qızlara
Pisi pisin ölçüsü ilə ölçmə <
Kirli ayəli qurana and içmə
902
)geriçi ~ irticaçı(
Quran yazdırıldı ki, yol göstərə
Təslim olmayanlara qan qusdura
“Cəhənnəm” qorxusu ilə susdura
Qurana uyan ... qızı kölə edər
Geriçi-erkəkin yolunu gedər <
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Uyqar toplum uyqar deputat seçər.

903
Qardaş uyqarlaşsa bacı qurtular
Haqqını yeyənin qarnı yırtılar
Geriyə qaytaran qapı örtülər
Uyqar toplum uyqar deputat seçər
Arazın arzusu həyata geçər
904
Mən istərəm ki, iləriçi olam
Geriçi deyiləm törəçi olam
Hərcayi deyiləm kürəçi olam*
Mən dəyişib-gəlişməkdən yanayam
Həm də manqurtluq ilə biganəyəm
*- Mən ancaq öz gülümün aşiqiyəm,
Turan adlı elimin aşiqiyəm. (Milli məsələdə)
905
Məni insansevər edən tinimdir
Tinimin məhsulu sinfi dinimdir
Dinimin bombası sinfi kinimdir
Kinimi bilikləndirən beynimdir
Sinfi kin söndürən Allah ərbabdır
Quran sömürüdən yana kitabdır
906 *- Çünkü sınağa hazır deyillər.
Mən başlatdığım işimi bitirdim
Bildiklərimi xalqıma yetirdim
Nə yazıq ki, güvənimi itirdim*
Mən yazdım ki, boşluğun yeri dola
Uyqarlaşmaq üçün yararlı ola.
23.07.2009
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Fəxrəddin bəy Salim xalqı sapdırır.
Bu yazı F. bəy Salimin Günaz Tv-dəki
çıxışlarının ilgili bölümü üzərə yazıldı.

907
Maddi-elmi düşünə bilməyən xalq
Geriçi kültürünü silməyən xalq
Cəhlinin saqqalına gülməyən xalq
Yerində sayan xalq gəlişə bilməz
Çağdaş-gələcəyə irişə bilməz
908
(Səfsətəyə son!)
Fəxrəddin bəy Salim xalqı sapdırır
Xalqın ağlını cəhlinə qapdırır <
Əfsanələrin atını çapdırır
Deyir mif Əlini əzəli sayır*
Xalqa din aşılamaq üçün cayır <
*- Bizim Ərəblər ilə, Ərəb tarixi ilə nə işimiz var?
Türk Ərəb deyil ki, Ərəb çöllərində Ərəb peşində gəzə.

909
Fəxrəddin bəy Salim cahil adamdır,
Deməyir dinin qurbanı madamdır, (= Əxlaqsızlıq)
Deyir ki, “Mif gərçək dışı inamdır”
“Mifə inanan xalq ilə islamdır”.
İslam deyər mifi yaxşı qarşıla,
Mifin yardımı ilə din aşıla.
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Fəxrəddin bəy Salim xalqı sapdırır.

910
Salim bəy istər öz fikri yayıla
Dinçi edən cəhli rəsmi sayıla
İstəməz xalqı yuxudan ayıla
Görə ki, əfsanə gərçək dışıdır
İslam dininin qurbanı ... dişidir
911 *- Hər məktəb fərdin məhsuludur.
Salim bəy deyir yoluzdan caymayın
Çağdaşlaşdıran fikiri yaymayın
“Fərdi” düşüncəni rəsmi saymayın* (Arazizmi)
Yəni mif ilə dinə sayqı duyun
Geriçi yetişdirən cəhlə uyun
Araz olmasaydı haqqın yanardı,
Hər siyası özünü xan sanardı. <<<
912
Folklor bölünməlidir ikiyə
Geriçi bölümünü ver Məkkəyə
Geriçilikdən nə çıxar Bakıya
Gəlin avrupalılardan öyrənək
Hər şeyin geriçisindən iyrənək
913
Türk xalqı islam dinindən bıxıbdır
Arazizm cəhlin evini yıxıbdır
İslamın umudu boşa çıxıbdır
Boğulanı kol-kos qurtara bilməz
Ağıllını cahil otara bilməz. <
Tarix geriyə dönməz,
Günəşin (Arazizmin) işığı sönməz.

29.07.2009
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Maddi düşünməyən xalqı çaparlar.
914
Dış dünyadakı zülüm olmasaydı
Zülümdən yana bölüm olmasaydı
Sinfi savaşla ölüm olmasaydı
Sinifləşməzdi xalqın iç dünyası
Dəyişməzdi humanizmin bünyəsi
915
Mənəviyyat məzlumun pastasıdır
Məzlum mənəviyyatın ustasıdır
Zalım insan, insanın xəstəsidir <
Zalımı xəstə edən sərmayədir
Zülümün kökünü qazmaq qayədir
916
Sağçı barışdırıcı plan qurar
Zalımın xeyrinə nifrəti burar <<<
Çünkü nifrət zalımdan hesap sorar
Zülüm mülkiyyət biçimindən doğar
Buludun zalımından zülüm yağar
917
*- Realist ol, xəyalçı yox!
“Solçu” deyər ki, əxlaq dərsi verin
Ki pay-bölüş olmaya sənin karın
İşləməyən yeməyə doyun-qarın
Halbuki, zalım sinf öyüdə uymaz* <
Çünkü sömürüçünün “qarnı” doymaz
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Maddi düşünməyən xalqı çaparlar.

918
Məzluma öyrət ki, haqqını ala
İş gücünün karı özündə qala
Yəni maddisəl düşünməyə dala
Maddi düşünməyən sinfi çaparlar
Çapılan pul ilə ... saray yaparlar
919
Məzluma bilmədiklərini öyrət
Öyrənməyi gərəkən fikir ürət
Ki devrimçi gücə dönüşə nifrət*
Məzlumun bombası nifrətdi kindi
Bilikli kinin gücü birə mindi
*- Qoyma Mahatma Qandı xalqı bura:
Deyirlər barışcıl ol ki, keçinə.
Barışcıl ... qayıda bilməz Laçına.
920
Mən siyasətin sazını köklədim
Siyası biliki şeirə yüklədim
Politikanı sənətə əklədim
Mən Əynşteyn təkin axdardım tapdım
Şeirin ən güclü bombasını yapdım.
Bu bombalar ilə düşməni vurun!
Etkisini Hiroşimadan sorun!
20.08.2009
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Deyirlər sayqı duy manqurt edənə!
(Nədən faşisti dinə hörmətin var?!)

921
Deyirlər ancaq ki, Allaha qul ol
Yəni manqurt edən dini doğru bul
Ki qadın sinfini erkək edə qul
Deyirəm kimsəyə manqurt olmayın
Manqurt edən dini doğru bulmayın
922
Deyirlər sayqı duyalım Allaha
Ki xalqı rəiyyət edibdir şaha
Tacirə, ərbaba, ayətullaha.
Deyirəm Allah köləçi sinfdir <
O sinfin hər kəsimi bir teyfdir
923
Deyirlər sayqı duyalım qurana
Çünkü toplumu bənzədib ormana
Ki qolu gücsüz çevrilə qurbana
Deyirəm quran haqq verib erkəkə
Ki qadın sinfinin belini bükə
924
Deyirlər sayqı duyalım islama
Çünkü sayqı duymayıbdır madama <
“Həvva”nın haqqını verib “Adam”a
Deyirəm yaxşıya sayqı duyarlar
Pisi pisliyin qabına qoyarlar
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Deyirlər sayqı duy manqurt edənə!

925 *- Heyvanlıq qanunlarına
Deyirlər sayqı duy islam dininə*
Yəni haqq vermə ayəsi çeynənə
İnanma tənqidçi insan beyninə
Deyirəm din xalqı manqurt edibdir <
Antiqadın sinfə robot** edibdir
**- Müqəllid, tutu, kölə, nökər.
926
Deyirlər sayqı duy manqurt edənə
Xəstə edənin yolunu gedənə
Qarşı duranı it təkin didənə
Deyirəm didilən kəsim aydındır
Xalqı manqurt edən antiqadındır
927
Deyirlər de “Tanrı türkü qorusun!”
Tanrının əzdiyi qadın çürüsün*
“İblis”in əkdiyi toxum qurusun
Deyirəm rütbəyə satma özünü <
Qurtar ananı, bacını, qızını.
*- Tanrı əl qoyduğu haqları geri verməz.
Haqq verilməz, alınar.
31.08.2009
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Sosializm insanlığın məktəbidir.
928
*- Deyilmi?
Sosializm insanlığın məktəbidir
İnsanlıq ədalətin səbəbidir
İnsansevərlik məzlumun dəbidir
Sosializm insanlığa qulluq edər
Çünkü kommunizmin yolunu gedər
(Yırtıcı düşməni hər rejim didər)*
929
Kapitalizm hər kəsi dərdə salar
Çünkü insanlığı əlindən alar
Bir-birinin ətini yemək qalar
Kapitalizm işçini kölə edər <
İş gücü alan sinfi dələ edər
930
Sosializm zülümün kökünü qazar
Çünkü eyibsiz ana-yasa yazar
Kölə edici qanunları pozar <
Sosializm mülkiyyət şəklindən doğar
Özəl mülkiyyət iş gücünü “sağar”
931
*- “El gücü, sel gücü”
Sosializm deyər (1) araç vətənindir
(2) Fərdi iş gücünün karı sənindir
(3) kollektiv gücün karı düzənindir
(4) Vətən aracını kolxoz qullanar
Yıpranma xərci dövlətə yollanar
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Sosializm insanlığın məktəbidir.

932
Sosializm (5) məskən xərcini ödəyər
(6, 7) Təhsil və dərman xərcini ödəyər
(8, ...) Yetim övladın xərcini ödəyər
Sosializm eyipsizdir ki, güclüdür
Uyqulamaq istəməyən suçludur <
(Kiş və mat)
933
Sosializm burjuvanı da qurtarar
Çünkü onu da özünə qaytarar
Sosializmin dəyərini artırar
Kapitalizm sömürüçü yaradar
Sosializm “ilkin kommunu” aradar
934
Sosializm sömürüçü düşmanıdır <
Gəlişmiş toplumların dərmanıdır
Ki hər biri dünya qəhrəmanıdır
Neçə dövlətli geriçi Turana
Burjuva devrimi lazımdır ana.
(Sənaye devrimi)
02.09.2009
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İnsanlıq insanı sağlam yaşadar.
935
İnsanlıq haqq verməz yadı sömürə,
Qoymaz satıla ki, sümük gəmirə,
Həm də fəxr edə sürdüyü ömürə.
İnsanlıq insanı sağlam yaşadar,
Antiinsani inamdan boşadar.
936
İnsanlıq haqq verməz cahil insana
Ki din aşılaya ... Azərbaycana
Ki insanlarını gətirə cana
İnsanlıq haqq verməz kimsə qul ola
Bir ömür yana yaxıla kül ola
937
İnsanlıq haqq verməz cəhl ürətənə
Cəhlin xeyrinə fikir yürütənə
İslam təkin qadını çürüdənə
İnsanlıq düşməni ilə barışmaz
Yanıb-yaxılmayan insan alışmaz
938
*Şəhid Nida Ağasultan
İnsanlıq haqq verməz gedə-güdəyə
Tanrı adlandırdığımız “xuda”ya
Ki mollanı qənim kəsdi Nidaya*
İnsanlıq haqq verməz xalqı qandıra
Donbaldıb-mindikdən sonra yandıra
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İnsanlıq insanı sağlam yaşadar.

939
İnsanlıq haqq verməz geriçiliyə
Özgədən asılı xariciliyə
İnsanlıq düşməni tanrıçılığa
İnsanlıq haqq verməz çamır atana
Geriçi sinfin dadına çatana
940
İnsanlıq haqq verməz diktatorluğa
Söz haqqını çaldıran oğurluğa
Haqq söz eşitdirməyən sağırlığa
Məzlumların halına yanan ağlar
Boykota son verməniz xeyir sağlar
941
İnsanlıq haqq verməz boykotçuluğa
Qənim kəsməz dədəqurqudçuluğa
Ki üyə eyidə örgütçülüyə
Görəsən “Günaz” kimə qulluq edir?
Arazı boykot etməkdən nə güdür?!
Əhməd bəy Obalı qardaşım!
Baltacı Arazın ölməz əsərlərini çox rahat
boykot etmək olar, vəlakin sayıla bilməmələri mümkün olmadıqlarına görə, boykota son verməniz xeyir sağlar. B. Araz
04.09.2009
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Qurandan yana faşistin özüdür.
Yadın haqqını öldürən faşistdir.
942
Hansı avrupalı politikaçı?
Allahdan danışır ay qardaş, bacı!
Hansı Türk edir Allahın mühtacı?
Allah vermədiyi haqları verməz <
Ağıllı, düşmən üçün sinə gərməz
943
Quran yasallaşdiribdir zülümü <
Mif ilə cəhlə satıbdır bilimi
Pozub mədəniyyətimi, dilimi
Tümrüs anamın igit qızı bala
Müsəlman olubdur ki, təsilm ola
944
Quranda yoxdur bilimsəl həqiqət
Qurandan qaynaqlanır həm şəriət
Həm də dinsəl ürfan ilə təriqət
Quranı çökdür ki, təriqət çökə
Qoyma din xalqımın belini bükə
945
Quran haqq verməyib sərbəst düşünəm
Dinçilikdən dinsizliyə daşınam
Kirlədibdir ki, bir ömür qaşınam
Quran demokrasının düşmanıdır <
Həm də düşmənlərinin şişmanıdır
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Qurandan yana faşistin özüdür.

946
Quran deyər fiyatı ödənməsə
Kölə sayılar satın alan kəsə
Ki haqqı var baş qaldıranı asa
Quran köləçi sinfin kitabıdır <
Qurandan yana kimin əshabidir?
947
Köləyə, qadına, həm də aydına
Haqq verməyən Allah çatmaz dadına
Ancaq ağıllı yetər muradına
Qurandan yana faşistin özüdür <
Bu söz insan haqlarının sözüdür*
*- İnkar edə bilən varsa buyursun!
948
Kim oyadar? Aydın sərbəst olmasa
Kim güclənər? Qadın sərbəst olmasa
Kim qazanar? Budun sərbəst olmasa
İnsan haqlarının düşməni islam
Qoyun yetişdirər ki, sağa çoban <
949 *- Səbəbi bilinməyən dərd çözülməz.
Türk oynayır Farsın çaldığı saza
Ərəb dini aşılayan ... avaza
(muğam ...)
Bu səbəbdəndir ki, çıxmayır yaza* <
Dost-düşmənləri tanıtmaq gərəkir
Tanımaq üçün bax gör nələr əkir?
283

Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz.
Milli-demokratik hərəkətə qatılar.

Məşhədi İbad operasındaki yaşanan olayların yaşanma dönəminə ayaq basmakdayız ki, sonunda silahlı savaş sonucunda
təslim olacaqlar.
“... Sanki islam türkləri sevməzmiş kimi bir görüş şəkilləndirmişdilər. Müntəzirinin açıqlaması bu ideolojini çürütdü. (Arazizmi çürüdən anasından doğulmamış. – Araz)
İndi bizim oyanış kərəkətimizə min illik islam tarixindən
dəstək gələcək. ...”
Güntay Gəncalp
“Bizim savaşımız kimlik savaşıdır. Azərbaycanlı və azərbaycançılıq adında kimlik yoxdur, olmamışdır.” Güntay
“Bizim irandaki mücadiləmiz türkçülük mücadiləsidir.
Azərbaycançılıq deyil. Müntəziri də bunu doğru anladığı
üçün fitvasında “Azərbaycan” sözü keçmir, doğru və
hqlı olaraq “türk” yazmışdir. ...” Güntay Gəncalp

950
(Devrimdən qorxan satar.)
(Sağçı satar.)
Güntay bəy Rüstəm bəyin lap özüdür
İrana satdığı yurdu “qız”ıdır
Satdıran Müntəzirinin sözüdür
Deyir dil haqqını ver ki, sapmasın
(Deyir reform et ki, devrim yapmasın)
Çapdığın yurdu İrandan qopmasın. <
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951
Güntay bəy Babəkin lap düşmanıdır
Düşmən edən dinidir, imanıdır
Onun dini insanlığın manıdır
Babəki islam dini doğratdırdı
Zəfəri yenilgiyə uğratdırdı
952
*- Diqqət!
Quran haqq verməyıb yazqı yazasan
Yazdığı yazqılarını pozasan
Haqq verb ki, yanmaq üçün azasan
Doxsan beş faizə zərərli quran* <
Hakim olsa kimləri edər qurban?
953
*- Diqqət!
Quran qadın sinfini tarla sanıb
Qadının insan olduğunu danıb
Tarla sanılanın haqları yanıb*
Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz
Qadınsız heç bir hədəfə çatılmaz
“... Dini duyulardan eksik olan hərəkətin ömürü uzun
olmaz. ... (~Yəni mollasız bir iş görmək olmaz. – Araz)
Bizim türk milli yüksəliş olayımızda dini duyqular cox
etkisizdir.
Bu etkisizlik üzündən bu hərəkət toplumun dərin qatlarına enə bilməmişdir.”
Güntay Gəncalp

Görəsən Avrupada da böylədi?
Yoxsa dörd yüz il öncə tərk eylədi?
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Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz.

954
Qadın sinfi Allahın düşmanıdır
Eşitçilik dinidir, imanıdır
Arazizm dərdlərinin dərmanıdır
Qurandakı Allah ancaq qınanar
Məzlum qadın eşitçiyə inanar <
O cümlədən Güntay bəy öyrənib-bilməlidir ki, demokrat,
yaxut diktator bir milli hükumətin, milli partının davranışlarına yön verən politik, hüquqi, bilimsəl, fəlsəfi, estətik
düşüncələr bütünündən oluşan hər bir ideoloju öyrətilər
tümüdür ki, haqsızın haqsız olduğunu sübut etmək üçün,
duyğuların doğurduqları hədəfləri bəlirtmək istəyən fərqli
fəlsəfi, siyası, iqtisadı və kültürəl təhlillər ilə planları ələşdirib və sonuclandırar.
Baltacı Araz

955 *- (14: 4), (5: 48), (25: 1)
Qadın devrimçi olur ki, devirə
Zərərli inamına üz çevirə
Müsavatçı məktəbə könül verə
Güntay bəyin dini antiqadındır (antiinsandır)
Həm də Türkün deyildir ki, yadındır*
5- “Bizim ictimai exlaq anlayışımız islam dini zəminində
şəkillənmişdir (... İslamın məhsulu dərd olmadımı? Araz).
Bu yolda da uzun tarixi təcrübələrimiz var. Bu təcrübələri
bir yana atıb yenidən təcrübə oluşdurana qədər min il daha
zaman lazim olur. Ancaq hazır təcrübələrdən yararlanmaq
daha yaxşıdır. Hər topluma bir inanc və inanc bağlamında
bir exlaq nizami gərəkməkdədir.”
Güntay Gəncalp
Ay yerində saymaq istəyən Güntay bəy Gəncalp!
Antiqadın quranın dəyişməz ayələrinə görə, qadını heyvana verilən hüquqlara layiq görən nizam, “əxlaqlı” nizam
sayıla bilərmi?
Baltcı Araz
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Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz.

956
Güntay bəyın dini əxlaqsız dindir
Doqquz yaşlı Ayişəyə aydındır
Qurbanı qeyri müsəlman qadındır
Dörd nikahlı qadın bir erkək üçün
Fahişəlikdir namuslu Türk üçün
957
Əxlaqsız dindən yana əxlaqsızdır
Əxlaqsız adam yolsuz-yolaqsıdır
Eşitmədiyi üçün qulaqsızdır
Ona quran dedi Kəhrizəkə get
Qeyri müslim əsirə təcavüz et
958
*Diqqət!
Mollanı əxlaqsız edən dinidir
Dini mənimsəyən onun tinidir
İnsanlığa bəslədiyi kinidir
Qadına bu qədər zülm edən molla*
Necə insan sayıla bilər bala?
959
*- Belə də iş olar?!
Molla qədər əxlaqsız adam varmı?
Mollasevər azadə madam varmı?
Yazqı dərdindən böyük qadam varmı?
Molla insan haqlarını da yeyər
Haqqımı ver deyənə “kafir” deyər*
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Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz.

“Hər bir ideoloji bir savaş planıdır, düşüncə və düşünmə
ilə ilişkisi olmaz. Düşüncəyə yaxınlaşdığında çökər.
İdeolojilərin həyatı gecəquşu həyatına bənzər.
İdeolojilər də qaranlıqda varlıqlarını göstərərlər, ışıqdan
xoşlanmazlar.* (Güntay bəy “it yalanı” danışır. - Araz)
Bu üzdən də hər bir ideoloji toplumun şuurunu qaranlığa
gömməyə özənən bir plandır.
Bunu ancaq Müntəziri kimi dini və əxlaqi açıdan bir yerlərə gəlmiş şəxsiyyətlər edə bilərlər.
Büyük düşüncələrin toplum içində yer etməsini büyük
şəxsiyyətlər sağlaya bilərlər.” (Yalançı) Güntay Gəncalp
*- Qurandaki islam dininin təməllərini oluşduran antiinsan
və antiqadın ayələri (əl sürülməz ilkələri) qaranlığa göm
mək üçün gizlədən əxlaqsız və antiinsan molla Müntəzirimi, yoxsa, ışığa çıxartmaq üçün açıqlayan və sonuclayan
ədalətsevər Arazlarmı ışıqdan xoşlanmazlar? Yalana son!
(Siyasətdə dinçi olan düşüncələri çürüdən) Baltacı Araz

960
Əxlaqsız, insan haqqını yeyəndir
Əxlaqsızlara əxlaqlı deyəndir
Əxlaqsızların donunu geyəndir
Əxlaqsız Güntay bəyin mollasıdır
Həm də əxlaqsızların əlasıdır
961
Güntayın bulandırdığı goyuldur
Çünkü meyili havayı meyildir
Dilçidir, azərbaycançı deyilıdir
Güntay bəy yurdunu satır İrana
Ki İran “dönüşə” Azərbaycana
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Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz.

“Sual: Öngörülən bu kiriz dönəmində iran parçalansa
necə olacaq?
Cavab: O zaman biz iranın parçalanmasının önünü almağa
çalışmalıyıq. Yəni federal irana doğru. ”
(Fars casusu) Güntay Gəncalp

962
Güntay bəyin ağlı Müntəziridir
Ölçən şahıdır, biçən vəziridir
Dil onun, torpaq bunun nəziridir
Güntay irançı təkin xain çıxdı
Öz əli ilə öz evini yıxdı.
11.11.2009
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İdeoloju öyrəti tümüdür.
Abbas bəy Lisanıya ithaf edirəm. (1)

963
İqtisad yaşam tərzini bəlirtər
Fəlsəfə sinfsəl tevcih ürətər
Ədəbiyat sinfi üçün ... əritər
Siyasət sinfi iradə yürütər
İqtisaddan doğan ideoloju
Çağdaş olsa neylər sürməni ruju?
964
Ağıl sinfi çıxarını yansıdar
Sinfi düşmənin cəhlini sarsıdar
Yenilgiyə uğrayanı pörsüdər
Ağılın hər dalı görüş temidir
İdeoloju onların tümüdür
(İdeolojusuz insan bulunmaz.)

965
Geriçi sinf törəyə yerikləyər
Törə geriçiliyə sürükləyər <
Geriçi dəyərlərini yükləyər
Törə çağdaşlaşdırmağı bacarmaz
İdeoloju törəni içərməz <<<
(Ana yasa törələri içərməz.)
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İdeoloju öyrəti tümüdür.

966
Kapitalizm beyini çalışdırar
Ürətim güclərini gəlişdirər
İdeolojusunu dəyişdirər
İdeoloju düşünsəl silahdır <
Silahsızın payı nalədir, ahdır
Xalqı silahlandırmamaq günahdır
967 *- (43: 32), (16: 71,75), (20: 131).
Feodal düşüncəli bir rəiyyət
Deyər “Allahındır gərçək mülkiyyət,
Üstün qıldığı sinfə edib qismət,*
Əl qoyulmuş ərbab yeri haramdır.”
Bu bir ideolojudur, məramdır.
968
Müsəlman ərbabı təkin düşünər <
Çəkdirdiyi dərd əlində eşinər
Özünü özləşdirəndən üşənər.
Öz sinfi təkin düşünən qapılmaz
Özləşmiş millətin yurdu çapılmaz
969
Qəfəsdəki quşun da nəfəsi var
Öz kökünü qazan fəlsəfəsi var
Özgə üçün yaşadan qəfəsi var
Müsəlman qadın manqurt bir qadındır
Çünkü ideolojusu yadındır. <
13.11.2009
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Biz hələ sosializmə düşünmürük.
Abbas bəy Lisanıya ithaf edirəm. (2)

970
*- Diqqət!
Biz hələ sosializmə düşünmürük
Zərurətin dışına daşınmırıq
Milli burjuvazıdan boşanmırıq
Tükədiciliyə, sömürgəliyə*
Son vermək üçün gərək var birliyə
971
Feodalizm gətirməz xalqı aşqa
Tükədicilik kültüründən başqa
Dinsəl cəhl ürətdirər boşqa-boşqa
Tükətdiyin o ürətici arac
Özgə malıdır ki, edibdir möhtac
972 *- Milli kölə ürətən fabrika
Kapıtalizm axtardığını tapar
Ürətici aracı özü yapar <<<
Montajçı etdiyi ölkəni çapar
Feodalizm deyər din harikadır <
Çünkü “adam” qayıran fabrikadır*
973
Feodalizm dəllallıqdan qazanar
Yaratmadan yeyər, içər, uzanar
Geriçi olduğu üçün bəzənər
Feodalisti rejim montaj edər
Öz kapitalizmini kürtaj edər <
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974 *- Alışqanlıq bu cinayətə dözür.
Qadın sinfi sərbəst olmasın deyə <
Alışmışıq uyuşdurucu “mey”ə
Ki insan haqlarını islam yeyə
Milli inkişafı satmışıq dinə*
Ki qadın dinçi qala, erkək minə < (Gülmə, ağla!)
975
Kapitalizmin dövlətləşmiş şəkli
Çində devrim yapdırdı, həm də köklü
Hələ inanmayır xoylu, kərküklü
Kaşki biz də çinli təkin bəzənək
Diktatorluğundan devrim qazanaq
(Çinə milli inkişafı açısından baxınız!)
976
1- Kaşki biz də Çin təkin devrim edək
2- Dörd yüz illik yolu qırx ildə gedək <
3- Super dövlət seviyəsinə yetək*
4- Sonra mülkiyyəti özəlləşdirək
5- Diktatorluğunu “gözəl”ləşdirək.
*- Biz şəriət mədarında gəzirik,
Maşaallah biz bu rəzmimizə!
Feodal yapılı ölkələrdə sənayeçi burjuvazı olmadığına
görə, yurdsevər bürokrat burjuvazının dövlətlərini
qurduran Maolar təkin liderləri olduqları təqdirdə,
milli gəlirlərinin yardımı ilə tarımı da mekanizə edən
sənaye devrimlərini gərçəkləşdirə bilərlər.
Yoxsa yerlərində saymağa məhkumdurlar. B. Araz

15.11.2009
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Müftə qanınız var isə buyurun!
977
Quranın dəyərləri çağ dışıdır (köhnədir)
O dəyərlərin qurbanı dişidir
Həm də özgürlükdən yana kişidir
Bu üç misrənin içərdiyi sözü
İnkar edən yandırıb-yaxar közü
978
İslam dini çağdışı məktəbidir
Feodal rejimlərin məzhəbidir
Geri qalmağımızın səbəbidir <
Öncə hər dərdin səbəbi bulunar
Bulunduqdan sonra çarə qılınar
979
Millət burjuva sinfindən oluşub
Sekular millətin yurdu gəlişib
Çünkü cəhli yox ki, elmi bölüşüb <
Geriçi burjuvazı dinçi edər
Dinçi geriçi gedən yolu gedər
980 Hər sinfi aydın kəsimi təmsil edər.
Xalq (1) əkinçi ilə işçi sinfidir,
(2) Dövlət qulluqçularının səfidir,
(3) Əzilən kiçik burjuva teyfidir.
Xalq istər ki, dinin kökünü qaza
Ki sinfi yazqısını özü yaza (milli yazqısını)
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Müftə qanınız var isə büyürün!

981
Din neçə faiz üçün yararlıdır?
Neçə faiz üçün də zərərlidir?
Kim dini qorumağa qərarlıdır?
Quranın yazdığı yazqı çox pisdir
Pisin kökünü qazmaq yaxşı dərsdir <
982
Hər kəs öz sinfi xeyrinə düşünsə,
Sinfinə zərərli dindən boşansa,
Sinfindən yana cəbhəyə daşınsa,
(Öz sinfinin partısına daşınsa,)
Dinçi burjuvazı sekular olar,
Geriçilik hər sahədə son bular.
983
Müftə qanınız var isə, buyurun!
Geriçi olduğunuzu duyurun!
Özünüzü özünüzdən ayırın!
Mənim qanım xalqımın qanındandır,
Bəsləndiyim Azərbaycanımdandır.
19.11.2009
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Sakıncalı (təhlükəli) geri düşüncəlidir.
Yurdumuzu “modern” sömürgə etdirən feodalizmə
son vermək üçün sağçılığa yağçılığa son verməliyik!

984
*- Diqqət!
Deyirəm mən buyam, böylə yaparam,
Dərdlərimə böylə çarə taparam,
Yoxsa xalqımın yolundan saparam.
Çünkü deyəcək sözü yoxdur deyə,*
Məni suçluya bənzədir ki, döyə.**
(Məni Leninə bənzədir ki, döyə.)
**- Çamır atmağa son !

985
Gərək (1) pis ilə yaxşı fərqlənə
(2) Qadın haqqını yeyən sorqulana
(3) Suçlunu dəstəkləyən yarqılana
Suçlunu sevdirən sakıncalıdır <
Sakıncalı geri düşüncəlidir
986
Hakim sinf ya adildir, ya da vəhşi
Onları sevdirən dünya baxışı
Birinə pisdir, o birinə yaxşı
Haqsızın ideolojusu pisdir
Haqlının öyrətisi yaxşı dərsdir
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Sakıncalı geri düşüncəlidir.

987
Kim deyir Araz quranı linç edib?
Antiinsan olduğunu iç edib
Bu səbəbdəndir ki, quran köç edib
İnsafsız adam xalqını yanıldar
Suçsuzları sakıncalı tanıdar
988
(yağçı ~ yaltaq)
Sakıncalı sanılan Baltacıdır;
Tənqidçi olduğu üçün acıdır,
Ona ki, yağçı başının tacıdır.
Tənqidçi düşündürər ki, oyana
Oyanan qoymaz geriçi boyana
989
Monoloqçu istər haqqımı yeyə
Sakıncalı adlandırar ki, döyə
Hələ “Eşşək oğlu əşşək” də deyə
Diyaloqçu lazımdır ki, dartışa
Gömülə yağçılıq ilə irtişa
990
Feodal yapılı millətdən başqa,
Nə varsa solçudur ay “alnı qaşqa”,
Mövcut düzən üçün gəlməzlər aşqa.* <<<
Türkü manqurt edən sinfin xeyrinə,
1- Dinini yedirmə cahil ərinə, (öndər, qəhrəman)
2- Suçsuzu suçlama suçlu yerinə.
<<<
*- Xalqın bütün kəsimləri solçudurlar.

22.11.2009
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Utanmaz deyir: quran “el səsidir”!
991
*- Tarix danmaz
Öncə Zərdüşün batağına batdıq
Yəni ana-bacımız ilə yatdıq
Sonra tarıxın çöplüyünə atdıq*
İslam ana-bacımızı qurtardı
Öz düşüncə məktəbində otardı
992
İslam qadın sinfini tarla sandı
Qadının insan olduğunu dandı
Erkək ilə eşitlik haqqı yandı
İslam qadını erkəkə qul etdi
Min dörd yüz il ömürü heçə getdi
993
Mədəniləşdiqcə keçmişi gömdük
Çünkü eyni anadan biz süd əmdik
Nədən islam kültürünə göz yumduq?!
İslam kültürünü də gömməliyik
Eşitliyin südünü əmməliyik
994
İslam kültüründən insan utanır,
Eşitlikdən yana Ehsan utanır,
Qurandan danışan lisan utanır.
Utanmaz deyir: “Quran el səsidir,”
“Kültürümüzün tərkib hissəsidir.”
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995
Hansı tarix zülümün tarixidir?
Haqq yolunda ölümün tarixidir?
Cəhli gömən bilimin tarixidir?
Zülümün tarixi din tarixidir <
İnsafın tarixi kin tarixidir*
*- İntiqam tarixi.
(Özgürlük)
(sinfi savaşın kanalından keçər.)
996
Utanmaz deyir: “Şaxsey-vaxsey deyin!”
“Dini qorumaq üçün ... kəfən geyin!”
(~ Qadın sinfinin haqlarını yeyin!)
Araz deyər yaşadma lənətləri,
Zülümə qulluq edən sünnətləri.
997 Elə ifşa et ki, çarə bulmasın.
Qurandakı din tam antiqadındır.
Şeriətin sunduğu din modundur,
Şəriəti yumuşaldan budundur.
İki “eşşək”in arpasını bölən,
Oxusa anlayar nə deyir quran.
28.11.2009
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998
Biz kamil insan peşində gəzmərik
Əyrisini düzəldərik, əzmərik
“Bıxılacak” türkçü Türkdən bezmərik
Güntay bəyin ağlı cəhlindən çoxdur
Bilmədikləri haqda suçu yoxdur
999
Güntay bəy Gəncalpı mən çox sevirəm
Dəyərli olduğu üçün öyürəm
Özünü yox ki, cəhlini döyürəm
Güntay bəy ilə biz eyni bezdənik
Odlar yurdunu yaradan közdənik
1000
Güntay bəyin səhvi cəhlindən doğur
Gah bunun, gah onun başına yağır
Cəhli edib onu qulaqdan sağır
Güntay bəy saf ürəkli gərçək Türkdür
Vəlakin səhvləri də böyükdür
1001
Güntay bəy azdığı yoldan dönəcək
Gərginləşmiş əsəbləri sönəcək
İflasa uğradan cəhli yenəcək
Güntayın yeri Türkün yanındadır
İstiqlalçı Azərbaycanındadır.
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1002
Hər kəs haqlıdır sərbəstcə düşünə
Yaxud başqa düşüncəyə daşına
Qarışmaq olmaz kimsənin işinə
Hər kəsin də haqqı var tənqid edə
Haqqı yoxdur deyə “ay ... gedə-güdə”.
Güntay bəy Gəncalp
“dərviş ...” deyil,
böyük insandır.
29.11.2009

Qadın baş qaldırsa dünya silkənər.
(Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz.)
Öncə dinin vermədiyi haqları qadına ver,*
Sonra talaq haqqı verməyən Farsı vur yerə sər.
*- Təmsil edən yazılarında,
çıxışlarında, platformlarında.

