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TOY MƏRASIMLƏRI OYUNLAR VƏ 

NƏĞMƏLƏR 
 

 

QUDA-QUDA 
 

Qız evində toydan qabaq Quda-quda oyunu keçirilir. Hər 

iki tərəfdən qız-gəlinlər yığışır. Oğlan tərəf deyir, qız evi cavab 

verir. 
 

Oğlan tərəf:      

  A quda-quda, 

  Can quda, 

  Gözləri mərcan quda, 

  Gəl alışaq, 

  Gəl verişək, 

  Təknə-qabaq quruşaq. 

Qız tərəf:         

   A quda-quda, 

  Can quda, 

  Gözləri mərcan quda, 

  Alışmışıq, 

  Verişmirik, 

  Təknə-tabaq quruşmuruq. 
 

Oğlan evi: 

  Ağca biləyim quda, 

  Nədir diləyin, quda, 

  Oğlan bazara gedir, 

  Nədir diləyin quda? 
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Qız evi: 

  Hamam, hovuz,  anacan, 

  Suyu soyuq, anacan, 

  Qızın hamama gedir, 

  Tumanı yox, anacan. 

 

   

BAġMAQ ÇIRPMA 
 

Quda-quda oyunundan sonra Başmaq çırpma oyunu olur. 

Oyun belədir: İki qız yerdə qabaq-qənşər oturur, ayaqlarını 

uzadır. Ayağın pəncələri bir-birinə söykənir. Nişanlı qızlar 

oturanların ayaqları üstündən bir-bir hoppanır.  Hoppanan qız 

nişanlısının adını deməlidir. İşdi deməsə, başmağın tayını 

harasına gəldi çırparlar. 

 

 

 

HALAY OYUNU 
 

Qız evində Halay oyunu keçirilir. Qızlar halay qurub 

dövrə vururlar. Arxada bir qız deyir:  
 

  Haxışta cərgə-cərgə, 

  Gəl gedək əmimgilə, 

  Əmimgil də olmasa, 

Allahdan ölüm dilə. 
 

Başqa bir qız dairəyə girib deyir: 
   

  Qara atı yağladım, 

  Çilləkənə bağladım. 

  Gözlədim yar gəlmədi, 

   Hönkür-hönkür ağladım. 
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Üçüncü qız dairəyə girib deyir: 
   

  Uzun damdan dam olmaz, 

  Dibinə kölgə salmaz. 

A qarayanız xas oğlan, 

Daha sən deyən olmaz. 
 

Dördüncü qız girib oxuyur: 
 

 Sandıq üstə gəzərəm, 

 Sandığa gül bəzərəm. 

 Ağır elin qızıyam, 

Qəriblikdə gəzərəm. 
 

Beşinci qız dairəyə girib deyir: 
   

  Aftafa gum-gum eylər, 

  Basdıqca gum-gum eylər. 

  Yar yarına qovuşsa, 

  Bayramın o gün eylər. 

 

 

BƏY TƏRIFI 
 

Toyun ən şirin yeri Bəy tərifidir. Toyun sonuna yaxın 

mağarın ortasında ayrıca masa qoyur, üstünə qırmızı örtük 

salır, vaz bəzəyirlər. Bəyin özü, sağdışı və solduşu əyləşir, aşıq 

bəyi tərifləməyə başlayır. Aşığın yanında məclis əhlini yaxşı 

tanıyan bir nəfər dayanır, toydakıların adlarını bir-bir çəkir. 

Onlar da gəlib nəmər qoyur, bəyin qoluna, boynuna qırmızı 

kələğayı bağlayırlar. Bəy tərifi başlayır: 
 

Xonçana düzdürdük noğulnan badam, 

Toyunu elədik, ürəkdən şadam, 

Sağ olsun başına yığılan adam, 

Görüm, a bəy, toyun mübarək olsun, 
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Sağdışına, solduşuna borc olsun, 

Ay borc olsun! 

 

Göydə bir ulduz var adı Talıbdı, 

Bəyin anasında nəmər qalıbdı, 

Bəyin bacısında nəmər qalıbdı,  

Görüm, a bəy, toyun mübarək olsun, 

Sağdışına, solduşuna borc olsun, 

Ay borc olsun! 
 

 

Qızılgül qönçəsi, nərgiz butası, 

Bizə xələt versin bəyin atası, 

Görüm, a bəy, toyun mübarək olsun, 

Sağdışına, solduşuna borc olsun, 

Ay borc olsun! 

 

Dəryada qərq oldu Nuhun gəmisi, 

Bizə xələt versin, bəyin əmisi. 

Görüm, a bəy, toyun mübarək olsun, 

Sağdışına, solduşuna borc olsun, 

Ay borc olsun! 

 

 

VERDIK BIR DANA 
 

Gəlini ata evindən çıxarıb aparanda oğlan adamı  qız 

adamına acıq verər: 

Verdik bir dana, 

Aldıq bir sona. 

Ay qız adamı,  

Qal yana-yana. 
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NAĞILLAR 
 

 

ƏLLAMƏNIN NAĞILI 
 

Biri varıydı, biri yoxuydu. Keçmiş zamanlarda bir 

qocayla bir qarı varıydı. Bunların övladları yoxuydu. Bu dərd 

azmış kimi yoxsulluq da  yapışmışdı yaxalarından. Deyirəm 

Allah düşmənimi də çörəknən imtahan eləməsin. Kişi gecə-

gündüz işləsə də ocaxlarında bin-bərəkət olmazdı. Beləcə bir 

qarın ac, bir qarın tox dolanardılar. 

Kasıbçılığın üzü qara olsun. Bunnarın yatmağa yorğan-

döşəyi də yoxuydu. Elə bir həsiriydilər, bir Məmmədnəsir. 

Kişinin dədə-babadan qalma köhnə bir kilimi varıydı. Onu da 

gündüzləri altlarına salıb yemək yeyər, gecələri isə üstlərinə 

yorğan eliyib yatardılar. 

Beləcə qocayla qarı yaşamaqlarında olsunlar. Sizə 

kimdən xəbər verim? Nədən xəbər verim?  Bir qoca dərvişdən. 

Günlərin bir günü bu dərviş baba oxuya-oxuya gəlib çıxır 

qocaların qapısına. Cünün cünorta çağı olur. Qapını dərvişin 

üzünə arvad açır. Elə açdığına da peşman olur. Görür ki, 

qabağında bir baba dərviş durub. Arvad qalır mat-mətəl. Bir 

xeyli götür-qoy eliyir. Öz-özünə fikirləşir ki, dərvişi əliboş 

qaytarmazlar. Beyqafıl yadına kilim düşür. Deyirəm Allah 

hamının ürəyinə görə versin! Arvad kirmişcə kilimi qatdıyıb 

verir dərvişə. Dərviş də kilimi vurur qoltuğuna. Cibindən bir 

alma çıxardıb arvada deyir: 

- Ay bacı, Allah sənnən razı olsun! Götür bu almanı. Bu 

alma sən bilən almalardan döyül. Bu alma muraza yetirən 
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almalardandır. Bax, kişi evə gələn kimi almanı tən bölərsiz. 

Yarısını sən yeyərsən, yarısını da verərsən kişiyə. Vədə tamam 

olanda dünyaya bir oğlan gətirəssən. Nəbadə uşağa ayrı ad 

qoyasız ha. Onun adı Əllamə olmalıdır.  

Dərviş bunu deyib qeyb olur. Arvadın lap matı-qutu 

quruyur. Ha o tərəf-bu tərəfə baxırsa, dərvişi görənmir ki, 

görənmir. Çarəsiz qalıb keçir içəri. Almanı gizlədib başlayır 

kişini gözləməyə. 

Sizə kimnən xəbər verim? Güc-bəlaynan cütünü sürən 

qocadan. Elə ki şər qarışır, kişi yorğunnuqdan canı çıxmış 

halda gəlib çıxır öyünə. Ta ağzına bir tikə qoymağa da halı 

olmur. Öz-özünə deyir, elə kəlləni atıb yatmaq hamısınnan 

yaxşıdır. Gözünnən ha gəzir, kilimi tapmır. Deyir yəqin arvad 

harasa qoyub. Tez arvadını səsləyir:  

- Arvad, ay arvad. Deyirəm zəhrimara qalmış qocalıq öz 

sözünü deyir ha. Yuxum gəlir. Yatmaq istəyirəm. Kilimi də 

tapmıram ki, üstümə örtüm. Dur bir sən də bax. Gör tapa 

bilirsənmi? 

