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HAYDAR BAYA’YA SELAM 

 
M. Hüseyin ŞEYRİYAR 

 
Heyder Baba ildirimlar şahanda 

Seller sular şakgıldayup ahanda 

Gızlar ona sef bağlayup bahanda 

Selam olsun şöketize elüze 

Menim de bir adım gelsin dilüze. 

 

Heyder Baba kehliklerün uçanda 

Kol dibinnen dovşan galhıp gaçanda 

Bahçalarun çiçeklenüp açanda 

Bizden de bir mümkin olsa yâd ele 

Açılmayan ürekleri şad ele. 

 

Bayram yeli çardahları yıhanda 

Novruz güli gar çiçeği çıhanda 

Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda 

Bizden de bir yâd eliyen sağ olsun 

Dertlerimiz goy dikelsin dağ olsun. 

 

Haydar Baba gün daluyı dağlasın 

Özün gülsün bulahların ağlasın 

Uşahların bir deste gül bağlasın 

Yel gelende ver getirsin bu yana 

Belke menim yatmış behtim oyana. 

 

Heyder Baba senin üzün ağ olsun 

Dört bir yanın bulağ olsun bağ olsun 

Bizden sora senin başun sağ olsun 

Dünya gazov-geder ölüm itimdi 

Dünya boyı oğulsuzdı yetimdi. 

 

Heyder Baba yolum senen kec oldı 

Ömrim ketçi gelemedim gec oldı 

Heç bilmedim gözelerin nec’oldı 

Bilmez idim döngeler var dönüm var 

İtginlik var ayrılık var ölüm var. 

 

Heyder Baba igit emek itirmez 

Ömür keçer efsus bere bitirmez 

Namerd olan ömri başa yetirmez 

Biz de vallah unutmarıg sizleri 

Göremesek helal edin bizleri. 

 

Heyder Baba Mir Ejder seslenende 

Kend içine sesden küyden düşende 

Aşıg Rüstem sazın dillendirende 

Yâdında dı ne hövselek gaçardım 

Guşlar tekin kanad çalıp uçardım. 

 

Şengülava yurdi aşıg alması 

Gâhdan gedüp orda gonah galması 

Daş alması elma-heyva salması 

Galıp şirin yuhı kimi yâdımda 

Eser goyup ruhumda her zadımda. 

 

Heyder Baba Gurı Gölün gazlari 

Gediklerün sazag çalan sazlari 

Ket-kövşenin payizlari yazlari 

Bir sinema perdesidir gözümde 

Tek oturup seyrederem özüm de. 

 

 

 

 

 

Heyder Baba şeytan bizi azdırıp 

Mehebbeti üreklerden gazdırıp 

Gare günün sernüviştin yazdırıp 

Salup halgı birbirinin canına 

Barışığı beleşdirip ganına. 

 

Gözyaşına bahan olsa gam ahmaz 

İnsanolan hercer beline tahmaz 

Amma heyif kör tutdığın burahmaz 

Beheştimiz cenemnem olmahdadır 

Zihecemiz meherem olmahdadır. 

 

Hezan yeli yarpahları tökende 

Bulut dağdan yenip kende çökende 

Şeyhelislam gözel sesin çekende 

Nisgilli söz üreklere deyerdi 

Ağbaşlar da Allah’a baş eyerdi. 

 

Daşlı bulah daş gumınan dolmasın 

Bahçaları saralmasın solmasın 

Ordan keçen altı susuz olmasın  

Deyne bulah heyrin olsun aharsan 

Üfüglere humar humar baharsan. 

 

Heyder Baba dağın daşın seresi 

Kehlih ohur dalısında feresi 

Guzıların aği bozi geresi 

Bir gedeydim dağ dereler uzuni 

Ohuyaydım “çoban geyter guzuni” 

 

Heyder Baba Suli Yerin düzünde 

Bulah geyner çay çemenin gözünde 

Bulah otı üzer suyın üzünde 

Güzel guşlar ordan gelip keçeller 

Helvetleyip bulahdan su içeller. 