1003
Qadınsız heç bir hədəf gərçəkləşməz,
Yer fırlanmasa xusuf gərçəkləşməz,
Gücə söykənməyən laf gərçəkləşməz;
İslam yendi zərdüşçü Fars erkəyi,
Çünkü dəstəkləmədi xanım bəyi.
1004
Düşmən düşməninin belini bükər,
Qadınsız üsyanın qanını tökər,
Qadın baş qaldırsa zülm evi çökər.
Xalqının haqını verməyən millət,
Dəstəklənməz qura müstəqil dövlət.*
*- İnanmasan Pişəvəridən sor!

1005 *- Diqqət! Diqqət!
Ətçə uşaq anasına söykənər,
Qadın öldürülsə nəsil tükənər,
Qadın baş qaldırsa dünya silkənər.
Qadının sinfi bilinci ölçüdür,*
Qadını bilikli toplum solçudur. <
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1006
İnsan haqlarından yana sərmayə
Qoymaz yazqı yazdıra dinsəl ayə <
Yoxsa gərçəkləşməz insançıl qayə
Qadın həm milləti bağımsız edər
Həm də inkişafın yolunu gedər
1007 (devrimçi = inqilabçı)
Qadın qurtulmasa dərdi artırar
Çünkü baş qaldırmaz, evdə oturar
Baş qaldırsa erkəki də qurtarar
Erkəkin məhsulu geriçi olar
Qadının məhsulu devrimçi olar <
1008
Toplumu qadın doğar, xalq bəsləyər
Dərdli toplum millətini pisləyər <
Anası ilə xalqını səsləyər
Dərdli xalqını qurtaran anadır
Çünkü ana qurtuluşdan yanadır
1009
Heç bir ana doğduğunu öldürməz,
Doğduğu gül-çiçəyini soldurmaz,
Toplumu ilə yurdunu böldürməz.
Öldürən, böldürən ancaq erkəkdi,
Qadının düşməni tacirdi, bəydi.
(Xalqımın düşməni tacirdi, bəydi.)

30.11.2009
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Sağçı Türk də xalqın haqqını yeyir.
Sağçı deyər özgədən haqqını al,
“Özünə gəlincə halvasını çal.”
Görəsən sağçı kimi təmsil edir?
(Bu haqda 232-ci bəndə baxınız!)

Guya “Quran bütün siniflərin kitabıdır.”

1010 (43: 32), (20: 132), (16: 75)
Sağçı Türk deyər ki, (1) ateist olma!
Yersəl düşünənləri doğru bulma! (dünyəvi)
Quranın Allahından sorğu sorma!
Allah hər kəsə o qədər haqq verib,
Ki verdiyi haqlara layiq görüb. (tü!)
1011 *- “Adil” olduğu üçün. – Ha ha ha
Sağçı Türk deyər (2) bizə Allah deyib,
Allahın tikdiyini sağçı geyib,
Məxluqun insan haqlarını yeyib:*
Allah verməyən haqqı biz vermərik, (tü!)
Yoxsa cənabi “Allah”a irmərik.
(~Yoxsa sinfi karımıza irmərik.)
1012
*- “Axdaran tapar.”
Xalq deyər (1) Allahın yanına gedin,
Ona bu sorğumuzu bəlli edin, <
Ki niyə insan haqlarını yedin?
Sağçı deyər (3) Allahı tapmaq olmaz,*
Tapılmaza heç bir şey yapmaq olmaz. (ha ha ha)
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1013 (Qurandakı ayələri çürüdün!)
Xalq deyir (2) bulunmaz şeyə düşünmə,
Yəni quranın dışına daşınma,*
Allahı sorğulayanda ... qaşınma,
Demə Allahın “aş”ı yoğurtludur,
Yesən də, yeməsən də haqqın budur.
*- Dava Allah yox, qanun davasıdır:
Quranın içərdiyi ... antiqadın ayələri çürütməkdir.

1014
(3) Ateist quranı inkar etməyir,
Quran yazdırana nökər etməyir,
Bu söz antiqadına kar etməyir,
Çünkü quran da yersəl bir kitabdır,
Yazdıran sinf antiqadın Ərəbdir.
1015 (göksəl ~ səmavi. – ha ha ha)
(4) Ateist göysəl yox, yersəl düşünər,
Həm də bilimsəl düşünüb-daşınar,
(Həm də sinifsəl düşünüb-daşınar,)
Bu səbəbdən antiqadın ... qaşınar.
Hədəf budur ki, bilin kim qatildir,*
Ateist olub-olmamaq deyildir.
*- Quran ağıl ilə insafın qatilidir. <
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1016
(5) Quranın populer şüarı çoxdur,
Haqsızı qınayan ayəsi yoxdur,
Antiqadın ayələri çürükdür,
Dava əyrini doğru bulduğudur,
Quranın antiqadın olduğudur.
Din insan haqlarının düşmənidır.
Kimin nə olduğunu tanıyalım!
Xalqın yazqısıyla oynamayalım!
Geriçiliyin karı düşmənindir ki,
detaylı olaraq açıklanmalıdırlar.
01.12.2009

306

Din insan haqlarının düşmənidir.
1017
(Utanmaq da yaxşı şeydir.)
Türk düşüncə baxımından ümmətdir,
Onu aldadıb-azdıran “cənnət”dir,
Geriçi edən din ilə sünnətdir,
Çağın haqqı var ki, Türkü qınaya,
Onu millət yox ki, ümmət tanıya.
(Onu Türk yox ki, müsəlman tanıya.)
(Utanmaq da yaxşı şeydir.)
1018
1- Ya dini, ya insan haqlarını seç!
Dini seçsən düşünməməyə and iç!
Yəni yazqı yazdıran haqqından keç!
Din insan haqlarının düşmənidir.
1019
2- Din deyər sənin yazqın yazılıdır,
Yazqı yazdıran haqqın pozuludur,
Üsyançının məzarı qazılıdır,
Din insan haqlarının düşmənidir.
1020
3- Din deyər ya köləsən, yaxud ağa
Ağa layiqdır malik ola bağa
Otardığı qoyunlarını sağa
Din insan haqlarının düşmənidir
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1021
4- Din haqq verməz ki, insan yazqı yaza
Haqq verər ki, yanmaq istəsə aza
Yoxsa zülm edə … qadın ilə qıza
Din insan haqlarının düşmənidir
1022 G. bəy Gəncalp təkin
5- Ağıl, geriçi idəni öldürər
(düşüncəni)
Dinsiz, içiboş Xudanı öldürər
Din, dini tənqid edəni öldürər (insanı)
Din insan haqlarının düşmənidir
1023
6- Dini seçsən, cəhlə inanmalısan
Sömürülmək üçü sınanmalısan
Haqqını istəsən qınanmalısan
Din insan haqlarının düşmənidir
1024
7- Dini seçsən, sinfin təkin düşünmə
Çəkdirilən dərd əlində eşinmə
Başqa ideolojuya daşınma
Din insan haqlarının düşmənidir
1025
8- Dini seçsən, ya qara gör, ya ağ gör
Məzarlığı “cənnət”, ölünü “sağ” gör (ruh ...)
Qurana qarşı tənqidləri lağ gör
Din insan haqlarının düşmənidir
308

Din insan haqlarının düşmənidir.

1026 *- Farsistandakı Kəhrizək zindanı
9- Dini seçsən, qocasını göm yerə,
Təcavüz et qeyri müslim əsirə,
Kəhrizək* zindanındakı “pesər”ə.**
Din insan haqlarının düşmənidir.
**- farcada pesər, türkcədə oğlan

1027
10- Dini seçsən, kənizə təcavüz et
İnsanlığı fədaye qərayiz et
Quran təkin təcavüzü caiz et
Din insan haqlarının düşmənidir
1028
11- Dini seçsən, quranın yolunu get
İki ərli qadını daş qalaq et
Dört arvadlı erkəkin dadına yet
Din insan haqlarının düşmənidir
1029
12- Dini seçsən, acıma ətçə qıza
Haqq ver əlli dört yaşlı erkək hizə
Ki doqquz yaşlı qızı edə məzə (Ayşə)
Din insan haqlarının düşmənidir
1030
13- Dini seçsən, qızı bənzət ceyrana
Ki quran da bənzədibdir heyvana
Deyib qulluq etməlidir “insan”a
Din insan haqlarının düşmənidir
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1031
14- Dini seçsən, qadını bürü çula
Ki gövdəsinin dikləri düz ola
Dört arvadlı erkək siqə də bula
Din insan haqlarının düşmənidir
1032
15- Dini seçsən, qoyma qadın qurtula
Başına gərək ki, çadra örtülə
Çadra örtməsə qarını yırtıla
Din insan haqlarının düşmənidir
1033
16- Dini seçsən, quranın yolunu get
Qadını talaq haqqından yoxsun et
Sömürgəçılər təkin arzuna yet
Din insan haqlarının düşmənidir
1034
17- Dini seçsən, qızın dadına yetmə
Haqqı yeyilənləri qazı etmə
Yəni “kafir”lərin yolunu getmə
Din insan haqlarının düşmənidir
1035
18- Dini seçsən, yerində saymağa dal
Dəyişməz quranın tütəyini çal
Ərinə tarla ol ki, uşaqsız qal
Din insan haqlarının düşmənidir
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1036
19- Dini seçsən, geriçidən yana ol
Antiqadın yetişdirən ana ol (vah, vah)
Özün də özün ilə biganə ol
Din insan haqlarının düşmənidir
1037
20- Dini seçsən, qoy səni ərin döysün
O qədər döysün ki, döyməkdən doysun
Quranın ayəsinə boyun qoysun.
Din insan haqlarının düşmənidir
1038
(alan ~ sahə)
21- Dini seçsən, dinin tütəyini çal
Erkəkə iki, özünə bir pay al
İqtisadı alanda da gücsüz qal (toplumda)
Din insan haqlarının düşmənidir
1039
22- Dini seçsən, gərək manqurt olasan,
Erkək sinfi üçün robot olasan.
(Sən gərək “Lat”, yaxud “Mənat” olasan.)
Din insan haqlarının düşmənidir
1040
23- Dini seçsən, qanunsuzluğa yol ver
Musa təkin manqurta sərbəst rol ver
Qeyri müsəlman öldürənə qol ver (dəstək)
Din insan haqlarının düşmənidir
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1041
24- Dini seçsən, gərək qatil olasan
Ölüm fitvasını doğru bulasan
Babəkimi dilim-dilim böləsən
Din insan haqlarının düşmənidir
1042
25- Dini seçsən, cinayət etməlisən
Çünkü cəhlin yolunu getməlisən
Galiləni it təkin ditməlisən*
Din insan haqlarının düşmənidir
*- Qurandakı ayələrə görə

1043
(doğa ~ təbiət)
26- Dini seçsən, bilimdən dönməlisən
Cəhlin seviyəsinə enməlisən
Doğanın maşınını minməlisən (~ Eşşək)
Din insan haqlarının düşmənidir
1044
27- Dini seçsən, bil ki, “Allah” tapılmaz
Onsuz quranda düzəliş yapılmaz
Antiinsan dinə insan qapılmaz
Din insan haqlarının düşmənidir
1045
(nitəlik ~ mahiyyət)
28- Quranın dışında hər şey gəlişir
Gəlişdikcə nitəliyi dəyişir
Quran əngəl təkin işə qarışır
Din insan haqlarının düşmənidir
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1046
29- Din ticari sərmayənin yoludur*
Tacir millətin geriçi qoludur
Sənayeləşdirən qolu soludur
Din milli inkişafın düşmənidir
*- Siyası təmsilçisi əmmaməli molla da ola bilər,
kıravatlı molla da, quyruqlu “sekular” da.

1047
30- Tacir feodal düzənin şefidir
Burjuvazının geriçi teyfidir
Geriçi edən dinidir, ürfüdür
Din milli inkişafın düşmənidir
1048
31- Tacir sinfi qoymaz inanc dəyişə
Bu səbəbdən qoymaz toplum gəlişə,
Cəhlini yox ki, elmini bölüşə
Din milli inkişafın düşmənidir
1049
32- Tacir sinfi özgələrdən mal alar
Öz kapitalizmini dərdə salar
Çünkü elm cəhlin halvasını çalar
Din milli inkişafın düşmənidir
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1050
33- Tacirin dini müqəllid eyidər
Montajçılara müvəllid eyidər (İşçi, mühəndis)
Devrimə qarşı mücahid eyidər
Din milli inkişafın düşmənidir
1051
34- Tacirin dini antiqadın dindir
Çünkü sərmayənin çoxu bəyindir
Həm də yön verən geriçi beyindir
Din milli inkişafın düşmənidir
1052
*- Qanunsuzluq
35- Tacirin dini cahil yetişdirər
Alim öldürən qatil yetişdirər
Öz başına Əzrail yetişdirər*
Din milli inkişafın düşmənidir
*- Qurandakı Musanın qulluqçusundan söz
gedir ki, bu gün də şahidiyik. O cümlədən
Güntay Gəncalpın “Kərtənkələlərə ölüm!”
adlı şeirindəki Güntay bəy Gəncalp.
İnsanlığı, insan haqlarını, demokrası ilkələrini
öyrənməliyik, savunmalıyıq.

1053
36- Tacirin dini elmin düşmanıdır
Həm də düşmənlərinin yamanıdır
Cahil toplum çağımızın manıdır
Din milli inkişafın düşmənidir
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1054
37- Tacirin dinini Avrupa qovdu
Qanun qoyuculuq burnunu ovdu
Sekular taciri xalqı da sevdi
Din milli inkişafın düşmənidir.
08.12.2009
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Ana yasada yazılan verilər,
Yoxsa soyulmuş olarlar dərilər.

1055
Amsterdam bildirisinə söylə
Sosyal ədaləti gətirsin dilə
Ört-basdır etməsinlər bilə-bilə
Ədalət başqadır, inkişaf başqa
Məzlum ədalət üçün gələr aşqa <
(Öncə ev, çörək, sağlıq, ... sonra inkişaf.)

1056
İşsiz xalqım da azərbaycanlıdır
Hər azərbaycanlı təkin canlıdır
Niyə onun tökdüyü yaş qanlıdır?
Dövlət işsizlərə iş verməlidir
Həm də yoxsulu keçindirməlidir
1057
İşsiz xalqıma iş yoxdur çalışa
Uşağı həsrət qalıbdır ... qaluşa
Ki qonşusu da od tutub-alışa
İşsizin xərcini dövlət ödəyər <
Yoxsa hər pislikdən pislik törəyər
(Yoxsa işsizlikdən pislik törəyər.)
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1058
İşsiz xalqımın övladı aç yatır
Aç yatıran anası dərdə batır
Ancaq dərd çəkdirən sinf kama çatır
Həyvanı bəsləyərlər ki, sağalar <
İnsanı aç yaşadırlar ağalar
(Çatla bağrım Araza çəkdirmə dərd!)

1059
İşsiz xalqımın başı aşağıdır
Onu utandıran aç uşağıdır
Tacirin dərdi danbil-daşşağıdır
Utan ay tacirin dərdinə yanan <
Yoxsulluqdan fahişə olub anan
(Bütün analar analarımızdırlar.)
(Fahişəliyin də düşməni kəsinliklə)
(sosyal ədalətdən yana olmalıdır.)

1060 *- Evsizin vətəni olmaz.
<<<<<<<<
İşsiz xalqım da yurdunda ev istər
Evsizə ev verən istəyər astar
Xalqın dövləti olduğunu göstər <<<<<<<
Yurdu olanın evi olmalıdır* (qullanmağa)
İçiboş vədələr son bulmalıdır**
(Üz verməsən astar istəmə!)
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**- Amsterdam bildirisi, maddə 4: “... millətimizin
yaşayış seviyəsi dünyanın inkişaf etmiş millətləri
seviyəsinə yüksəlməlidir.”. (İçiboş vədədir. Araz)
Alqışa layiq Amsterdam bildirisinin 4-üncü maddəsi
dərdlərimizin, dövlətimizin görəvlərinin nələr olduqları haqda nələrə toxunur? Nələri bəlirdir? Nələr öyrədir? Kimlər uyuyanları oyadmazlar? Niyə?

1061
İşsiz xalqımın övladı xəstədir,
Dava Türkün sağlamlığı üstədir;
O dövlət qanunları ki, Westdədir.
Dövləti xalq gətirər iş başına
İstəyini salar onun aşına
Ki başqa şey çıxmaya qaşığına
1062
İşsiz xalqım da Türk soyludur qardaş
Vətən uğrunda da işsiz qoyar baş <
İşsizin başına düşmüş olsa daş
İşsizin övladı da qurban olar
Çünkü arzuları gözündə qalar*
*- Hər dönəmə aid o arzuların nələr olduqları
haqda hər kəs özü düşünüb kəşf etməlidir.
İnsanların yazqısı ilə oynamayalım!
Sizə rütbə lazımsa, yoxsula ... çörək lazımdır.
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1063
İşsiz xalqımın da iş gücü vardır
Eyidilən gücün vergisi kardır*
Cahil millətlərin qazancı ardır <
İş gücünü dövlət eyidməlidir
Təhsilli insanlar böyüdməlidir
*- Dövlət xalqından vergi alar, aldığı vergi və
milli adlanan ölkə sərvətlərin yardımıyla təhsilli insanlar yetişdirməlidir.
Təhsilli insanların karı dövlətin olsa, ağır sənaye dalında yatırmaqla milli inkişafını da
çiçəkləndirər.
Yuxarıda söylənləri sonuclandırmaq üçün
demək gərəkir ki:

1064
İşsiz xalqım dərd əlindən dığlayır
Yoxsulluqdan uşağı da ağlayır
İnsansevər ürəkləri dağlayır
Ay dağlı ürəklər çırpının genə <<<
Yön verin yoxsulluqdan doğan kinə
1065
İşsiz xalqıma ya iş ver, ya ... çörək
Ki sosyal-ədalətə ...biz də irək
Yoxsa dövləti vurub yerə sərək <<<
Ədalətsiz milli istiqlal çökər
Çünkü qardaş, qardaş qanını tökər
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Amsterdam bildirisinə söylə!

1066
Tacirin “şəhər” salmağa pulu var
Tacirin dərman olmağa pulu var
Tacirin hər şey almağa pulu var
Sosyal ədalət yoxsul sinf üçündür
Karı sülh ilə inkişaf üçündür. <
Dövlət, dövləti qurduran meyildir,
Badımcan “saxlamaq” üçün deyildir.
24.12.2009
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Avrupanı sol sənayeləşdirdi.
Az şey gözə təpilər,
Çox şey yerə səpilər,
Yazmasam biliklənməz,
Var-dövləti çapılar.
(Min ildən bir belə kitab yazılar,)
(Yazarı ölmədən öncə əzilər.)

1067
Xalqın istəyini yasa bəlirdər
Yasanı dövlət beynində əridər
Yasanın buyruqlarını yürüdər
Dövlət dövləti qurduran meyildir
Badımcan “saxlamaq” üçün deyildir
1068
Dövlət xalqın vergisindən bəslənər
Yeyib-içib-yatan dövlət paslanar
Başı daşa dəyən dövlət uslanar
Yurdunu çapdıran dövlət döyülər
Ana fabrika qurduran sevilər
1069
Dövlət büdcəsini vergidən sağlar
Ana fabrikasız milli güç dığlar
“Özgə gücü ilə bəy duran” dağlar*
Dövlətin həm pulu, həm də beyni var
Nədən özgə çobana edir davar?
*- Həm satır, həm də ki, hörmət diləyir!
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Avrupanı sol sənayeləşdirdi.

1070
*- Diqqət!
Büdcə dövlətin əlində toplanar
Ana fabrika olmasa yıpranar
Çünkü montajçı firmaya qaplanar
Yazqı yazdıran ağır sənayidir*
Yadan asılı olan ənayidir
1071
Çapılan yurdunu dövlət qurtarar
Yoxsa gedər dağda qoyun otarar
Qurtarıcı dövlət taxtda oturar
Yabancı sərmayə girsə ölkəyə
Milli iradəni itər kölgəyə
Diktatorluq haqqı verər tülküyə
Torpağımız paylanır, milli var-dövlətimiz
çapılır,
milli qeyrətimiz, milli moralımız öldürülür,
boykot etdiyi arazizmi cəhl ilə rüşvətə satır.
Bəxtiyar Müəllim, Sabahımız hara gedir?
Aldadıcı “müxalifət” nə edir?

1072
Dövlətin əylənməyə parası var
Dövlətin bəslənməyə parası var
Dövlətin pislənməyə parası var
Dövləti sapdıran tacir sinfidir
O sinfin qazancı ilə kefidir
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Avrupanı sol sənayeləşdirdi.

1073
Taciri sağçı kəsim təmsil edər <
Pis yoxdur sol qılıflı sağçı qədər*
Solçu öz xalqının yolunu gedər
Avrupanı sol sənayiləşdirdi
Asiyanı sağ ənayiləşyirdi. <<<
*- Rusqulu sol qılıflı sağçı Heydər
15.01.2010
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Salim bəy içiboş təbilə döyür!
“... Ciddi olmağın vaxtıdır. Zarafata sala-sala
hər şeyimizi (dinimizi – Araz) əldən vermək üzərəyik.”
“Milli din.” - Fəxrəddin Salim
Gözəl Naxçıvanlı Fəxrəddin bəy Salim bilməlidir
Ki, ... Laik dövlətin heç bir dini olmaz.
Kökündən əyrini düzəltmək olmaz
Öyrənmək istəyəni gözlətmək olmaz
(Gərdəkdəki gəlini gözlətmək olmaz)

1074 *- Antiqadınq ayələri ...
Antiqadın erkək Allahı sevər <
Allah təkin diktator şahı sevər
Allahın etdiyi günahı sevər*
Sevər ki, əlli dört yaşlı bir erkək
Doqquz yaşlı qıza çəkdirə kürək
1075 *- Faytonçu Rəsuldan söz getməyir.
Antiqadın erkək sevər Rəsulu
Ki yedirə qurandakı üsulu
Antiqadın erkək ola məhsulu <
Rəsulsevərin sevdiyi o Rəsul*
O Rəsuldur ki, edər qurana qul
1076 *- Teror qorxu yaradar.
Antiqadın erkək sevər Əlini <
O Əlini ki, öldürüb elini*
Ki gedələr Allahının yolunu
Budur əlisevərliyin nədəni <
Ki Əli öldürüb sərbəst edəni
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Salim bəy içi boş təbilə döyür!

1077
Əlini Əli edən şey dinidir
Əlinin qadına qarşı kinidir
“Kafir”i bəlirdən dinin beynidir
Əlisevərliyin kökü dindədir
Arazizmə bəslədiyi kindədir <
1078 *- Quranın ayələrində
İçiboş Əlini sevən dəlidir
Sevilən Əli müsəlman Əlidir
İslamın nə olduğu bəsbəllidir*
Əlini Əli edən dini tanı! <<<
Ay Fəxrəddin Salim qaraltma qanı!
1079
Salim bəy içiboş davula döyür
Ələşdiriləri cavabsız qoyur <<<
Elm ilə məntiqin “gözünü oyur”
Eşq insan haqlarının içindədir <
Arazın qələminin ucundadır
1080
Elmə qulluq edən işə yarayar
Eşqi insan haqlarında arayar
Antiqadın ayələri tarayar
(Antiinsan ayələri tarayar)
Quran öldütdürər ayə pozanı <<<
Ki hakim qıla qadını əzəni.
29.01.2010
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Quran Allahın günahnaməsidir.
1081
Allah həm dağda, həm də arandadır
Allahın günahları qurandadır <
Daşıdığın yazqıda, yarandadır
Quran zalımın günahnaməsidir
Allah suçluların əmmaməsidir <
1082
Quran zalımın ana-yasasıdır
Cəhl ilə yalanların kasasıdır
Geriçi məktəblərin xasasıdır
Allahın cəhli, yalanı, günahı
Elm ilə insafa bəllidir dahı
1083
Cahil bu dünyanı yarada bilməz
İnsafsız insafı arada bilməz
Zalımın gününü qaralda bilməz
Cahil, fasid, məzlum edən Allahdır
Çünkü Allah yazqı yazdıran şahdır
1084
Quranın içində hikayələr var
Apaçıq antiqadın ayələr var <
(Apaçıq antiinsan ayələr var)
Hər ayəsində çox pis qayələr var
Quran hər sözü apaçıq deyibdir
İnsan haqlarından yoxsun edibdir <
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1085
Quran xalqa sergilənmək üçündür
Qanunları uyqulanmaq üçündür*
Öyüdləri duyğulanmaq üçündür
Hər rejim populer şüarlar verər <
Ovladıqdan sonra gülünü dərər
*- Ancaq qılınc gücünə dayanan biliksiz, vicdansız,
məntiqsiz və “ kərtənkələ” öldürtdürən Güntay
bəy Gəncalpların fitvaları ilə mümkündür.
(Bu haqda 363-cü səhifəyə baxınız!)

1086
Türkün düşünüş tərzi dəyişəcək
Avrupalılar təkin gəlişəcək
Çünkü Arazizminə irişəcək
Türkün düşməni din ilə məzhəebdir <
Arazizm Türkü Türk edən məktəbdir.
(Araz təkrara son!)
30.01.2010
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Öyüdlər tarixə gömülməlidir.
1087
Öyüd gəlişməmiş uşaq üçündür,
Havalarda gəzən başaq üçündür,
Donun qullandığı qurşaq üçündür.
Öyüd qanunu dəyişdirə bilməz, <
Dəyişdirməyən gəlişdirə bilməz.
1088
Füzulu zalımlara öyüd verdi,
Öyüd verən Nəsimi sinə gərdi,
Çözülə bilmədi toplumun dərdi.*
Öyüdlər tarixə gömülməlidir,
Uğraşdıran ağız yumulmalıdır.
*- Davamız haqq və hüquq davasıdır.
1089
Toplumun üç-beş faizi zalımdır
Zalımın məhsulu ancaq zülümdür
Zülümü gömmək istəyən məzlumdur
Dişi ağrıyan bilər ağrı nədir
Təcrübəsiz, elm ilə biganədir
1090
Öyüd ancaq uşaqlara verilər
Acın yolu yoxsulluqdan əyrilər
Əxlaqiyyat baxımından gerilər
Öyüd zalımı adil edə bilməz <
Ac da toxun yolunu gedə bilməz
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Öyüdlər tarixə gömülməlidir.

1091 *- “Arif işarədən qanar.”
Zalım istər ki, məzlumu sömürə
Məzlumun satqını sümük gəmirə
Ki “Üzü qaralıq qala kömürə”
Ovçunu ovcçu edən şey tamahdır
Tamahı gərçəkləşdirən silahdır
Pis silaha əl-quymamaq günahdır*
1092
Tamah dinləməz öyüdçü vaizi
Tamah deyər öldür, ye o öküzü,
Ki traktor qurtardı gülə üzü.
Dəyişkən tamah deyil ki, yasadır <
Yasanı dəyişdirən Fransadır (devrimi)
1093
Tonlarca öyüdən xeyir görmədik <<<
Yüz ildən öncə ... Üzeyir görmədik
Yasa ələşdirən şeir görmədik (Arazizm)
Ölüləri buraxın ölülərə*
Yol göstərin devrimçi kölələrə!
*- Keçmişdən qopmalıyıq.
02.02.2010
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Arazın suçu ancaq suçsuzluqdur.
Arazı tənqid edən hələ yoxdur
Boykot edən irticaçı Türk çoxdur
1094
Kim baltacı Arazı boykot edir?
Kim iç düşmənin harayına yetir?
Kim Azərbaycanın yolunu gedir?
Haqlı ilə haqsız tanınmalıdır
Haqlı yox ki, haqsız qınanmalıdır
1095
*- Bu günə qədər.
Arazın yazısından başqa yazı*
Dinə toxunmağa olmadı razı
Demədi kimdi satqın burjuvazı
Ancaq Araz dedi satqın suçlanar
Yoxsa satqından yana güc güclənər
Mənliyini dinə satan heçlənər
1096
Arazizm kökləndirdi fikirləri
İfşa etdi federalist nökərləri
Din aşılayan “Əbubəkir”ləri
Bu üç özəllik Araza aiddir
Yazısı ilə tarixi şahiddir
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Arazın suçu ancaq suçsuzluqdur.

1097
İki min dördün ikinci ayından
Bəslənirsiniz Arazın “pay”ından
Ki axır “Azadtribun” çayından
Ki axır “Solgünaz”ımın çayından
Ay duzbilməz boykotçu siyası Türk
Arazdan bəslənib oldunuz “böyük”
Yoxsa cəhlə daşıyacaqdınız yük
1098
Arazizm bilimsəl fikir yürüdüb
Zərurətin istəyini bəlirtib
Oxucusunun beynində əritib
Arazizm durumları dəyişdirib <
İstiqlalçı fikiri gəlişdirib
1099
Arazizm maddi-fəlsəfi məktəbdir
Məhsulu bağımsız qılan tələbdir
Yəni devrimə düşünsəl səbəbdir <<<
Arazizm marksizmi gəlişdirdi*
Çünkü feodalizmi ələşdirdi
+ sömürgəçiliyi

*- Nə fəqət hər şey ortadadır, bəlkə şumda şıllaq
ata bilən Arazın yazılarının içində Arazın yazılmış yazılarına edilə biləcək tənqidlərin də
cavabları verilibdir. “Axdaran tapar”
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1100 *- İyrənci sağçıların əlindən.
Arazizm göstərdi Türkün yolunu
Qurtardı töhmət əlindən solunu* <
Gücləndirdi istiqlalçı qolunu
Araz sübut etdi ki, bu dünyada
Gərçək solçu satmaz xalqını yada
Gərçək solçu satmaz yurdunu yada
1101
Nə Marks, nə faşist Lenin, nə də Mao
Araz qədər yıxa bilmədi tabu
Bu fərqi anlaya bilməz ki, yabı <<<
Lakin onlar təkin bu Araz əmi
Teorizə etdi özəl devrimi* <<<
*- Milli-demokratik devrimi

1102
Rusyanı gəlişdirən Lenin oldu
Mao Çinə qurtuluş yolu buldu
Arazsız Türkün saqqalına güldü <<<
Türkün Arazı əlbətə geç doğdu
Boykotçu Türk onun səsini boğdu
1103
Lenini öz xalqı basdı bağrına
Dedi “Qurban olum sənin ağrına!”
“Devrim üçün baş əyərək çağırına.”
Leninizm feodalizmi çökdürdü
Rus sömürgələrinə dərd çəkdirdi
332

Arazın suçu ancaq suçsuzluqdur.

1104
Milli düşmənlərə açılsa düyün
Arazizmi ödülləndirmək üçün
Əl çəkərlər Azərbaycandan bu gün
Yoxsa arazizmə silahlanan Türk
Öylə dərs verəcək ki, gurlaya gök
1105
Arazı öz arazizmi öyübdür
Araz çoxdan öyülməkdən doyubdur
Çünkü uşaqlığına son qoyubdur
Arazizm qurtuluşun silahıdır
Silahlanmasa, kimin günahıdır?
1106
Dərdlilər ilə dərdli qayğılanar
Boykotçunun hər türü qarğılanar
Cəzalandırmaq üçün yarqılanar
Arazın suçu ancaq suçsuzluqdur
Çünkü səhvi doğuran gücsüzlüqdür.
Ya tənqid edin, ya da boykota son verin.
Yoxsa “Qış gedər, üzü qaralıq kömürə
qalar”.
12.02.2010
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Qadın olmasaydı quran doğmazdı.
1107
Günəş olmasaydı yağış yağmazdı
Qoyun olmasaydı çoban sağmazdı
Qadın olmasaydı quran doğmazdı
Budur quran yazdıranın amacı <
Ki erkəkə qul ola ana-bacı
1108
Cahilin cəhli deyər Araz “azıb”
Doğanı “yaradan” quranı yazıb
Ayə pozdurmağın kökünü qazıb
Cahil bilməz Allahı kim yaradıb
Cəhlin yaratdığı dövrü aradıb
1109
Mənim silahım siyası bilimdir
Bilimə silahlandıran dilimdir
Silahlanmağı gərəkən elimdir
Mən teorizə edirəm devrimi
Sən də yayıb-oyadasan yavrumu
1110
Zalım deyər “Allah Türkü qorusun” <
Yəni Allahın qanunu yürüsün
Haqlarından yoxsun qadın çürüsün
Suyu bulandıran din aşılayar <<<
İnadçını hər kəs pis qarşılayar
(Yer günəşinin başına dolanar)
(Suyu bulandıran var ki, bulanar)
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Qadın olmasaydı quran doğmazdı.