Deyirəm Allah heç kəsi daramanda qoymasın. Arvad 

yaman qorxuya düşür. Elə istiyir nəysə desin. Dili-ağzı 

quruyur. Hannan-hana özünə gəlib dillənir: 

- Kişi, ay kişi. Bilirsən kilimimiz yaman kirlənmişdi. 

Üstündə də əl qalınlığında toz varıydı. Bilmirsən ki, varımız da 

o kilimdir, yoxumuz da. Kirlimi saxlıyardım? 

Kişi cin atına minir. Gözünü yumub ağzını açır: 

- Belə yuyubsan, qələt eliyibsən. Gətir elə yaş-yaş sal 

üstümə. O kilim mənim dədəmnən qalıb, sənin yox. Bir 

gənəşəydin. Görəydin mən qoyurammı yumağa. 

Arvad yaman pərt olur. Ömründə heç kişini belə 

görməmişdi. Birtəhər özünə gəlib, dərviş əhvalatını söyləyir. 

Kişi olub-keçənnəri dinliyib bir xeyli fikrə gedir. Övladsızlıq 

dərdi onu yaman yandırmışdı. Yoxsulluq bu dərdin yanında 

toya getməliydi. Arvad görür ki, kişidən səs-səmir çıxmır. Bir 

kəlmə də kəsmir. Gedib dərviş verən almanı gətirir. Kişi 
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almanı əlinə götürüb başlayır tamaşa eləməyə. Öz-özünə 

fikirləşir ki, ömrümdə heç belə alma görməmişəm. 

Nə başınızı ağrıdım. Arvad almanı dərviş deyən kimi tən 

ortadan bölür. Almadan bir ətir yayılır ki, az qalır adamı bihuş 

eləsin. Beləcə hər ikisi almanı yeyib şükr edirlər. 

Deyirəm Allah hamını arzusuna çatdırsın! Vaxt keçir. 

Vədə tamam olur. Arvad dünyaya bir uşaq gətirir. Onnar 

Allaha şükr eliyillər. Çağanın adını da dərviş deyən kimi 

Əllamə qoyurlar. 

Bu Əllamə bir ruzulu olur ki, gəl görəsən. Ta dünyaya 

gələnnən qocaların öyünnən bin-bərəkət əskik olmur. Hələ bu 

harasıdır. Əllamə heç başqa uşaqlara bənzəmir. Elə tez yekəlir 

ki, adam lap mat qalır. Beləcə üç ayını tamamlamış olur.  

Günnərin bir günü arvad əppək bişirmək istiyir. Çağanı 

gətirir həyətə qoyur ki, gözü üstündə olsun. Bisimillah eləyib 

başlayır əppək yapmağa. Başı əppəklərə nətər qarışırsa, çağa 

yadınnan çıxır. Bir də ayılır ki, Əllamənin səsi aləmi başına 

götürüb. Arvad tez özünü yetirib başlayır çağanı kiritməyə. 

İndi də əppəklər yadınnan çıxası olur. Elə ki Əllamə sakitləşir, 

arvadın gözü təndirə sataşır. Yadına əppəklər düşür. Özünü 

yetirib təndirə boylanır. Görür əppək nə gəzir, hamısı kösövə 

dönüb. Öz-özünə deyir ki, eyb etməz. Kündələr yenə  də var. 

Onnarı bişirərəm. Ac qalmarıq. Elə bu vaxt arvad gülmək səsi 

eşidir. Qanrılıb səsə boylananda lap matı-qutu quruyur. Nə 

görsə yaxşıdır? Sən demə şaqqanaq çəkib gülən Əllaməymiş. 

Arvad özünü nətər itirirsə, başlıyır qaçmağa. Ta ki, Əllamənin 

səsi genə aləmi başına götürəndə durur: 

- Ana, ay ana! Hara qaçırsan? Adam da öz uşağından 

qorxub qaçar? Tez elə. Gəl yerdə qalan kündələrdən əppək 

bişir. Sonra da onnarı qoy bələyimə. Mən də dədəmə aparım. 

Yazıq indi acından ölür. 

Arvadın dili elə ağzındaca quruyur. İstiyir nəysə desin, 

deyənmir ki, deyənmir. Hannan-hana özünə gəlir. Kirmişcə 

başlayır əppəkləri bişirməyə. Elə ki, əppəklər hazır olur, arvad 
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onlardan boxça düzəldib bağlayır Əllamənin bələyinə. İşini 

bitirən kimi Əllamə deyir ki, gözlərini yum. Arvad sorğu-

sualsız gözlərini yumur. Bir də o vaxt açır ki, Əllamədən əsər-

əlamət yoxdur. O tərəf bu tərəfə boylanıb oğlunu görənmir ki, 

görənmir. Çarəsiz qalıb: «Allah, özün balamı qoru!» - deyir. 

Arvad burda qalmaqda olsun. Sizə kimdən xəbər verim, 

Əllamədən. Əllamə bir göz qırpımında peyda olur əkin yerində. 

Başlayır dədəsini səsləməyə: 

- Dədə, ay dədə. Mən gəlmişəm ey… 

Heç nədən xəbərsiz kişi ha o yan-bu yana baxırsa gözünə 

bir inni-cinni dəymir ki, dəymir. Fikirləşir ki, ta əməlli-başlı 

qocalıb. Yəqin onu qara basır. Elə istiyir əlini xışa uzatsın, 

görür yox, bu səs nə əməldirsə genə qulağını deşir: 

- Ay dədə, sənə demirəmmi mənəm. Niyə yanıma 

gəlmirsən? Yolu tapanmırsansa elə getdiyin cızla da geri qayıt. 

Bax məni onda görəssən. 

Kişi: «Lənət sənə kor şeytan!» - deyib elə gəldiyi cızla da 

qayıdası olur. Cızın başına çatanda Əllaməni görüb qorxuya 

düşür. Hannan-hana özünə gəlib yavaşca deyir: 

- Görəsən arvad hanı ki, bu çağa təkcənə ləkdədir. 

Əllamə də bu sözü gözlüyürmüş kimi dil boğaza qoymur: 

- Dədə, mən özüm gəlmişəm. Anama dedim, o da 

bələyimə əppəkləri bağladı. Mən də gətirdim ki, ac 

qalmayasan. Di dur süfrə aç. Əppəkdən ye. 

Kişinin ta deyiləsi sözü olmur. Elə bircə «Allahın nəzəri 

üstünnən əskik olmasın!» - deyə bilir. Sonra da kirmişcə 

başlıyır Əllamənin dediyini eləməyə. Süfrə açır. Əppəkləri 

qoyur. Axırda da bardaş qurub oturur. Bismillah eliyib əlini 

əppəyə uzatmaq istəyəndə Əllamə qoymur: 

- Dədə, ay dədə, o dağı görürsənmi? 

Kişi oğlunun göstərdiyi dağa baxıb ah çəkir: 

- Eh, ay oğul. Niyə görmürəm. Lap yaxşı görürəm. 

Cavanlıqda o dağı neçə dəfə qalxıb-enmişəm. Heç uf da 

deməmişəm. Niyə soruşursan elə? 
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Əllamə dillənir: 

- Dədə, əppəkləri belə yavan yemək heç insafdan döyül. 

Bilirəm yaman yorulubsan. Amma ərinib eləmə. Dur ayağa, get 

o dağa. Elə yamaca çathaçatda görəssən ki, qabaqdan bir atlı 

gəlir. Həmin atlı göy libasda olacaq. Onu görən kimi yoldan 

eliyərsən. Atlı qazının yanına getmək istiyir. Yuxu 

yozdurmağa. Cibində beş yüz dinarı var. Atın tərkində də təzə 

kəsilmiş cəmdək aparır. Onnarı qazıya vermək istiyir. Elə ki, 

atlını yolunnan elədin, ona deyərsən, oğlum yuxunu yozacaq. 

Ta niyə əziyyət çəkib bir də qazının yanına gedirsən. Gördün 

ki, atlı sənnən getməyə razılaşır, tez şərtini söylərsən. Deyərsən 

ki, oğlum pulun yarısını, bir də cəmdəyi istiyir. Atlı şərtlə 

razılaşanda gələrsiz yanıma.  