 

Biçin üsti sünbül biçen orahlar 

Eyle bil ki zülfi darar darahlar 

Şikârcılar bildirçini sorahlar 

Biçinciler ayranların içeller 

Bir huşlanıp sondan durup biçeller. 

 

Heyder Baba kendin güni batanda 

Uşagların şamın yeyüp yatanda 

Ay bulutdan çıhup gaş göz atanda 

Bizden bir sen onlara gisse de 

Gissemizde çohlı gem u güsse de. 

 

Garı nene gece nagıl deyende 

Külek galhıp gap-bacanı döyende 

Gurd geçinin şengülisin deyende 

Men gayıdır bir de uşag olaydim 

Bir gül açıp ondan sora soleydim. 

 

Emme Can’ın bal bellesin yeyerdim 

Sondan durup üs donumı geyerdim 

Bahçalarda tiringini deyerdim 

Ay üzümü o ezdiren günlerim 

Ağaç minip at gezdiren günlerim. 

 

Şeyhelislam münacatı deyerdi 

Meşed Rehim lebbâdeni geyerdi 

Meşdaceli bozbaşları yeyerdi 

Biz hoşudug heyran olsun toy olsun 

Ferg elemez her nolacah goy olsun. 

 

Heyder Baba kendin toyun tutanda 

Gız-gelinler hena pilte satanda 

Bey geline damnan alma atanda 

Menim de o gızlarında gözüm var 

Aşıgların sazlarında sözüm var. 

 

Heyder Baba bulahların yarpızi 

Bostanların gülbeseri garpuzi 

Çerçilerin ağ nebatı sakgızi 

İndi de var damağımda dad verer 

İtgin geden günlerimden yâd verer. 

 

Bayramıdı gece kuşı ohurdi 

Adahlı gız bey corabın tohurdi 

Herkes şalın bir bacadan sohurdi 

Ay ne güzel gaydadı şal sallamag 

Bey şalına bayramlığın bağlamag. 

 

Şal istedim men de övde ağladım 

Bir şal alıp tez belime bağladım 

Gulamgile gaşdım şalı salladım 

Fatma hala mene corab bağladı 

Han nenemi yâda salıp ağladı. 

 

Bayram olup gızıl palçıg ezeller 

Nakgış vurup otagları bezeller 

Tahçalara düzmeleri düzeller 

Gız-gelinin fındıgçası henası 

Heveslener anası gaynanası. 

 

Bakiçinün süzi sovı kağızi 

İneklerin bulaması ağızi 

Çerşenbenin girdekanı müvizi 

Gızlar diyer “atıl matıl çerşenbe 

Ayna tekin behtim açıl çerşenbe” 

 

Yumurtanı göyçek güli boyardıg 

Çakgışdırup sınanların soyardıg 

Oynamahdan birce meger doyardıg 

Eli mene yaşıl aşıg verirdi 

Irza mene novruz güli dererdi. 

 

Ahşam başı nahırınan gelende 

Godukları çekip vurardıg bende 

Nahır keçip gedip yetende kende 

Heyvanları çilpah minüp govardıg 

Söz çıhsaydi sine verip sovardıg. 

 

Menim atam sürfeli bir kişiydi 

El elinde dutmağ onun işiydi 

Gözelerin ânide galmışıydı 

Onan sora dönergeler dönüpler 

Mebebtetin çırahları sönüpler. 

 

Heyder Baba gece durna geçende 

Köroğlu’nun gozi gara seçende 

Gır atıni minip kesip biçende 

Men de burdan tez metlebe çatmaram 

Eyvaz gelip çatmayıncan yatmaram 

 

Heyder Baba senin göğlün şâd olsun 

Dünya varken ağzın dolı dad olsun 

Sennen keçen tanış olsun yâd olsun 

Deyne menim şair oğlum Şehriyar 

Bir ömürdür gem üstüne gem salar. 

 

 

 

 

 

 

 