1111
Allah zalımı qoruyan qanundur <
Allahın qanunu ... antiqadındır
Qanun dışındakı öyüd badındır
Quran haqq verməyib yazqı yazasan
Antiqadın ayələri pozasan
1112
Dinçi qadın cahil övlad eyidər
Uşağın beyninə cəhli yürüdər
Zəhərlədiyi beyini uyudar
Qadını qurtaran inkişaf edər <
Avrupanın getdiyi yolu gedər.
17.02.2010
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Ay anam, bacım, sən də özünə gəl!
1113 *- Sən də suçlusan.
Ay anam, bacım, tanı erkəkləri! <<<
Antiqadın böyütdüyün Türkləri!*
Beyinləri uyuşduran yükləri!
Səni ərbabın mollası azdırdı,
Azdırdığın oğlun səni üzdürdü.
1114
Ay anam, bacım, sən də özünə gəl!
Özünə gəlməsən atılmaz təməl,
Boşa çıxar əməklər ilə əməl.
Özünə gəl ki, özündən yana ol!
Manqurt edən dinlərə biganə ol! <
1115 *- Güntay bəy Gəncalp təkin.
Ay anam, bacım, söz beyinə gedər
(Hər söz beynin bir kanalına gedər)
Bu səbəbdən molla dindən söz edər*
Ki xalqın mənliyini edə hədər
Məzhəb üçün din dəyişməz qonudur
Hər məzhəb o dinin başqa donudur
1116
*- Örnək olarak
Ay anam, bacım, tanıdan roludur
Ələvilik də dinin bir qoludur*
Din aşılamağın başqa yoludur <
Din aşılayan dini ələşdirməz**
Ələşdirilməyən araşdırılmaz
** www.tdkterim.gov.tr/
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1117
*- Qələbənin sirri.
Ay anam, bacım, hər bir şey sınanar
Sınandıqdan sonra düzgün tanınar
Qınanan qolun kökü də qınanar
Kəsiləcək qolun kökünü kəsin!* <
Manqutları sağaldar sağlam bəsin
1118
Ay anam, bacım, manqurt edən dindir
Molla ilə … sömürgəçi Lenindir
Antileninist edən milli kindir
Kökü qazılmış qol-qanad quruyar
Mənliyini satan insan çürüyər. <
Qurandakı feodal islamın dini hər baxımdan
rəqibləri olan kapitalizmin və kommunizmin
ideolojularına üstün olduğu təqdirdə, niyə dünyaya hökumət etməsin ki?
Lütfən Arazın bu sorğusunu da cavablandırın!
19.02.2010
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Güntay meşə bəyinin heyranıdır!
* * * * *
Qadın haqları üzərə düşüncələr.
(yazıcısı) Güntay Gəncalp
“Sümerlərdən min illər öncəki bir tarixə dayanan şamancılıq. Türk kökənli bir inanc. Türklərdə isə, ilk şamanlar
qadınlar olmuş. Qadın yüksək statüsdən bərxordar idi. ...”
“Tarixdə qadın sorunu söz qonusudur. Doğu kültüründə
bir şeylər kökündən dəyişməlidir. Törələrimizdə, dinimizdə bireysəl haqq və özgürlüklər yoxdur. Toplumu qaynaşdırıcı güc də inancdadır, törələrdədir. ...”
“Çağdaşlaşma nədir?
Törələrin, inancların birey yaşamına saldırısını önləmək
və bireysəl ağıla da meydan tanımaq, özgürlük haqqı tanımaq. Bu da çox zordur.
Örnəyin Azərbaycanda və Türkiyədə çox modern anayasa
var. Ancaq bu anayasanın uyqulanımı üçün toplumsal olanaqlar yoxdur, bu tezlikdə də olmayacaq, bəlkə də heç bir
zaman olmayacaq. ...”
“Aşırı bireycilik batıda nəsil artımını önləmiş, ... Batıda da
çox az qısım mutludur. ...”
“Modern hüquk insanların duyqularına haqq tanıyır, ancaq
mutluluq aracı olmur. Mutluluq təsis edilir. ...”
“Şəriətin və törələrin hakim olduğu yerlərdə qadın daş-qalaq edilir. Tanrının, doğanın ona sunduğu duyqusunu biri
ilə yaşadığı üçün ...”
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“Hindistanın ormanlıqları başlayan yerlərdə şəriət yox, ...
Mədəniyət qumsalda doğmaz, qarın üstündə olmaz, torpaqda, verimli torpaqda doğar. Torpaq qadın kimidir,
doğar, mədəniyətə hamilə olar. Anadolunun bozqırlarında atalar qızlarını öldürürlər. Öldürməsələr, törə onlara
yaşam haqqı tanımaz.
Türkistan tam çöllük, buralarda insan haxları doğmaz,
doğamaz. ...” (Suçu kimin boynuna yükləyir? – Araz)
“... Rəştdə qızlarla ilişki qurmaq daha da asan idi.
Onların iqlimi bu kiçik etnosu nə qədər yumuşaq təbiətli
tərbiyə etmiş. Hər tərəf yaşıllıq, orman, dəniz, meyvələr,
min türlü nemət, şiddət və acı doğuran, insan ruhunu gərən qəhrəmanlıq dastanlarından bu bolluq iqlimində yaşayan kiçik və mutlu etnosun folklorunda əsər yox. ...”
21.04.2010 Güntay Gəncalp

* * * * *
1119
Doğa qumsal deyilsə ormanlıqdır
Hər doğanın kültürü heyvanlıqdır
Heyvanlığın məhsulu viranlıqdır
Doğanın kültürü yırtıcı edər <
Güclü heyvan gücsüz heyvanı didər
1120
Meşə qanunu yırtıcı qurd edər
Bir ərin qadın haqqını ... dörd edər
Antiqadını insanlıq tərd edər
Meşə bəyi doğanın heyvanıdır <
Güntay meşə bəyinin heyranıdır
(Heyran edən Gilanın ceyranıdır.)
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1121
Yırtıcılıq doğanın kültürüdür
Antiqadın dığanın kültürüdür
Tacir ilə ağanın kültürüdür
Məzlumun məhsulu adil insandır <
Yırtıcı insan deyil ki, heyvandır.
1122 *- Adam ~ erkək (tövrat)
Yırtıcı kültürü sevən Adamdır*
Adamın kölə etdiyi madamdır “Həvva”
Zülümün verdiyi cəza edamdır
Yırtıcılığın düşməni qadındır <
Məzlumun adil olduğu aydındır
1123
Güntay bəy, həm qumsallıq, həm ormanlıq,
Yırtıcı etdi yaşaya yamanlıq,
Ki gərçəkləşməyə çağdaş şamanlıq.
Doğa məhsulları təkin vəhşıdır <
Vəhşıyə görə vəhşılık yaxşıdır
1124 (yoxsun ~ məhrum)
Yırtıcı sinfin qulağı tüklüdür
Dəyişəcək mülkiyyətin şəklidir <
Sözün ardı kitabıma əklidir
Orda ki, yoxsunluqlar nisanındır
Mülkiyyət haqqı antiinsanındır.
23.04.2010
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Hansı məktəbin haqqı var yönəldə?
Görəsən kim sekular xalq yaradır?
İrticanın meydanını daraldır? (Cavab: Arazizm.)

1125
Allah yaradmış isə bu cahanı
Allah göndərmiş isə bu quranı
İstər quran yönəldə bu dünyanı
Hər məktəp istər dünyanı yönəldə
Yoxsa məntiq də uğradar lənətə*
*- Çəlişkili düşünməyə son!
1126
Quranın Tanrısı erkək soyludur <
Bu səbəbdəndir ki, erkək xuyludur
Tam o feodal təkin ki, köylüdür
Vəhşi adamın haqqı “var” ki, dövə <
Ki döydüyü arvadı onu “sevə”
1127
*- daşqalaq ...
Quranın Tanrısı antiqadındır
Ərinin dörddə biri arvadındır <
Dört arvadlılıq haqqı qavvadındır
Azqın erkəkin haqqı “var” ki, aza
İki ərli arvadlarına ... “qıza”*
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1128
Quranın Tanrısı haqq verməz qula
1- Ki qadın haqlarından yoxsun ola
2- Kölə də köləliyi doğru bula
Sömürüçünün haqqı “var” çürüdə
Ədalətə karşı höküm yürüdə
1129 *- asimilə, “integrə”
Quranın Tanrısı yazqı yazdırar
Qurana karşı yazqını pozdurar*
Baş qaldıranın kökünü qazdırar
Sömürgəçinin haqqı “var” əridə*
Ağılı öldürə, cəhli dirildə
*- Bugünkü Əfqanistanın ana yasasına baxınız!

1130
Quranın Tanrısı cəhlin özüdür <
Su içdiyi yer bulağın gözüdür
Qotur etdiyi matmazel qızıdır
Manqurt edənin haqqı “var” qandıra
Öz qızını da ... oduna yandıra
1131
Doğanın “Tanrı”sı qurandadır, bək!
“Doğa bilimi”ni edib ona yük
Ki Qalilələri öldütdürə duk
Cahilin haqqı “var” bilgin öldürə <
Bilimi ağlada, cəhli güldürə.
20.02.2010
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Burjuva-məllak milli sinf deyildir.
1132
(Ya Pişəvərinin adını çəkmə!)
(Ya da “kərtənkələ” qanını tökmə!*)
(Yoxsa düşünmə sonuca, hökümə,)
(Rütbə üçün Türkü Farsa fəda et!)
(... Şəriətmədarının yolunu get!**)
( *- Güntay bəy Gəncalp təkin.)
(**- Rütbəyə satılan Ayətullah Mir Kazım
Şəriətmədarı təkin sömürgəçi Fars millətinin işqalçı ordusunun önündə həm qurban kəs, həm də özünü milli tanıt!)
1133
Həm savaşıbdır seçki haqqı üçün,
Millət vəkili seçən xalqı üçün,
Dövlətini qurduran irqi üçün,
Həm də dövləti kökündən ayırır,
Dövlətdən bambaşqa bir sinf qayırır!
1134
Xalqı manqurt edən sinf ölçüb-biçər
Manqurt öz sinfi haqqından vazkeçər <
Manqurt edənin seçdiyini seçər
Dövlət manqurt edənin dövlətidir <
Seçən xalqı, seçdirən millətidir
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1135
Hər dövlətin sinfsəl kökü vardır <
Kökünün daşıtdığı yükü vardır
Türk xalqının da satqın Türkü vardır
Dövlət əgəmən sinfin dövlətidir
Əzilən xalqı, əzən millətidir <
1136
Öncə beyində devrim yapmalıyıq <
Özgələşdirənlərdən qopmalıyıq
Dərdlərə çözüm yolu tapmalıyıq
Yəni arazizmi öyrənməliyik
Boykotçu Türklərdən iyrənməliyik
1137
Kəndin qazancı şəhərlərə axır
(kəndin işsizi şəhərlərə axır)
Kəndin inkişafını yerə çaxır*
Yerində sayanın evini yıxır
Kəndi soyan yad malı alıb-satır
Milli burjuvazının malı batır
*- Vurarak soxub, yerləşdirmək.
1138
Yer əkib-biçən sinfin olmalıdır
Faiz yerin üstündə qalmalıdır
Kənd də istiqlalını bulmalıdır
Kəndin qazancı kəndi gəlişdirər
... Zəncirəli traktor çalışdırar
(Konserv firması qurub-çalışdırar)
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1139
Kəndi qurtulmuş şəhər də qurtular <
Milli mal satan Əhər də qurtular
Gecəni gömən səhər də qurtular
Şəhərin ürətdiyini kənd alar
Burjuva devrimi qələbə çalar
1140
Feodal yapılı burjuva-məllak
Devrilsə əlindən alınar əmlak
Hər kiri təmizləyə bilməz dəllak
Burjuva-məllak milli sinf deyildir
Çaldırdığı dəf milli dəf deyildir.
1141
Burjuva-məllakın ana yasası,
Deyər “Əllənməz ərbabın ərsəsi,”,
“Ki məhsuldan ola bilə hissəsi.”.
Məhsul asılı deyildir məllakdan <
İnanmasan sor məllaksız əmlakdan
*- Məllakın əngəl olduğu bəllidir.
1142
Dövlət məllakın mülkünü qoruyur
Yerə əl qoyan zindanda çürüyür
Hansı sinfin qanunları yürüyür?
Hər qanun bəlli sinfin üsuludur <
Dövlət əgəmən sinfin məhsuludur.
30.06.2010
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Devrimi el gücü gərçəkləşdirər.
1143
Haçana dək?
Olmaz ki, hər şey fəda ola paya <
Sərvət yaradan yaşamından doya
Kəndin inkişafı yerində saya
Haçana dək əkinçi ac yatacaq?
Pay verən kəndin qazancı batacaq?
Şəhər də yad malı alıb-satacaq?
1144
Kənddə məllakdır, şəhərdə burjuva
Ki milli evrimini satıb-sova <<<
Milli devrim də onu kənddən qova
Devrimi el gücü gərçəkləşdirər*,
Mülkiyyət şəklini göyçəkləşdirər.
*- Özgə yəhərləri yeniləşdirər: <
(Özge “lider”ləri yeniləşdirər.)
1145
Kapıtalist yapılı sinf millidir
Kəndinin inkişafından bəllidir <
Qazancı birə bir deyil, əllidir (Fərqə bax!)
Feodal yapılı sinf devrilməsə
İstər haqq söz deyəni asıb-kəsə.*
*- “Kərtənkələ” öldürən Güntay bəy G. təkin.
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1146
Haçan?
İşsiz kəndli işsiz şəhərə axır <
Yad malı satanın əlinə baxır
Manofaktorları yandırır-yaxır
İnkişaf etməyir nə şəhər, nə kənd <
Görəsən haçan qırılacaq bu bənd?
1147
Montaj fabrika özgəyə aiddir <
Qısır olduğuna hər kəs şahiddir
İşçisinin işi ancaq ... təqliddir
Montaj fabrika da şəhəri çapır
Çapılan da işsizinə iş tapır
1148
Çapılır yudumun kəndi şəhəri <
Qoyma yeniləşdirələr yəhəri
Devrimçi gücə dönüşdür qəhəri
Milli-demokratik devrimə yön ver
Feodal yapılı düzənə son ver! <<
05.07.2010
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1149 *- 478-ci bəndə baxınız!
Mahatma Qandı işə yaramadı,
Tanrısını quranda aramadı,
Bu səbəbdən sonuca varamadı.
Tanrını antiqadın quranda bul,* <
(Tanrını antiinsan quranda bul,)
Eşşək axtarma ki, əldən gedər çul.
1150
İnsanı insan edən düzlüyüdür
Düzlük hər bir insanın özlüyüdür
Mənlik nitəliyinin ... gözlüyüdür
Mənlik insanlığının dilmancıdır <
Yoxsa özgənindir ki, yabancıdır
1151
İnsanlığı çürüdən sərmayədir <
Sərmayə üçün sömürü qayədir
Yazdırdığı ... antiqadın ayədir
Zalımın insanlığı çürüyübdür
İnsanlığının dili quruyubdur
1152
*- 1325 Azərin 21-i
Pis mənlik sərmayənin mənliyidir
Sömürüçü qayənin mənliyidir
Antiqadın ayənin mənliyidir
Manqurtun mənliyi özgə mənlikdir <
Mənliyinin yası ona şənlikdir*
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1153
Mənlik öldürərlər ki, manqurt ola <
Mənlik öldürən üçün robot ola
İstəməzlər ki, dədə Qurqud ola
Manqurt öz haqları ilə yad olar
Çünkü mənliyi başqa şəkil bular
1154
Müsəlman qadının mənliyi ölüb <
Çünkü antiqadın şəklini bulub
Tapdanmış haqları ilə yad olub
Özünə qayıdan ölü xortlayar
Antiqadın ayələri odlayar
1155
Hər kəs istər ki, özü təkin ola
Tapdanmış haqlarını geri ala
Düşməninə qarşı savaşa dala
Heç bir insanın özü dinçi deyil <
Çünkü kölə olmağa etməz meyil
1156
Hər bir özlüyün bəlli mənliyi var
Mənlik işqalçını evindən qovar <
(Mənlik cəhaləti beynindən qovar)
Din mənlik öldürər ki, edə davar <
Hər özlüyü öz mənliyi qoruyar
Mənliyi öldükdən sonra çürüyər
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1157
Mənlik öldürərlər ki, yönəldələr <
Qatilin saqqızını çeynədələr
Arazın ürəyini göynədələr
Dinçi qadın özünə tor toxuyar
Antiqadın ayələri oxuyar
1158
Bizim Məhəmmədəmin Rəsulzadə,
Dedi “Türkcə quran yetsin imdada,”*
“On iki oğul, bir qızda var fayda.”;**
Rəsulzadə antiqadın erkəkdi
Milli-demokratlar ondan əl çəkdi
* - “Din və millət” – “Dirilik jurnalı”, nömrə 7,
16 dekabr 1914 Məhəmmədəmin Rəsulzadə
** - “Tarix və millət” – “Dirilik jurnalı”, nömrə 8,
1 yanvar 1915 Məhəmmədəmin Rəsulzadə
1159
Bizim mirzə Fətəli ilə Cəlil
Dinin mollasını etdilər zəlil
Dinə toxunmadılar ola zayil
Din yazqı haqqını verər özqəyə <<<
Ki Rus yazqı yaza Türkə, Ləzgiyə
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1160
Antişəriətçi Cəlil dinçiydi
Dinçi olduğu üçün leninçiydi
Sömürgəçi Leninin qılıncıydı <
Dinçi deyər ki. “Ad mənim, yar sənin”
“Atacağın sümük mənim, kar sənin”
(Bugünkü Federalçıları da içərir)

1161
İşqalçı Leninin ... atəşı söndü
Federalizmi qızıl boşqabda sundu
Türk dilində təhsil haqqı verdi, cibini yondu
Təcrübəsiz Cəlili qınamayın
Sınanmış federalizmi sınamayın!
1162
*- Bütpərəstliyə son!
Məhəmmədəminin səhvinə göz yum!
Təcrübə qazanmış Elçibəydən um!
İslamı reklam edən səhvini göm!*
Dinə satma çağdaş hədəfimizi: <
Milli-mədəni inkişafımızı.
1163
Xomeyni yalanlar ilə bəzəndi
Doxsan səkkiz faiz səsi qazandı <<<
Bir faizin istəyinə özəndi
Dinçi geriçi sinfə lider seçər
Geriçi sinfin lideri ... qan içər
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1164
Cəhldir ki, insanı dinçi etdi <
İşqalçıdan yana leninçi etdi
Ağıl Finlandıyanı finçi etdi
İnsanlıq haqlının haqqını verər
Mənlik haqsızı vurar yerə sərər
1165
Din istər ki, köləsi kölə qala
Tarla təkin doğa ərinə bala
İstəməz istiqlal haqqını ala
Antiqadın erkək də quran yaza
İnsanlığın qanunlarını poza
1166
Dinsiz öz yazqısını özü yazar
Özgənin yazdığı yazqını pozar
Özgəni bəzəyən özü lüt gəzər
Dinin kökünü bu gün qazmalıyıq
Çünkü öz yazqımızı yazmalıyıq
1167
İstiqlalçı öz yazqısını yazar
Federalçı yazanı “mərkəz” pozar (mərkəz ~ özgə)
Rəqib rəqibinin kökünü qazar
Yurdun taleyi ilə oynamayın! <
(Xalqın taleyi ilə oynamayın!)
Düşmənin saqqızını çeynəməyin!*
*- Qızıl boşqabda sunulan federalizm.
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1168
Azərbaycan Türkünün ölkəsi var
İrandan ayrılacaq bölgəsi var
Farsistanda dəstəkçi kölgəsi var
Bütöv Azərbaycandan yana bu güc
İranda qalmağı sayar böyük suç
1169
*- 12 dekabr 1946
Türk yuxlamışdı ki, haqqı yeyilib <
Bütöv Azərbaycan üçün ayılıb
Bütövçü səsi Turana yayılıb
“Birlik” lazım deyil Türk ilə Farsa
Ki otuz min silahsız Türkü asa
Milli bayramını döndərə yasa*
1170
Türkə milli pul lazımdır tank ala
Ağır sənaye qurdurmağa dala
Asılılığın halvasını çala
Bu neçə ana haqq satılsa yada
O “milli hökumət” bənzər qavvada
1171
Türk BMT-nin üzvü olmalıdır
Öz dilində sazını çalmalıdır
Hayına hay verən dost bulmalıdır
Dış politika satılsa özgəyə
Qavvadlıq haqqı verilər ... Ləzgiyə
Qızma pisi pis göstərən güzgüyə
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1172
Özgə özgəyə təhlükə yaradar <
Rəqibinin meydanını daraldar
İnkişafının gününü qaraldar
Milli olmasa əmniyyət orqanı
... Qorxuya uğradar Azərbaycanı
1173
Təcrübəsiz, biliksiz qələm azar
Zir-zibilli kiloluq yazı yazar <
Çör-çopü dışlayar dalğalı Xəzər
Arazizm həm zir-zibili dışlayar
Həm də xəstə üzərində işləyər.
04.12.2010 Baltacı Araz
“Məzhəb və həqiqət” “Mən dünyanın bütün böyük dinlərində olan əsas həqiqəti qəbul edirəm. Onların hamısının Tanrı tərəfindən göndərildiyinə inanıram.
...Qqanunun özü həm də qanun yazanın özüdür və o da tanrıdır. Biz qanundan bir
şey bəkləyiriksə, bunun ən bəsit anlamı odur ki, biz qanunu tanıyıb ona uymağa
çalışırıq. ... Mənim görüşümdə Tanrı həqiqət və məhəbbətdir. Tanrı əxlaq və yaxşılıqdır. Tanrı qorxmazlıqdır. Tanrı aydınlığın və yaşamın qaynağıdır. Ayrıca,
bunların ötəsindədir həm də. Tanrı vicdandır. Hətta inancsızlıq və məzhəbsizlik
də tanrıdır... Tanrı söz və ağıl sınırlarının dışındadır. Onun şəxsi vucuduna ehtiyacı olanlar üçün özəl bir Tanrıdır. O, əsərlərin ən təmizi, ən arınmışıdır. O, yalnız Onun varlığına inananlar üçün vardır. Bütün insanlar üçün O, hər şeydir. O,
bizim içimizdə, eyni zamanda bizdən üstündür. Bizim ötəmizdədir. Tanrı əzab
çəkmək deməkdir. O, dözümlü həm də vəhmlidir... Onunla ilgili cəhalətin bir anlamı yoxdur. Son dərəcə bağışlayandır. Çünkü sürəkli bizə tövbə qapısını açıq
qoymuşdur. O, dünyanın tanıdığı ən böyük demokratdır. Çünkü O, bizi özgür
yaratmışdır. Yaxşılıq və kötülük seçimində O, bizi sərbəst buraxmışdır. O, ən böyük zalımdır. Bizi öz iradəmizdə özgür buraxsa da çox dar bir meydan önümüzə
açmışdır. Yalnız Onun sevinci üçün işlər görməmizə olanaq sağlamışdır. ...
Mənim gerçək ağam və yönləndiricim olan Tanrı ilə həmsəfər olmağa qərar verdim. O çox qısqanc bir ağadır və kimsəni öz mülkünə şərik etməz. Bu üzdən də
hər kəs boş əllərlə, təslim ruhla və arınmış niyətlə Onun hüzuruna getməlidir”

Mahatma Qandı (Tərcümə edən Güntay Gəncalp)
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Yazar sinfi dərdini yazmalıdır.
Bu yazımı “Bizim yazıçılar prezident
təqaüdü uğrunda mübarizə aparırlar”
adlı məqalənin yazarı Eluca xanım
Atalıya ithaf edirəm. Baltacı Araz
1- Təzəkdən konfet olmaz.
2- Xalq ilə ölkə rütbəyə satılmaz.
3- Yaltaqlıq ilə bütpərəstliyə son!

1174 *- Qandıya qandırmaq olmaz.
Yazarlıq sözcüqlə oynamaq deyil <<<
Hər sinfi qazanda qaynamaq deyil
Hər sinfi ilkəni çeynəmək deyil
Yazarlıq haqqın yolunu getməkdir
Haqsızlıq edəni tənqid etməkdir*
1175
Yazar sinfi dərdini yazmalıdır
(Yazar milli dərdini yazmalıdır)
Cəhalətin kökünü qazmalıdır
Çarə bulmaq peşində gəzməlidir
Yazar cahil xalqının doktorudur
Düşünsəl devriminin faktorudur
1176
Cəhlin kökünü ancaq yazar qazar
Cahil yazarın öyrəncisi azar
Xalqını azdıran sayılmaz yazar <<<
Hər bir dərdin bəlli dərmanı vardır
Bunu anlamayan yazar “davar”dır.
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1177 *- Düşüncələrini çürüdər.
Yazar bilgi ilə arman paylayar
Cahil yazarlara dərman paylayar
Yaltağa man ilə yaman paylayar
Yazar düşünsəl problemi çözər
Ağıl zəhərləyən başları əzər* <
1178
Yazar zərurətdən asılı olar
Gərəkdirdiyi dərdə çarə bular
Dərdi çözülənin sürəsi dolar
Xalqın bugünkü dərdi ... keçimidir
Mülkiyyətin geriçi biçimidir
1179
Yazar dərdin maddi kökünü bular
Kökü bulunan dərd tədavi olar
Kökündən su içməyən çiçək solar
(doğada)
Dərdin kökü sinfi sömürüdədir (toplumda)
(Dərdin kökü milli sömürüdədir)
Sömürüçüdən yana sürüdədir (manqurtluq)
1180
Sonuc səbəbinin yolunu gedər
(Məlul illətinin yolunu gedər)
Yırtıcı-düşmənini tutsa didər
Siyasəti iqtisad izah edər
Hər olayın kökü iqtisaddadır
Din deyər ... uşaq doğan arvaddadır
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1181
Hər yazar ekonomist olmalıdır*
Çünkü dərdin kökünü bulmalıdır
Hər bir dərdi kökündən yolmalıdır
Cahil yazar kəfənini batırar <
Dərdlərinin üstünə dərd artırar
*- Siyası iqtisaddan söz gedir.

1182
*- Diqqət!
Yazar çəlişkisiz düşünməlidir
Sinfi dünyasına daşınmalıdır
Təmizlənmək üçün qaşınmalıdır
Yazar bəlli bir sinfin içindədir* <<<
Sinfsəl düşünən bilinçindədir
1183
Yazar oyadmasa kimsə ayılmaz
Hər yazılmış yazı, yazı sayılmaz
Oyadıcı yazı bu gün yayılmaz
Gələcəkdən qorxan yerində sayar
Yerində saydıran yazını yayar
1184
Araz özünü asılı etsəydi,
Boykotçuların yolunu getsəydi,
Geriçiliyin dadına yetsəydi,
Onda Araz da yerində sayardı,
Getdiyi doğru yolundan cayardı.
16.07.2010

357

Bu qədər boykotçu harda tapılar?
(Cavab: Geriçi toplumda.)

1185 *- Araz ağlatdı cəhlin anasını.
“Günaz” Teve xalqın səsini kəsir
Ağzına söz qoyduqdan sonra susur
Öz sözünü deyən Arazdan küsür*
Günaz Teve deyir mən deyəni de
Ziya Sədrin yediyi yeməyi ye
1186
Günaz taban yaradmayır haqq sözə
Ki gizli faallar çıxalar üzə
(Ki bənzərlər kül altındaki közə)
Araz “tanındı” ki, bilikləndirə
İliksizlənmişi ilikləndirə
1187
Arazizm milli-demokratik yoldur
Gərçək demokrat sağ deyil ki, soldur
Federalist özgədən asılı quldur
Millətlər çağı deyər savaş bu gün
İstiqlal ilə demokrası üçün
1188
İdeolojik savaş birləşdirməz;
Öz içində özgəni yerləşdirməz
Özündən başqasını gürləşdirməz (İstanbul şivəsi)
Hər strateji yön verər taktikə <
Ki xain-dostunun belini bükə
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1189
Güneyi ayıran milli zülümdür
Quzey ilə qovuşduran elimdir
Elimi turançı edən ... dilimdir
Federalist istiqlalçını qullanar
Qazancı “federal İrana” yollanar
1190 *- Cürətin qaynağı nifrətdi, kindi.
Türkü Türk edən güclü öyrətidir
İrançılığa qarşı nifrətidir*
Namusunu qoruyan qeyrətidir (milli mənliyi)
Tank ilə topdan başqa nəyin yoxdur?
Qurtarıcı gücün az deyil, çoxdur
1191
Ayağın altına yox ki, önə bax!
İrançı edən fikirə vermə hax!
İrançılığı Turanda yandır-yax!
Yarınkı çatının təməlini at!
Dostu dosta, düşməni düşmənə qat!
(Yəni irançı Türkü İrana sat!)
1192 (Hər milləti aydın kəsimi təmsil edər.)
İrançı Türk haqda xalqı yanıltma!
Dostu düşmən, düşməni dost tanıtma!
Keçmişdəki səhvləri unutma! <<<
Xalqın deyir “Otay butay bir olsun”
“Mərkəzi (Bakı, yaxud) Təbriz olsun”
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1193
Federalist yazarın yazdığı yazı,
Kimi sapdırmaz ki, çəkilə nazı?
Kim xalqın caymasına olar razı?
Lənət olsun bizim “turançı”lara
Arazı satdılar irançılara
1194
Arazın hər şeiri bir məqalədir
Şeirinin hər bəndi bir şəlalədir
Həm dərdin dərmanıdır, həm nalədır
Araz qədər Türkü oyadan yoxdur
Gərçəyi inkar edən xəstə çoxdur* <
*- O cümlədən Əhməd bəy Obalı.

1195
Araz səkkiz ildir ki qələm çalır
Boykot formasında “kar”ını alır
Üzü qaralıq daş kömürə qalır
(Utanın!)
Bu qədər boykotçu harda tapılar?
Qəm yemə, bağlı qapılar açılar.
11.09.2009
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Araz Güntayın üzünü qaşıdı,
Altından pislik çıxardı, üşüdü.
(363-ci səhifəyə baxınız!)
“Kətənkələrə ölüm!” istəyən
Güntay bəy Gəncalpa qıssa bir cavab:

1196
Güntayı yönəldən İbrahimlərdir
Öləcək kərtənkələlər kimlərdir?
Ki mənim təkin canlı cisimlərdir
Güntay da işarədən qanmalıdır
Özünü antiqadın sanmalıdır
Hər gün on yeddi kəz utanmalıdır
1197
Diyaloq istəyər ki, güləşdirə.
Monoloqçu istəməz ələşdirə,
İstəyər ki, qanına bələşdirə. (faşistlər təkin)
Araz Güntayın üzünü qaşıdı,
Altından pislik çıxardı, üşüdü.
1198 *- Çıxa bilən varsa buyursun! (Mən ölmədən)
Elmin beyninə qurşun sıxmaq olmaz
(öncə.)
Bilimsəl öyrətini yıxmaq olmaz
Arazizmin önünə çıxmaq olmaz*
Doxsan beş faizdən yana arazizm
Pilo deyil ki, yeyə dinsəl nazizm
(Ölü deyil ki, gömə dinsəl nazizm)
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Araz Güntayın üzünü qaşıdı.

1199
Arazizm oyadacaqdır xalqını
Aldıracaqdır verilməz haqqını
Güntay Gəncalp ititməsin çaqqını,
Haqq versin dinini öldürən kinə
Ölüm haqdır, ancaq faşiti dinə
1200
Arazın düşməni vəhşı Allahdır
Yəni tacir ilə ayətullahdır
Manqurt etdiyi cahil hizbullahdır
Arazın dostu bilikli qadındır
İnsan haqlarından yana aydındır.
10.03.2010
“Başqalarının yanlışlıqlarını arayıb yarqılamaq bizim
görəvimiz deyildir. (Yəni ölünü öz halına buraxın! – Araz)
Biz bütün gücümüzü öz davranışlarımızı yarqılamağa
yönəltməklə sorumluyuq.
Yapdığımız kiçik yanlışlıqlardan dolayı olsa da, yaxınlarımızın ələşdirilərinə nə dözə bilmiriksə, başqalarını
yarqılama haqqına sahib deyilik.
Başqalarının yanlışlıqlarını görürüksə, ələşdirmək üçün
öncə izn almalıyıq.
Ancaq onun yanlışlığını başqalarına söyləməyə haqqımız yoxdur.
Başqalarından onun yanlışlıqlarının düzəldilməsi üçün
yardımçı olmasını istəməməliyik.” Mahatma Qandı
(Tərcümə edən: Güntay Gəncalp)
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Kərtənkələlərə ölüm
“Kərtənkələ öldürmək savabdir. Bir vuruşla öldürənin 100,
iki vuruşla öldürənin 50 savabı var.
Çünkü İbrahim peyqəmbər atəşdə yaxılanda kərtənkələlər atəşi piləyirmişlər ki, daha da gur yansın”!!! (Hədisi-“şərif”)

Dinimiz bir canavar yapdı bizi, bir canavar
Buluban öldürəlim, hər nə qədər canlı ki, var
Yoxsa min türlü mələklər bizi röyada boğar
Var “cihad” əmri ki, bitmiş işi kərtənkələnin
Vuralım sərtcə, tökülsün dişi kərtənkələnin
Biz savab bəkləyirik Tanrı qatından da savab
Mənəvi haldı bu, əsla ona denməz ki kabab
Əhli-İslama gəlib böyləcə bir yaxşı cavab
Öldürülsün də beşi, yüz beşi kərtənkələnin
Öncə erkəkləri, sonra dişi kərtənkələnin.
Xabi-qəflətdə yatan ümməti-islam oyanın!
Səf çəkib vəhdət içində duruşub bir dayanın!
Kirli kərtənkələnin həm o yanın, həm bu yanın
Quşadın, fikri dağılsın, düşü kərtənkələnin (Surə 8,)
Təslim olmazsa, sökülsün döşü kərtənkələnin (ayə 12)
Ələ almaq gərəkir yaxşıca bir saplı yaba
İncəlikdən çıxaraq olmalıyıq türlü qaba
Minərək at və qatır, bəlkə traktor, araba
Yekə daşlarla əzilsin başı kərtənkələnin
Göstərilsin də sürünsün ləşi kərtənkələnin
Bu savaşda ulu Tanrı, kömək ol qullarına
Yardım et, qüvvə gətir qullarının qollarına
Ver qolaylıq bu mücahidlərinin yollarına
Sel olub axsa əgər göz yaşı kərtənkələnin
Var cihad əmri bitibdir işi kərtənkələnin.
02. 03.2010

Güntay Gəncalp

səhifə 363

Ateist olma cəsarəti
Güntay Gencalp
• Şərqin qaranlıq din kültürü içində ateist olmaq cəsarətdir,
qəhrəmanlıqdır.
• Feodalizmin, sərmayənin, din qurumlarının birər istibdad
allahları olduğu bir dönəmdə, allahların, tarixi savaşla və
qanla doldurduqları bir gerçəklik ortamında ateist olmaq
bütün bu qorxunc tarix və onun dəyərlərinə qarşı çıxaraq
insan haqlarını savunmaqdır.
• Ateist olmaq insanı allahların əsarətindən qurtarmaqdır.
Sadəcə əski yunan tarixində allahlar sinirlənib insanları
cəzalandırmamışlar. Bütn dinlər insanı qorxudan allahlar
uydurmuşdur. Ateist olmaq qorxulardan qurtularaq özgürcə və qorxusuz yaşaya bilmə düşlənimidir.
• Tarixdə olumlu və insancıl olanların çoxu atesitlərin ürünüdür. Ateistlər olmasaydı tarix kəndi içində burxulub
qalar, heç bir irəliləmə olmazdı.
• Ateist olmaq dinlə özdeşləşmiş bütün dəyərləri və tarixi,
düşüncə planında yarqılama yetisidir.
• Ateist olmaq sürükli iç hüzursuzluq və sürəkli arayış deməkdir. Ateistləri aşağılayanlar sürülərdir.
• ”Allah öldü”kdən sonra insanın önündə əngəl qalmamışdır.
• Ateist bireysəl(fərdi) kimliyini tarixə və sürülərə buraxmaz.
Kəndi yazqısından nə törələri, nə dini, nə də Allahı sorumlu
bilər. Tarixdəki bütün savaşların və cinayətlərin içində uydurulmuş allahların izini görmək çox asandır.
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Bu tarixə qarşı çıxmaq böyük cəsarət və bilgi gərəkdirir.
• İnsan tarixin, tarix dinlərin əsarətində olmuşdur. İnsan
özgülüyünü savunmaq üçün bu tarixi devirmək gərəkir.
• Ateist olmaq Allaha qul olmağa qarşı savaşımdır. İnsan heç
bir şəkildə qul olamaz. Qullara ehtiyacı olan Allahı düşüncələrdən devirmək və insanı özgürlüyünə qovuşdurmaq gərəkir.
• Şərqin qaranlığında və din vurmuş kültüründə özgür atesitlər
hümanizmin öncüləri. Şərqin qaranlıq din kültürü durduqca
heç bir zaman insan özgürlüyünə qovuşamayacaq.
• Ateist olmaq birey haqlarını törələrə, dinə, qaranlıqlara fəda
etməməkdir. Ateist olmaq humanist olmaqdır. Allah var isə,
onun yeri sosial ilişkilərin içi deyil, uzayların boşluğudur.
• Ateist olmaq toplumu din tacirlərinin əlindən qurtarmaq anlamındadır.
• Ateist olmaq namusunu, inancını sərmayə olaraq bəlirləyən
sərmayə allahlarına, dini təkəlində tutan axundizmə qarşı
tarix, düşüncə və duyqu planında müxalifətdə durmaqdır.
• Ateist olmaq özgür və vicdanlı olmaqdır.
Güntay Gencalp
30.09.2010
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İnancı onaylayan maddəsidir,
(Sanma ki, cahillərin iddəsidir.)
1201
*- iddə = sayı
Sən on beş ayaqlı qoyuna inan!
Kədxudanın göksəl tayına inan!
Cənnətdəki axar çayına inan!
İnancı onaylayan maddəsidir,
Sanma ki, cahillərin iddəsidir.*
1202
Xəyal kökənli on ayaqlı davar
Ancaq cahilə görə sayılar “var”
Yoxa inanan cəhli ağıl qovar
Xəyalın hər ürününə inanma <
Materialist ola bil ki, qınanma
1203
Xəyal fikir ürətməyə çağırar
Maddiləşmiş fikir inanc doğurar
İnkar edənin üstünə bağırar
Maddiləşə bilməyən içiboşdur <
Satıcı deməz ki, yoğurdum turşdur
1204
Memarın xəyalından doğan plan
Gərçəkləşə bilər ki, görə insan
Maddiləşə bilən hər şeyə inan
Cahilin xəyalından doğan Allah
Maddiləşə bilməz ki, inana ... şah
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1205
Gəlişi gözəl hər söz göyçək deyil
Boşuna ağarmış tük birçək deyil
Xəyalın hər ürünü gərçək deyil
Allahın Tanrısı cahil xəyaldır <
Quran yazdıran Tanrı feodaldır
1206
Dinsəl inanc, inanc sayıla bilməz
Xalqı oyadmasan ayıla bilməz
Boykot olmuş fikir yayıla bilməz
Kişisəl inanca göz yummalıyıq
Zərərli inacları gömməliyik
1207
Cəhlindən doğan Tanrı sənin olsun
Cəhlin göstərdiyi yol dinin olsun
Qazmaqda olan quyun dərin olsun
(Dibində özünü görərsən.)