Kişi: «Allah amanında» - deyib yolu alır əlinə. Gethaget, 

gethaget axır gəlib yetişir dağa. Başlıyır o tərəf-bu tərəfə 

boylanmağa. Gözünə bir inni-cinni dəymir. Yamacnan yuxarı 

qalxır. Bir də görür, elə tozanaq qopub ki, gəl görəsən. Tez 

özünü atır tozun içinə. Göy libaslı atlının qabağını kəsir. 

Başlıyır Əllamənin dediyini söyləməyə. Atlı o saat razılaşmır. 

Bir xeyli fikrə gedir. Axır ki, qərar verib gəlir Əllamənin 

yanına. Kişi Əllaməyə yaxınlaşıb deyir: 

- Ay oğul, bu da sən dediyin göy libaslı atlı. Di yoz 

yuxusunu. 

Əllamə özünü qoyur tülkülüyə. Səsini çıxartmır. Atlı da 

qalır mat-mətəl.  Ha o tərəf-bu tərəfə baxırsa, çağadan başqa 

bir inni-cinni gözünə dəymir. Atlı əməlli-başlı cin atına minib 

bağırır: 

- Bura bax, qoca. Belə səni görüm dilinnən qarayara 

çıxsın! Yekə kişisən, barı saçınnan saqqalınnan utan! 

Doluyufsan məni? Sən öl, səni elə doluyaram adın da yadından 

çıxar! Bu ki, bir tikə uşaqdır. Məni çağa yanına gətiribsən? 

Əllamə bunu gözlüyürmüş kimi tez dillənir:  
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- Öz dilinnən qarayara çıxsın. Dədəmi yanına mən 

göndərmişəm. Nə sözün var, maa denən. Dədən yaşda kişiynən 

nəyşin var? 

Atlının dili ağzındaca quruyur. İstiyir nəysə desin, 

deyənmir ki, deyənmir. Bunu görən Əllamə başlıyır yuxunu 

söyləməyə: 

- Yuxunda görübsən ki, bağında elə yekə, elə hündür ağac 

bitib, gəl görəsən. Adam baxsa papağı başınnan düşər. Üstəlik 

ağacın qol-budaqları da dünyanı bürüyüb. 

Atlının ta deyiləsi sözü olmur. Elə matı-qutu quruy-

quruya başlıyır Əllaməni dinləməyə. 

Əllamə genə dillənir: 

- Gördüyün o yekə agac sənin nəslindir. Sənnən 

törüyənnər o qədər artacaq ki, axırda bütün dünyanı tutacaq. 

Atlı yaman söyünür. «Allah sənnən razı olsun!» - deyib 

yola düzəlmək istəyir. Əllamə onu saxlıyıb deyir: 

- Əmi, mənim şərtimi qəbul elədin. Mən də yuxunu 

yozdum. Qoy Allah sənnən də razı olsun. Amma bir sözüm də 

var. Elə yolu əlinə almışkən qazının da yanına dəy. Ona denən 

ki, yuxu yozdurmağa gəlmisən. Bax, iki dünya bir ola, genə 

qazı yuxunu yozammaz. Deyəcək ki, o ağac mənim bağımda 

bitib, sənin yox. Sən də tez onun tərsini söylərsən. Ta 

gerisinnən işin olmasın. Çıxıb gedərsən öyünə-eşiyinə. 

Nə başınızı ağrıdım. Göy libaslı atlı xudafizləşib gedir. 

Bir xeyli yol qət eliyib gəlib çıxır şəhərə. Soraqlaşıb qazının 

evini tapır. Başlıyır qapını döyməyə. Nökər xəbər aparır ki, bəs 

bir atlı səni görmək istiyir. Qazı ərinə-ərinə qapıya çıxıb 

soruşur: 

-Xeyir ola? Niyə gəlibsən? 

Atlı dillənir: 

- Qazı ağa, yuxu yozdurmağa gəlmişəm. Xeyir, ya şər 

olduğunu sən bilərsən.  

Qazı genə soruşur: 

- Nə görübsən elə? 
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Atlı yuxusunu qazıya söylüyür. Ürəyində də fikirləşir ki, 

dünyanın gərdişinə bax. Bir tikə uşaq heç mən söyləməmiş 

yuxumu yozdu. Bu yekəlikdə qazı hələ bir soruşur ki, niyə 

gəlmişəm. Yuxu gördüyümnən də xəbəri yoxdu. 

Qazı atlını dinliyib yaman fikrə gedir. Bir xeyli götür-qoy 

eliyib dillənir: 

- Mənim bağımda bitən o ağac… 

Atlı tez Əllamənin dediyini xatırlayır. Qazının sözünü 

ağzında qoyur: 

- Qazı ağa, sən düz demirsən, o ağac mənim bağımda 

bitmişdi. 

Qazı genə dediyini deyir: 

- Yox oğul, o ağac mənim bağımda bitmişdi. 

Uzun sözün qısası, atlı yaman özünnən çıxır. Ta heç nə 

gözünə görünəsi olmur. Qəzəbli-qəzəbli bağırır: 

- Bura bax, qazı ağa! Qulaqlarını aç, yaxşı-yaxşı eşit. 

Mən yuxumu çoxdan yozdurmuşam. Özü də bir tikə uşağa. 

Sənsə yekə kişisən. Nə saçınnan utanırsan, nə də saqqalınnan. 

Camaatı doluyursan barmağına. Ağzına gələni çərənniyib 

yazıxlara yalan danışırsan. Mən bura sənin paxırını asmağa 

gəlmişəm. 

Bunu eşidən qazı nətər qorxursa, səsi içinə düşür. Başlıyır 

yalvar-yapışa. Birtəhər atlını göndərir öyünə. Qarnına da 

yaman sancı dolur. Elə o bir tikə uşağı fikirləşib durur. Dağı 

arana, aranı da dağa qatır. Amma bir şey hasil eliyəmmir. 

Axırda başlıyır köhnə-kürüş kitablarını töküb- töküşdürməyə. 

Beyqafıl gözü üstünü toz basmış köhnə bir kitaba sataşır. 

Cumub kitabı əlinə götürür. Başlıyır oxumağa. Elə bir xeyli 

oxumuşdu ki, nə görsə yaxşıdı? Görür ki, kitabda yazılıb: Qoca 

cütcünün bir oğlu dünyaya gələcək. Adı Əllamə olacaq. Bu 

uşaq başqa uşaqlara bənzəməyəcək. Yerin altını da biləcək, 

üstünü də. Çünki o, dərvişin verdiyi almadan dünyaya gəlib. 

Elə bir gün olacaq ki, bütün aləm Əllamənin ağlına heyran 

qalacaq. Axırda Əllamə gedib şahlıq taxtına oturacaq. 
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Qazının gözü qaralır. Ta kitabı oxumayıb çırpır yerə. 

Fikirləşir ki, bu Əllaməni nətər aradan götürsün. Bir xeyli 

götür-qoy eliyir. Ağlına bir fikir gəlir. Uşağı qocalardan 

almalıdır. Nə başınızı ağrıdım. Qazı özüynən iki nökər götürüb 

düzəlir yola. Gethaget, gethaget axır gəlib çatır qocaların 

öyünə. Başlıyır qapını döyməyə. Heç nədən xəbərsiz arvad yad 

adamları qapıda görüb quruyub qalır. Nə qədər deyirsə ki, kişi 

evdə yoxdu, axşam gəlir. Xeyri olmur. Qazı üzdülüyünə salıb 

elə həyətdəcə başlıyır kişini gözləməyə. 

Elə ki şər qarışır, kişi yorğun-arğın gəlib çıxır öyə. Yazıq 

həyətəcə girdiyini görür. Qazı başının üstünü nətər kəsirsə, kişi 

lap mətəl qalır. Öz-özünə deyir, görəsən bunnar kimdir? Bir 

bismillah eləməmiş, qabağını kəsdilər. Nə isə. Qazı eləmə 

tənbəllik, bir ədəb-ərkan göstərir ki, gəl görəsən. Başlıyır 

salamməleyk eliyib məqsədini söyləməyə. Kişinin təpəsinnən 

yaloy qalxır. Nətər hirslənirsə, az qalır qazını boğsun. «Lənət 

sənə kor şeytan-!» deyib özünü birtəhər saxlayır: 

- Bura bax, qazısan, nəsən, özün bilərsən. Aç o palaz 

qulaqlarını, yaxşı-yaxşı eşit! Mən Allahdan savayı heç kimdən 

qorxmuram. Qurbanı olduğum bu ahıl vaxtımda mənə övlad 

payı göndərib. Onu da külli-aləm yığılsa belə, kimsəyə 

vermərəm. Dur cəhənnəm ol öyümnən! Ayağın bir də bura 

dəyməsin! 