Haqqın yoxdur mənə yazqı yazasan
Mənim yazdığım yazqımı pozasan
1208
Beyinlər bilimə bürünməlidir
Cəhalətin ləşi sürünməlidir
Azınlığın haqqı qorunmalıdır
Çünkü din hizbullah toxumu əkir
Laik və sekular dövlət gərəkir.
10.02.2011
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Araz ifşa etdi yüzlərcə gizi.
1209
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Zərurətdən doğular istək, arzı
Biliksiz kütlə ola bilməz qazı
Milli cəhl xalqı asimilə edər
... Milli sərvətləri əlindən gedər
(Sinfi cəhl sinfi asimilə edər)
(Qazancı zəlinin cibinə gedər)
1210
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Bizdən başqa kimsə qurtarmaz bizi
Din də qoymaz yazaq öz yazqımızı
Arazizmi boykot edən dinçidir
Dinçi olduğu üçün ... leninçidir
1211
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Mirzə Cəlil reformist etdi sizi
Ki özgə yaza sizin yazqınızı
(Özgəyə yazdırdınız yazqınızı)
Araz dinçiliyin kökünü qazdı
Devrimçi yetişdirən kitab yazdı*
1212
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Sabir devrimçi edə bilməz sizi
Çünkü devrimçi deyil onun sözü
Sabirin məhsulu reformist oldu
Kəsdiyi budağın boş yeri doldu
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1213
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Türkün nə Səhəndi, nə də Möcüzü
Devrimçi deyildirlər, sözün düzü
Türkə hər sahədə evrim lazımdır
Həm milli, həm sinfi devrim lazımdır
1214
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Musiqidən yoxsun olan düz yazı
Yorar həm beyini, həm də ki, gözü
Mənim şeirim düz yazıdan güclüdür
Güclülüyünü ... bilimə borcludur
1215
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Yazılan jurnalitsəl hər bir yazı*
Göstərə bilər ancaq ki, dayazı
(Kəşf edə bilər ancaq ki, dayazı)
Araz həm bilimsəl fikir yürüdüb (sistəmli)
Həm də dərdlərin kökünü bəlirdib <<<
*- Yazıcı olaraq milli fəallarımızdan vardır ki, dediyinə görə
Azərbaycanın milli məsələsi haqqında beş yüzdən fazla yazı
yazıbdır, lakin yazdığı yazılar ilə o yazılara bənzər yaxşı yazılar da jurnalisti yazılar olduqları üçün fotografçiların məhsulları təkin zalımlara qarşı məzlumları duyğulandırıb, milli ruhlarını oyadıb və milli mənfəətlərinin doğrultusunda düşünmələrinə yol aça bilsələr də, siyasəti iqtisad ilə yox, bəlkə siyasəti siyasət ilə izah etdikləri üçün, o cümlədən niyə istiqlal? Niyə federalizm? Qarabağımızı kim qurtaracaq? kimi milli problemlərimizin haqqında heç bir şey öyrədə bilməyib və deməyiblər ki,
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bacıya qardaşının yarısı qədər pay yetişmək üçün, tarla sayılmış müsavatçı ananın məhsulu atanın olmaq üçün, qazılıq
haqqından yoxsun qılınmış qadın öz yazqısını özü yazmamaq
üçün, yəni köləliyin donunu dəyişdirən feodalizmin ideolojusunu sunmaq üçün (islam dinini möhtərəm sayan antiqadın erkəklərin ürək sözlərini içərən) quran yazılıbdır ki, quranın ayrı seçkiliyinə məruz qalan kölələr ilə qadınlar və cəhlin düşmənləri olan aydınlar əzilib-öldürülsünər.
Kim edər arvadını asılı mal? (~ Kim edər əsirini asılı mal?).
Kim edər hər evini bir federal? (~ Kim edər sömürgəsini federal?). Yoxsa qarət ola bilməz beytülmal.

1216
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Arazın şeiri dərinlikdə yazı (düz və musiqili)
Hələ yoxdur ki, gedərə niyazı
Araz adətin tərs yönündə üzdü*
Türkün yaza bilmədiyini yazdı
1217
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Tənqid edə bilmədilər Arazı
Boykot etdilər ki, yazmaya yazı
(Təhqir etdilər ki, yazmaya yazı)
Çünkü Araz öz kökündən su içir
Bu səbəbdən başqa cür ölçüb-biçir <
1218
Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!
Araz ifşa etdi yüzlərcə gizi
Ki doğru adresə göndərə sizi <
Araz bəlirtdi iç və dış düşməni
Ki qurtula həm xalqı, həm vətəni.
Bu səbəbdən təhqir etdirlər məni. 24.02.2011
3
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Lütfən Arazın dadına yetişin!
(Arazın hər yazısı bir açardır,)
(Açarlı olmağa hər kəs naçardır.)

1219
Boykot olmuş Arazın suçu nədir?
Ədalətin, insafın borcu nədir?
Milli və demokratik ölçü nədir?
Lütfən yetişin Arazın dadına!
Haqq verməyin haqların cəlladına <<<
1220
Araz istiqlal istəyir yurduna
Araz azadlıq istəyir buduna
Ki quran yazqı yazmaya ... qadına
Ya öyrətmək üçün tənqid et məni <<<
Ya məndən öyrən ki, qurtar ... vətəni
1221
Mən yazmasaydın təhqir olacaqdım
Həm də özümü suçlu bulacaqdım
Özümü incitməyə dalacaqdım
Çünkü mən özümü qurtarmış oldum
Sizə qurtuluşun yolunu buldum
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Lütfən Arazın dadına yetişin!

1222
Sən tənqid yerinə boykot edirsən <<<
Diyaloq prisibini didirsən
Monoloqçunun yolunu gedirsən <<<
(Diktatorların yolunu gedirsən)
Deyirsən mənim “aş”ım yoğurtludur
Yesən də, yeməsən də haqqın budur
*- Sorunumuz fərdi sorun deyil, milli və sinfi problemdir.

1223
Sən deyirsən “Tanrı Türkü qorusun”
Yəni qurandakı qadın çürüsün
Cəhl ilə zülüm ölkəni bürüsün
Quranı oxu ki, cəhlə satılma <<<
Öyrənmədən siyasətə qatılma
1224
Nə öyrədirsən, nə də öyrənirsən
Nə də allahlığından iyrənirsən
Çünkü cəhlin xeyrinə dirənirsən
Deyirsən burax məni öz halıma
Cəhlimi yedirim cahil xalqıma
1225
Araz haqdan yana fikir yürüdüb
Faşisti düşüncələri çürüdüb
... Antiqadın ayələri bəlirdib
Araz yazdı ki, sən də öyrənəsən
Cəhlsevər edənlərdən iyrənəsən
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1226
Oyadan vardır ki, xalqım oyanır
Düşmənlərinin önündə dayanır
Gərəkirsə al qanına boyanır
Düşmən istər ki, xalq yerində saya
Qoymaz oyadıcı yazını yaya
1227
Varlığın qatili boykotçu olar, <<<
Boykotçu da öz cəzasını bular;
Üzü qaralıq daş kömürə qalar.
Qalanını ikinci Araz yazsın,
Doğurmadan öncəyə qədər dözsün.
02.03.2011
Millətlər ilə sinifləri ölüm-dirim savaşlarına itən iqtisadı,
siyası, sosyal, kültürəl mənfəətlərinin hədəflərini kəşf edib,
bəlirdən milli və sinfi ideolojilər gərəkən bütün davranışlara da yön (istiqamət) verərlər.
Hər dövlətin bəsbəlli milli və sinfi ideolojiləri, və o milli
və sinfi ideolojilərin də o cümlədən bəlirtdikləri bəsbəlli
siyasi hədəfləri ilə qırmızı xətləri olar.
Necə ki örnək olaraq nala-mıxa vuran irticaçı və ideoloji
düşməni olan Güntay bəy Gəncalpın ideolojisi deyir:
“... Bir din var, bir də din tarixi.
... Aydınlanmanın əsas vəzifələrindən biri də bundan ibarətdir. Yəni tənqid edilən şey dinin müqəddəs dəyərləri
deyil, dini qurum və quruluşlardır, dini institotlardır.”
12.01.2009 Güntay Gəncalp

Ancaq ideoloju birləşdirər,
Hər sinfi öz yerində yerləşdirər. Baltacı Araz
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İlahi rejimindən pisi yoxdur.
1228
Arazizm formulə olmadan öncə
Yalan yedirilə bilərdi gəncə (devrim gücünə)
Doluya uğraya bilərdi qönçə
Arazizminə silahlanmış Türkü <
Aldatmaq olmaz ki, daşıya yükü
(Köləyə yük daşıdarlar.)

1229
Arazizm bilimsəl fikir yürüdüb
Bulandırılmış suları duruldub <<<
. . . Antiqadın ayələri bəlirdib
Din müslim olmayanı öldürübdür*
Xəndəkləri qan ilə doldurubdur**
*- Yəni təslim olmayanı. (faşisti dinlərə ölüm!)

**- ... və uhud, bədr, xəndək savaşları.
(“Unutdunmu nənən çarux geyərdi?”)

1230
İrandakı rejim qat-qat vəhşidir
İlahi rejimindən çox yaxşıdır
Cahilə görə bu gərçək ekşidir (turşdur)
Din qadına haqq verib ki, qoxuya (çürüyə)
Haqq verməyib ki, incili oxuya
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1231
Din qadına haqq verməyib ki, aza;
Seçkiyə qatmayıb ki, yazqı yaza,
Dinin bəzi qanunlarını poza.
(reform)
İlahi rejimindən pisi yoxdur
Pis olduğu haqda ayəsi çoxdur (səhifə 414-426)

1232
Din dünyanı bölməyibdir ikiyə
Çadranı vacib qılıbdır Makıya
Öldürər çadrasız getsə Bakıya
İrandakı dinsəl rejim vəhşidir
İlahi rejimindən çox yaxşıdır.
(Geriçiliyə son!)

“İlahi rejimindən pisi yoxdur.” adlı yazım
bir gözəl və dəyərli yazının yanlış sonuclanmasına düzəliş vermək üçün yazıldı.
]“Siz bu filmlərə baxın və özünüz nəticə
çıxarın ki, İranda ilahi rejim hakimdir,
yoxsa şeytan hökumdardır?”- Eluca Atalı[
]Gəlişi gözəl hər söz göyçək deyil, (1205-ci bənd)

Boşuna ağarmış tük birçək deyil,
Xəyalın hər ürünü gərçək deyil,
Allahın Tanrısı cahil xəyaldır,
Quran yazdıran Tanrı feodaldır. – Baltacı Araz[

14.03.2011
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Söz tüfəngin ağzından çıxmalıdır.
(Ma-şa-allah bizim bozqurdumuza!) (1377-ci bənd)
(Silahlı qol sunmayıb yurdumuza,) (Vətən kitabımdan)

(Ki savaş günü dəyə dərdimizə.)
(Umaram soy qırımı olmaz ... Xoyda,)
(İş işdən keçdikdən sonra nə fayda? – B. Araz)
1233
“Adam öldürməyə son!” deyən Arif, (Kəskin)
Ömrünün yarısını edib heyif,
Çünkü “əlif”imi oxuyub “gilif”.
Araz deyər öldürəni öldürün!
Yəni soyumu qıranı yıldırın!
Yoxsa Türkün saqqalına güldürün!
1234
Faşist öldürəni danlayan Arif,
Xoruz təkin vaxtsız banlayan Arif,
Xəyalın yanına yanlayan Arif,
Qarabağı geri almadan öncə,
Haqqı yoxdur ki, haqq verməyə linçə.
1235 *- Bugünkü dünyada.
Arif bəyin sözü kor edən tozdur,
Haqlının sözü əyri deyil, düzdür, (Arazizm)
Düz sözü də gərçəkləşdirən közdür.*
Söz tüfəngin ağzından çıxmalıdır,
Silahlı düşmənini ... yıxmalıdır.
18.03.2011
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“Öldürmə haqqı” və “Məhv olsun edam!”
Arif Kəskin
“Məhv olsun edam” şüari öldürmə haqqının məşruluğunu
sorğulamadığı üçün siyasi süar həddində qalır və zehniyyət dəyişiminə yol açmir. ...
“Öldürmə haqqı” və “İnsan bədəninə toxuna bilmə haqqı”
mövzusu siyasət bilimi, fəlsəfə, psikoloji, sosyoloji və antropoloji/insanşünaslıq kimi elmi/akademik bölümlərdə
ciddi şəkildə araşdırılır.
Ümumiyyətlə kültür, dinlər, məzhəblər, ideolojilər və toplumların tamamının sayıla biləcək böyük çoxunluğuda öldürmə haqqı qəbul edilir.
Öldürmə haqqına qarşı üsyan hərəkatı modern çağın
və qərb liberalizminin məhsuludur.
İranda adam öldürmə işi fəqət dövlət tərəfindən gərçəkləşmir. Bəzi siyasi guruhlar da adam öldürür.
Silahlı mübarizəni qəbul etmək adam öldürmə haqqının
məşruluğunu qəbul etməkdir.
Hələ də Xalq mücahidləri, Cundullah, Komulə, İran Kurdistan Demokrat Partisi və Pejak kimi təşkilatlar adam öldürmə məşruluğu əsasında fəaliyyət edirlər.
Bütün bu guruhların adam öldürmə fəaliyyətləri, İran islam cumhuriyyətində ki öldürmə pratiyi ilə fərqlı olsa da,
öldürmə haqqının məşruluğu məsələsində müştərək
nüktədir.
Arif Kəskin
Umaram soy qırımı olmaz ... Xoyda,
İş işdən keçdikdən sonra nə fayda?
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İqtidara sözünü küçədə de!
1236
Qarabağı işqal etdirən Rusdur,
Qarabağımı satan Türk dəyyusdur,
Satılan Qarabağ milli namusdur,
Dün Dərnənd, Borçalı, Zəngəzur, Göyçə,
Bu gün Qarabağ satılır “İliç”ə. (Viladmir İliç)

Yirmi ildir Qarabağ bizim deyil,*
Geri qaytarmağa da yoxdur meyil.**
*- “Ad mənim, yar özgənin.”
**- İqtidarın əməlindən sor!

1237 *- Nəriman Nərimanovlara.
Çünkü Türk inandı hər bir liderə,
Namusunu tapışırdı ... Heydərə,*
Satqın uğratdı bugünkü qədərə.
Türk seçdiyi lideri “Tanrı” sanır, (müqəddəs)
Bu səbəbdən cəhənnəmində yanır. <<<
1238
Türk doğada materialist olsa da,
Dünya-yeddincisi xalı alsa da,*
(Norvejdən sonrakı yeri bulsa da,)
İçiboş Tanrını yola salsa da;
Türkün getdiyi yol dinin yoludur,
Çünkü yaratdıqlarının quludur: (dərdin kökü)

Çünkü seçdiyi liderin quludur.
www.gallup.com/poll/114211/alabamians-iranians-common.aspx
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GALLUP
February 9.2009
Top 11 least Religious Countris
Is religion important part of your daily life?
Country
% Yes
Estonia
14
Sweden
17
Denmark
18
Norway
20
Czech Republic
21
Azerbaijan
21

Country
% Yes
Hong Kong
22
Japan
25
France
25
Mongolia
27
Belarus
27
2007-2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Canada
45
Georgia
75
Tajikistan
76
Iran
83

1239
Hər çalğıçı oynayanı oynadar,
Tanrı yaradan Tanrısın yönəldər,
(Seçdiyi lideri seçən yönəldər,)
Satqın lider ürəkləri göynədər,
Ağlını versən satqının əlinə, <
Bugünkü yazqının yazar elinə.
1240 *- Miniş verməyəni minməzlər.
Hər diktator öz elinin suçudur,* <
Hər devrim el gücünün sonucudur,
Hər qorxunu gedərən el gücüdür,
El dəstəkləməyən rejim devrilər, <<<
Yandıranın külü göyə sovrular.
1241
İqtidara sözünü küçədə de!
“A”dan anlayana anlaşılar “z”e,
Söz dinləməyənin söz haqqını ye! <
Atalar demiş “El gücü, sel gücü.”,
El gücü bəlli edər hər sonucu.
24.03.2011
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Dış siyasət iç siyasetdən doğar.
(Dəstəkçi başqa, işqalçı başqa.)

1242
İşqalçılığın xeyrinə çalma saz!
Birləşdirən zülümün kökünü qaz!
Haqlıları birləşdirən yazı yaz!
Dış siyasət iç siyasətdən doğar,
Faşist hər bir haqqın səsini boğar.
1243 Faşist özgənin haqqını öldürər.
İnsanlıq haqlının haqqına qıymaz,
Başqa ulusun yurduna əl qoymaz,
İşqalçı edən düşüncəni yaymaz;*
Türk hökumət etmiş İrana deyə,**
Haqqı yoxdur ... Lorun haqqını yeyə.
*- “Dosteyevskinin aldığı sonuc bu: Ruslar başqalarını
idarə etdiklıri sürəcə, tarixin üstün milləti olacaqlar.
İdarə edəcəkləri millətlər olmadığında ruslar öz içlərindən çöküb yox olacaqlar. Böyük psixoloq yazar bu
tarixi sorunu çox doğruca kəşf etmişdir. ...”
Demokratiya və ərəb birliyi – Güntay Gəncalp
**- “İndiki iranın varisi ... əslində biz olmalıyıq. Çünkü bu
coğrafiyanın siyasi keçmişi ta eskilərdən bizə ayid.”
“Biz geniş miqyaslı düşünməliyiq. İmperaturluqlar quran bir nəslin ovladlrı kimi düşünməliyiq.
Bu üzdən də ilk mərhələdə iranın parçalanmasının önünü alıb və federallaşmasına özənməliyik.”
Güntay Gəncalp
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1244
Türkün hədəfi işqalçılıq deyil,
İşqalçı törədər faşisti meyil,
Haqlının haqqına deyər ki, yeyil!
Faşist özgənin yurduna əl qoyar,
Yəni milli haqqın canına qıyar.
1245
İşqalçı millətin xalqı cahildir,
İşqal haqqı verməyən xalq aqildir,
Dış politikasında da adildir,
Zülümə qarşı birləşən Türk xalqı,
Verməz öz millətinə işqal haqqı.
1246
İç savaşdan demokrası doğular,
Diktator zümrənin səsi boğular,
Tox qarına gərəkməz süd sağılar,
İşqalçı millətə uyan xalq azar,
Öz haqlarının da kökünü qazar. <<<
1247
İnsanları insanlıq birləşdirər,
Haqlının cəbhəsində yerləşdirər,
Haqlıdan yana səsi gürləşdirər,
Haqsızı birləşdirən heyvanlıqdır,
Haqlını birləşdirən insanlıqdır.
30.03.2011

Baltacı Araz
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Mədəniliyin ölçüsü qadındır.
1248
Çünkü erkək qadını kölə edib,
Qadının azadlığı eldən gedib,
Baş qaldıran qadını erkək didib;
Erkək istər ki, qadın kölə qala,
(Quran istər ki, kölə, kölə qala,)
Qadın istər birey haqqını ala,
Köləçiliyin halvasını çala.
1249
Toplum qadın ağlının bədənidir,
Qadını özgür toplum mədənidir
Qadının ağlı onun nədənidir;
Mədəniliyin ölçüsü qadındır,
Uyqar toplumun qadını aydındır.
1250
Qadın istər eşit hüquqlu ola,
Sərbəstcə iş gücünü sata pula,
Yoxsa kapıtalizmi sala yola;
İnsan haqları lazımdır qadına,
Ki sinfi savaşda çata dadına.
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Mədəniyyətin ölçüsü qadındır.

1251
Tarla özgə üçün bitki bitirər,
Kölə mülkiyyət haqqını itirər,
(Manqurt qadın mənliyini itirər,)
Özgür qadın özgür övlad yetirər;
Özgür qadın lazımdır devrim üçün,
Yoxsa devrim üzünü görməz bu gün.
1252
Zərurəti özgür qadın dərk edər,
Erkək qadın göstərən yolu gedər,
O yolu ki, getdi Əmoğlu Heydər,
Zərurətdən yana erkək aydındır,
Devrimçi yetirən özgür qadındır.
1253
Ay milli, ay xoylu, ay ordubadlı, (Mil)
Ananın hər sözü dadlıdır, dadlı,
Ananın övladı olmaz iradlı;
Dərəbəylik erkəkin məhsuludur,
Eşitçilik qadının üsuludur.
1254
Doğanı erkək soylu dəyişdirib, (Avrupada)
Ürətim güclərini gəlişdirib,
Şəkil dəyişdirən güc yetişdirib; (antitez)
Erkək ancaq doğada mədənidir,
Sömürüçülük onun nədənidir.*
*- Sömürülən həm siyasətdə, həm də iqtisadda eşitçi olar.
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1255
Toplumun vəhşisi erkək soyludur,
Vəhşi erkəyin vəhşisi köylüdür, (kəndli)
Vəhşini vəhşi edən şey goyludur;
Hər toplum qadını qədər aydındır,
Erkəyi eşitçi edən qadındır.
1256
Toplumun uyqarı aydın qadındır,
Səni eşitçi edən arvadındır, (Eşq olsun sənə!)
Qızını kölə edən ... damadındır; (yeznə)
Erkək, antiinsan olubdur bu gün,
İnsanları kölə etdiyi üçün. <<<
1257
Antitezdən gərək ki, sentez doğa,
Eşitçi nə kölədir, nə də ağa,
İş gücünü satma ki, kimsə sağa;
Öncə insani haqlarını qurtar,
Sonra mülkiyyəti topluma qaytar,
Ağır işdən qorxsan get davar otar.
“Biz Azərbaycan Türklərinə, Türk Azərbaycanımiz
“demokrası”dan, “dem qırası”ndan, başqa “kırası”lardan çox-çox üstündür!
Tarix boyu şillələnmışık. İndi nə yaxçı ki, özümüzünküsündən şillələnək!”
10.11.2010 Əliriza Fərşi
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Bugünün yarını var,
Geriçi ürünü var.
Hər toplum mədəniləşdiyi qədər ölçüləri ilə yöntəmləri mədəniləşər. (Qadını bilikləndirin!)
Milli hərəkətimizin mədəniliyinin dərəcəsi, ö cümlədən biliksiz erkəkləri (Günaz Tv-mizdə) eşit hüquqlu qadınlarımızın mətbəxlərindəki tava və qaplamalarından qorxudan biliksiz aktivistmizin həkimlik diplomu (insanın maddi doğasını dəyişdirən ...) ilə yox, bəlkə, və ən başda hərəkətimizə qatılan qəhrəman qadınlarımızın sayıları və göstərdikləri faaliyyətlərinin nitəlikləri ilə ölçülə bilər.
Milli-demokratik devrim də qadınsız gərçəkləşə
bilməz.

12.08.2011
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Qurandan yana istiqlalçı deyil.
1258
Səni əyləndirəcək sözüm yoxdur,
Səni həlləndirəcək sözüm yoxdur,
Səni dilləndirəcək sözüm çoxdur,
Dillənməyənin haqqını yeyərlər,
Həm də “eşşək oğlu eşşək” deyərlər.*
*- Quran: Surə 2, ayə 2 və 13
Surə 4, ayə 176 və 179

1259
Şairliq sözcüklə oynamaq deyil,
Şerə ya cəhl yüklənər, yaxud ağıl,
Ağıl uyuşdurmaz ki, deyər ayıl!
Şerin də davası haqq davasıdır,
Çalınan haqsızlığın halvasıdır.
1260
Siyasətdə dinçi cəhlini burmaz,
Söz dinləməyən qulağını yormaz,
Yazqı yazdıran ayələri “görməz”, <<<
Populer ayələri soxar gözə,
Ki quranı sevdirə ... cahil qıza
“Onda ki, vətən övladı xam idi,”
“Ax necə kef çəkməli ayyam idi.” Sabir
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Qurandan yana istiqlaçı deyil.

1261
Araz Allahı ayələrdə bulub,
Ayələrdəki qayələrdə bulub,
Antiqadın həmsayələrdə bulub.
Allahı göydə yox ki, yerdə ara!
Allah antiqadın erkəkdir bala.
1262
Allahın savad güzgüsü qurandır,
(Erkəyin günahnaməsi qurandır,)
Qurandakı Allah sanki qabandır, <<<
Çünkü antiqadın, antiinsadır,
Doğa haqqındakı Allah cahildir,
Məktəb şagirdi Allahdan aqildir.
1263
Toplayın antiqadın ayələri!
Toplayın antiaydın ayələri!
Çıxardın ayələrdən qayələri!
Ayələrin qayələrini öyrən!
Öyrəndikdən sonra sev, yaxud iyrən!
1264
Toplumun əlli faizi qadındır,
Neçə faizi sekular aydındır,
Yaxud kölə edilmiş övladındır,
Quran beş faiz zalımdan yanadır,
Doxsan beş faizin halı fənadır. <<<
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1265
Quran eşitçiliyin düşmanıdır,
Erkək dörd nikalı müsəlmanıdır,
Talaq haqqı verməyən qılmanıdır,
Quranın qadını yarım adamdır,
Qazılıq haqqından yoxsum madamdır.
1266
Quran qadını yarım adam sanar,
Qadının adam olduğunu danar,
Bu səbəbdən eşitlik haqqı yanar;
Quran qadını alçaldar ki, əzə,
Erkəyi bəzəyə, özü lüt gəzə.
1267
Quranın kölə etdiyi qadındır,
Ölümə məhkum etdiyi aydındır, <<<
Aydını öldürən cahil budundur,
Quran haqq verib ki, kölə edələr,
Baş qaldıranı it təkin didələr.
1268
Quran cahil insanı manqurt edər,
Manqurt düşməninin yolunu gedər,
Cəhlin düşmənini it təkin didər,
Manqurtu ancaq ki bilik qurtarar,
Çünkü mənliyi özünə qaytarar.
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1269 *- Surə 7, ayə 94 və 130
Quran manqurt edənin silahıdır,
Təhsilə güc sağlayan rifahıdır,
Bilik xəstəliklərin cərrahıdır,
Harda ki quran hükumət eləyir,
Orda rifah da acından mələyir.*
(Orda ağıl da acından mələyir.)
1270
Quran sözünü açıqca söyləyib,
Ovlamaq üçün sədəqə diləyib,
Sədəqəsi yağmayıb ki, çiləyib;
Çünkü zülüm məhkum olub ölümə,
Reform ömür qazandırar zülümə.
1271
Quran hər sözünü açıqca deyib,
Qadının insanlıq haqqını yeyib,
İnsan haqlarının canına qıyıb, <<<
Reformist istər başqa cür yozula,
Çünkü istəməz ki, kökü qazıla.
1272
Quran düşüncə azadlığı verməz,
Yasaq düşüncə hədəfinə irməz,
Diktatorun qulağına söz girməz, <<<
Quran diktatorların kitabıdır,
Quranda xalqın payı ... əzabıdır.
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1273
Quran çox səsliliyin düşmanıdır,
(Quran ... ateistlərin düşmanıdır,)
Allah diktatorların yamanıdır, <<<
Allahlığı gömməyin zamanıdır,
Aydını demokratik devrim qurtarar,
Demokrasını topluma qaytarar.
1274
Təqlid edər yapıcı gücü hədər,
Siyasətdə dinçi təqlidçi edər,
Sömürgəçilərin yolunu gedər.
(Montaj etdirənin yolunu gedər.)
Sağçı* yapıcı gücünü burdurar,
Sömürgə edən fabrika qurdurar.
*- Heç bir sağçı kəsim milli deyildir.

1275
Quran istər ki, kölə kölə qala,
(İstiqlalçının halvasını çala,)
Kölə istər zalımı taxtdan sala,
Milli və sinfi haqlarını ala.
İfşa olmasa dinin qayələri, <<<
Gömülməz qurandakı ayələri.
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1276
Quran haqq verməyib sorğu sorasan,
Haqq veribdir ki, ağılı burasan,
Antidemokratik rejim qurasan, <<<
Quran tənqidçisinin qatilidir,
Qurbanı ... doqquz yaşlı sütülüdür.
1277
(Ayşə də baxsaydı ürək sözünə,)
(Tüpürərdi qocasının üzünə,)
(Deyərdi əl sürmə sütül qızına,)
(Antiqadın erkək əxlaqsız olar,)
(Dərdin çarəsini arayan bular.)
(Əlli üç yaşlı erkəyə)
(səkkiz yaşlı qız uşaqı nə gərək?)

1278
Quran haqq verib ki, pisliyi öyə,
Haqq verib ki, arvadını ər döyə,
Haqq verib ki, dinsizi dinçi söyə,
Quran haqq verib erkəyin hizinə,
Ki təcavüz edə öz kənizinə. (Tu!)
1279
Quran deyər ki, mənə sayqı duyun!
Sayqı duymayanın gözünü oyun,
Haqlarını yeyin ki, ola qoyun.
Allah həm qadın haqlarını yeyib,
Həm də haqq yeyənə sayqı duy deyib.
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1280
Quran deyər mənim ayəm dəyişməz,
Dəyişməyi əngəllənən gəlişməz,
Gəlişməyən hədəfinə irişməz,
Toplumu geriçi edən qurandır, <<<
Geriçi insan da bir növ heyvandır.
1281
Quran vəhşiliyin tam ölçüsüdür,
Vəhşi adam quranın yolçusudur,
Xalqı uyqarlaşdıran solçusudur,
Sağçı mövcud düzənə yardım edər,
Solçu inkişafın yolunu gedər.
Solçu özgürlüyün yolunu gedər.
1282
Quranın Füzulularını tanı!
Tanrısevər sevə bilməz insanı,
İnsansevər sevə bilməz quranı,
Füzulu quranı beynə köçürər,
Zəhəri balın içində içirər. <<<
1283
Füzulu köləlik edəni sevər,
Quranın yolunu gedəni sevər,
Tanrıtanımaz-ı didəni sevər,
Füzulu deyər ki, Allaha qul ol!
Allahı quranın ayəsində bul!
(Allahı antiqadın ayədə bul!)
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1284
Eski nəsil yaranıb ki, dərd çəkə,
Antitezinin toxumunu əkə,
Tezinin belini antitez bükə,
Arazizm antitezin məktəbidir,
Füzulunu caydıran məzhəbidir.
1285
Füzulunun şeri xalqı sapdırar, <<<
Çünkü ağılı cəhlinə qapdırar,
Cəhl eyidənlərə məsçid yapdırar,
Molla məsçiddə duzağını qurar,
Ovlaya bildiyi ağılı burar.
1286
Füzulunun dövrü çoxdan sovuşub,
Dinsəl cəhlə qarşı xalqım dövüşüb,
Tanrıtanımazlarına qovuşub,
Xalqı oyadan Tanrıtanımazdı,
Füzulu yox ki, Baltacı Arazdı.
1287
Siyasətdə dinçi Türk aydın deyil,
Qurtulmaq istədiyi qadın deyil,
Cahil qalmaq istəyən budun deyil,
Qurandan yana siyası vəhşidir,
Quran vəhşinin dünya baxışıdır.
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1288
Siyasətdə dinçi antiqadındır,
Öldütdürəcəyi solçu aydındır,
İntiqamçı olacaq övladındır,
Bədəlini ödəyəcək budundur,
Siyasətdə dinçi adam öldürər, <<<
Xəndəkləri al qan ilə doldurar.
1289
İç düşmən öldütdürər aydınını,
Ki oyada bilməyə ... qadınını,
Gücləndirə bilməyə budununu.
İçindən yıprananı yel də yıxar,
Cahil millətdən milli kölə çıxar.
1290
İç düşmən istər ki, ömrü uzana,
1- Xalqını satar ki, dəstək qazana, <<<
Milli kölə edə yazqı yazana.
2- Yurdunu satar ki, sümük qazana, <<<
Müstəmləkə edə yazqı yazana.
Alıcıdan öncə satıcı vardır,
İç düşməndən yana siyası kardır.
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1291
Türkü istiqlalçı edən Arazdı,
(Türkün istiqlal şairi Arazdı,)
Çünkü yazılmamış sözləri yazdı,
Köləliyin fikri kökünü qazdı; <<<
1- Araz çürütdü dinsəl ayələri,
Ki yenə insanlığın qayələri.
2- Araz anlatdı milli ilkələri,
Ki bağımsız qılına ölkələri.
1292
Ay istiqlal istəyən fərd ilə el,
Qurandan yana istiqlalçı deyil.
Duzağına düşmədən öncə ayıl, <<<
İç düşmənini tanımayan azar,
Erkəyi bəzəyər, özü lüt gəzər.
Özgəni bəzəyər, özü lüt gəzər.
1293
Dövranı bitməyən gül-çiçək solmaz,
İç düşmənə qulluq edən göl dolmaz,*
Heç bir peşmanlığın yararı olmaz;
İç düşmən xalqı bölər ki, qullana,
Yenilgiyə uğradar ki, pullana.
*- Kütlə toplaya bilməyən siyası qurumlardan
söz gedir. Qurumsuz hərəkət hədəfinə irmaz.
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1294
Qurandan yana kıravatlı molla,
Deyər əmmaməni çöplüyə tulla,
Modern yem ilə cahil xalqı tovla.
Heç bir şəklin mahiyyəti dəyişməz,
Tezini gömməyən toplum gəlişməz.
1295
Sanmayın hər kəsi “ağlı başında”,
Axdarmayın ağılını yaşında,
Gəzməyin cəhl eyidənin peşində,
Bilmədiyiniz dərdlərin köküdür,
Kim kimi kökdəncilərdən ürküdür?
1296
Çaş-baş salmaq üçün yazı yazırlar,
Səfsətə gücüylə qafa bozurlar,
Ağıllanmağın kökünü qazırlar, <<<
(Bilimsəlliyin kökünü qazırlar,)
Arazın hər bəndi bir düyün açar,
Qaranlıqları gömən işıq saçar.
1297
Arazın şeri bilimsəl yazıdır,
Bilimsəl olduğu üçün qazıdır,
Milli-demokrat Türk ondan razıdır,
Arazizm ölçüdür ki, ölçüb-biçə, <<<
Yaxşını pisdən, qılı tükdən seçə.
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1298
Arazın hər sözü ata sözüdür,
Həm də ata sözlərinin özüdür,
Günəş təkin işıq saçan közüdür,
Araz gedəcək, sözləri qalacaq,
Arazizm cəhlə qələbə çalacaq.
1299
Arazın şeri bürüyəcək yurdu, <<<
Milli-demıkrat edəcək bozqurdu,
Qurduracaq xalqıma qızıl ordu,
Qızıl ordu qoruyacaq devrimi,
Devrim gəlişdirəcəkdir evrimi.
1300
Baltacı Araz yazdı ki, oxuna,
Dərdlərin dərmanı olsa toxuna,
Başqa yön verə fələkin çərxinə.
Öncə demokratik devrim yapılar,
Sonra sosyalizmə çarə tapılar.
1301
Düşüncə devrimi yapdırar bilinç,
Bilik lazımdır ki, biliklənə genç,
Geriçiliyi hər dalda edə linç;
(Köləçiliyi hər dalda edə linç;)
Hər fikri devrim düzən dəyişdirər,
Antitezi hədəfə irişdirər.
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1302
Hər yazının yaxşısı, yamanı var,
Hər çözüləcək dərdin zamanı var, <<<
Hər bir dərdin bəlli bir dərmanı var,
Hər devrim bəlli zərurətdən doğar,
Udub-ata bilməyənləri boğar.
1303
Araz devrimçi bir məktəb yaratdı,
Geriçiliyin gününü qaraltdı,
Cəhalətin meydanını daraltdı,
Arazizmi udub-ata bilən yox,
Silə biləni yoxdur ki, silən yox.
1304
Heç bir boykotçuya kimsə güvənməz,
Güvənilməyənə ... ürək döyünməz,
Kütlə toplaya bilməyən … sevinməz,
Arazizmini iç düşmənə satan,
Kütlə toplaya bilməz ki, anla, qan! <<<
1305
Boykotçunun halı fəna olacaq,
Onda ki, kütlə yolunu bulacaq,
Sansorçuluğu kökündən yolacaq,
Oyadıcı fikirdən dad qalacaq,
Boykotçulardan da pis ad qalacaq.*
*- Bugünkü “milli-demokrat” aktivistlərimizin
doxsan doqquz faizindən söz gedir. Utanın!
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1306
Sən də getdiyin yanlış yoldan qayıt!
Cəhlini yox ki, ağılını eyit!
Ağılsızlıq edər nəfəsli meyit;
Nəfəsli toplumun ruhu ağıldır,
Ağıl öldürən naxələf oğuldur.
Ələşdirdim ki, qələmə içirə,
Arazizmini romana köçürə.
04.09.2011
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(Şəhryarın şeri uyutdu xalqı,)
(Farslaşdırdı ki, gömə milli haqqı.)
1307
Hər Allahın Allahı olmalıdır,
Bu sorğuya elm cavab bulmalıdır,
Elm arayıb-bulmağa dalmalıdır,
Qurandakı Allah insan oğludur,
Quran geriçi toplumun ağlıdır.
1308
Doğanın Tanrısını elm bulacaq,
(Məncə hərəkətli maddə olacaq,)
Çünkü elm cəhli kökündən yolacaq,
Sorsan ki, “Allahın Allahı kimdır?”
Bugünkü elm də deyər naməlumdur.
1309
Burax doğanı yaradan Allahı!
Bax gör kimdir quranın cahil şahı?
Nədir qurandakı şahın tamahı?
Quranın şahı köləçi erkəkdir,
Rəıyyətin qanını soran bəydir.
İnsan haqlarının düşməni bəydir.
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1310
Mənim davam qurandakı Allahdır,
İnsan haqlarını yeyən tamahdır,
Qurandakı Allah diktator şahdır,
Cəhlin ədəbiyyatını qullanma!
Yoxun peşində gəzməyə yollanma!
1311
Dinçi şair aşiq edər Allaha,
Satqın yazar aşiq edər Allaha,
O Allaha ki, haqq veribdir şaha,
Ki quranı yedirə hizbollaha,
Hizbollah gərçəkləşdirə quranı,
İşiq ola qaranlığın qurbanı; (qaranlıqsevər)
1- Aydın ola diktatorun qurbanı.
Ədalət ola zülümün qurbanı;
2- Qadın ola erkək sinfin qurbanı,*
3- Ana ola erkəkliyin qurbanı,
4- Bacı ola qardaşının qurbanı,
5- Kəniz ola hiz bəyinin qurbanı.
Kölə ola köləçinin qurbanı;
6- Türkcə ola Fars dilinin qurbanı,
7- Türk ola şovenist Farsın qurbanı,
8- Turan ola Farsistanın qurbanı. (Nə qaldı?)
*- “Bundan sonra sinfi şüarlar yox, yalniz
milli şüarlar veriləcəkdir.” Deyənlər istəməzlər ki, “El gücü sel gücü” ola.
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1312 (Ay yazar, ay şair!)
Milli və sinfi haqların dışında,
Nə sorun var ki, gəzilə peşində? <<<
Nə istək var ki, gəzilə peşində? <<<
Nə bulunar geriçinin aşında?
(Nə bulunar ... Şəhryarın aşında?)

Geriçi aşına k ö l ə l i k salar,
Çünkü quranın zurnasını çalar.
Güntay bəy Gəncalp Fars irticasının şairi olan Şəms Tebrizini

milli şair kimi dəyərləndirib. Çünkü Şəms Təbrizi neçə beyt
şeirində Təbrizin adını çəkibdir.
(Ha ha ha)

Farsca yazılmış əsər Fars malıdır,
Kimin malı edən onun dilidir (şerin)
1313
Geriçi qul yetişdirər Allaha,
Ki qulluq edə (1-) xana, bəyə, şaha,
2- Antiqadın ayədəki tamaha,
3- Antiinsan ayədəki tamaha,
4- Türkü asimilə edən tamaha,
5- Turanı sömürgə edən tamaha;
Ölüm olsun o şairin adına, (o yazarın)
Ki yetmədi xalqının fəryadına,
Yardım etdi türkcənin cəlladına;
1- Demək ki, xəyanət etdi ... qadına,
Həm də xalqını oyadan aydına.
2- Demək ki, xəyanət etdi buduna,
Ki milli düşməni soxa yurduna.
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1314
Düz yazıyla şeir, musiqi, oyun,
Ya oyadarlar ki, olmaya qoyun,
Ya uyudarlar ki, bükülə boyun,
Şəhryarın şeri uyutdu xalqı,*
1- Ki bilməyə nədir insanı haqqı,
2- Ki bilməyə nədir ulusal haqqı,
3- Ki gömülə sinfi və milli haqqı.
*- İnanmasanız o cümlədən Azərbaycanımızın güney bölümünün torpağı ilə insanını on milyard ton duzun zərərlərinə uğratmaq üçün susuzluğun oduna yandırılmaqda
olan Urmu gölümüz ilə 1946-da yandırılmış qalax-qalax
türkçə kitablarımız ilə o kitablarımızın alovlarında yandırılmış öyrətmənlərimizdən sorunuz!

1315
Şəhryar oxumuşdu ayələri,
Bilirdi nədir dinin qayələri, <<<
Cəhlindən doğmadı himayələri;
Xain Şəhryarı cahil sanmayın!
1- Antiqadın olduğunu danmayın!
2- Antiinsan olduğunu danmayın!
3- Antimilli olduğunu danmayın!
Əsməyin irançı Türkün badına, (Paniranist Türk)
Ki fəxr edər Şəhryarın adına! (Oyan qardaş, oyan!)
10.09.2011
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Satqın Türk Farsı Türkə edibdir şah.
(Türkün Allahı alçaqdan alçaqdır,)
(Çünkü alçaq Farsa da oyuncaqdır.)
1316
*- Yazqı yazan
Quran deyər rütbəni Allah verər,*
Şahlıq sunduğu şaha tamah verər,
Tamahın xiracını ... fəllah verər; (Oyad ki, devirsin.)

Quran deyər kölə ol həm Allaha,
Həm də şahlıq əta etdiyi şaha!
*- Demək ki, ...bugünkü yaltaqları da tanıtın!

1317
Dinsiz öz yazqısını özü yazar,
Yazqısını özü yazmayan azar,
Özgəni bəzəyər, özü lüt gəzər;
Dinçi təslim olar yazqı yazana,
Ki köləlik edə mövcud düzənə,
Bilmədən xəyanət edə özünə.
1318
Türkün cəhli ... satqını ... edib Allah,
Satqın Türk Farsı Türkə edibdir şah,
Ki Fars Türkün dilini edə təbah,
Ki Fars Türkün yurdunu edə təbah;
(Ki Fars ... Urmu gölünü edə təbah;)
Satqın Türk satılıb sümük gəmirə,
Sömürgəçi etdiyi Fars sömürə.
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1319
Türk xalqı istər ki, yön dəyişdirə,
Satqın Türk istər ki, don dəyiçdirə,
İç düşməni hədəfə irişdirə,
Heç bir irançı Türkə inanmayın!
İstiqlalçı olun ki, qınanmayın!
Azərbaycanımızın güney bölümünün torpağı ilə
insanını on milyard ton duzun zərələrinə uğradmaqla qazanclar əldə etmək üçün susuzluğun
oduna yandırılmaqda olan Urmu gölümüzün harayına çatan qəhrəman xalqımızdan öncə hansı
azərbaycanlı torpaq ağası, hansı tacir ilə onları
təmsil edən hansı molla, hansı millət vəkili, hansı irançı yazar ilə şair və sənətçi o cümlədən
Urmu gölünün harayına çatdılar ki, bugünkü milli hərəkətimizin içində yerləri ola bilsin?
Satqının buynuzu olmaz.
Heç bir şəklin nitəliyi (mahiyyəti) dəyişməz:
Heç bir don dəyişdirənə inanma!
Don dərişdirən satqınlara inandın ki, bu günə qaldın.

Haqq nədir? haqlı kimdir? bilməliyik,
Verilməz haqqımızı almalıyıq.
15.09.2011

Baltacı Araz
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Bugünkü xəbis “lider”ləri tanı!
1320 (Ateist ~ Öz yazqısını yazan)
“Allah” istər erkək-Türkü qoruya,
Qul etdiyi Türk qadını çürüyə, (Ayələrə görə)
Ateist Türkü öldürüb-sürüyə, (Ayələrə görə)
Ağıl lazımdırsa ki, cəhli gömə,
Cahil lider gərək ağzını yuma.
1321
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyəni at,
İnsan haqlarının düşməninə qat,
İç düşmənlərdən arın ki, kama çat! <<<
Hər siyası bir sinfi təmsil edər,
Təmsil etdiyinin yolunu gedər.
1322
Arazizmi hansı elm gömə bilər? (Hələ doğulmayıb.)
Arazizm cəhli beyinlərdən silər,
Arazizm cəhlin saqqalına gülər;
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən erkək,
… Antiqadın sinifə verər dəstək.
1323
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyənə de!
İrticanın donunu geyənə də!
İrticanın poxunu yeyənə də!
Söylə ki, geriçi kütləni bölər, <<<
Bölünən kütlənin birliyi ölər.
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1324
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən bilir,
Bilir ki, kimin zurnasını çalır,
Bilir ki, xalqın aşına nə salır;
<<<
Antiqadın sinifin təmsilcisi,
İstəməz qurtula çənlibelçisi. <<<
(Üzeyirin koroğlu operasından nə öyrəndin?)

1325
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən kordur,
Görə bilmədiyi qazılmış gordur,
Arazizminə silahlanmış hürdür;
Gömüləcək quranın ayəsidir,
Antiqadın ayənin qayəsidir. <<<
(Antiinsan ayənin qayəsidir.)
1326
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən pisdir,
Antiqadın ayə təkin nəcisdir,
Xalqına cəhl aşılayan xəbisdir; (C. aparar cəhlistana.)
Bugünkü xəbis “lider”ləri tanı!
Hər liderin sözünə uyma yanı. <<<
Bu günün yarını var, / Geriçi ürünü var,
Geriçi tanınmasa, / Dinçilik sorunu var.
(Allahlıq sorunu var. / Hizbullah sorunu var.)
Artırıb deməliyəm ki, təcrübə etdiyimiz o cümlədən xumeynizm
kimi faşiti məktəblərə düşünsəl taban yaradan Dədə Katiblər kimi
şairlərin və Səlimlər kimi növhəçilərin çağı sovuşubdur.
Cənab Gunaz Tv oyan!
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Bugünkü xəbis liderləri tanı!

1327
Ay doxsan beş faiz sinfi kölə Türk,
(Ay doxsan beş faiz milli kölə Türk,)
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyəndən ürk,
Yoxsa sudan çıxarıla bilməz kürk;
Türkü sekular Türk qurtaracaqdır,
Dinçi Türk dərdini artıracaqdır.
1328
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən tülkü,
Cəhl aşılayar ki, uyuda Türkü,
Ki daşına beş faiz Türkün yükü,
Türkün Tanrısı beş faiz erkəkdir;*
Milli və sinfi kölə edən ... bəydır.
*- Tanrı yəni yazqı yazan. (~ Siyası anlamı)
Səksən beş ildən bəri Azərbaycanı Farsistanın sömürgəsi və
Azərbaycan Türkünü Fars millətinin milli köləsi edənlər də
Azərbaycan Türkünün yazqısını yazan satqın Türk tacirləri
ilə onların millət vəkilləri və bürokratlarıdırlar ki, Türkün
milli varlıqları ilə milli mənfəətlərini sinfi qazanclarına qurban verib və gəmirdikləri sinfi sümükləri üçün neçə ölkəli
İranın ticarı bazarı ilə Fars kökənli dövlətinin (tərkib hissəsi kimi) sahibləri dəyərləndirib və Azərbaycanın istiqlalçı
Türkünü mərkəziyyətçi və irançı etmək üçün də müxalifət
donuna girmiş Türk soylu federalçıların yardımı ilə təmsil
olunmaqdadırlar. (Tanıdınmı federalist Türkləri?)
Diqqət: Azərbaycandan Farsistana köçmüş yazqı yazan
satqın Türklərin dışında qalan on milyon civarındakı
Türklər də Azərbaycanın yerli Türkləri təkin milli və sinfi
kölədirlər.
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Bugünkü xəbis liderləri tanı!

1329
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən cahil,
Hansı sinif üçün sayılar “aqil”?
Hansı ölçü ilə sayılar “adil”?
İnsan haqları ədlin ölçüsüdür,
Laik və sekular Türk yolçusudur.
1330
“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən adam,
Deyər quran ayəsindəki Xudam,
<<<
Haqq verməyib adam sayıla madam, <<<
(Haqq verməyib eşitçi ola madam,) <<<
(Yoxsa gömülər Tanrıdevər məram,)
(Məram göməni öldürtdürər ... imam,)
Quran yasallaşdırıb köləliyi,
Antiqadına sunub mövlalığı.
Antiinsana sunub mövlalığı.
02.10.2011

Baltacı Araz
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Terrorist yetişdirən qurandakı siyasi Allahın
siyasi islam dinini məhkum edirik.
Azadtribun sitəsinin yaydığı acı xəbərə görə noyabrın 19-unda
ateist yazıçımız Tağıyev Rafiq Nəzir oğlu fanatik dinçilər tərə
findən biçaqlanıbdır. ... Elə ona görə, o cümlədən düşüncə sərbəstliği ilə insan haqları naminə hörmətli Rafiq bəy Tağıya suiqəsd edən terroristlər ilə birlikdə, o terrorçulara dolaylı olaraq
terror haqqı qazandırmış Azərbaycanımızın milli-demokratik
hərəkətini yolundan sapdırmaq istəyən və qurandakı siyasi Allahın “ədalət”ini bərpa etmək üçün “günahkar”ların siyasi cəzalarını da bəlirtmiş ayələrin uyqulayıcıları olacaq siyasətdə dinçi (hizbullah) kəsimini də qınayırıq. 21.11.2011 Baltacı Araz
Quranın 7-ci surəsi, 136-cı ayəsi:
Biz də ayələrimizi (antiqadın və antiinsan ayələrimizi – Araz) yalan hesab edib onlardan qafil olduqları (onlara e'tinasız yanaşdıqları) üçün (Fir'on əhlindən) intiqam alaraq onları dənizdə batırdıq.
Surə 8, ayə 12:
(Ya Peyğəmbərim!) Xatırla ki, o zaman Rəbbin mələklərə belə
vəhy edirdi: "Mən də sizinləyəm. Mö'minlərə qüvvət (mətanət)
verin. Mən kafirlərin ürəklərinə qorxu salacağam. Onların boyunlarını vurun, bütün barmaqlarını (əl-ayaqlarını) doğrayın!"
Surə 9, ayə 111:
Allah, şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və öldürülən mö'minlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və
Qur'anda haqq olaraq və'd edilmiş Cənnət müqabilində satın
almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz
sövdəyə görə sevinin. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!
*- “Savadsız” Böyük Rəsuloğlular ilə İsa Qəmbərlər deyirlər:
"Tanrı türkü qorusun." (Quyruğu qapı arasında qalana inanma! - Araz)
(Yəni o cümlədən Rafiq Tağının çağdaş tənqidlərindən .... - Araz)
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*- GAİP (Ümmətçi yetişdirəcək, yağışdan qurtarıb damcıya
uğradacaq Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi) deyir:
"... Şiələrin rəhbəri imam Hüseyn ... biz şiələrə yol göstərdi.
Əqidə və inanc yolunda öldü var, döndü yoxdur. ... "
(Yəni, “GAİP” da deyir ki, hizbullah qalın! - Baltacı Araz)
Quranın on iki imamı yoxdur, (Şeyx H. şah olmamışsa mənə nə?)
Ayətullah adlı qulamı yoxdur, (Şah olsaydı nə verərdi zənənə?)
Hüccət- ilə şeyxulislamı yoxdur;
(Surə 14, ayə 4. >)
İmamsız Allahın dini islamdır, (İslam Ərəblərə aid bir dindir.)
İslam dininin qurbanı ... madamdır. <<< Baltacı Araz
*- Mahmudəli Çöhrəqanlının Az. xalqına Müraciəti:

“... İslamı dəfələrlə qorumuş biz türklər inancımıza sadiqiq. İslam ümmətiyik, amma millət olaraq hürr yaşamaq
haqqımızı da kimsə əlimizdən ala bilməz...” GAMOH
(Ay savadsız “Gamoh”, ümmətçi millətçi ola bilməz. B. Araz)

*- Güntay Gəncalp deyir: Kərtənkələlərə ölüm!
Dinimiz bir canavar yapdı bizi, bir canavar
Buluban öldürəlim, hər nə qədər canlı ki, var
Yoxsa min türlü mələklər bizi röyada boğar
Var “cihad” əmri ki, bitmiş işi kərtənkələnin
Vuralım sərtcə, tökülsün dişi kərtənkələnin
Biz savab bəkləyirik Tanrı qatından da savab Surə 3, ayə 15.
Mənəvi haldı bu, əsla ona denməz ki kabab Surə 18, ayə 31.
Əhli-İslama gəlib böyləcə bir yaxşı cavab
Öldürülsün də beşi, yüz beşi kərtənkələnin
Öncə erkəkləri, sonra dişi kərtənkələnin.
Xabi-qəflətdə yatan ümməti-islam oyanın!
Səf çəkib vəhdət içində duruşub bir dayanın!
Kirli kərtənkələnin həm o yanın, həm bu yanın
Quşadın, fikri dağılsın, düşü kərtənkələnin (ölüm fitvası verin!)
Təslim olmazsa, sökülsün döşü kərtənkələnin (öldütdürün!)
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Ələ almaq gərəkir yaxşıca bir saplı yaba
İncəlikdən çıxaraq olmalıyıq türlü qaba
Minərək at və qatır, bəlkə traktor, araba
Yekə daşlarla əzilsin başı kərtənkələnin
Göstərilsin də sürünsün ləşi kərtənkələnin
Bu savaşda ulu Tanrı, kömək ol qullarına
Yardım et, qüvvə gətir qullarının qollarına
Ver qolaylıq bu mücahidlərinin yollarına
Sel olub axsa əgər göz yaşı kərtənkələnin
Var cihad əmri bitibdir işi kərtənkələnin.
02. 03.2010 Güntay Gəncalp
Görəsən Avrupada da böylədi?
Baltacı Araz
Qurandakı antiqadın və antiinsan Tanrıya
qafa tutanlar kimlərdılər?

Arazizm aldırtdıracaq kamını,
Rafiq Tağıların intiqamını.
Rus imperializminin oyuncağı olan Fars şovenizminin islamçı
qoluna yol göstərən ayətullahların fitvaları nəticəsində 19.11.
2011-də yeddi yerdən biçaqlanan və 23.11.2011-də vəfat edən
Rafiq Tağı şəhidimizin ürəyi dağlı ailəsinin və insan haqlarından yana insanların başı sağolsun! Antiinsani ideolojiləri göməcək Arazizm şəhidlərimizin intiqamını alacaq. Yoxsa tökülmüş qanlarımız da yerdə qalacaq. 27.11.2011 Baltacı Araz

Könüllü manqurt olan müsəlmandı,
Onu manqurt edən dinsəl imandı,
Cəhlin doğurduğu iman yamandı,
Qurandakı Tanrıya qafa tutan,
İnsan haqlarıdır, ay cahil utan!
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Rafiq Tağı deyər ağlama qızım!
(Bu şerimi Qəmər Tağı qızımıza ithaf edirəm.)

1331
Rafiq Tağı deyər ay “qızım-quzum”,
Ay canım-ciyərim, ay iki gözüm,
Sən dözə bilməsən, mən necə dözüm?
Mən sənin gözünlə dünyaya baxdım,
Qaranlıqları gömmək üçün şaxdım.
1332
Rafiq Tağı deyər ay dərdli qızım,
“Ölü“ləri ... dirildəcəksə ... sözüm,
Sənə də lazımdır azacıq dözüm;
Mənim ölümün dirildəcək xalqı,
Ki alına ... məzlum qadının haqqı.
1333
*- Həyat yoldaşım
Rafiq Tağı deyər ay nazlı qızım,
Nazını çəkər ... Nigarım*, Eyvazım,

Yoxsa dığlayar Baltacı Arazım;
Sanma ki, intiqam alanın yoxdur,
İslam dinini göməm yolçu çoxdur.
1334
Rafiq Tağı deyər ağlama qızım,
Məni yaxan dini yaxacaq közüm,
Kinsiz bula bilməz dərdinə çözüm;
Ağlamaq söndürər dağlı ürəyi,
Kindir devrimçi ağılın yeməyi.
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Rafiq Tağı deyər ağlama qızım!

1335
Rafiq Tağı deyər tanıdar sözüm;
Murdar əski od tutub-yanmaz qızım, (susar)
Onu görüm tutsun yediyi duzum;
Qatilim islamdır, ortağı (1-) dükdür,*
2- “Tanrı türkü qorusun” deyən Türkdür.
3- Xurafatçı qurandan yana Türkdür.
4- Xilafətçi qurandan yana Türkdür.
5- Antiqadın qurandan yana Türkdür.
*- dük (Fr. duc) http://www.tdk.gov.tr/
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en
yüksek soyluluk unvanı
Ürəyi dağlı Qəmər qızım, atan Rafiq Tağını o
cümlədən Selda Bagcan-ın Denizlerin dalgasiyim*
adlı mahnısını burada dinləyə bilərsiniz.
*- http://www.youtube.com/watch?v=hgGMfropOJI

)

Kabab olan istər ki, şiş də yana,
Arif odur ki, işarədən qana;
“Həm axırdan, həm torbadan yeyilməz”,
Neçə üzlü “lider”ə baş əyilməz.
(Yolunu düzəlt, və radikallaş! Çünkü)
(“Bugünkü vətən övladı xam deyil.”)
15.12.2011

Baltacı Araz

Bu şerim Rafiq Tağının qızı Qəmərin
atasının qatilinə yazdığı açıq məktubunu
sonuclandırmaq üçün yazıldı.
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Cahili ələşdirməsən oyanmaz.
(Yeni kitabın ilk yazısı da ola bilər.)

1336
Haqq söz söyləyən araşdırıcıdır,
Zalıma görə ... qarışdırıcıdır,
(Cahilə görə ... qarışdırıcıdır,)
Zalıma qarşı barışdırıcıdır;
Marx cahil məzlumları barışdırar,
Zalımların canına darışdırar. <<<
1337
Ağıllı dost dosları barışdırar,
Səhvli dost bilmədən qarışdırar,
Səhvsizin canına darışdırar;
<<<
Səhvli dostun ölçüsü, yöntəmi,
Düşmənə aiddir ay cahil əmi!
(13.04.2012 Günaz Tv Azərəxş bəy) <<<

1338
Səhvli dostun ölçüsü yanlışdı,
Harda yanlış ölçü işə qarışdı,
<<<
Orda dost dostun canına darışdı;
Yanlış ölçü doğrunu yanlış sanar,
Başı daşa dəydikdən sonra qanar.
1339
Sıradan insan ... qənd-şəkər ürətər,
Cahil insan cəhlə nökər ürətər,
Seçkin insan doğru fikir ürətər;
Doğru fikir haqqı haqlıya verər,
Cahilin meyvəsini düşmən dərər.
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Cahili ələşdirməsən oyanmaz.

1340
Sıradan insan seçkinə bənzəməz,
Hər mey içdiyin içkinə bənzəməz,
Qonuşkan dərdli suskuna bənzəməz;
Seçkin ancaq seçkin ilə ölçülər,
Yüz kərə ölçdükdən sonra biçilər.
1341
İnad cəhlin xeyrinə zurna çalar,
Qurur cəhlin intiqamını alar,
Tənqidçini təhqir etməyə dalar; <<<
Yanlış ölçü tənqidi təhqir sanar,
Pis yöntəmin oduna yaxşı yanar.
1342
Yanlış ölçünü pisləyən tapılar,
Əyrini düzəltmək işi yapılar,
Doğru və yaxşı söz göydə qapılar,
Cahili ələşdirməsən oyanmaz,
Yaxşılıq ölməz, qanına boyanmaz.
1343
Cəhlin qururu deyər cəhlimi öy!
Cəhlimi öyməyən tənqidçini döy!
Yetməsə, ata-anasını da söy!
Cəhlin qururunun qulağı kardır,
Söz eşitdirənə cəzası “dar”dır.
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Cahili ələşdirməsən oyanmaz.

1344
Cahil insan cəhlini elm sanar,
Tənqidə uğrasa, od tutub yanar,
Yandırıb-yaxmaq üçün elmi danar;
Cahil insan monoloqdan yanadır,
Dinləyib-duymaq ilə biganədir.
(Diyaloqçuluq ilə biqanədir.)
1345
Cahilin də bildiyi çox şey vardır,
Nə yazıq ki, baxış açısı dardır,
“Dar görüşlüyəm” demək ona ardır;
Cəhli qoruyan cəhlin qururudur,
Silahsızlandırmağı zərurudur.
1346
Cəhlin qururu yalançı da edər,
Yalançının abırı əldən gedər,
Qazandığı şərəfi olar hədər;
Günəşi gizlədə bilməz heç bir şey,
Nə bulud parçası, nə yer ilə göy.
1347
Cəhlin qururu istər ki, mat edə,
(Şahid peşində gəzər ki, at edə,)
köhnə suçuna görə “bədzat” edə;
Cəhlin qururu tənqidi qol sayar!
Tənqidçiyə qarşı qol vuran cayar.
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Cahili ələşdirməsən oyanmaz.

1348
Cəhl övqücüsünü bağrına basar,* (1 və 2)
Yönəltən övqücüyə qulaq asar, (öyən kimsə)
(Xət verən övqücüyə qulaq asar,)
Ovlandıqdan sonra kəsəni kəsər;
Cəhlini göm ki, qırılmaya bayda,
İş işdən keçdikdən sonra nə fayda?
*- 1-) Əzizim, sən seçkinlərə aid sayısız
özəlliklərin ən yaxşılarından oluşmusan.
*- 2-) Əzizim,
“Səndə Məcnundan bətər aşiqliq istedadı var”
“Aşiqe sadiq sənsən, Məcnunun ancaq adı var”.
“Eşşəyini körpüdən keçirmək istəyən” ağıl
azdırıcıları da tanı! Sən osan ki, varsan.
Yaxşı, yaxud daha yaxşı olmağa düşündürən
tənqidçilərdən öyrən və öyrət!
13.04.2012
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Siyasət mülkiyyət şəklindən doğar.
(Sekularizmi din ilgiləndirməz,)
(Antisekularist bilgiləndirməz.)
1349
Mənə nə hər dinin neçə dalı var, (budaq)
Hər dinin ... kölə edici malı var,
(+ Hər dinin zəhərləyici malı var,)
Arazizmin qaymaq ilə balı var;
Obalı arazizmi boykot edir,
Dinçi yazarların dadına yetir.
1350
Hər dinin varsa beş-on-yirmi qolu,
Hər qolun da neçə barmağı, yolu,
Hər yolun da bir neçə sağı, solu,
Yüzdən fazla parti qurulmalıdır,
Bu səbəbdən dinlər burulmalıdır.
Bugünkü Türk, dini burmaq istəyir,
Çünki dinsiz dövlət qurmaq istəyir.
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Siyasət mülkiyyət şəklinən doğar.

1351
Hər sinfin bəlli özəlliyi vardır, (mahiyyət)
Ya burjuvadır, ya da mülkədardır,
(Hər birinin kiçik, böyükü vardır,)
Yaxud işçidir ki, bir növ davardır,
Mahiyyət mülkiyyət şəklindən doğar,
1- Yapıcı şəklindən “ədalət” yağar.
2- Toplumsal şəklindən insanlıq yağar.
15.04.2012
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Sekularizm yem deyil ki, dərmandır.
(Ovlanıb-kabab olan müsəlmandır.)
1352
Sekularizmi yem təkin qullanan,
Quranın əzdiyi... qadından utan! <<<
Sekularizmin düşmənidir quran;
Sekularist dinlərə üz döndərər,
Göksəl” kitabları göyə göndərər.
1353
Sekularist yersəllikdən yanadır,
Çünki insanın tanrısı anadır,
Niyə övladının halı fənadır?
<<<
Çünki tanrılıq insandan alınıb,
Başqa bir yazqı aşına salınıb.
1354
Sekularizm deyər qoyma xalq azsın,
Söylə öz yazqısını özü yazsın,
Köləci yazdığı yazqını pozsun,
(Dinlərin yazdığı yazqını pozsun,)

Çünki quranın tanrısı tapılmaz,
(Çünki cisimsiz yox təkin tapılmaz,)

Onsuz onda dəyişiklik yapılmaz.
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Sekularizm yem deyil ki, dərmandır.

1355
Quranın ... qadına yazdığı yazqı,
Yazılıbdır ki, uyqulaya ... Ləzgi,
Baş qaldırmaya alnındakı cizqi; <<<
Quran edib qadını erkəyə qul,
Bu haqda ayələri vardır bol-bol.
1356
Quran haqq verməyib sorğu sorasan, (1)
Ap-açıq ayələrini yorasan,
(2)
Dəyişməz qanunlarını burasan,
(3)
Bugünkü Türk, dini burmaq istəyir,
Çünki dinsiz dövlət qurmaq istəyir.
1357
Politikacı qadın çadra örtməz,
Örtü örtdürənin yolunu getməz,
Antiqadın-quranı reklam etməz; <<<
Örtü örtən siyasətə qatılmaz,
Sekularizm heç bir dinə satılmaz.
(Sekularizm dinsəl bada satılmaz.)
(Sekularizm azadlığa satılmaz.)
(Demokrası da nazizmə satılmaz.)
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Sekularizm yem deyil ki, dərmandır.