Əllamə görür aləm dəyib bir-birinə. Tez anasını göndərir 

ki, dədəsini çağırsın. 

Kişi içəri keçib uşağı qucağana götürür. O üzünnən, bu 

üzünnən öpüb bağrına basır. Əllamə dillənir: 

- Dədə, o bir olan Allah şahiddir ki, mən anamı da çox 

istiyirəm, səni də. İkinizi də qorumaq mənim boynuma düşər. 

Heç nigaran qalma. Gəl məni ver qazıya. Bir şərtlə ki, o sənə 

mənim ağırlığımda qızıl versin. Ta gerisinnən işin olmasın. 

Neylədiyimi yaxşı bilirəm. Anamdan da muğayat ol. Allah 

qoysa tezliklə görüşərik. 
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Qoca çarəsiz qalır. Heç götür-qoy da eliyəmmir. Qazının 

yanına gəlib şərti söylüyür. Qazı tez razılaşır. Ürəyində 

fikirləşir ki, əşi bir tikə uşağın nə ağırlığı olasıdı. Olsa-olsa beş-

altı qızılım gedəcək. 

Uzun sözün qısası, ortaya tərəzi gətirirlər. Bir gözünə 

Əllaməni qoyub qazının üzünə baxırlar. Qazı əli əsə-əsə üç-

dörd qızıl çıxardır. Tərəzinin bu biri gözünə qoyur. Tərəzi 

düzəlmir ki, düzəlmir. Çarəsiz qalıb üstündəki iki kisə qızılı da 

boşaldır. Genə tərəzi düzəlmir. Qazı rəng verib rəng alır. 

Nökərlərini də götürüb qayıdır öyünə. Öyündə nə ki, varı-

dövləti varıydısa hamısını gətirir. Başlıyır bir-bir tərəziyə 

qoymağa. Genə də tərəzi düzəlmək bilmir. Qazı əlindəki 

axırıncı qızıla baxıb dərindən ah çəkir. Güc-bəlaynan o qızılı 

da tərəziyə qoyası olur. Əllamə gözünə döndüyüm bu vaxt 

çəkisini yüngülləşdirir. Tərəzinin gözləri də tarazlaşır. Bunu 

görən qazı başlıyır dilinin altında deyinməyə: 

- Səni görüm heç onnan artıq yekələnmiyəsən. 

Əllamə qazının deyindiyini eşidir. Amma dinmir. Öz-

özünə deyir ki, gör mən sənin başına nə oyun gətirəcəm. Elə 

oyun gətirəcəm ki, yeyib-içdiyin zədən-zədən burnundan 

gələcək. Dünyaya gəldiyinə peşman olassan. 

Nə başınızı ağrıdım. Arvad Əllaməni götürür ki, bələsin. 

Sonra qazıya versin. Elə bələyi açan kimi Əllamə dillənir:  

- Ana, o qızıldan ikisini qoy bələyimə. Sonra bələ.  

Arvad Əllamənin dediyi kimi iki dənə qızılı bələyə qoyur. 

Çağanın üz-gözünnən öpüb verir qazıya. Qazı çağanı götürüb 

yolu alır əlinə. Başlıyır ağzına gələni çərənnəməyə: 

- Ömrün kəsilsin! Heç ondan artıq yekələnmiyəsən! Səni 

qara yer qucaqlasın! Mənim əppəyimi kəsən olubsan? Eyb 

etməz. Sənin başını kəsərəm. Heç ruhun da inciməz. 

Əllamə genə özünü qoyur tülkülüyə. Cınqırını da 

çıxartmır. Qazı nökərlərə əmr eliyir ki, aparıb çağanı 

öldürsünlər. Qanlı köynəyini də ona gətirsinlər. Nökərlərdən 

biri çağanı qucağına alıb ata minir. O biri də ata minib yola 
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düzəlirlər. Onnar az gedirlər, üz gedirlər, dərə-təpə düz gedib, 

gəlib çatırlar bəni-adəm ayağı dəyməmiş bir səhraya. O yan bu 

yana nəzər salırlar. Bunu görən Əllamə bir gülmək gülür ki, az 

qalır adamların ağlı başından çıxsın. Nökərlər nətər 

qorxurlarsa, uşağı da tullayıb qaçırlar. Əllamə bir xeyli onnara 

tamaşa eliyib axır ki, dillənir:  

- Eyy nökərlər! Hara qaçırsız? Qorxmuyun, adamyeyən  

döyüləm ha. Bir yaxın gəlin. Peşman olmazsız. Bələyimdə iki 

dənə qızıl var. Hərəniz birini götürüb çıxın gedin. Məni 

öldürməklə onsuz da əlinizə bir şey keçəsi döyül.  

Nökərlər bir tikə uşağın danışdığını ğörüb mat qalırlar. 

Ürəklənib Əllamənin yanına gəlirlər. Qızılları götürüb 

soruşurlar:  

- Yaxşı, bəs biz qazıya nə deyək? Qanlı köynəyi 

aparmasaq dərimizə saman təpər. 

Əllamə bu dəfə lap ucadan gülüb deyir:  

- Sizin əməlli-başlı ağlınız yoxmuş ki, elə hər şeyi mən 

deməliyəm. Gedin dovşan-movşan vurun. Köynəyimi də onun 

qanına bulayın. Sonra da aparıb soxun qazının gözünə. 

Nökərlər Əllamənin köynəyini çıxarıb gedirlər. Onun 

dediyi kimi meşəliyə çatanda bir dovşan vururlar. Köynəyi 

dovşanın qanına bulayıb təzədən yollarına davam eliyirlər. 

Qoy qazıyla nökərləri burda qalsınlar, indi xəbər verək 

Əllamənin ata-anasınnan. Qocalar Əllaməni verəndən bəri 

özlərinə gələnməmişdilər. Elə qəm dəryasına batıb kirmişcə 

durmuşdular ki, beyqafıl Əllamə peyda olur. Onnar sevinib 

şadyanalıq edirlər. Allaha şükr oxuyub başlıyıllar şad-xürrəm 

yaşamağa.  

Günlərin bir günü Əllamə dədəsinə deyir: 

- Dədə, gəl bu daxmanın qabağında ikimərtəbəli bir öy 

tikdirək. Öy hazır olanda üst mərtəbəni verərsiz mənə. Gəlib-

gedənnəri yaxşı görmək istiyirəm. 

Kişi soraqlaşıb yaxşı bir usta tapır. Bircə ayın içində təzə 

öyləri tikilib qurtarır. Onnar yığışıb imarətlərinə köçürlər. 
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Nağıl dili yüyrək olar, deyirlər. Aylar, illər ötüb keçir. 

Beləcə Əllamə də gəlib çatır on yeddi yaşına. Bir oğlan olur ki, 

gəl görəsən. Bir baxan deyirdi bir də baxım. Ağlına da söz ola 

bilməzdi. 

İndisə sizə kimdən xəbər verək, bu ölkənin padşahınnan. 

Günnərin bir günü padşah darıxıb səyahətə çıxası olur. 

Yanında əyan-əşrəfinnən heç kimi götürmür. Gəzə-gəzə gəlib 

çıxır dəryanın kənarına. Atın yüyənini boşaldıb başlıyır 

dəryaya tamaşa eləməyə. Elə bu vaxt  bir balıq göyə hoppanır. 

Padşah ürəyinnən keçirir ki, görəsən bu balıq  erkəkdi, ya dişi?  

Balıq gülüb dəryaya girir. Padşahın heyrətdən dili-ağzı 

quruyur. Özünə gələnmir ki, gələnmir. Fikirləşir ki, bu balıq 

görəsən niyə güldü? Heç balıq da gülərmi? Padşah ta orda 

durmuyub qayıdır saraya. Taxtında əyləşir, bütün əyan-əşrəfi 

yığır başına. Bu padşahın ağıllı bir vəziri var idi. Padşah üzünü 

vəzirinə tutub deyir: 

- Vəzir, söylə görüm dəryadakı balıq niyə gülübdür? 

Vəzir o dəyqə cavab vermir. Bir az düşünüb dillənir: 

- Qibleyi-aləm sağ olsun, sarayımızda bu qədər alim, 

münəccim var. Onların elminin qabağında mən nə karəyəm 

ki?.. 

Padşah görür vəziri doğru söylüyür. Bu dəfə də üzünü 

alimlərə və münəccimlərə tutub deyir: 

- Bir mənə deyin görüm dəryadakı balıq nəyə gülübdür? 

Əgər bilsəz, sizə ənam verəcəm. Bilməsəz, başınız 

bədəninizdən ayrılacaq. Ta mən özümə yer tapammıram.  

Padşahın zəhmi onnarı yaman basır. Nə ki, alim, 

münəccim varıydısa, hamısı dəyir bir-birinə. Axırda bir 

başbilənləri qabağa çıxıb təzim eləyir: 

- Padşah sağ olsun, bunu nə alimlər, nə də münəccimlər 

bilə bilər. Bilsə bilsə ancaq şəhərin qazısı bilər. Ömrümüzdə 

onnan yaxşı bilici görməmişik. 

Beləcə padşah qazını hüzuruna çağırtdırası olur. Onnan 

da soruşur ki, dəryadakı balıq niyə gülüb? Qazının canına 
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vəlvələ düşür. Dili söz tutmur. Hannan-hana özünə gəlib 

padşahdan nə az, nə çox,  düz qırx gün möhlət istiyir. Padşah 

da razılaşır. Qazıya qırx gün möhlət verir. Padşah burada 

qalmağında olsun. Görək qazı neyləyir. Qazı saraydan çıxan 

kimi başlıyır soraqlaşmağa. Amma balığın niyə güldüyünü heç 

kim bilmir. Beləcə qazı möhlətin düz otuz doqquz gününü başa 

vurmuş olur. Onun yerdən-göydən əli üzülür. Suda boğulan 

saman çöründən yapışar deyirlər. Qazı da nökərləri yanına 

çağırıb deyir: 

-Allaha and olsun, əyər dərdimə əlac tapmasaz, mənnən 

qabaq gəbərəssiz. Tez olun, bir çarə qılın. 

Nökərlər qorxularınnan cınqırlarını çıxarmırlar. Dağı 

arana, aranı da dağa daşıyırlar. Axırda yadlarına Əllamə düşür. 

Olub-keçənnəri qazıya danışıllar. Qazı yaman sevinir. Öz-

özünə deyir ki, bunu ancaq Əllamə bilər. 

Qazı ta vaxt itirmiyib yolu alır əlinə. Gethaget, gethaget 

axır gəlib çıxır Əllamənin öyünə. Qapını nətər döyürsə, az qalır 

qapı yerinnən oynasın. Bunu görən kişi nökəri çağırıb deyir: 

- Ay bala, dur o qapını aç. Gör kimdi elə? Qapını qırır.  

Nökər yazıq elə yavaşca qapını araladığını görür. Qazı 

özünü içəri nətər dürtürsə, bir göz qırpımında peyda olur 

kişinin qabağında. Salamməleyk eliyib Əllaməni soruşur. Kişi 

qazıya bir xeyli baxır. Öz-özünə deyir, görəsən mən bunu 

harda görmüşəm elə? Amma yadına salammır ki, salammır. 

Nökəri çağırıb Əllamənin dalınca göndərir. Əllamə gözünə 

döndüyüm də küləfrəngidə oturub olub-keçənnəri seyr eliyirdi. 

Qazının gəldiyini də bilirdi. Nökər çağıranda kirmişcə düşür 

aşağı. 

Elə ki, qazı Əllaməni görür. Bir dil açır gəl görəsən. Taa 

heç ağlına da gəlmir ki, onu çağaykən öldürtmək istiyib: 

- Ay oğul, a bala, ölüm qabağında. Elə bil gerçəkdən 

ölmüşəm. Yerdən qaldıranım yoxdur. Səni and verirəm o yeri-

göyü xəlq eliyənə! İmdadıma yet! Başıma elə bir iş gəlib ki, 

Allah heç düşmənimə də göstərməsin. A başına dönüm, bir 
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mənə de görüm dəryada balıq nəyə gülə bilər? Bax bunu 

öyrənib padşaha deməsəm, başımı bədənimdən ayıracaq.  

Elə ki, qazı sözünü xətm eliyir. Başlıyır Əllamədən cavab 

gözləməyə. Əllamə də genə özünü tülkülüyə qoyur. Bir xeyli 

dinmir. Ta qazının az qalır bağrı çatdasın. Təzədən yalvar-

yapış eləmək istiyir ki, Əllamə dillənir: 

- Qazı ağa, sən bu boyda şəhərin qazısısan. Bunu 

bilməyənnən sonra mən hardan bilməliyəm.  

Qazı bu dəfə də yalvarıb döşənir Əllamənin ayağına:  

- Ay oğul, başına dönüm, bir ayağım burda, biri də 

gordadır. Bilirəm sən yerin altını da bilirsən, üstünü də. Elə bu 

zəhrimar balığın nəyə güldüyünü də təkcə sən bilərsən. Yoxsa 

dərimə saman təpəllər.  

Qazı bunu deyib öz-özünə fikirləşir. Nə yaxşı oldu 

Əllamə məni tanımadı. Tanısaydı anadan əmdiyimi burnumdan 

gətirərdi. 

Əllamə də qazının ürəyini oxuyub dinmir. Öz-özünə 

deyir: Hələ bu harasıdır. Gör sənin başına nə oyun gətirəcəm. 

Uzun sözün qısası, Əllamə razılaşır. Qazıya qoşulub gəlib 

çıxır saraya. Padşaha xəbər aparırlar ki, bəs qazı gəlib, yanında 

da biri. Padşah əmr eliyir, onnarı hüzuruna çağırtdırır. Hər ikisi 

gəlir, şaha təzim eləyib dayanırlar. Padşah soruşur: 

- Hə, qazı, sualıma cavab tapa bildinmi? 

Qazı ikiqat olub deyir: 

- Padşah sağ olsun, özüm tapmasam da, bunu bilən birini 

hüzurunuza gətirmişəm. O yerin altını da bilir, üstünü də. 

Padşah Əllamədən soruşur: 

- De görüm, dəryadakı balıq nəyə gülüb?  

Əllamə cavab verir:  

- Padşah sağ olsun,  qazıya qırx gün möhlət verdin. Mən 

də möhlət istiyirəm. Bu suala cavab tapmaq üçün gərək gəzəm, 

dolanam.  

Padşah razılaşır. Əllaməyə də qırx gün möhlət verir. 

Əllamə genə deyir: 
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- Qibleyi-aləm sağ olsun, bir şərtim də var. Gərək mən at 

yerinə qazını minib gedəm. 

 Padşah qalır mat-mətəl ki, bu nətər şərtdir. İlxıda bu 

qədər at ola-ola qazını minmək heç insafdan döyül. 

Əllamə görür ki, şah yaman fikrə gedib, tez dillənir: 

- Qibleyi-aləm, mən ömrümdə at minməmişəm. Atdan 

yaman qorxuram. Amma qazını minib getsəm, balığın nəyə 

güldüyünü öyrənə bilərəm. 

Padşah axır ki, razılaşır. Qazı Əllaməni mindirir belinə. 

Başlıyır getməyə. Nə başınızı ağrıdım, elə ki, qırx gün tamam 

olur, gəlib çıxıllar saraya. Padşahın hüzuruna gedib təzim 

eliyirlər. Padşah Əllamədən soruşur: 

- De görüm, balığın nəyə güldüyünü tapa bildinmi? 

Əllamə cavab verir: 

- Qibleyi-aləm, gərək əvvəlcə qazının boynunu 

vurdurasan. Yoxsa mən nə desəm, o öz adına çıxacaq. 

Padşahın səbr kasası yaman daşmışdı. Lap bütün şəhərin 

də boynunu vurdurardı. Təki balığın nəyə güldüyünü bilsin. 

Tez əmr eliyir ki, qazının boynunu vursunlar. 

Elə ki, qazının başını bədənindən ayırırlar, Əllamə 

dillənir: 

- Padşah sağ olsun, sən dərya kənarıyla gedəndə göyə bir 

balıq hoppanır. Fikirləşirsən ki, görəsən bu balıq erkəkdi, 

yoxsa dişi. Elə həmin vaxt da balıq gülür.  

Padşahın ağzı açıq qalır. Hannan-hana özünə gəlib deyir: 

- Hə, elədir. Bax elə sən deyən kimi fikirləşəndə balıq 

gülür. O gün bu gündü az qala dəli olam. 