1358
Sekularizmin düşmənini tanı,
Ki öpər Elçibəy təkin quranı,
Ki atabəyliyə sata ananı;
<<<
Quran atabəyliyin kitabıdır,
(Quran dərəbəyliyin kitabıdır,)
Qadını kölə edən ərbabıdır,*
Məhsulu çəkdirdiyi ... əzabıdır.
*- Quranı yazdıran siniflər.
1359
Yalan sümük deyil boğazda qala,
Elçibəy antiqadın idi bala, <<<
Quranı öpdü ki, qadın qul qala;*
Dinsiz dövlət eşitçi dövlət olar,
Yoxsa qadın erkəyə ümmət olar, (kölə)
Ümmətçi-liyi gömən millət olar.**
(Eşit hüquqlu etnik ... millət olar.)
Milli güc eşit hüquqluluqdadır,
Birliyin məhsulu mutluluqdadır.
Başqa deyişlə:
Mutluluq yoxsa, birlik yoxdur.
Birlik yoxsa, eşit hüquqluluq yoxdur.
**- “Naəhl olana mətləbi qandırmaq olurmu?”
Sabir
423
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Mətləb, “eşitçilik” ilə millətçilik”dən
real və bilimsəl anlayışdır.
O cümlədən Məhəmməd Əminlərin,
Elçibəylərin “millət” qavramından
yanlış anlayışları biz Türkləri bu günə qoydu. Bütpərəstliyə son!
*- MUSAVATÇILIĞIN ANTİŞÜUBİYƏ
GÖRÜŞLƏRİ. GÜNTAY GƏNCALP

“1992-ci ildə Milli Məclisdə cümhurbaşqanlığı törənində and içərkən Səfəvi
simgəsi olan bir mollanın önündə Elçibəyin Qurana and içməsi səfəviyətin
dirilişinə yol açırdı. ...
Modern bir ölkənin cümhurbaşqanının
Quranı o ölkənin anayasasıdır.
Anayasaya and içmək yetərlidir.”
31.03.2012
www.oyrenci.com/news.php?id=9643
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Dinsiz dövlət dərdlərin dərmanıdır.
1360
Ay milli hərəkətin Türk qadını,
Aktiv ol ki, tanıtasan adını, (sinfi adını)
Əsdirəsən sinfi-milli badını;
Qadın sekular etsə millətini, <<<
Qurtarar qadını, məmləkətini.
1361
Dinçi erkək, qadının düşmanıdır,
Dinsiz dövlət çox dərdin dərmanıdır,
Dinsiz dövlət qurmağın zamanıdır;
Dinsiz dövlət eşit hüquqlu edər,
Eşit hüquqlu öz yolunu gedər.
1362
Sekular, ana-bacısını sevər,
Dərmanın dadlı-acısını sevər,
Qurtarıcını, nacisini sevər
Dinin qurbanı qardaşda ... ürəkdir,
O ürəkdir ki,
Qar kimi soyuqdur, daş təkin bərkdir.
1363
Xəstə ürəkləri sağaltmaq üçün,
Üzü qaraları ağartmaq üçün,
Uyqarlaşdıran addım atmaq üçün,
Dinsiz dövlət lazımdır Türk xalqına,
Ki çata bilə insani haqqına.
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Dinsiz dövlət dərdlərin dərmanıdır.

1364
Sekularizmin içində çox şey var,
Eşitlik havasını çalan ney var,
Sağlam azadlığı məst edən mey var,
Sekulardan qorxan Şəhnaz Qulamı,
İfşa etməz antiqadın islamı.
Aniqadın olan islam dinini ifşa etməyən qadın,
“Qadın haqları”nın müdafiəçisi sayılmaz.
1365
Araz “Uyqarlaş!” kitabında yazıb,
Yazıb ki, din hansı haqları pozub,
Kimin xeyrinə kimə qəbir qazıb;
Dinin … antiqadın ayələrini,
Oxuyan anlayar qayələrini.
28.04.2012
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Ağıl öldürən qatilləri tanıt!
(Arazizm Türkün milli şüurudur,)
(Hər baxımdan devrimci teorudur.)
1366
Deyir “Mənim fikrim elin fikridir,”
“Məkkəmizdən əsən yelin fikridir,”
“Antiqadın edən feilin fikridir,”
(~ Əxəvanolmüliminin fikridir,)
“Arazın fikri (guya ki,) şəxsidir,” (?!)
“Oyunu şəxsi fikrinin rəqsidir.”
1367
El oluşub çeşitli siniflərdən,
Sinfi savaş aparan həriflərdən,
Araz himayət edər zəiflərdən,
Hər sinifin başqa ölçüsü vardır,
Sinfi ölçüsü olmayan “davar”dır.
Milli şüuru olmayan “davar”dır.
1368
İslam dini ərəbizmin dinidir,
<<<
Teorizə edən köhnə beynidir,
İslam dini ilə faşizm eynidir,* > (Cənab ...!)
Kökünü qazan bilikli kinidir; > (Arazizm)
Dinçi Türkün fikiri yadın fikridir, <<<
Ərəb soylu antiqadın fikridir.
*- Yaxşıya hörmət edərlər, pisi xar.
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(Cənab ...!)

Ağıl öldürən qatilləri tanıt!

1369
Ümmətçi Türk millətçi ola bilməz,*
Milli dərdinə çarə bula bilməz,
Qadının qadasını ala bilməz,
Araz deyər ay milli-demokrat Türk,
Din aşılamaq istəyən Türkdən ürk!
*- Çəlişkili düşünməyə son!
Əxəvanolmüslimin qadın içərə bilməz.

1370
İnsan haqları dünyəvi haqlardır,
Uğrunda savaşan bütün xalqlardır,
Dinin qurbanı ... arvad-uşaqlardır,
İnsan haqları uğrunda bu savaş,
Tarix boyunca yürütülmüş qardaş.
1371
Arazın fikri xalqının fikridir,
<<<
Azdıran Ərəbin Əbubəkridir,
Əlisinin hiləsidir, məkridir;
Dinçi, ərəbizmin yolunu gedər, (kiş və mat!)
Eşit hüquqluluqdan yoxsun edər. (kiş və mat!)
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Ağıl öldürən qatilləri tanıt!

1372
Arazın fikri aydının fikridir,
Tümrüs yolçusu qadının fikridir,
Milli-demokrat budunun fikridir;
Arazın şeri oyadacaq xalqı,
Ki alına bilə verilməz haqqı.
1373
Araz milli devrimi amaclayıb,
Dərdləri çözümləyib, sonuclayıb,
Türkü sapdıran Türkləri suçlayıb;
Səhvini düzəltmək istəməyən Türk,
Tanınmasa, başımıza qoyar börk.
17.05.2012
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Laiklik dövləti sekular etməz.
(Dövləti kim sekular edəcək?)
(Milləti kim sekular edəcək?)

(Şəhid verən aydınmı?)
(Şəhid verən aydınmı?)

1374
Laik ol ki, dövlətdən ayır dini,
Sekular ol ki, fikrin ola yeni, (Kültür devrimi yap!)
YOXSA yuyula bilməz kirli beyni;
Qur laik və sekular dövlətini,
Ki çağdaşlaşdıra Türk millətini.
1375
Hər dövlətin ideolojusu var,
(~ Hər dövlətin qırmızı xətləri var,) (Özəl mülkiyyət, ...)

Geriçinin məhsulu olar ... “davar”,*
(< manqurt)
Çağdaş geriçiliyi ... kənddən qovar; (kültür devrimi)
Laiklik dövləti bağımsız edər,
(1)
Sekular dövlət çağdaş yolu gedər. (2)
*- Müsəlmana yer versən, başmaqlarını da
yerləşdirər. Min dördyüz illik təcrübəmiz
gələcək nəsillərimizə də yetər.
1376
İki yoldan birini seçməliyik,
Ya pis ölçüylə ölçüb biçməliyik,
Ya da çağdaşlığa ... and içməliyik;
Nala-mıxa vuranı vurmalıyıq,
Çağdaşlaşdıran dövlət qurmalıyıq.
Laik-sekular dövlət qurmalıyıq.
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Laiklik dövləti sekular etməz.

1377
Laiklik dövləti sekular etməz,
Geriçi, xalqımın yolunu getməz,
Çağdaşlaşmayan hədəfinə yetməz; <<<
Geriçi dövlət beyni daşlaşdırar, (qəlbi)
Sekular dövlət də çağdaşlaşdırar.
(kültür devrimi yapar.)

1378
Kütlə yetişdirər ancaq ... badımcam,
Dövlət yetişdirər ... bilimsəl insan,
(Dövlət yetişdirər haqsevər insan,)
(Dövlət yetişdirər yurdsevər insan,)
(Dövlət yetişdirər mübarız insan,)

YOXSA inkişaf etməz ... Azərbaycan;
Xalqın vergisindən bəslənən dövlət,
(Milli sərvətlərdən bəslənən dövlət,)

Çörək verəninə etməz xəyanət.
(Milli inkişafa etməz xəyanət.)

19.06.2012
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Çingiz deyir (Öz Türk)
Türk müsəlman qalacaq.
(Sekularizmi din ilgiləndirməz,)
(Antisekularist bilgiləndirməz.)
(Düşünməyin qoyacağınız börkə,)
(Otuz illik təcrübə yetər Türkə.)
1379
Çingiz bəy sanır Turan ormanıdır,
Türkü oluşduran müsəlmanıdır, (diqqət!)
Tanrının qanunları dərmanıdır;
Çingiz bəy deyir Türk müsəlman qalsın,
(= İnsan haqlarını gömməyə dalsın,)
(Qadın ilə ... aydını dərdə salsın.)
1380
Xumeyniçi Fars istədi qorxuda,
Ki Türk soylu geriçini oxuda,
Tanıya bilə varı da, yoxuda;
Çingiz dedi din Türkün dərmanıdır,
Türk, Tanrının düzgün müsəlmanıdır.*
*- Reaksiya, bəhanədir ki, din reklam oluna.
Halbuki, sekularizmi din ilgiləndirməz.
(İslam dini ananas deyil, bəlkə antiqadın,)
(antiinsani ayələrdən oluşmuş ideolojudur.)
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Çingiz deyir Türk müsəlman qalacaq.

1381
Çingiz bəy bəyənməyir hizbollahı,
Deyir mən olmalıyam zillollahı,
Ki tanıtam qurandakı Allahı;
Allah quranındakı ayələrdir,
İçində daşındığı qayələrdir.
1382
Çingiz bəy mollaların mollasıdır,
Elə Məcnundur ki, din Leylasıdır,
İnsan haqlarının baş bəlasıdır;
Hansı insan haqqı ... antiqadındır?
Tanrının faşist olduğu aydındır.
1383
Çingiz deyir Türk müsəlman qalacaq,
Yəni erkək Türk dörd arvad alacaq,
Hər gün başqa yorğan-döşək salacaq,
Arvadına dörddə bir pay verəcək,
Arvadı ona rəgli çay verəcək. (dörd rəngli)
1384
Çingiz deyir müsəlman qal ki, sevəm,
Bir qat çox irs apara oğlan nəvəm,
Sözə baxmayan arvadımı dövən,
İnsan haqlarını satam qurana,
Azərbaycanı döndərəm ormana.
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Çingiz deyir Türk müsəlman qalacaq.

1385
Çingiz deyir müsəlman qal ki, gülüm,
Birçəyinə gülüm ki, oldun qulum,
Yoxsa gərçəkləşməzdi mənim yolum;
.... Boşanmaq haqqını qadından alım,
Anasını uşaqsız yola salım.
1386
Çingiz deyir Türk müsəlman qalacaq,
Yəni dinin zurnasını çalacaq,
Gərəkli dinsəl cihada dalacaq,
Ki qadını başçı seçə bilməyə,
<<<
Qadın qanun ölçüb-biçə bilməyə.
1387
Tanrıdan sorğu sormaz dinçi erkək,
Tanrıdan qadın sorğu sora gərək, (yasaqdır)
Çünki kölə olmaq istəməz ürək;
Tanrı edib qadını erkəkə qul,
Bu haqda ayələri vardır bol-bol,
Yaşamın hər sahəsində, ay Bətul!
1388
Xalqın geriçisi ... müsəlmanıdır,
Xalqın eşitçisi din düşmanıdır,
Dinsiz dövlət xalqımın dərmanıdır;
Dinsiz dövlət qurduracaqdır yolum,
Zərərsiz müsəlmana qurban olum.
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Çingiz deyir Türk müsəlman qalacaq.

1389
Dinçi şahlıqdan yana rejim qurar,
Təslim olan xalqın ağlını burar,
Baş qaldıran xalqın boynunu vurar,
Şahların da prezident şəkli var,
<<<
Tanıtsan, İlham məni kəddən qovar.
1390
Demokrası kütləni sərbəst edər,
Hər sinf, hər kəsim öz yolunu gedər,
Ən ağıllı sinf ... təyin edər qədər,
Ağılsızın əməyi olar hədər,
Varlının pulu var, yoxsulun eli,
“El gücü sel gücü”dür, qırar beli.
www.tebrizsesi.com/site/meqale/14-meqaleler/7146-1391-02-24-06-13-35

“Azərbaycan milləti müsəlman idi,
müsəlmandı, müsəlman qalacaqdır. ...”
Gingiz Öz Türk
14.05.2012
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SON SÖZ
1391
Araz şeri ucalara qaldırdı*
Ağılın sazını şeirə çaldırdı
Bilimsəl şer ilə cəhlə saldırdı
Duyğu ovlayıcı peşində gəzər
Cəhalətin kökünü ağıl qazar
*- Alçaq könüllülüyün də həddi var
Çünkü təqlidçi şəhərli, kənddi var
1392
Mən siyasətin sazını köklədim
Siyası biliki şeirə yüklədim
Politikanı sənətə əklədim
Mən Əynşteyn təkin axtardım, tapdım
Şeirin ən güclü bombasını yapdım
Bu bombalar ilə düşməni vurun
Etkisini Hiroşimadan sorun
1393
Mən elmi çevirdim qolay bir dilə
Alim olmayan da anlaya bilə
Dönüşə çağdaş düşüncəli elə
Çünkü elmdən başqa hər şeyi var
Bilimsəl düşünən çarəni tapar.
Bu əsər çevrilsə başqa dillərə
Quluq etmiş olar qardaş ellərə
436

Son söz.

1394
Hansı çiçəkli bağı gəzməmişəm?
Hansı şanın balını süzməmişəm?
Hansı dinsəl qonudan yazmamışam?
Mən aydına düşən işi görmüşəm
Biliklərimi iləri sürmüşəm.
(Vuranı vurduğu yerdən vurmuşam)

Hər bir düşüncənin reklam haqqı var,
Yaxşıya hörmət edərlər, pisi xar. <<<
1395
Araz dinə qarşı fikir yürüdüb
Quranın ayələrini çürüdüb <
Dinin su içdiyi kökü qurudub
Görəsən ikinci Araz doğacaq?
Yoxsa yağmur yerinə od yağacaq?
Xalqı qoyun edən çoban sağacaq?
1396
Quranın da tanrısı cəhl yaradıb
Diktatorlar təkin fikir yürüdüb
Haqqına əl qoyduğunu çürüdüb
Araz ağıl yaradıb Türk xalqına
Ki çata əl qoyulduğu haqqına
Tanrının kim olduğunu öyrətin!
Tanrılığı ölümünə uğratın! <<<
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Son söz.

1397
Sən tarix yaradacaqsan əsərim
Səni yaraddı mənim alın tərim
Ki qurtula ... erkək əlindən pərim
Araz devrimçi xalq əkdi ki, doğa
Buludundan ... insan haqları yağa
“Uyqarlaş” adlı əsər olan yerdə,
Kölə edən əsər oxunmaz bir də.
(Füzulunun şeiri oxunmaz bir də.)

1398
Sən dedin ək-biç ki, mən dartım dəni
Həm də yayım sən yazan ... məqaləni
Mən də yazdım ki, oyadam ... zənəni
Böyləmi qarşılayacaqdın məni?
Ay boykotçu yaz qələbə çalacaq
“Üzü qaralıq kömürə qalacaq.”
1399
Tanı bunları!
Arazı boykot edən Türk cahildir
Cahil deyilsə demək ki, aqildir
Məzlumu zalıma satan rəzildir
Zalımdan yana siyası satılar
Rütbə üçün siyasətə qatılar <
Məndil olma ki, qullanıb atalar,
Qoyduğun əməklərini ... satalar.
438

Son söz.

1400
Quranın xeyrinə sazı kökləmə!
Şəriətdən başqa bir şey bəkləmə!
Suçlarının üstünə suç əkləmə!
Suçlar quranın ayələrindədir,
Zalımdan yana qayələrindədir.
1401
Arazın şeirini yaymaq lazımdır
Çünkü gənc yaşlıya qaymaq lazımdır
Qaymaqdan bəslənib-doymaq lazımdır
Arazın şeirində olan necəlik
Öylə oyadar ki, doğa bacarıq
1402
Bu əsər bizə tay yetişdirəcək
Laik, sekular bəy yetişdirəcək
Ön dörd gecəlik ay yetişdirəcək
Ay-ulduzdan sonra günəş doğacaq
Qaranlığı işıq tutub-boğacaq.
1403

Araz olmasaydı haqqın yanardı,
Hər siyası özünü xan sanardı,
Verilməyən haqlarını danardı.
Araz xanxanlığın kökünü qazdı,
Devrimçi yetişdirən kitab yazdı.
Detaylı düşüncə lazımdır elə,
Ki sapdıranları tanıya bilə.
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Son söz.

1404
Arazizm bilimsəl fikir yürüdüb,
Quranın ayələrini çürüdüb,
(1- Antiqadın ayələri çürüdüb,)
(2- Xilafətçi ayələri çürüdüb,)
(3- Xurafatçı ayələri çürüdüb,)
(4- Terroristi ayələri çürüdüb,)

Həm də lillənmiş suları duruldub;
Arazizm ölçüdür ki, ölçüb-biçə,

Yaxşını pisdən, qılı tükdən seçə.
1405
Sekular dövlət dinsiz dövlət olar,
Din, dinsiz dövlətin dışında qalar,
Dinsiz dövlət ortaq zurnanı çalar;
Sekular dövlət ağlını qapdırmaz,
Heç bir sinfi manifesti öpdürməz.
1406
Dinin yeri toplumun içindədir,
Qələbə məntiqinin gücündədir,
Səfsətənin gücü qılıncındadır,
Dinə qarşı yazılmış heç bir əsər,
İfşa edə bilməz Arazizm qədər.
______________________________________
Azərbaycan Türkü, çəkmə nazımı!
İmla baxımından düzəlt yazımı!
Köklə ki, çala bilələr sazımı,
Gramatik səhvlərim gedər!
Qoyduğum əməklər olmaya hədər.
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Biz əsil müsəlmanıq.
“Harda müsəlman görürəm qorxuram.”
Atamız mirzə Ələkbər Sabir

Min dörd yüz ildir “Allah” axtarırıq,
Var sanıb, “püştü pənah” axtarırıq,
Darda qalanda ərvah axtarırıq,
Dua ozmanı cərrah axtarırıq,
Göbək yazan şeyx Fəllah axtarırıq,
Ağıl öldürən silah axtarırıq,
Dombaldıb-düzəldən şah axtarırıq,
Şahlıqdan yana cinah axtarırıq,
Şahlığa ayətullah axtarırıq,
Kıravatlı hizbullah axtarırıq,
Xums verməyə sipah axtarırıq,
Ağladmaq üçün timsah axtarırıq,
Rəməzan sonunda “mah” axtarırıq,
Dörd nikah üçün tamah axtarırıq,
Hər gün bir evdə mübah axtarırıq,
Şər batağında səlah axtarırıq,
Doğuz ətində günah axtarırıq,
Sərvət yaradıb rifah axtarırıq,
İtib-batanı sabah axtarırıq,
Səbəblərinə izah axtarırıq.
441

Dedim:
“Lütfən demokrasıya bildir!”
Mən sənə, sən də mənə öyrəd dedi
Dedim arif “A”dan anlayar “zed”i
Dedi Türkün ağlı Ərəb ağlıdır
Dedim cəhlindən ürəyim dağlıdır
Dedi kim Babəkimizi doğradı?
Dedim kim başına vurdu ağladı?
Dedi molla bizi müsəlman etdi
Dedim ağıl aldı, cəhl satdı, getdi
Dedi molla hər nə desə doğrudur
Dedim bəlkə doğru deyil, əyridir
Dedi mollanın tənqid haqqı vardır
Dedim o haqdan yoxsun xalq “davar”dır
Dedi molla ölçər, mən də biçərəm
Dedim mən şərab düzəldib içərəm
Dedi quranı anlamaq “çətin”dir
Dedim anlaşılmayan şey çöpündür
Dedi quranın dili Türkün deyil
Dedim oxuyub-qanmaq üçün deyil
Dedi mən qurandan heç anlamaram
Dedim mən biliksizi danlamaram
Dedi quran yaxşı ana yasadır
Dedim köhnə Ərəb üçün xasadır
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Dedim: “Lütfən demokrasıya bildir!”

Dedi Allah gərək yol təyin etsin
Dedim hər sinf ağlını ayin etsin
Dedi Allah ən ağıllı qazıdır
Dedim Allah bayat burjuvazıdır
Dedi aşağılamağın həddi var
Dedim hər sinfin görüşü, xətti var
Dedi müslim Allahının quludur (təsilm olmuş)
Dedim kölə edən insan oğludur
Dedi insan doğuşdan müsəlmandır
Dedim bir növ materialist heyvandır
Dedi heyvanların da Allahı var
Dedim rəiyyətin ancaq şahı var
Dedi Allah yoxsa yaradan kimdir?
Dedim doğanın Tanrısı cisimdir
Dedi kim bu maddəni canlandırıb?
Dedim hüceyrə ürətən qandırıb
Dedi Allah ruhdu, yaxud ağıldır
Dedim cəhlin söylədiyi nağıldır
Dedi elmin dediyinə inanma
Dedim gözükməz yoxları var sanma
Dedi Allah məni dardan qurtardı
Dedim bəxti yar olan bəxtiyardı
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Dedim: “Lütfən demokrasıya bildir!”

Dedi xoş gün görən yoxdur bu yerdə
Dedim Allah yoxdur ki, yardım edə
Dedi Allah sərbəst edib sınaya
Dedim yoxdur ki, daş edə qınaya
Dedi Allah sınamaqdan yorulmur
Dedim bizim səbir tasımız dolmur
Dedi Allah zalımı daş edərdi
Dedim onda ki, yalan yedirərdi
Dedi Allah bilərəkdən öldürür
Dedim elm mikrobu qatil bildirir
Dedi qatil anaları ağladar
Dedim həm ağladar, həm də dığladar
Dedi Allah dərd ilə dərman verib
Dedim öküz nağılı sona irib
Dedi biz zərrəyik, Allah əkbərdi
Dedim ağıl baxımından əsğərdi
Dedi lənət pisə, rəhmət yaxşıya
Dedim ruh xatirədir ki, daşıya
Dedi ruhun ağıl şəkli Allahdır
Dedim tacirdir ki, kölgəsi şahdır
Dedi ruhun fəhlə şəkli “mələk”dir
Dedim çiynində qurduğu kələkdir
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Dedim: “Lütfən demokrasıya bildir!”

Dedi ruhun erkək şəkli “qılman”dır
Dedim dörd arvad alan müsəlmandır
Dedi ruhun od şəkli “cəhənnəm”dir
Dedim yanan yoxsul ilə Sənəmdir
Dedi ruhun yaylaq şəkli “cənnət”dir
Dedim cənnət edən vardır, zinətdir
Dedi Allah ruhdur, kölgəsi şahdır
Dedim tacirinki ... ayətullahdır
Dedi “o” dünya ruhun toplamıdır
Dedim içiboş malın reklamıdır
Dedi bu dünya maddə dünyasıdır
Dedim davamız qanun davasıdır
Dedi sən bambaşqa ölçüb-biçirsən
Dedim sən də qılı tükdən seçirsən
Dedi Allah altda deyil, üstədir
Dedim cahilin məntiqi xəstədir
Dedi “cənnət”də yemək içmək boldur
Dedim ruh yeməz ki, bu nə qövldür?
Dedi “cənnət”də bol-bol huri vardır
Dedim özünü otaran davardır
Dedi “cənnət”dəki, işləməz, yeyər
Dedim ərbaba pay aldıran deyər
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Dedi “cənnət”də çoxlu axar çay var
Dedim çaysız Ərəbistanda yay var
Dedi Allah deyib yerə əl qoyma
Dedim qan sorduran qanuna uyma
Dedi Allah deyib ərbaba pay ver
Dedim əkinçinindir əkdiyi yer
Dedi Allah qulu rəiyyət edib
Dedim pisdən boşanıb, pisə gedib
Dedi qansoran ərbab məscid tikir
Dedim kölə yetişdirir, kef çəkir
Dedi varlı yoxsula biganədir
Dedim hər kəs öz sinfindən yanadı
Dedi tacir malımı ucuz alır
Dedim ucuz aldığı qədər çalır
Dedi ağıllı çarə bulmalıdır
Dedim hər sinf siyası olmalıdır
Dedi haqdan yana insan dinçidir
Dedim yerə əl qoyan əkinçidir
Dedi dörd arvad dəyər bir kişiyə
Dedim Allah zülüm edər dişiyə
Dedi arvad qazı olsa göz oyar
Dedim müslim öz arvadını döyər
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Dedi nüfusun yarısı arvaddır
Dedim arvad qul olmağa azaddır
Dedi talaq haqqı olan qul edər
Dedim qul olmasa, Allah kül edər
Dedi Allah arvada haqq verməyib
Dedim arvad muradına irməyib
Dedi Allah arvadı tarla sanıb
Dedim dinçi olmaq eyibdir, eyib
Dedi Allah deyib dinsizi öldür
Dedim lütfən demokrasıya bildir
Dedi alimlər niyə dinçidilər?*
Dedim “A” dedim məndən incidilər
*- Doğada alim, toplumda geriçi
Dedi qoyma islam don dəyişdirə
Dedim yel deyil ki, yön dəyişdirə.
Don dəyişdirə bilər, yön dəyişdirə bilməz
Çünkü:
Mahiyyət dəyişməz, şübhən olmasın.
18.01.2005
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İstiqlal qurtarmalıdır qadını.
* * * * *
Din haqqında bir dartışmanın sonucu:
* Qız dedi “Din bizə zülm edir qat-qat.”
Doktor dedi “Ağrıyan dişi çək at!”
Ağrı dedi “Tezdi, başını at yat!”
* * * * *
* İslam dini qadını tarla sanar
Qadının insan olduğunu danar
* Din deyər tarlanın karı ərindi
“Allahın qazdığı quyu dərindi”
* Din deyər səkkiz yaşlı qız əllənər (Ayşə-Mohəmməd)

Doqquz yaşlı kaftar ilə evlənər*
Qoca kaftar, sənə on beş, yaşı olan
qız nə gərək? - 1910 M. İbad operası

* Din deyər bakirə qız etsə dava,
Gəlin etdikdən sonra çəkin dara! (təcavüz)
* Din qadının mənliyini öldürər
Bu səbəbdəndir ki, çadra örtdürər
* Din istər erkək yönəldə qadını
Yəni qoyun edə, sağa südünü
* Din qadına haqq verməmiş boşana
Haqq vermiş ki, dərd əlindən eşinə
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İstiqlal qurtarmalıdır qadını.

* Qaravaşın kəbini kəsilidir
Yiyəsinin meylindən asılıdır
* Dörd qadın bir erkək üçün halaldır
İki ərlinin cəzası zavaldır
* Çox qadınlı hər ev hərəmsəradır
Başqa deyişlə fahişəxanadır
* Bir saatlıq siqə qadın rusbudur
Şiə məzhəbli Məşhədin kəsbidir
<<<
Məşhədi Rza “imam”ın kəsbidir (Möcüz)
* Din haqq verməz ki, qadın qazı ola
Qazı istər haqlı haqqını ala
* Kim istər insafını dinə sata?
Qıza bir, oğlana iki pay çata
* İslam öldürər “ala” hər zadını
Əsir düşmüş qeyri müslim qadını
* Din iki şahid qadını bir sayar
Yəni iki gözdən birini oyar
* Din bilərək qadını mal tanıyar
Qadını qullanmayanı qınayar
* Din qoymaz naməhrəm əli sıxıla
Ki uyqar təkin qabağa çıxıla
* Qadın gərək ki, ağlını işlədə
Çox arvadlı erkəkləri daşlada
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İstiqlal qurtarmalıdır qadını.

* Qadın insanların ən gözəlidir
Laylası insanlığın qəzəlidir
* Qadın mal deyil ki, tarla sayıla
Boşanan zaman uşaqsız qoyula
* Qadın mal deyil ki, arzı etməyə
Mal sanan istər ki, qazı etməyə
* Qadın mal deyil ki, çobanı ola
Südünü sağanın qurbanı ola
* Qadın eşşək deyil ki, yük daşıya (hamilə ...)
Həm də haqlarından yoxsun yaşıya
* Otay yüz il öncə dini qınadı
Nala-mıxa döyən butay sınadı
* Butay yüz il otaydan geri qalıb
Çünkü geriçi Fars ağlını çalıb
* Geriçiliyi istibdad qoruyar
Gəlişə bilməyən toplum çürüyər
* Din haqq verməz dinə qarşı mərama
Ki adamlıq haqqı verə madama
* Qadın toplumun yarı nüfusudur
Antiqadın geriçi ulusudur
* İstiqlal qurtarmalıdır qadını
Yoxsa dəyişdirməlidir adını.
15.09.2006
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Mollanı sanki sayan vardı bu gün!
Zaman geriçi deyil ki, doğa dün.
Radikallaşmasa milli herekət,
Qazana bilməyəcəkdir bərəkət.
(Məndən demək, sizdən eşitmək.)

Tək bir molla qatılıb hərəkətə,
Onu da rəhbər sunurlar millətə!
Rəhbər sanılan mollanın savadı
Budur ki, necə əzərlər ... arvadı
Sunulan mollanın milli şüuru
Çağdaş deyil ki, ürətə teoru
Türkçüyəm deyən molla rəhbər olsa
Demokratizə olmaz ana yasa
Molla feodal rejimin beynidir (Ümmət)
Türkçülük kapitalizmin dinidir (Millət)
Mollanın ana yasası qurandır
Nisa surəsində hər şey əyandır
Mollanın hər şeyi feodalıdır
Neçə yüz il çağımızdan dalıdır
Molla feodalı dindən dönməsə
Qoymaz demokrası bayrağı əsə
Molla qatılmamalıdır devrimə
Çünkü din yol verməz heç bir evrimə
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Mollanı sanki sayan vardır bu gün!

Molla qatılsa siyasət işinə
Düşməməlidir mollalıq peşinə
Molla qullanmayacaqsa dinini
Nədən istər ki, daşıya qınını?
Molla qatıldığı işə xət verər
Yönəldə bilmədiyinə dərd verər
Mollanın verdiyi “əxlaq” dərsləri
Öldürərlər haqsevər həvəsləri <
Mollanın dini qadın düşmanıdır
Bu gün ifşa etməyin zamanıdır
Mollanın qanun qoydurtduran dini
Qoymaz qanun qoya insan beyini
Molla düşünən beyini durdurar
Allah ağlı ilə plan qurdurar
Molla bilməz Allahın səhvi çoxdur
Çağdaş bilimlərdən xəbəri yoxdur
Molla insan ağlına sayqı duymaz
Yoxsa cahil-Allaha kimsə uymaz
Molla deyər Allahın sözünə uy
Allah deməyən sözü qırağa qoy
Molla deyər Allahın səhvi yoxdur
Qadın deyər az deyil, həm də çoxdur
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Molla Allahı “eşitçi” göstərər
Kölə etdiyi qadını küsdürər
Molla qadını erkəkə qul sanar
Musavatçı olmadığını danar
Molla xalqı kölə edər Allaha
Allah da dövr edər kölgəsi şaha (“... zellullah”)

Molla deyər mollasız iş görülməz
“Allahoəkbər”dən sorğu sorulmaz
Molla müslim edər ki, zalım minə
Həm də qulluq edə geriçi dinə
Molla hər yerdə aş olsa baş olar
Yoxsa eyibləri xalqa faş olar
Molla alışıbdır ki, rəhbər ola
Sağır sandığı xalqa əkbər ola
Molla özünü xalqa rəhbər seçər
Qəbul etməyənin qanını içər
(Bacara bildiyi təqdirdə)
Molla deyər din “həqiqət” yoludur
Qadın erkəkin ağılsız çölüdür (tarlası)
Molla qoymaz ki, qadın qanun qoya
Tanrı kirlədən beyinləri yuya
Molla üsyançı ruhları burdurar
Çünkü qorxulu “cəhnnəm” qurdurar
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Molla “cənnət” vədəsiylə susdurar
Eşitlik istəyənə qan qusdurar
Mollanın verdiyi qərar pozulmaz
Orda ki, islamın kökü qazılmaz
Molla qatılmış olsa siyasətə
İstəyər ki, əl tapa rəyasətə
Molla bilir ki, Allah yazqı yazar
Ki necə xalqı çapa bilə bazar
Molla bilir ki, hansı sinf zəlidir
Yiyəlik payı ver deyən Əlidir (İmaməli)
Molla bilir ki, haram mal nəcisdir
Haram mal yeyən sömürüçü pisdir
Molla bilir ki, haram mal kirlədər
Kirlənməzdir sömürülən proleter
Molla bilir ki, kim iyrənməlidir
Hansı sinf kirlərdən arınmalıdır
Molla bilir ki, məzlum kirli deyil
Dörd arvadlı təkin dörd ərli deyil
Molla bilir ki, ən kirli özüdür
Çünkü demədiyi sözün düzüdür
Molla bilir ki, kim kimi sömürür
Ort-basdır edən də sümük gəmirir
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Molla bilir ki, dünya yumurudur
Pisliklərin səbəbi sömürüdür
Molla bilir ki, bu sözün düzüdür:
Sömürüçü insafsızın özüdür
Molla bilir ki, pisdən pislik doğar
Sömürüçü “insan” insanı “sağar”
Molla bilir ki, məzlum şərəflidir
Sömürüldüyü üçün insaflıdır
Molla bilir ki, əxlaqsız zalımdır
Əxlaq sahəsində məzlum alimdir
Zalımlara əxlaq dərsi lazımdır
Molla bilir ki, məzlum haqsevərdir
Bu baxımdan da məzlum bəxtəvərdir
Molla bilir ki, nə həddə qınana > (zalım)
Ki ovlayacağı məzlum inana
> (Diqqət!)
Molla bilir ki, necə duzaq qura
Həm də ovladığını necə bura
Molla bilir ki, kimə qulluq edir
Nə üçün məsçidə, camiyə gedir
Molla nallının nalını çəkdirər
Yoxsa fitvası qanını tökdürər
Molla bilir ki, quran da yersəldir
Cisimsiz Tanrı içiboş qəzəldir
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Molla tacir ilə bəyin quludur
Getdiyi köləçi sinfin yoludur
Molla xan-bəy ilə oturub-durar
Nə edəcəyini onlardan sorar <
Molla bilir ki, köləçi nə istər:
İstər həm üz verilə, həm də astar
Molla bilir ki, ömürdən gün gedir
Kölə etdiyi kimə qulluq edir
Mollanın məhsulu da cəhl əyirər
Kölə toxumundan kölə göyərər
Molla deyər ki, qulluq etməsə qul
Biz öldürərik ki, Allah edə kül
Molla deyər ki, din demiş böylə ol!
Ərinə tarla, erkəkə kölə ol! <<<
Molla kölə yetişdirər hədfə
Allah adı ilə köləçi sinfə
<<<
Molla deməz ki, yazqı yazan Allah
Keçmişdə bəzirgan idi, dünən şah

Molla deməz ki, bu günün Allahı
Bizik ki, qovmuşuq feodal şahı
Molla çağdaş elmlərdən anlamaz
Çağ dışı köləçiləri danlamaz
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Mollanı sanki sayan vardır bu gün!

Molla qovar ayə ibtal edəni
Ki bəlli olmaya xalqa nədəni
Molla tənqidçinin gözünü oyar
Nəsimilərin dərisini soyar
Mollanın pisliyi öz beynindədir
Beynini işqal edən dinindədir.
10.10.2006

Tənqidçi bilir ki, nə etməlidir.
Tənqidçi kar-kor təşkilata sığmaz
“Dəymə-düşər”ləri başına yığmaz
Tənqidçi bilir ki, nə etməlidir
Gecəni qovmasa günəşi doğmaz
Tənqidçi bilir ki, nə yetişdirə
Qoyun olmayanları kimsə sağmaz
Tənqidçi bilir ki, buludsuz göydən
Atəşli tarlalara yağış yağmaz
Tənqidçi bilir ki, dişi qırılsa
Dişsiz qurd silahsız qoyun boğmaz
Tənqidçi bilir ki, suçdan suç doğar
Bu səbəbdən suçluya boyun əyməz.
11.10.2006
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Elə yatmayın ki, altdan su çıxa.
Elə yatmayın ki, altdan su çıxa
Sıxıntılar boğazınızı sıxa
Elə yatma ki, sən əkəni biçə
Sabahkı düşmənin əlinə kəçə
Elə yatma ki, yarın əldən gedə
Yarınkı düşmənlərin kama yetə
Elə yatma ki, özündən gedəsən
Sabahkı düşmənə qulluq edəsən
Elə yatma ki, şüarların sönə
Sabahkı düşmənin sözündən dönə
Elə yatma ki, biliksiz qalalar
Sabahkı düşmənə davul çalalar
Elə yatma ki, xeyrindən keçəsən
İç düşmənlərin yolunu seçəsən
Elə yatma ki, biliksiz qalasan
Müqəllid təkin oyuncaq olasan
Elə yatma ki, yuxu üstələyə
Uğradılasan ağır xəstəliyə
Elə yatma ki, xalqın da uyuya
Düşə düşmənin qazdığı quyuya
Elə yatma ki, inqilab sabahı
Öz üstünə qaytaralar silahı
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Elə yatmayın ki, altdan su çıxa.

Elə yatma ki, istiqlaldan sonra
İdeolojik ola ana yasa
Elə yatma ki, demokrası ölə
Azərbaycan dönə bir qanlı gölə
Elə yatma ki, höküm sürə tiyə
Çoxunluq azlığın haqqını yeyə
Elə yatma ki, deyə haqqın yoxdur
Çoxunluğunkı azınlıqdan çoxdur
Elə yatma ki, istiqlal sabahı
Qanun qoyucu edələr Allahı
Elə yatma ki, Allah ruh sayıla
İş işdən keçdikdən sonra ayıla
Elə yatma ki, bir ovuc bəzirgan
Sərbəst ola ki, xalqa utdura qan
Elə yatma ki, diktator ürətə
Yazılmamış qanun ilə yönəldə <
Elə yatma ki, Allah yazqı yaza
İnsanın yazdığı yazqını poza
Elə yatma ki, Allah qanun qoya
İbtal edənin dərisini soya
Elə yatma ki, Allah qazı ola
Haqq verməyə doxsan beş faiz qula
Verilməz haqlarımız əldə qala
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Elə yatmayın ki, altdan su çıxa.

Elə yatma ki, mollası tovlaya
“Cənnət” yemi ilə xalqı ovlaya
Elə yatma ki, boşansa ərindən
Yoxsun ola ürətdiyi üründən
Elə yatma ki, qadın kölə qala
Keçim dərdindən “üzü yola” ola
Elə yatma ki, erkək üstün ola
Talaq haqqından qadın yoxsun ola
Uşaq haqqından ana yoxsun ola
Elə yatma ki, qadın gün görməyə
Bütün sahələrdə höküm sürməyə
Elə yatma ki, işsiz iş bulmaya
İşsizin xərcini verən olmaya
Elə yatma ki, qaçaq mal satıla
Qara yaxanın boynuna atıla
Elə yatma ki, həsrət qala … aşa
Yoxsulluqdan pisliklərə bulaşa
Elə yatma ki, yazqı pis yazıla
Yoxsulluqdan əxlaqiyyat pozula
Elə yatma ki, yoxsulluq üzündən
Pis iş görə ki, utana özündən
Elə yatma ki, yoxsulluq bürüyə
Elin ürətici gücü çürüyə
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Elə yatmayın ki, altdan su çıxa.

Elə yatma ki, siqortasız qala
Parası yetməsə saralıb-sola
Elə yatma ki, yoxsul evsiz qala
Həm də vətən uğrunda yoxsul ölə
Elə yatma ki, kamına yetməyə:
Yoxsul üniversitəyə getməyə
Elə yatma ki, girev yasaqlana
Piket keçirən tutulub-saxlana
Elə yatma ki, toxumu əkilə
Siyası insana dustaq tikilə
Elə yatma ki, əkdiyin bitməyə
Düşüncə özgürlüyünə yetməyə
Elə yatma ki, ola fərqləri:
Eyni olmaya bireysəl haqları
Elə yatma ki, haqqın ola hədər
Ala bilməyək firansızlar qədər
Elə yatma ki, demokrası bata
Feodal-komprador kama çata
Elə yatma ki, tək partılı ola
Dövlətin işləri örtülü ola
Elə yatma ki, dövlət ərbab ola
Xadım etmək üçün inqilab ola
461

Elə yatmayın ki, altdan su çıxa.

Elə yatma ki, tacir qimət qoya
Ucuz ala, baha sata, cib soya
Elə yatma ki, bir ovuc feodal
Mekanizasiyona çövürə dal
Elə yatma ki, yaşaya faizə
Faiz ilə etməyə mekanizə
Elə yatma ki, murada yetməyək
Sənayeləşdirən yolu getməyək
Elə yatma ki, müstəmləkə qalaq
Montaj etmək üçün traktor alaq
Elə yatma ki, tükədici qalaq
Milli iqtisadı pis kökə salaq
Elə yatma ki, sayısız derdləri
Anlatmaq üçün aşam sərhədləri
Elə yatma ki, sansorsuz dünyada
Qoymaya Araz xalqını oyada.
14.10.2006
“Biz Azərbaycan Türklərinə, Türk Azərbaycanımız “demokrası”dan, “dem qırası”ndan (Baltacı Arazın demokrası davasından -Araz), başqa “kırası”lardan çox-çox üstündür! Tarix boyu
şillələnmışık. İndi nə yaxçı ki, özümüzünküsündən şillələnək!”
10.11.2010 Əliriza Fərşi (Ki Xumeyni millisi idi. - Araz)
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Gəlin bu vəhşiliyə son qoyalım!
Kor qurur haqlı sözə qarşı çıxar,
Kor qururun evini məntiq yıxar.

Gəlin bu vəhşiliyə son qoyalım
Naz əkib, naz biçib, yeyib doyalım
Doğulanda incitmişəm anamı
Ki incitməyəm başqa bir adamı
Dünya fani deyil, ömür fanidir
İnciyə bilən canlının canıdır
İncitmək vəhşi heyvanın işidir
İncidən insan da bir növ vəhşidir
İncitməyin kimsəyə xeyri yoxdur
Həm də incidənə zərəri çoxdur:
İncidən insanı vicdan incidər
Bir kəz sinsidəni min kəz sinsidər
Dost incitməməlidir öz dostunu
Yoxsa açmalıdır gizin üstünü
Dostluq qurduran ortaq karakterdir
Ortaq karekter sağaldan doktordur
Dəyişik özəlliklər hər kəsdə var
Yaxşı ilə pisi “axtaran tapar.”
Hər bir vicdan üçün yaxşı yaxşıdır
Vicdanını dinləməyən vəhşidir
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Gəlin bu vəhşiliyə son verəlim!

Pisi yaxşıdan ayıran vicdandır
Yaxşıya pis deyən xəstə insandır
Xəstəliyin səbəbi sömürüdür
Məhsulu üzü qara kömürüdür
Vicdan hoqqa-fırıldaqdan anlamaz
Öyrənmədən xoruz təkin banlamaz
Fırıldaqçıları tanıtmaq üçün
Gərəkən elmlər tapılıb bu gün
Elm qoymaz tabu edə anası*
Deyə “kürəyi enli”di balası
*- Mahmıdəli Çöhrəqanlının anasının dediyinə görə,
guya balası Çöhrəqanlı lider olmaq üçün doğulubdur. Çünkü “kürəyi enlidir”.
Milli hərəkətimizin ogünkü durumunu ilə şüur seviyəsini bugünkü durumu və seviyəsiylə tutuşdurunuz!
“Tabu”ları Baltacı Araz yıxdı, <<<
Tabulaşdıran əmək boşa çıxdı. <<<

Elmin kəşf etdiyi ... demokrasıdır
Demokrasıya uymayan asidir
Demokrası deyər ailə qurun (... siyası qurum)
Verdiyiniz sözün üstündə durun
Demokrası deyər hər bir duruma
Eyni haqları ver hər bir quruma
Demokrası deyər hər bir quruma
Eyni haqları ver hər bir birimə
(bireyə)
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Gəlin bu vəhşiliyə son verəlim!

Demokrası deyər haqq ver danışa
Düşüncə ürətmək üçün yarışa
Demokrası deyər sərbəstcə düşün
Düşünürün üstünə çəkmə qoşun
Demokrası deyər qoy sözün desin
Yersiz təhqir edən kötəyin yesin
Demokrası deyər dinləmək öyrən
Dinləyə bilməsən özündən iyrən
Demokrası deyər sor nədənini
Ki öyrənə, tanıya mədənini*
4

*- Sormadan, bilmədən, öyrənmədən,
öyrətmədən yarqılamaq olmaz.

Demokrası deyər öncə tənqid et
Cavabsız buraxsa öz yolunu get
Demokrası deyər baş əy ərənə
Azınlığa eyni haqqı verənə
Demokrası deyər alçağı alçalt
Böyükü böyüklüyü qədər ucalt
Demokrası deyər qurur yaxşıdır
O zaman ki, haqqın səngərdaşıdır
Qurur namusu qoruyan qoçaqdır
Mənliyi sağlam olmayan alçaqdır
Qururlu vicdan baş əyər böyükə
Qoymaz alçaq Fars eşşək deyə Türkə
(Pıspıslı Fars pıspıslı deyər Türkə)
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Gəlin bu vəhşiliyə son verəlim!

Qurur istər ki, özünü bəyənə
Vicdan haqq verər pisə pis deyənə
Qurur bilmədən cəhlini bəyənər
Həm də cahil qalmaq üçün dirənər
Qurur anlamaz pis ilə yaxşını
Dəyişdirməz kimsənin baxışını
Qurur bəsirət gözünü kor edər
Söz eşidən gulağını kar edər
Qurur deyər tutduğunu buraxma
Haqlı olub olmadığına baxma
Qurur qoymaz ki, cahil ağıllana
Paslanmış ağlı-beyni sığallana
Qurur qoymaz özündən tənqid edə
Yaxud tənqidçinin yolunu gedə
Qurur birləşdirən bağları qırar
Həm də rəqibinin ağzına vurar
Qurur lazımdı ki, yaxşı qoruna
Qoymayın sərf ola yelli buruna
Qurur lazımdı ki, haqqı qoruya
Yoxsa istərəm kökündən quruya
Qurur deyər suçumu iç eyləmə
İçindən pislik çıxarma qələmə
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Gəlin bu vəhşiliyə son verəlim!

Qurur deyər rəzil etməyin məni
Buraxın incitim tənqid edəni
Qurur deyər məni eyibsiz sanın
Xətrimə dəyməmək üçün də yanın
Qurur istər ki, öz əməli ilə
Özünə tay insan edə tərbiyə
Dağılsa da quracağı ailə (... siyası qurum)
Qurur deyər sorma məndən səbəbi
Cavabsız riayət etməz ədəbi
Qurur biliksiz-məntiqsiz varlıqdır
Müqəllid təkin oyuncaq yarlıqdır
Qurur baş əyməz haqq ilə məntiqə
Doğrudur, dəyişməz heç bir əntiqə
Qurur deyər sevməsən gəl savaşaq
Yoxsa suçuma tənqidsiz yanaşaq
Qurur istər qurur üstünə cuma
İstəməsə ki, suçuna göz yuma
Qurur deyər mənə təhqir haqqı ver
Mənə qarşı təhqirə verməyin yer
Qurur qondarma qözlük də taxdırar
Lider ola bilməsə qan axdırar*
*- İnanmasan, Surət Hüseynovu “silahlandıran”
rusqulu Heydər Əliyevdən sor!
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Gəlin bu vəhşiliyə son verəlim!

Qurur barışdırmaz ki, qarışdırar
Çöhrəqanlı bəy təkin yarışdırar
Vicdan oyadar ki, cahil qalmaya
Qurur qaldıran davaya dalmaya
Qurur var ki, yıxar evi, eşiyi
Qurur var ki, edər ... vətən keşiyi
Cəhldən yana qurur yıxıcıdır
Kor qururla yaşamaq sıxıcıdır
Kor qurur haqlı sözə qarşı çıxar
Kor qururun evini məntiq yıxar.
19.05.2007
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Aşağıdakı yazı Azərəxş bəyin dəyərli yazısının
bir bölümüdür.
Makyavelizmin şivələri ilə qurandakı Tanrını şivələri

eynidirlər.

Baltacı Araz

İranda makyavelizm və şovenizm şivələrlə
mollalar qan tökür.

Azərəxş
Xalq kütlələrinin işsizliyi, yoxsulluğu, aclığı, fəsad, etiyad
(~ narkomaniya) dini diktatorların xeyrinədir.
Camiədə belə ümuni faciəni cəbbar diktatorlar bilərək qəsdən
yaradarlar.
Çünki ac möhtac insan ilk başda özü və ailəsinin qarnın doyurmaq üçün hər bir işə qatlanar və istəmədən hər cür zorakılığa
tabe olar.
Bu gün Tehranda hökum sürən mollalar xilafəti ilk gündən eyni şivədən istifadə etmişlər və günbəgün qəddarcasına dəvam
etməkdədirlər.
]Vəhşi Ərəb Türkü it təkin didib / Qılınc gücü ilə müsəlman edib.[

]Surə 7, Ayə 94: Biz hansı bir məmləkətə peyğəmbər göndər-[
]diksə, onun əhalisini (peyğəmbərləri tanımadıqları üçün bir[
]müddət) müsibətə və bəlaya (xəstəlik, yoxsulluq, qıtlıq, aclıq[
]və s.) saldıq ki, bəlkə, (günahlarını başa düşərək Allaha) yal-[
]varıb-yaxarsınlar! www.kuran.gen.tr/?x=s_main&kid=13 Baltacı Araz[
Fars dilində yazılmış (Fərhənge Muin) adlı kitabda cəbbar kəlməsinin mənasın açıqladıqda belə yazır:
(Cəbbar kəlməsi Allahın sifətlərindən biridir.)
Sonra qısa şərhdə deyir: Cəbbar Allahın sifətlərindən bir olduğu
halda, onun əsil mənası yəni: Hər şeyə qadir və müsəllət olmaq,
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qüdrətli olmaq, qəhhar və qəzəbli olmaq və nəhayətdə cəbbar
təkəbbürlü, xodxah, rəhimsiz olmalıdır.
Buna görə (Makyaveli) yazdığı (Şəhryar) adlı kitabında qəddar hakimlərə nəsihət edib yol göstərir və onlara xitabən belə
deyir:
Müsəllət olmaq üçün gərək rəhimsiz və cəbbar olasız. Çünki
təkcə qəddar və cəbbar olmaqla hakimiyyəti qəsb edənlər öz
məqamlarında və qüdrətdə qala bilərlər.
Xalqa müsəllət olmağın gərəyi insaniyyətdən uzaq olmaq və
bütün rəzilanə və qeyri insanı şivələrdən istifadə etmələ, ölkənin bütün sərvət qaynaqların ələ keçirmək lazımdır.
Cəbbar qüdrəti ələ aldıqdan sonra öz hakimiyyətinə dəvam
verib onu yaşadmaq istərsə, gərək o camiədə mövcud olan
bütün şərir, rəhimsiz, cinayətkar, oğru, cahil, qanmaz və
məntiqsiz ünsürləri öz ətrafına toplayıb, onları silahlandırıb,
böyük məqamlara mənsub edib, geniş imkanlar və ixtiyarlar
verməklə birlikdə, onlara bol-bol pul verib öz əmrinə tabe
etməlidir.
Makyavel şəhryar kitabında qeyd edir:
Cəbbar və onun müttəhidləri və onunla birlikdə hakimiyyətə
ortaq olan təbliğatçılar, yaradılmış silahlı qüvvələrdə xidmət
edənlər gərək cəbbarın əmrlərinə tabe olsunlar, bu qüvvələrdə
cəbbara xidmət edən muzdurların fikir və düşüncələrini hakimiyyətin təbliğatçıları gərək sürətlə dəyişdirsinlər.
Yəni dəvamlı olaraq uydurucu, içiboş, yalan təbliğatlar və ardıcıl təlimatlar verməklə xidmətçilərin beyinlərin yuyub yaxalayıb “manqurtlaşdırib”, cəbbarın qüdrətin “əzəmətin” onların
gözündə “Allah” kimi tanıddırmaqa daimən danışıb təlaş etməlidirlər. Beləliklə onları (manqurtlaşdırıb) cəbbarın hər bir
sözün və əmrlərin “Allah”ın əmrləri kimi göstərməlidirlər.
Makyavelli deyir:
Təlimat görmüş və əmrə tabe olan silahlı qüvvələrin ən vacib
və başda gələn vəzifələrindən biri hakim olan cəbbarın məqa-.

470

mından və onun hakimiyyətindən ciddiyyətlə müdafiə etmək
və bu vəzifə ilə yanaşı, xalqın xüsusi həyatına müdaxilə etmək, ailələri dağıtmaq, nəfəsləri boğmaq, hakimin əleyhinə
baş qaldıran hər bir şəxsi gərək tam qüdrətlə və heç rəhm etmədən öldürüb məhv etmək lazımdır
Cəbbarın ətrafında olan rəngarəg hiləgər həmkarları, xalqı aldadmaq üçün dəvamlı oaraq gərək böyük yalanlar danışıb və
heç bir cinayətdən, rəzalətdən çəkinməsinlər.
Cəbbarın işgüzarları camiənin əxlaqın sarsıtmaq üçün gərək
xalq kütlələrinin arasında yalan danışmağı, yaltaqlığı, yalvarmağı, itaətkar olmağı, dilənçiliyi, xəbərçiliyi, əxlaqsızlığı rəvac verib, qadın və qızları fəsada sürükləyib, cürbəcür fəsadların camiədə yaranmasına və xalqın arasında rəvac tapmasına gərək cəhd göstərsinlər. Bu rejimin işgüzarlarının önəmli
vəzifələrindən biri olduqda, həm də xalqın oyanışının dirçəlişinin qarşısın şiddətlə almalıdırlar. Geniş xalq kütlələrinin
aydınlaşması, oyanışı cəbbar iqtidarının xeyrinə deyil, buna
görə də xalq kütlələrin gərək həmişə cahil, ac mühtac, yoxsul, dilənçi, qorxaq saxlamaq.
Çünkü ac, mühtac, qorxaq, yoxsul olmayan və şüurların çalışdıran xalq kütlələri bir-birləri ilə görüşüb, danışıb düşünərək cəbbarın zülmləri əleyhinə birləşib qiyam edə bilərlər,
bələliklə cəbbarın hakimiyyəti məhv olub aradan gedər və
sayirələr.
.......................
Yuxarıda qeyd olunan qısa mətləblər italiyalı Makyavelinin
(1469-1527-ci illərdə) cəbbarlara verdiyi nəsihətlərdən kiçik
bir bölümü idi.
...................
Yaşasın Azərbaycan
Azərəxş
27.10.2011

470

Antiqadın və özbaşına siyasi Tanrını tanıyalım.
(Ki “Tanrı Türkü qorusun” ilə “İslamı qoruyacaqız” və “İslam
dininə hörmətimiz var” deyən politikaçıları da tanımış olalım.)
Vəhşi Ərəb Türkü it təkin ditdi,
(İslam Ərəbi də it təkin ditdi,) (xəndək, uhud, bədir, ... savaşları)
Qılınc gücü ilə müsəlman etdi.
Hər kəsin təbliğ və tənqid haqqı var,
(plüralizm və ...)
Yaxşıya hörmət edərlər, pisi xar.
Baltacı Araz
“Qanunun özü həm də qanun yazanın özüdür və o da tanrıdır.
Biz qanundan bir şey bəkləyiriksə, bunun ən bəsit anlamı odur
ki, biz qanunu tanıyıb ona uymağa çalışırıq.” Mahatma Qandı
Müsəlman yəni qurandakı Allahın emirlərini daşıyan ayələrə
təslim olmuş insan. (Surə 3, ayə 20)
Baltacı Araz
Quranın 17-ci surəsinin, 88-ci ayəsi:
(Ya Peyğəmbərim!) De: "Əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb bu Qur'ana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək
etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər".
Surə 4, ayə 82:
Onlar Qur'an barəsində (onun Allah kəlamı olması haqqında)
düşünməzlərmi? Əgər o, Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı,
əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət (ixtilaf, uyğunsuzluq) tapardılar.
Surə 18, ayə 1:
Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Qur'anı mə'nasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən
Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi!
Surə 2, ayə 229:
... Bunlar Allahın hədləridir (hökmləridir). Onlardan kənara
çıxmayın. Allahın hədlərindən (qanunlarından – Araz) kənara
çıxanlar, əlbəttə, zalımlardır. ...
Surə 4, ayə 1:
Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan
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zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və
qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun! ... (Yəni Adəmdən asılı
qılınan Həvvanın dəyəri Adəmin qabırqa sümüklərinin biri qədərdir. – Baltacı Araz) www.kuran.gen.tr/?x=s_main&kid=13
Surə 3, ayə 14: (Dedi baxım qörüm mal necə maldı? - Araz)
Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, malqara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər
insanlara (erkəklərə - Araz) gözəl göstərilmişdir. bunlar dünya
həyatının keçici zövqüdür, gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır.
Surə 2, ayə 223:
(Ey mö'minlər!) Qadınlarınız sizin (övlad əkdiyiniz) tarlanızdır.
İstədiyiniz vaxtda öz tarlanıza gəlin! ...
Surə 16, ayə 72:
Allah sizin üçün özünüzdən (Adəm və Həvvadan, yaxud öz
cinsinizdən) zövcələr yaratdı, zövcələrinizdən də sizin üçün
(erkəklər üçün – Araz) oğullar, nəvələr əmələ gətirdi, ...
Surə 65, ayə 6:
Onları (boşadığınız, lakin gözləmə müddətləri sona yetməmiş
qadınları) imkanınız çatdığı qədər öz yaşadığınız yerdə sakin
edin. ...
Əgər (bu məsələdə) çətinliyə düşsəniz (bir-birinizlə razılığa
gələ bilməsəniz), onu (uşağı) başqa bir qadın əmizdirə bilər.
Surə 4, ayə 3:
Əgər yetim qızlarla (evlənəcəyiniz təqdirdə) ədalətlə rəftar edə
bilməyəcəyinizdən qorxarsınızsa, o zaman sizə halal olan (bəyəndiyiniz) başqa qadınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nikah bağlayın! Əgər (onlarla da) ədalətlə dolanmağa əmin deyilsinizsə,
o halda təkcə bir nəfər (azad) qadın və ya sahib olduğunuz kənizlə evlənin. ...
Surə 23, ayə 6:
Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötrü) qınanmazlar.
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Surə 4, ayə 25:
İçinizdən azad mö'min qadınlarla evlənməyə maddi imkanı
olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mö'min
(cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. ...
Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad
qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir.
Surə 4, ayə 24:
Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır, ancak harp
esiri olarak eliniz altında bulunan cariyeler bundan müstesnadır. ...
www.kuran.gen.tr/?x=s_main&kid=32
Surə 33, ayə 53:
... Onlardan (Peyğəmbərin zövcələrindən) bir şey soruşduqda,
pərdə arxasından soruşun (evlərinə daxil olmayın). ...
Surə 33, ayə 59:
Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və mö'minlərin övrətlərinə de ki, (evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə,
bədənlərini başdan-ayağa gizlədən) örtüklərini örtsünlər. ...
Surə 24, ayə 31:
...; öz-özlüyündə görünən (əl, üz) istisna olmaqla, zinətlərini
(zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə)
göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər
(boyunları və sinələri görünməsin); ...
Surə 2, ayə 282:
... Öz adamlarınızdan iki kişini də şahid tutun! Əgər iki kişi
olmazsa, razı olduğunuz bir kişi ilə iki qadının şəhadəti kifayətdir. Əgər (qadınlardan) biri (şəhadəti) unudarsa, o birisi
onun yadına salsın. ...
Surə 4, ayə 34: (Görünən kəndə bələdçi gərəkməz.” – Araz)
Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər (onların hamisidirlər). Bu, Allahın onlardan birini digərinə üstün etməsi və
(kişilərin) öz mallarından (qadınlar üçün) sərf etməsinə görədir. ... (Kölələrə yazıqlar olsun! – Baltacı Araz)
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Surə 2, ayə 228:
... (kişilərin qadınlar) üzərində şəriətə görə hüquqları olduğu
kimi, (qadınların da) onlar (kişilər) üzərində hüquqları vardır.
Ancaq kişilər (daha artıq əziyyətə qatlandıqları üçün) onlardan
bir dərəcə üstündürlər. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir.
(Diqqər: 1- Yəni devrimə düşünmə! 2- “daha artıq əziyyətə qatlandıqları üçün” artırılmış cümlə Türkiyə türkcəsindəki təcümədə yoxdur. Çünkü o cümlədən tarlada işləyən və yük daşıyan
kölə ərbabından (ağasından) qatqat çox əziyyət çəkər. B. Araz)
Surə 24, ayə 2:
Zinakar kişiyi və zinakar qadına yüz çubuq vurun. Allaha və
axirət gününə inanırsınızsa, Allahın dini barəsində (bu işin
icrasında) ürəyiniz onlara yumşalmasın və mö'minlərdən bir
dəstə də onların əzabına şahid olsun. (Bu, subay kişiyə və
ərsiz qadına aiddir. Evli kişi və qadın zina etdikdə isə onların cəzası daşqalaq edilməkdir).
Surə 4, ayə 11:
Allah övladlarınız haqqında sizə tövsiyə buyurur ki, oğula iki
qız hissəsi qədər pay düşür. Əgər (ölən şəxsin) qızlarının sayı
ikidən artıqdırsa, mirasın üçdə iki hissəsi onlara çatır. ...
Surə 4, ayə 12:
(Ey kişilər!) Əgər (vəfat etmiş) arvadlarınızın uşağı yoxdursa,
onların vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən
sonra qoyub getdikləri malın yarısı sizindir. Onların övladları
olduqda isə mirasın dörddə biri sizə çatır. Əgər sizin uşağınız
yoxdursa, vəsiyyətiniz yerinə yetirildikdən və ya borcunuz
ödənildikdən sonra qoyub getdiyiniz malın dörddə biri arvadlarınızın payına düşür. Övladlarınız olduqda isə mirasın səkkizdə biri onlara çatır. ...
Surə 4, ayə 176:
(Ya Rəsulum!) Səndən fətva istəyirlər. De: "Atası və övladı
olmayan şəxs (şəxsin mirası) haqqında Allah sizə belə fətva
verir:
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Övladı (və atası) olmayan bir şəxs vəfat etdikdə onun
(atabir-anabir və ya yalnız atabir) bir bacısı varsa, qoyub getdiyi malın yarısı bacıya çatır. Övladı (və atası) olmayan bir
qadın vəfat etdikdə qardaşı onun varisidir (malının hamısı
onun payına düşür). Əgər vəfat edən şəxsin iki (və ya daha
artıq) bacısı varsa, mirasın üçdə ikisi onlara çatır. Əgər varislər qardaş və bacılardan (bir qardaş, bir bacı və ya bir neçə
bacı-qardaşdan) ibarət olarsa, kişiyə (qardaşa) qadına (bacıya)
düşən payın iki misli verilir". Allah bunu sizə doğru yoldan
çıxmamağınız üçün aydınlaşdırır. Allah hər şeyi biləndir!
Surə 43, ayə 32:
(Ya Rəsulum!) Məgər sənin Rəbbinin mərhəmətini (peyğəmbərliyini) onlarmı paylaşdırırlar?! (Yəni kölə edən zalımlar
kölələrinin yazqısını yazmaq üçün özləri özlərini allahlığa seçərlər. Araz) Dünyada onların dolanacaqlarını (keçinəcəklərini)
öz aralarında Biz bölüşdürdük. Bir-birlərinə iş gördürsünlər
deyə, bə'zilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün tutduq. ...
Surə 16, ayə 75:
Allah belə bir məsəl çəkdi: "Heç bir şeyə gücü çatmayan və
başqasının malı olan bir qul özünə verdiyimiz gözəl ruzidən
(Allah yolunda) gizli və aşkar sərf edən birisi ilə (azad bir
insanla) eyni ola bilərmi?! Həmd (hər cür tə'rif və şükür) yalnız Allaha məxsusdur, ...
Surə 20, ayə 131:
(Kafirlərin) bə'zi zümrələrini sınamaq üçün onlara dünya həyatının zinəti olaraq verdiyimiz mal-dövlətə rəğbət (tamah)
gözü ilə baxma! (Gözünü dikmə!) (Yəni devrim nəticəsində
onların var-dövlətlərinə əl qoymayın! – Baltacı Araz)
Rəbbinin ruzisi (bərəkəti) həm daha xeyirli, həm də daha
baqidir (sürəklidir, əbədidir)!
Surə 17, ayə 21: (“Görünən kəndə bələdçi gərəkməz.” Araz)
(Ya Peyğəmbərim!) Bir gör (var-dövlət, cah-cəlal baxımından
dünyada) onların birini digərindən necə üstün tutduq? >>>
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Axirətdə isə (dünyadakından) daha yüksək dərəcələr, daha böyük üstünlüklər vardır!
Surə 3, ayə 26:
(Ya Rəsulum!) De: "Ey mülkün sahibi olan Allah!
Sən mülkü istədiyin şəxsə verər, istədiyin şəxsi yüksəldər və
istədiyin şəxsi alçaldarsan. Xeyir yalnız Sənin əlindədir. ...
Surə 3, ayə 27:
Gecəni gündüzə, gündüzü isə gecəyə qatarsan. Ölüdən diri,
diridən isə ölü çıxararsan. İstədiyin şəxsə saysız-hesabsız ruzi
verərsən". (“Görünən kəndə bələdçi gərəkməz.” – B. Araz)
(Guya sərmayə sömürülmüş artıq dərərlərin toplamı deyil. Araz)

Surə 2, Ayə 247:
(İsrail övladının) peyğəmbəri onlara dedi: "Allah Talutu sizə
padşah göndərdi". Onlar isə: "Biz hökmdarlığa daha layiq ikən
və ona var-dövlət verilmədiyi halda, o, necə bizə padşah ola
bilər?" - deyə cavab verdilər. (Peyğəmbər onlara) dedi: "Allah
sizdən ötrü onu (bəyənib) seçmiş, elm və bədəncə (qüvvəcə)
ona üstünlük vermişdir. Allah Öz mülkünü (səltənətini) istədiyinə verər. ...” (Özünü yazqı yazmaq üçün allahlığa, “kölgə”sini şahlığa seçən Allah cümhüriyyət düşmanıdır. B. Araz)
Surə 4, ayə 34:
Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər (onların hamisidirlər). Bu, Allahın onlardan birini digərinə üstün etməsi və
(kişilərin) öz mallarından (qadınlar üçün) sərf etməsinə görədir. ...
Surə 16, ayə 71:
Allah sizi, maişet ve rızık hususunda kiminizi kiminize üstün
kıldı.Nasipleri bol olanlar kendi nasiplerini, kendileriyle eşit
seviyeye gelecek derecede, yanlarında çalıştırdıkları köle ve
hizmetçilere vermezler.O halde nasıl olur da Allah'ın nimetini,
Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkâr ederler?
www.kuran.gen.tr/?x=s_main&kid=32
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Surə 6, ayə 55: Biz ayələrimizi belə müfəssəl izah edirik ki,
günahkarların yolu açıq-aydın bilinsin.
Surə 6, ayə 115:
(Ya Rəsulum!) Rəbbinin sözü düzgün və ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun sözlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə yoxdur.
O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!
Surə 2, ayə 229: (“Dava əmi dərdi deyil, zəmi dərdidir” – Araz)
... Bunlar Allahın hədləridir (hökmləridir). Onlardan kənara
çıxmayın. Allahın hədlərindən (qanunlarından – Araz) kənara
çıxanlar, əlbəttə, zalımlardır. ...
(Qurandakı Tanrının makyavelisti metodları ilə tanış olalım:)
Surə 18, ayə 27: Rəbbinin kitabından sənə vəhy olunanı oxu.
Onun sözlərini heç kəs dəyişdirə bilməz. ...
Surə 21, ayə 23:
(Allah) gördüyü işlər barəsində sorğu-sual olunmaz; onlar
bəndələr) isə (tutduqları əməllərə görə) sorğu sual ediləcəklər.
Surə 17, ayə 44:
Yeddi göy, yer və onlarda olanlar (bütün məxluqat) Allahı
Təqdis edir. Elə bir şey yoxdur ki, Allaha tə'rif deyib Ona
şükür etməsin, lakin siz onların (dillərini bilmədiyiniz üçün)
təqdisini anlamazsınız. …
(Surə 11, ayə 7. Surə 16,ayə 24. Surə 2, ayə 13-ə baxın! Araz)
Surə 4, ayə 117:
(Məkkə müşrikləri) Allahı qoyub yalnız qadın bütlərə (Lata,
Mənata, Uzzəyə, Nailəyə) tapınır və yalnız asi (inadkar)
Şeytana ibadət edirlər.
Surə 12, ayə 40:
(Allahdan) qeyri ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın (özündən uydurub) qoyduğunuz (Allaha heç bir aidiyyəti olmayan)
adlardan (bütlərdən) başqa bir şey deyildir. Allah isə onlara
(ibadət edilməsinə dair) heç bir dəlil nazil etməmişdir. hökm
ancaq Allahındır. O sizə yalnız Onun Özünə ibadət etmənizi
buyurmuşdur. Doğru (həqiqi) din budur, …
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Surə 51, ayə 56:
Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!