Əllamə genə sözünə davam eliyir. 

- Qibleyi-aləm, balığın gülməsinin sirri bundadır: balıq 

demək istəyir ki, sən qırx ildir padşahlıq eliyirsən, amma qırx 

qızın içində bir bığıburma oğlanı görmürsən. Hələ bir mənim 

dişi, ya erkəkliyimlə maraqlanırsan.  

Padşahın elə bil təpəsinnən yaloy qalxır. Hirsli-hikkəli 

bağırır: 



21 

 

- Tez mənə de görüm, o namussuzu tanıya bilərsənmi? 

Əllamə də cavab verir ki, niyə tanımıram. 

Padşahın əmri ilə qırx incəbel gözəl gəlib keçir 

Əllamənin qabağınnan. Otuz doqquzu keçib qurtarır, elə ki, 

qırxıncı gəlir, Əllamə tez onun üzünnən ürbəndi götürür. Nə 

görsələr yaxşıdı? Baxıllar ki, qabaqlarında bir bığburma oğlan 

durub, gəl görəsən. 

Padşah əmr eliyir, tez oğlanın boynunu vururlar. Sonra 

padşah Əllaməni hüzuruna çağırır: 

- Oğul, dünya gözəli bir qızım var. Onu verirəm sənə. Bu 

günnən sonra taxtımda sən oturmalısan. Mən də olaram vəzir. 

Beləcə ölkəni ədalətlə dolandırarıq. 

 Padşah qırx gün, qırx gecə toy çaldırıb qızını verir 

Əllaməyə. Əllamə oturur padşahlıq taxtında. Başlıyır ədalətlə 

ölkəni idarə etməyə. Beləcə şad-xürrəm ömür sürürlər.  
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HƏZRAN BÜLBÜL 
 

Biri varıydı, biri yoxuydu, bizim əyyamdan çox-çox 

qabaq Əhər adında bir şəhər varıydı. Bu şəhərin də ədalətli bir 

şahı varıydı. Şahın varı-dövləti başından aşırdı. Övlad sarıdan 

da baxtı gətirmişdi. Üç gözəl-göyçək, ay parçası kimi oğlu 

varıydı. Oğlanlar yavaş-yavaş böyüyürdülər. Ay ötdü, il 

dolandı, uşaqlar yetkinlik yaşına çatdılar.  

Bir gün böyük qardaş dedi: 

- Gəlin gedək, atamızdan yer istəyək, bizə əkin yeri 

ayırsın. Biz də orda misli-bərabəri görünməmiş gözəl bir bağ 

salaq. 

Bu söz qardaşların beyninə batdı. Bunlar bir-birinə 

qoşulub atalarının yanına gəldilər. Ədəblə baş əyib, salam 

verdilər. Şah buyurdu: 

- Gəlin əyləşin! Yaman sözlü adama oxşayırsız. Deyin 

görüm nə diləyiniz var? 

Qardaşlar oturdular. Böyük qardaş fikrini atasına söylədi. 

Şah bu sözə çox sevindi, bir gülündən min gül açıldı. 

Oğlanlarını bağrına basdı. Dedi: 

- Ey mənim əziz, mehriban balalarım, şükr olsun Allaha! 

Daha mənim nə dərdim? Sizin kimi qolum- qanadım, arxam-

köməyim var. Təki siz bağ salmaqda olun. Nə çoxdu atanızın 

torpağında boş, xam yerlər. 

Tez vəziri çağırtdırdı. Vəzir gəldi. Əmr elədi vəzirə ki, 

gedərsən, filan torpaxdan bunlara nə qədər istəsələr, yer ölçüb 

verərsən. 
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Vəzir oğlanları da yanına aldı. Gəldi şahın tapşırdığı yerə. 

Bir daşlı-çınqıllı, çayırlı, ot-ələf basmış torpaxdan yer ölçüb 

verdi bunlara. Dedi: 

- İşiniz avand olsun! Allah çox-çox xeyir versin! 

Vəzir xeyir-dua verib öz işinin dalınca getməkdə olsun, 

sizə hardan deyim, qardaşlardan. Qardaşlar canı-dildən işə 

başladılar, nə başladılar. Düz yeddi günə bu çöllü-biyabanı 

daşdan, çınqıldan, çayırdan təmizlədilər. Sonra yeri şumladılar. 

Başladılar ağac əkməyə. Dünyanın hər yerindən bir ağac, bir 

gül kolu gətirib gözəl bir bağ saldılar. Bağ nə bağ, bağ nə bağ?! 

Dünyada elə bir ağac, elə bir gül qalmamışdı bu bağda olmasın. 

Gül gülü, çiçək çiçəyi çağırırdı. Yoldan keçən yolçular güllərin 

ətrindən bihuş olurdu. Qardaşlar da nə yatır, nə dincəlirdi. Kimi 

ağacların dibini belləyir, kimi suvarırdı. 

Bunlar burda bağ becərməkdə olsun, sizə kimdən deyim 

şahdan. Şah vəziri çağırtdırdı hüzuruna. Bundan sual elədi: 

- Vəzir, de görüm, sən uşaqlara yer ayırdın, verdin, bəs 

sonrası nə oldu? Onlar orda nə iş gördülər? Heç xəbər-ətər 

çıxmadı. 

Vəzir dedi:  

- Qibleyi-aləm sağ olsun, özüm onlara qəsdən daşlı-

kəsəkli yerdən torpaq verdim. Dedim görüm bunlar 

doğrudanmı bağ salmaq istəyirlər? İndi gedək görək nə iş 

görüblər? 

Bəli, şahla vəzir xeyli yol getdilər. Gəlib çatdılar həmin 

bomboz irəməyə. Bağı görəndə gözlərinə inanmadılar. Güllərin 

ətri adamın ağlını alırdı. Şahnan vəzir bağa heyran olmuşdu. 

Elə bil cənnətə düşmüşdülər. 

Bəli, şah oğlanlarını yanına çağırdı. Başladılar bağı 

gəzməyə. Bağın ucu-bucağı görünmürdü. Quşların cəh-cəhi 

bağı başına götürmüşdü. Şah oğlanlarıyla, vəziriylə bir yerdə 

bağı başdan-ayağa dolandı. Nə qədər gəzdilərsə, bircə eyib tapa 

bilmədilər. Şah oğlanlarının üçünün də alnından öpdü. Bunlara 

xeyir-dua verdi. Gəldilər saraya. 
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Bağın sorağı hər yana yayıldı. Dünyanın hər yerindən 

adamlar gəlirdi bu bağı görməyə, tamaşa eləməyə. Bağın 

səliqə-səhmanı, gözəlliyi göz oxşayırdı.  

Günlərin bir günü şahın sarayının yanına bir dərviş gəldi 

qəsidə oxuya-oxuya. Şahın adamları dərvişi razı saldılar. 

Dərviş düzəldi yoluna. Dərviş yol getməkdə olsun, indi sizə 

kimdən deyim, qardaşlardan. Qardaşlar dedilər: 

- Bu dərvişlər dünyanın hər yerini gəzirlər. Görüb-

götürmüş olurlar. Gəlin onu aparaq bağımıza. Bir baxsın görək 

bağda nəyimiz çatır, nəyimiz çatmır? Ağıl ağıldan üstün olar. 

Böyük qardaş dərvişə dedi: 

- Baba dərviş, bizim bir bağımız var. Bir o bağa bax, gör 

nəyimiz əskikdi? 

Dərviş baba razılaşdı, getdilər bağa baxmağa. Gəlhagəl, 

gəlhagəl, gəlib çatdılar bağa. Dərviş güllərin ətrindən məst 

oldu. Başladı bağı başdan-başa gəzməyə. Gəzdilər, gəzdilər, 

yorulanda oturdular bağın bir tərəfində. Dərviş üzünü 

qardaşlara tutub dedi: 

- Ay mənim qoçaq balalarım! Əliniz-qolunuz var olsun, 

nə gözəl bağ salmısınız. Mən dünyanı qarış-qarış gəzmişəm. 

Elə bir yer yoxdu, ayağım dəyməmiş ola. Bu yaşa gəlmişəm, 

ömrümdə belə bağ görməmişəm. Söz ola bilməz sizin bağa. 

Qardaşlar əl çəkmədilər.  

- Dərviş baba, bəs bu bağın bir çatışmayan cəhəti varmı? 

Varsa söylə. İncimərik səndən. 

Dərviş bir az fikrə getdi. Sonra dedi: 

- Düzünü bilmək istəsəniz, bu bağda hər şey yerli-

yerindədi, bircə quşdan savayı. O quşun adı Həzran bülbülüdü. 

Onu da siz çox çətin tapıb gətirərsiniz. 

Qardaşlar soruşdu: 

- Baba dərviş, hardadı o dediyin quş? 

Dərviş dedi: 

- O quşun yiyəsi qırx günlük yuxuya gedib. O quş cinlər 

məkanındadı. Gərək özünüz gedib axtarasınız, tapasınız. 
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Qardaşlar heç nə demədilər. Dərvişnən halallaşıb gəldilər 

şahın hüzuruna. Əhvalatı açıb söylədilər. Şah razılıq vermədi. 

Dedi: 

- Balalarım, bu daşı ətəyinizdən tökün. Biz bacarmarıq 

cinlərlə. Bu kol biz girən kol deyil.  

İşi belə görəndə böyük qardaş izn istədi. Şah gördü 

qardaşlar əl çəkmir, axırda yumşaldı. İzn-rüsxət verdi bunlara. 

Böyük qardaşla ortancıla tapşırdı ki, kiçik qardaşdan muğayat 

olsunlar. 

Qardaşlar xəzinədən xeyli qızıl götürdülər. Hərəsi bir 

üzük götürüb taxdı barmağına. Mindilər ata, başladılar yol 

getməyə. Yolun ağını aldılar ələ. Gecəni gündüzə qatdılar, 

gündüzü gecəyə. Dağlardan, dərələrdən, çaylardan keçdilər. 

Gəlhagəl, gəlhagəl, gəlib çatdılar üç yol ayrıcına. Gördülər hər 

yolun qırağında yekə bir daş var. Daşların üstünə hər yolun öz 

adı yazılıb. Birinci yola yazılıb ki, gedən gələr. İkinci yola 

yazılıb ki, gedən gələr də, gəlməz də. Üçüncü yola yazılıb: bu 

yolu gedən geri dönməz. 

İşi belə görəndə başladılar çöp atmağa. Çöp atanda birinci 

yol düşdü böyük qardaşa, ikinci yol ortancıla, üçüncü yol kiçik 

qardaşa. Bəli, belə olanda kiçik qardaş dedi: 

- Gəlin üzüklərimizi barmağımızdın çıxaraq. Qoyaq bu 

daşın altına. Kim geri dönsə, üzüyünü götürüb getsin. Biz də 

bilək kim gedib, kim qalıb.  

Elə də elədilər. Üzükləri daşın altında gizlətdilər. 

Qardaşlar öpüşüb görüşdü. Hərə öz yoluna davam elədi. 

İndi sizə kimdən deyim, böyük qardaşdan. Böyük qardaş 

gedib kəlləpaça bişirənə şəyird oldu. Ortancıl qardaş da gedib 

bir dərziyə şəyird oldu. Başladılar öz işlərini görməyə. 

Bunlar öz işlərini görməkdə olsunlar, sizə deyim kiçik 

qardaşdan. Kiçik qardaş gecə-gündüz yol getdi. Bir səhərertə 

gəlib güllü-çiçəkli, gözəl yerə çatdı. Heç bekar adam dəymədi 

gözünə. Gördü burda hərə bir işnən məşğuldu. Baxdı ki, bir 

qoca kişi xırman döyür. Ancaq taqəti yoxdu vələ minib taxılı 



26 

 

döysün. Kiçik qardaş yaxınlaşıb qocaya ədəblə salam verdi. 

Dedi:  

- Baba, izn ver, sənin əvəzinə mən vələ minim, xırmanı 

döyüm.  

Qoca razılaşdı. Oğlana dedi: 

- Buyur, bala, Allah köməyin olsun! 

Oğlan mindi vələ, öküzləri hayladı. Bir saatın içində 

taxılı döydü. Başladı dəni sovurmağa. Bəli, taxılı tamam 

dəyirmanlıq eləyib verdi qocaya. Qoca da oğlana dil-ağız elədi. 

Oğlan halal-hümmət eləyib getmək istəyəndə qoca soruşdu: 

- A bala, bir dayan görüm kimsən, nəçisən? Hardan gəlib 

hara gedirsən? Mənzilin haradı? 

Oğlan əhvalatı olduğu kimi qocaya danışdı. Qoca dedi: 

- Oğlum, bu çox çətin məsələdi. O quşun yerini heç kəs 

bilmir, bircə devdən savayı. Bax, bizim o dağı görürsənmi? 

Həmin dağın o üzündə bir dev var. O da bu saat çal-qamçı 

xırman döydürür. Özünün də qırx başı var, qırx gözü, qırx ağzı, 

qırx burnu, qırx qulağı, qırx əli, qırx ayağı. O dev bütün günü 

saqqız çeynəyir. Heç vaxt çənəsi boş dayanmır. Bax məndən 

sənə əmanət, sən onun yanına çatan kimi düz qırx dəfə salam 

ver. Əgər, işdi-şayəd, sənin salamını almasa, bil ki, daş 

olacaqsan. Əgər bəxtin kəsib salamını götürsə, qorxma, tez 

onun hər ağzına bir çeynəm saqqız ver. Onda dev deyəcək:  

- Sən ki, mənim ağzımı şirin elədin, nə diləyin varsa dilə! 

De görüm məndən nə istəyirsən? 

Sən onda belə de: 

- Həzran bülbülünün yerini bilmək istəyirəm.  

O, sənə quşun harda olmağını deyəcək.  

Oğlan qocadan uzaqlaşdı. Yol aldı dağın o üzünə sarı. 

Dağın o üzünə çatdı. Çatanda gördü bəli, burada hamı əlləşib-

vuruşur. Oğlan gedib qırx çeynəm saqqız aldı. Özünü yetirdi 

qırxbaşlı devin yanına. Ədəblə salam verdi. Dev onun salamını 

gec aldı. Əlinin altında olanlar dedi:  
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- Gör bu cavan oğlan nə istəyir? O sənə ədəblə salam 

verdi.  

Dev handan-hana oğlanın salamını aldı. Oğlan tez 

cibindən saqqız çıxardıb, devin hər ağzına bir çeynəm saqqız 

verdi. Dev dedi: 

- Sən mənim ağzımı şirin elədin. De görüm məndən nə 

istəyirsən? 

Oğlan dedi: 

- Səndən heç nə istəmirəm. Mənə təkcə Həzran 

bülbülünün yerini deyərsən.  

Dev razılaşdı: 

- Deyərəm, amma sən ora gedə bilməzsən.  

Oğlan əl çəkmədi: 

- Sən eləcə yolunu de. Mən necə gedəcəm, özüm bilərəm.  

Dev dedi: 

- Onda yaxşı qulaq as, yolu öyrədim. Bax, bu dağı aşan 

kimi görəcəksən bir meşə var. Həmən meşədə də bir xoruz var. 

Səni görən kimi banlayacaq. Onun səsi yeddi ağacdan yeddi 

ağaca çatır. Meşədən keçəndə görəcəksən orda bir it də var. O 

it də səni görən kimi hürəcək. İtin səsinə gəlib səni tutacaqlar. 

İşdi sağ-salamat gedə bilsən, quş olan evin yanına çatarsan. 

Evin keşiyini qırx dev çəkir. Qırxı da gecə-cündüz yatmır. 

Devlərin padşahı qızdır, qız qırx günlük yuxuya gedib. İşdi-

şayəd içəri girə bilsən, quş səni görən kimi qışqıracaq. Onda 

qapının dalında gül ağacı var, o ağacla quşu vurarsan. O saat 

dayanacaq. Quş dayananda otaqda qızı görəcəksən. Qızın 

əynində qırx donu var. Otuz doqquzunun bağını açarsan. Sonra 

qızın hər üzündən öpüb çıxarsan. 

Bəli, oğlan bu sözləri eşitdi. Gəlib bazardan bihuşdarı 

aldı. Gəlhagəl, gəlhahəl gəlib meşəyə çatdı. Xoruz başını 

qanadının altından çıxartmamış oğlan onun başını vurdu. Başı 

deşib kəndirə taxdı, götürüb qoydu cibinə. Yoluna davam elədi. 

Gəldi çatdı itin yatdığı yerə. Çatan kimi itin də başını vurdu. 