Surə 25, ayə 77: (Yəni Antiinsani dəyərlər ölçüdür. Araz)
(Ya Rəsulum, bu Məkkə müşriklərinə) de: "Əgər ibadətiniz
olmasa, Rəbbimin yanında nə qədir-qiymətiniz olar? ...
Surə 17, ayə 53:
(Ya Rəsulum!) Bəndələrimə de: "(Danışdıqları zaman "la ilahə
illallah; yərhəmukəllah; yəğfiru ləkəllah" kimi) gözəl sözlər
söyləsinlər (və ya müşrikləri imana də'vət edərkən onlarla xoş
danışsınlar!)" Şeytan onların arasına fitnə-fəsad sala bilər.
Həqiqətən, Şeytan insanın açıq-aşkar düşmənidir!
Surə 2, ayə 152:
Belə olduqda siz (itaətlə) Məni xatırlayın ki, Mən də sizi yada
salım! Mənə şükür edin, Məni danmayın!
Surə 14, ayə 4:
Biz hər bir peyğəmbəri yalnız öz millətinin dilində (danışan)
göndərdik ki, (Allahın əmrlərini) ona izah edə bilsin. ...
(Türkün kitabını Türk Araz yazıb \ Manqurt edən dinin kökünü)
(qazıb \ Antitürkçülüyün kökünü qazacıb. Araz türkçülüyün şahdamarıdır \ Türk demokrasısının memarıdır. Baltacı Araz)
Surə 5, ayə 48:
... Sizin hər biriniz üçün bir şəriət (ilahi kitablar – Aarz) və bir
yol tə'yin etdik (Deyib ki, qaın erkəkin quludur \ İslam təslim
olan qulun yoludur. Araz). Əgər Allah istəsəydiyi, sizi (eyni
şəriətə tabe) vahid bir ümmət edərdi. Lakin bu (müxtəliflik)
Allahın verdikləri ilə sizi imtahan etməsi üçündür.
Elə isə yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın (birbirinizlə yarışın). Hamınızın axır dönüşü Allahadır.
(Allah) aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində sizə xəbər verəcəkdir!
(Ha ha ha! Sən də gül! Baltacı Araz)
Surə 25, ayə 1: www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=25
Âlemlere (Yəni bütün dünyaya – B. Araz) bir uyarıcı olsun
diye kuluna Furkân'ı indiren Allahın şanı yücedir.
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Surə 3,ayə 85: (Surə 48, ayə 16-ya da baxınız! – Baltacı Araz)
Kim islamdan başqa bir din ardınca gedərsə, (o din) heç vaxt
ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar!
Surə 3, ayə 19:
Allah yanında (haqq olan) din, əlbəttə, islamdır. Kitab verilmiş şəxslər (yəhudilər və xaçpərəstlər) ancaq (bu dinin həqiqi
olduğunu) bildikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən itilafa
(ayrılığa) başladılar. Allahın hökmlərini inkar edənlərlə, şübhəsiz ki, Allah tezliklə haqq-hesab çəkəcəkdir.
Surə 5, ayə 51:
Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri (özünüzə) dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalım tayfanı düz yola
yönəltməz!
Surə 2, ayə 145: (Elm ilə səfsətənin fərqi nədir? – B. Araz)
(Ya Rəsulum!) Sən kitab əhlinə hər cür dəlil gətisən də, onlar
sənin qiblənə tabe olmazlar. Sən də onların qibləsinə tabe olan
deyilsən. Hətta onlar özləri də bir-birinin qibləsinə üz tutmazlar. Əgər sənə gələn bu qədər elmdən sonra onların istədiyinə uysan, o zaman sən də, şübhəsiz ki, zalımlardan sayılarsan!
Surə 2, ayə 120:
(Ya Rəsulum!) Sən yəhudi və xaçpərəstlərin millətlərinə (dinlərinə) tabe olmayınca onlar səndən qətiyyən razı qalmayacaqdır. (Onlara) de: "Düzgün yol yalnız Allahın göstərdiyi yoldur!"
Əgər sənə gələn elmdən (vəhydən) sonra onların (nəfslərindən
gələn) istəklərinə uysan, o zaman səni Allahdan (Allahın əzabından) qoruyacaq nə bir dost, nə də bir köməkçi tapılar.
Surə 3, ayə 20:
(Ya Rəsulum!) Əgər onlar (yəhudi və xaçpərəstlər) səninlə
mübahisə edərlərsə, belə de: "Mən özümü ardımca gələnlərlə
birlikdə Allaha təslim etmişəm". Kitab verilmiş şəxslərə və
savadsızlara (ərəb müşriklərinə) de:
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"Siz də təslim (müsəlman) oldunuzmu?" Əgər təslim olarlarsa
(islamı qəbul edərlərsə), doğru yola yönəlmiş olarlar, yox,
əgər üz döndərərlərsə, (sənə bir zərər gəlməz), sənin vəzifən
ancaq (haqqı) təbliğ etməkdir. ...
Surə 18, ayə 29:
Və de: "Haqq Rəbbinizdəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın (kafir olsun). Biz zalımlar üçün elə bir atəş hazırlamışıq ki, onun pərdələri (dumanları) onları bürüyəcəkdir.
(Cəhənnəmin qalın divarları zalımları əhatə edəcəkdir). Onlar
imdad istədikdə onlara qətran (yaxud yaradan axan irin-qan)
kimi üzlərini büryan edən bir su ilə kömək ediləcəkdir. O, nə
pis içki, o (Cəhənnəm) necə də pis məskəndir! (Erkəklər qadın
olsaydılar Yəhudiləri yox, bəlkə quranı yandırardılar. B. Araz)
Surə 25, Ayə 11:
Lakin onlar (təkcə səni deyil) o saatı da (qiyaməti də) yalan saydılar. Biz də o saatı (qiyaməti) yalan hesab edənlər üçün (Cəhənnəmdə) şiddətli bir atəş hazırladıq.
Surə 4, ayə 14:
Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etməyib Onun hədlərini
(qanunlarını – Araz) aşarsa, (Allah da) onu həmişəlik Cəhənnəmə daxil edər. Onu rüsvayedici əzab gözləyir
Surə 7, ayə 94: (“Görünən kəndə bələdçi gərəkməz.” – Araz)
Biz hansı bir məmləkətə peyğəmbər göndərdiksə, onun əhalisini (peyğəmbərləri tanımadıqları üçün bir müddət) müsibətə
və bəlaya (xəstəlik, yoxsulluq, qıtlıq, aclıq və s.) saldıq ki,
bəlkə, (günahlarını başa düşərək Allaha) yalvarıb-yaxarsınlar!
Surə 33, ayə 36:
Allah və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiyi zaman heç bir mö'mim kişiyə və qadına öz işlərində başqa yol seçmək (öz ixtiyarları ilə ayrı cür hərəkət etmək) yaraşmaz. Allaha və Onun
Peyğəmbərinə asi olan kəs, şübhəsiz ki, (haqq yoldan) açıqaydın azmışdır!
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Surə 4, ayə 34:
Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər (onların hamisidirlər). Bu, Allahın onlardan birini digərinə üstün etməsi və
(kişilərin) öz mallarından (qadınlar üçün) sərf etməsinə görədir. Əməlisaleh qadınlar (ərlərinə) itaət edib Allahın himayəsi sayəsində gizli şeyləri (ərlərinin sirlərini, mal-dövlətini,
namus və şərəfini) qoruyub saxlayırlar. (Ey kişilər!) Özbaşınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin,
(yola gəlməzsə) onlardan yatağınızı ayırın və döyün! ...
Surə 4, ayə 128: (Yəni kölə üçün təslim olmaq günah sayılmaz. Araz)
Əgər bir qadın öz ərinin qaba rəftarından, yaxud ondan üz
çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında bir növ barışıb
düzəlişmələrindən (ər-arvada) heç bir günah gəlməz. Çünki
barışmaq daha xeyirlidir. ...
Surə 10, ayə 73: (“Görünən kəndə bələdçi gərəkməz.” – Araz)
Onlar yenə də Nuhu yalançı hesab etdilər. Biz Nuha və onunla birlikdə gəmidə olanlara nicat verdik, onları (yer üzünə)
varislər (xələflər) etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə
suda batırıb boğduq. ...
Surə 7, ayə 136:
Biz də ayələrimizi yalan hesab edib onlardan qafil olduqları
(onlara e'tinasız yanaşdıqları) üçün (Fir'on əhlindən) intiqam
alaraq onları dənizdə batırdıq.
Surə 16, ayə 26:
Onlardan əvvəlkilər də hiylə qurmuşdular. Allah onların
binalarını təməlindən sarsıtdı, dərhal tavanları başlarına
çökdü və heç özləri də (hiss edib) bilmədilər ki, əzab onlara
haradan gəldi.
Surə 7, ayə 4:
Biz neçə-neçə məmləkətləri (onların əhalisini) məhv etdik.
Əzabımız onlara (Lut peyğəmbərin qövmünə) gecə (yatarkən),
yaxud (Şüeyb peyğəmbərin qövmünə) günün günorta çağı
(istirahət edərkən) gəldi.
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Surə 11, ayə 82:
(Lut tayfasının məhvi barəsində) əmrimiz gəldiyi zaman o yurdun altını üstünə çevirdik və üzərinə odda bişmiş (bir-birinə
bitişik) bərk daşlar yağdırdıq.
Surə 11, ayə 83:
Onlara Rəbbinin dərgahında əlamət qoyulmuş (hər daş kimə
dəyəcəkdisə, üstünə adı yazılmışdı). (Ya Rəsulum!) O (daşlar
sənin ümmətin içərisində olan) zalımlardan də uzaq deyildir!
(Əgər şirkdən və küfrdən tövbə edib əl çəkməsələr, onların
da başına yağar).
Surə 7, ayə 72:
Beləliklə, onu (Hudu) və onunla birlikdə olanları (iman gətirənləri) Öz mərhəmətimizlə (əzabdan) xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edib iman gətirməyənlərin isə kökünü kəsdik.
Surə 8, ayə 12: (Bu kitabın 362-nci səhifəsinə baxınız! – Araz)
(Ya Peyğəmbərim!) Xatırla ki, o zaman Rəbbin mələklərə belə
vəhy edirdi: "Mən də sizinləyəm. Mö'minlərə qüvvət (mətanət)
verin. Mən kafirlərin ürəklərinə qorxu salacağam. Onların boyunlarını vurun, bütün barmaqlarını (əl-ayaqlarını) doğrayın!"
Surə 5, ayə 33: (“Görünən kəndə bələdçi gərəkməz.” – Araz)
Allaha və Peyğəmbərinə qarşı vuruşanların, yer üzündə fitnəfəsad salmağa çalışanların cəzası ancaq öldürülmək, çarmıxa
çəkilmək, ya da əl-ayaqlarının çarpazvari (sağ əllərilə sol ayaqlarını) kəsilməsi, yaxud da yaşadıqları yerdən sürgün olunmalıdırlar. Bu (cəza) onlar üçün dünyada bir rüsvayçılıqdır.
Axirətdə isə onları böyük bir əzab gözləyir.
Surə 9, ayə 29:
Kitab əhlindən Allaha və qiyamət gününə iman gətirməyən,
Allahın və Peyğəmbərinin haram buyurduqlarının haram bilməyən və haqq dini (islamı) qəbul etməyənlərlə zəlil vəziyyətə düşüb öz əlləri ilə cizyə verincəyə qədər vuruşun.
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Surə 9, ayə 5:
Haram aylar (onlara möhlət verilmiş zülhiccə, məhərrəm,
səfər və rəbiüləvvəl ayları) çıxınca müşrikləri harada görsəniz,
öldürün, yaxalayıb əsir alın, həbs (mühasirə) edin və bütün
yollarını - keçidlərini tutun. Lakin əgər tövbə etsələr, namaz
qılıb zəkat versələr, onları sərbəst buraxın! …
Surə 9, ayə 111:
Allah, şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və öldürülən mö'minlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və
Qur'anda haqq olaraq və'd edilmiş Cənnət müqabilində satın
almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz
sövdəyə görə sevinin. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!
Surə 48, ayə 16: (“Görünən kəndə bələdçi gərəkməz.” – Araz)
(Hüdeybiyyə səfərindən) geri qalan bədəvi ərəblərə de: "Siz
(bir müddətdən sonra) çox güclü bir qövmlə vuruşmağa çağırılacaqsınız. Siz onlarla vuruşacaqsınız (Yəni islam dinini
dünyaya ixrac etmək üçün savaşacaqsınız. Baltacı Araz),
ya da onlar dönüb müsəlman olacaqlar (döyüşə ehtiyac qalmayacaqdır). Əgər itaət etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verər. Yox, əgər əvvəldə olduğu kimi (döyüşdən) üz çevirsəniz,
(Allah) sizə ağrılı-acılı bir əzab verər".
(Surə 8, ayə 65. Surə 9, ayə 14-ə də baxınız! – Araz)
Surə 2, ayə 54:
O vaxtı da xatırlayın ki, Musa öz qövmünə: "Ey qövmüm,
siz buzova sitayiş etməklə, həqiqətən, özünüzə zülm etdiniz.
Buna görə də yaradanınıza tərəf üz tutaraq tövbə edin, özünüzü (buzovu tanrı bilən adamlarınızı) öldürün! Belə etməniz
yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir!" – demişdi ...
Surə 4, ayə 74:
Elə isə, qoy dünyanı verib əvəzində axirəti satın alanlar Allah
yolunda vuruşsunlar. Hər kim Allah yolunda vuruşaraq ölərsə
və ya (düşmənə) qalib gələrsə, ona böyük mükafat verəcəyik.
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Surə 3, ayə 15:
(Ya Rəsulum!) Söylə: "…Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər üçün Rəbbi yanında (ağacları) altından çaylar axan
cənnətlər (bağlar) vardır ki, orada əbədi qalacaqlar.
Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər üçün Rəbbi yanında (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər (bağlar) vardır ki,
orada əbədi qalacaqlar. Onlardan ötrü orada (hər cür eyibdən)
pak olan zövcələr (cənnət fahişələri - Araz) və (ən böyük ne'mət olan) Allah rizası (razılığı, hüsn-rəğbəti) vardır. ... (Yəni
ağaclı və çaylı cənnətlər ilə qadınlar erkəklərə qulluq etmək
üçündürlər. Araz)
Surə 18, ayə 31:
Onları (ağacları) altından çaylar axan Ədn cənnətləri gözləyir.
Onlar orada taxtlara söykənərək qızıl bilərziklərlə bəzənəcək
(altun qolbaqlar taxacaq), nazik və qalın ipəkdən (taftadan və
qumaşdan) yaşıl paltarlar geyəcəklər. O, nə gözəl mükafat, o
(Cənnət) necə də gözəl məkandır!
(SON)
“Mənim gerçək ağam və yönləndiricim olan Tanrı ilə həmsəfər olmağa qərar verdim (Çünkü həm qadın deyildin, həm də
antiqadın erkək olduğun üçün antiinsan idin – Baltacı Araz).
O çox qısqanc bir ağadır və kimsəni öz mülkünə şərik etməz.
Bu üzdən də hər kəs boş əllərlə, təslim ruhla və arınmış niyətlə (Yəni manqurt olduqdan sonra – Araz) Onun hüzuruna
getməlidir.”
Mahatma Qandı

İnsan olan insan öldürə bilməz,
Ölümdən qorxudub yıldıra bilməz.
Haqsızlığı hakim qıldıra bilməz;
Qurandan yana faşistin özüdür,*
Bu söz insan haqlarının sözüdür.
*- Hər bir insani, qövmi, milli haqqı öldürüb gömən faşistdir.
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Həm oxuyun, həm gülün!
Doğasal varlıqları oluşdurub şəkilləndirib gəlişdirən hərəkətli
maddənin buluna bilməmiş “Tanrı”sının adaşı olanqurandakı
yersəl və oğru Tanrının cahil ilə xurafatçı və yalançı olduğunu
sərgiləyən bir neçə örnək ayə:
Cisimsiz Tanrı cəhlin nağılıdır \ Quranın Tanrısı insanoğludur.
Onda ki, Türk xalqı da nadan idi \ Ax necə aldatması asan idi.
Quranın 8-ci surəsinin 31-ci ayəsi:
Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman: "Eşitdik: istəsək, biz də
bunun bənzərini deyə bilərik. Bu, qədimlərin əfsanələrindən
(uydurmalarından) başqa bir şey deyildir!" - söyləyərlər.
Surə 65, ayə 12:
Yeddi (qat) göyü və bir o qədər də yeri yaradan Allahdır.
Allahın hər şeyə qadir olduğunu, Allahın hər şeyi elm (Öz
əzəli elmi) ilə ehtiva etdiyini biləsiniz deyə, (Allahın) əmri
onların arasında (mövcud olan bütün məxluqata) nazil olar.
Surə 2, ayə 29:
Yer üzündə nə varsa, hamısını sizin üçün yaradan, sonra səmaya üz tutaraq onu yeddi qat göy halında düzəldib nizama
salan Odur (Allahdır)! O, hər şeyi biləndir!
Surə 11, ayə 7:
Ərşi su üzərində ikən hansınızın daha gözəl əməl (itaət) sahibi olacağını sınayıb bilmək üçün göyləri və yeri altı gündə
yaradan Odur. …
- Surə 21, ayə 30:
Məgər kafir olanlar göylə yer bitişik ikən Bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi?! …
Surə 15, ayə 26:
Biz insanı quru (toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran) və qoxu-
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muş (və ya torpaqdan tədriclə dəyişib başqa şəklə düşmüş)
qara palçıqdan yaratdıq!
Surə 15, ayə 27:
(Cinlərin babası) can tayfası (və ya İblisi) daha öncə (insandan əvvəl) tüstüsüz oddan xəlq etmişdik.
- Surə 67, ayə 5:
And olsun ki, Biz dünya səmasını (yerə ən yaxın olan göyü)
qəndillərlə (ulduzlarla) bəzədik, onları şeytanlara atılan mərmilər etdik və onlar (şeytanlar) üçün yandırıb-yaxan alovlu
atəş əzabı hazırladıq.
Surə 22, ayə 65:
(Ya Rəsulum!) Məgər Allahın yerdə olanları (heyvanları),
dənizdə Onun əmrilə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini və Onun
izni olmadan yerə düşə bilməməsi üçün göyü tutub saxladığını görmürsənmi? Həqiqətən, Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir!
Surə 21, ayə 32:
Göyü (yerdən ötrü və onun üstünə düşməsin deyə) qorunub
saxlanılan bir tavan etdik. (ha ha ha! Sən də gül! – Araz)
Surə 13, ayə 2 :
Gördüyünüz göyləri dirəksiz olaraq yüksəldən, …
Surə 15, ayə 16:
Biz səmada bürclər yaratdıq, onlara baxanlar üçün (ulduzlarla)
bəzədik.

- Surə 2, ayə 164:
Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, içərisində insanlar üçün mənfəətli şeylər olan gəmilərin dənizlərdə üzməsində, quruyan yer
üzünü Allahın göydən yağmur yağdıraraq yenidən diriltməsində, cins-cins heyvanları onun hər tərəfə yaymasında, göylə
yer arasında ram edilmiş küləyin və buludların bir səmtdən
başqa səmtə döndərilməsində, (Allahın hikmət və qüdrətinə
dəlalət edən) əlamətlər vardır.

487

Surə 25, ayə 44:
Yoxsa elə güman edirsən ki, onların əksəriyyəti (sən deyən sözü) eşidəcək və ya (ağıllı-başlı) fikirləşəcək? Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə, ondan daha çox zəlalət yolundadırlar. (Heyvan
heyvanlığı ilə öz mənfəətini bilib ona zərər gətirən bir işi görməz (Müsəlman qadın öz zərərinə təslim olar. Baltacı Araz).
Bunlar isə nə xeyirlərini, nə də zərərlərini anlayarlar).
Surə 24, ayə 43:
Məgər görmürsənmi ki, Allah buludları qovar, sonra onları bir
araya toplayar, sonra da üst-üstə yığıb topa halına salar. Və görürsən ki, (o buludların) arasından yağmur çıxar, sonra Allah
göydən dağlar kimi (çox və böyük) dolu yağdırar, sonra da …
Surə 42, ayə 33:
Əgər (Allah) istəsə, küləyi saxlayar, onlar da (suyun) üzündə
durub qalarlar (nə irəli, nə də geri gedə bilərlər). …
Surə 21, ayə 81
Əmrilə bərəkət verdiyimiz yerə (Şama) doğru şiddətlə əsən
küləyi də Süleymana Biz ram etdik. Biz hər şeyi bilənik!
Surə 16, ayə 79:
Məgər (müşriklər) yerlə göy arasında (uçaraq Allaha) ram
olmuş quşları görmürlər?! Onları (havada) yalnız Allah saxlayır (bütün hərəkətlərini ancaq Allah idarə edir). Həqiqətən,
bunda mö'minlər üçün ibrətlər vardır!
Surə 16, ayə 68:
Rəbbin bal arısına belə vəhy (təlqin) etdi: "Dağlarda, ağaclarda və (insanların) qurduqları çardaqlarda (evlərin damında,
üzümlüklərdə) özünə evlər tik (pətəklər sal);
Surə 16, ayə 69:
Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla
rahat (asanlıqla) get! (Və ya: "Rəbbinin yollarını itaətlə tut!")
(O arıların) qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli (ağ, sarı, qırmızı) bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb dərk
edənlər üçün bir ibrət vardır!
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Surə 25, ayə 46: (Guya günəş yerin başına fırlanır. B. Araz)
Sonra onu (o kölgəni günəşin yüksəlməsi ilə) yavaş-yavaş
Özümüzə tərəf çəkdik. (Əgər kölgəni yerə birdən salıb, birdən
çəksəydik, insanlar vahiməyə düşərdilər).
Surə 25, ayə 47:
Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq yaradan, gündüzü də
(ruzi qazanmaqdan ötrü) həyat (fəaliyyət vaxtı) yaradan Odur.
Surə 25, ayə 62:
(Allahın qüdrətini həmişə) yada salmaq və (ne'mətlərinə) şükür etmək istəyənlər üçün gecəni və gündüzü bir-birinin ardınca gətirən də Odur!
Surə 17, ayə 12:
Biz gecə və gündüzü (qüdrətimizə dəlalət edən) iki əlamət
müəyyən etdik. Rəbbinizdən ruzi diləməniz, illərin sayını və
hesabı (vaxt ölçülərini) bilməyiniz üçün gecənin əlamətini
(qaranlığı) silib (yerinə) gündüzün işıqlı (görünən) əlamətini
gətirdik. Biz (…) hər şeyi (Qur'anda) müfəssəl izah etdik.
Surə 7, ayə 58:
Təmiz (torpağı münbit) bir məmləkətin bitkiləri Rəbbinin
iznilə (bol, vaxtında) çıxar. Pis (torpağı qeyri-münbit) bir
məmləkətin bitkiləri isə yalnız çox çətinlikdə (özü də az)
yetişər. Biz ayələrimizi (ne'mətlərimizə) şükür edən bir tayfa üçün belə müfəssəl izah edirik. (Ha ha ha ha! B. Araz)
- Surə 15, ayə 19:
Biz yer üzünü döşədik (orada hər şeyi yerbəyer etdik), orada
möhkəm dayanan dağlar yerləşdirdik, hər şeydən (bütün
meyvələrdən) müəyyən ölçüdə (lazım olan qədər) yetişdirdik.
Surə 16, ayə 80:
Allah evlərinizi sizə məskən (yaşayıb dincəlmə yeri) etdi,
heyvanların dərilərindən həm köç vaxtı, həm də bir yerdə
qaldığınız zaman (daşınması) sizin üçün yüngül (asan) olan
evlər-çadırlar düzəltdi, onların yunundan, tükündən və qılından müəyyən vaxta qədər (…) istifadə edəcəyiniz ev əşyası
(pal-paltar, xalça-palaz) və (satlıq) mal verdi.
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Surə 14, ayə 32:
Göyləri və yeri yaradan, göydən yağmur endirən, o yağmurla
sizin üçün ruzi olaraq (cürbəcür) meyvələr yetişdirən, əmri ilə
dənizdə üzmək (yüklərinizi bir yerdən başqa yerə daşımaq)
üçün gəmiləri sizə (sizin mənafeyinizə) tabe və çayları sizə
ram edən Allahdır!
Surə 14, ayə 33:
(Daim öz hədəqəsində, özləri üçün müəyyən olunmuş yerdə)
seyr edən Günəşi və Ayı, həmçinin gecəni və gündüzü sizin
ixtiyarınıza verən Odur.
Surə 2, ayə 57:
(Yadınıza salın ki, Tih səhrasında yaşadığınız zaman) üstünüzə buludla kölgə saldıq və: "Ruzi olaraq verdiyimiz halal şeylərdən yeyin!" (deyərək) sizə qüdrət halvası və bildirçin göndərdik. Onlar (əcdadınız) isə (itaətdən boyun qaçırmaqla) Bizə
deyil, ancaq özlərinə zülm etmiş oldular.
Surə 15, ayə 22:
Biz (buludla) yüklənmiş (bitkilərə, ağaclara həyat verən, onları
tozlandıran) külək göndərdik, göydən yağmur endirib sizə su
verdik (içirtdik). Yoxsa onu yığıb saxlayan (bir yerə toplayan)
siz deyilsiniz! (Allah yağış suyunu saxlayıb istədiyi vaxt, istədiyi yerə yağdırar).
Surə 16, ayə 81:
Allah yaratdığı şeylərdən (ağaclardan, evlərdən, dağlardan və
buludlardan) sizin üçün (günəşin hərarətindən qorunmaq
məqsədilə) kölgəliklər əmələ gətirdi, sizdən ötrü dağlarda sığınacaqlar (mağaralar, kahalar), sizi istidən (və soyuqdan)
saxlayacaq (yun, kətan, pambıq) köynəklər, (sizi müharibədə)
qoruyacaq zirehli geyimlər düzəltdi. Allah nemətini sizə belə
tamamlayıb verdi ki, bəlkə, Ona itaət edəsiniz (müsəlman
olasınız)! (Yəni təslim olasınız. Baltacı Araz)
Surə 16, ayə 49:
Göylərdə və yerdə olan (bütün) canlılar, hətta mələklər belə
heç bir təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə edərlər! 490

Surə 17, ayə 4:
Yeddi göy, yer və onlarda olanlar (bütün məxluqat) Allahı
təqdis edir. Elə bir şey yoxdur ki, Allaha tə'rif deyib Ona şükür etməsin, lakin siz onların (dillərini bilmədiyiniz üçün)
təqdisini anlamazsınız. (Allah) həqiqətən, bağışlayandır!
Surə 7, ayə 179:
Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu Cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla (Allahın birliyini
sübut edən dəlilləri, özlərinin dini borc və vəzifələrini) anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla (Allahın mö'cüzələrini) görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla
(öyüd-nəsihət) (Qurandakı xurafatçı-, xilafətçi-, antiqadın
ayələri. – Baltacı Araz) eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər,
bəlkə də, (ondan) daha çox zəlalətdədirlər. …
Surə 16, ayə 24:
(Müşriklərdən:) "Rəbbiniz (Muhəmmədə) nə nazil etmişdir?"
- deyə soruşduqda, onlar: "Qədimlərin əfsanələrini (uydurmalarını)!" - deyə cavab verərlər ki,
Surə 17, ayə 47:
(Sən Qur'an oxuyanda) onlar sənə qulaq asdıqları zaman nəyi
dinlədiklərini və zalımların (Dərünnədvədə) öz aralarında gizli
-gizli danışıb: "Siz ancaq ovsunlanmış bir adama uyursunuz!"
- dediklərini də bilirik.
Surə 2, ayə 13:
Onlara: "Başqaları (mühacir və ənsar) iman gətirdikləri kimi
siz də iman gətirin!" -deyildiyi zaman (öz aralarında): "Biz də
səfehlər (ağılsızlar) kimi iman gətirək?" -deyə cavab verirlər.
(Ey mö'minlər!) Agah olun ki, səfeh onların özləridir, lakin
(bunu) bilmirlər.
Surə 8, ayə 32:
Bir zaman da: "Ya Allah! Əgər bu (Qur'an) Sənin tərəfindən
gəlmiş haqdırsa, onda başımıza göydən daş yağdır və ya bizə
şiddətli bir əzab göndər!" - demişdilər.
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Surə 6, ayə 158:
(Məkkə müşrikləri) özlərinə yalnız mələklərin, yoxsa Rəbbinin (əzabının), yaxud da Rəbbinin bə'zi qiyamət əlamətlərinin gəlməsinimi gözləyirlər? (Ya Rəsulum!) Rəbbinin bə'zi
qiyamət əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və
ya imanından bir xeyir qazanmamış şəxsə (sonrakı) imanı heç
bir fayda verməz. De: "Gözləyin, doğrusu, biz də gözləyirik!"
- Surə 2, ayə 60:
Yadınıza salın ki, Musa öz qövmü üçün su istədikdə, Biz ona:
"Əsanı daşa vur!" -dedik. (O, əsanı daşa vuran kimi) ondan
(daşdan) on iki çeşmə fışqırdı, hər kəs öz çeşməsini tanıdı. ...
Surə 7, ayə 143:
Musa tə'yin etdiyimiz vaxtda (Tur-i Sinaya) gəldikdə Rəbbi
onunla (arada heç bir vasitə olmadan) danışdı. (Musa: ) "Ey
Rəbbim! Özünü (camalını) mənə göstər. Sənə baxım!" - dedi.
Allah: "Sən Məni əsla görə bilməzsən. Lakin (bu) dağa bax.
Əgər o yerində dura bilsə, sən də Məni görə bilərsən", - buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə (Allahın nuru dağa saçıldıqda) onu parça-parça etdi.
Surə 21, ayə 91:
… Biz Öz ruhumuzdan (Özümüzün yaratdığımız ruhdan Cəbrail vasitəsilə) ona üfürdük, onu və oğlunu (atasız doğulmuş
İsanı) aləmlərə (mələklərə, bütün insanlara və cinlərə) bir mö'cüzə etdik.
Surə 19, ayə 30:
(Allahdan bir mö'cüzə olaraq körpə dilə gəlib) dedi: "Mən,
həqiqətən, Allahın quluyam. O mənə kitab (İncil) verdi, özümü də peyğəmbər etdi.
Surə 21, ayə 88:
Biz onun (Yunisin) duasını qəbul buyurduq və (balığın qarnından çıxartmaqla) onu qəmdən qurtardıq. Biz mö'minlərə
belə nicat veririk!
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Surə 21, ayə 81:
Əmrilə bərəkət verdiyimiz yerə (Şama) doğru şiddətlə əsən
küləyi də Süleymana Biz ram etdik. Biz hər şeyi bilənik!
Surə 3, ayə 124 və 125:
O zaman sən mö'minlərə deyirdin: "Rəbbinizin üç min mələk
endirərək imdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi?" - Bəli,
əgər səbr edib (Allahdan) qorxsanız, onlar (Məkkə müşrikləri)
qəzəblə üstünüzə gəldikləri zaman Rəbbiniz artıq beş min nişan qoyulmuş mələklə sizə yardım edər.
Surə 18, ayə 25:
Onlar mağarada üç yüz doqquz il qaldılar. (Üç yüz il qaldılar,
üstünə bir doqquz il də artırdılar).
Surə 2, ayə 73:
Belə olduqda Biz: "(Kəsilmiş inəyin) bir parçasını ona (qatili
bilinməyən ölüyə) vurun!" - dedik. (Onlar da vurdular və ölü
dirildi). Allah (bütün) ölüləri bu qaydada dirildər və sizə Öz
mö'cüzələrini göstərər ki, ağla gəlib (bunu) dərk edəsiniz.
Surə 16, ayə 40:
Biz hər hansı bir şeyi (yaratmaq) istədikdə ona sözümüz: "Ol!"
deməkdir. O da dərhal olar.
Surə 10, ayə 38:
Yoxsa: "(Peyğəmbər) onu özündən uydurdu!" - deyirlər. De:
"Əgər doğru deyirsinizsə, ona (Qur'ana) bənzər bir surə gətirin
və Allahdan başqa, kimə gücünüz çatırsa, onu da (köməyə)
çağırın!"
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“Uyqarlaş” kitabını oxuyan gənc,
Beyninə soxulmuş dini edər linç.

Hansı çiçəkli bağı gəzməmişəm?
Hansı şanın balını süzməmişəm?
Nəyin haqqında yazı yazmamışam?
Qızılçı anlayar ki, qızıl nədir,
Arazizm qızıl sunan xəzinədir.
Min ildən bir belə kitap yazılar,
Gəlişdirməyənin kökü qazılar.

Araz türkçülüyün şah damarıdır,
Türk demokrasısının memarıdır.
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