Burnunu, qulağını kəsib taxdı ipə. Axırda gəlib çatdı evə. 
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Baxdı ki, devlər mürgü vurur. Bihuşdarı çıxardıb devlərin 

burnuna iylətdi. Devlərin ağlı başından çıxdı. Oğlan, eləmə 

tənbəllik, tez devlərin qırxının da burnunu, qulağını kəsib 

kəndirə taxdı. Girdi içəri. İçəri girəndə quş onu gördü. Quş onu 

görən kimi istədi qışqırsın. Oğlan qapının dalından gül ağacını 

götürüb quşu vurdu. Quş o saat səsini kəsdi. Oğlan girdi otağa. 

Gördü bu otaqda bir gözəl yatıb, yemə-içmə, xətti-xalına, gül 

camalına tamaşa elə. Ancaq vaxt yoxuydu. Oğlan qızın otuz 

doqquz donunun bağını açdı. O üzündən, bu üzündən öpüb 

otaqdan çıxdı. Çıxanda quşu da, gül ağacını da götürdü, mindi 

ata. «Asta qaçan namərddi», - deyib, götürüldü. Dərələrdən yel 

kimi, təpələrdən sel kimi uçdu, nə uçdu. Gecə-gündüz yol 

gedib, çatdı qırxbaşlı dev olan yerə. Dev ona demişdi ki, 

qayıdanbaş mənim yanıma gələrsən. Oğlan bir istədi getsin 

devin yanına. Birdən qocanın sözlərini yadına saldı. Qoca 

demişdi: «Nəbadə, olmaya-bilməyə gedəsən devin yanına. 

Getsən, dev səni öldürəcək». Odur ki, oğlan düz birbaşa gəlib 

üç yol ayrıcına çatdı. Çatanda tez daşın altına baxdı. Baxanda 

gördü üzüklər yerindədi. Bildi ki, qardaşları hələ geri 

dönməyib. 

Oğlan birinci yolla gedib qardaşını gördü. Öpüş-görüş, 

gedib o biri qardaşını da götürdülər. Gəlib hərə öz üzüyunü 

götürdü, taxdı barmağına. Düşdülər yola. Gethaget, gethaget, 

bir xeyli getdilər. Böyük qardaş atını ortancıl qardaşla yanaşı 

sürürdü. Deyirdi: 

- Bu gedib deyəcək quşu mən gətirmişəm.  

Ortancıl qardaş soruşdu: 

- Bəs onda biz nə deyək? 

Böyük qardaş dedi:  

- Gəlsənə onu öldürək, quşu da götürək, gedək. 

Soruşanda deyərik ki, vuruşmada öldü.  

Kiçik qardaş bunların qırımından məsələni başa düşdü. 

Dedi: 
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- Məni öldürməyin. Əlimi-qolumu bağlayın, qoyun burda. 

Qurda-quşa yem olum. Onda siz də günahkar olmazsınız. 

Əliniz qardaş qanına batmaz.  

Bəli, elə də elədilər. Kiçik qardaşın əl-ayağını bağlayıb 

qoydular çöllü-biyabanın ortasında, çıxıb getdilər. Az getdilər, 

çox getdilər, gəlib çatdılar vətənə.  

Şaha xəbər verdilər ki, oğlanların gəlir, amma kiçik oğlun 

yoxdu. Bu sözü eşidən kimi şah bərk qəzəbləndi. Dedi: 

- Kaş o ikisi öləydi, təkcə kiçik oğlum gələydi. 

Bəli, iş işdən keçmişdi. Gəldilər, oturdular, başladılar 

söhbətə. Şah dedi: 

- Bəs mən sizə balaca qardaşınızı tapşırdım 

axı…Demədimmi ondan muğayat olun. Niyə göz-qulaq 

olmadınız? 

Böyük qardaş and-aman elədi: 

- Biz vuruşurduq. O da gəlib əl-ayağa dolaşırdı. Nə qədər 

dedim, eşitmədi. Bir də gördüm vurdular. 

Şahın qaşı-qabağı açılmadı. Gələn bir gündən Həzran 

bülbülü bir dəfə də olsun oxumurdu.  

Aradan xeyli vaxt keçdi. Kiçik qardaş yatmışdı. Gördü iki 

göyərçin onun əlini-qolunu dimdikləyib açdı. Göyərçinlər uçub 

getdi. Oğlan ayağa durdu. Gəzə-gəzə gəlib çatdı öz şəhərlərinə. 

Orada bir dərziyə şəyird oldu. Aradan bir il keçdi. Bir gün 

oğlan dərzidən soruşdu: 

- Usta, şəhərimizdə nə var, nə yox? 

Dərzi dedi: 

- Ay oğul, noolacaq? Bizim şahın üç oğlu bir quş dalınca 

getmişdi. İkisi sag-salamat qayıdıb. Balaca qardaş gəlməyib. 

Elə o gündən şahın üzü gülmür. 

Oğlan barmağını dişlədi. Ürəyində sevindi ki, atası hələ 

də onun yolunu gözləyir. Amma dərziyə heç nə demədi. Ay 

ötdü, il dolandı. Günlərin bir günündə oğlan ustasına dedi: 

- Ay usta, gəlsənə bir gün şaha qonaq gedək? 
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Usta razılaşdı. Bunlar şaha qonaq getdilər. Şah qonaqları 

qəbul etdi. Dedi: 

- Bu oğlan necə də mənim oğluma oxşayır. Elə bil bir 

almadı yarı bölünüb.  

Şah dərindən bir ah çəkdi, gözləri yaşardı. Qonaqlar 

otağa girən kimi quş başladı cəh-cəh vurub oxumağa. Hamı 

quşun səsinə heyran oldu. Quş oğlanı tanımışdı. Onu öz yiyəsi 

hesab edirdi. Quş xeyli oxudu. Bir müddət keçdi. Qonaqlar 

ayağa durdular, getsinlər. Onlar durub gedəndə şah dedi: 

- Siz bizə tez-tez gəlin. Bu quş neçə aydı gəlib, bir dəfə 

də oxumayıb. Nə kələkdisə, siz gələn kimi oxudu. 

Qonaqlar evlərinə getməkdə olsun, sizə kimdən deyim, 

kimdən xəbər verim, qızdan. Qız yuxudan ayıldı. Durdu ayağa. 

Ayağa duranda otuz doqquz donu əynindən yerə düşdü. Qız 

dönüb güzgüyə baxdı. Yanağında öpüş izləri gördü. Ayağını 

yerə vurdu. Elə qışqırdı ki, səsi yeddi ağacdan yeddi ağaclığa 

çatdı. Qoşun tez ayağa qalxdı. Yaraqlandı, yasaqlandı, gəldi 

qızın yanına. Qız başladı qışqırmağa. Qoşun başçısını 

danlamağa. Dedi: 

- Siz harda ölmüsünüz, mənim xoruzumun başı kəsilib? 

Qırx gözətçimin başı kəsilib…İtimin bişı kəsilib… Mənim 

donumu açıblar... Quşu aparıblar… 

Qoşun başçısı and-aman elədi ki, nə xoruzun səsi gəlib, 

nə itin, nə də devlərin.  

Bəli, qoşun atlandı, düz birbaşa gəldilər həmin şahın 

şəhərinə. Qız qabaqda atı sürdü sarayın qabağına. Qışqırdı: 

- Quşu kim gətirib, çıxsın qabağa! 

 Şah böyük oğluna dedi: 

- Oğul öləsən, get cavabını ver.  

Oğlan ata minib çıxdı qızın qabağına. 

Qız soruşdu: 

-Quşu necə gətirdin? 

Oğlan dedi: 

- Damda yatmışdı tutdum.  
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Qız acıqlandı: 

- Özünü dəliliyə vurma. O quş damda yatan deyil.  

Oğlan qorxusundan sarısını uddu. Qayıtdı geri. Şaha dedi: 

- Deyirəm, inanmır. Mən neyləyim? 

Şah ortancıl oğluna dedi: 

- Dur, sən get cavab ver qıza. Belə getsə, bu cinlər 

qoşunu şəhəri alt-üst edəcək. 

Oğlan da ata minib qızın qənşərində dayandı. Qız 

soruşdu: 

- De görüm, quşu necə gətirdin? 

Oğlan dedi: 

- Ağacda yatmışdı, tutub gətirdim. 

Bunu deyəndə qız oğlana elə təpindi ki, qorxusundan 

oğlanın dodaqları çatladı, döndü dala. 

İndi sizə kimdən deyim, şahın kiçik oğlundan. Şahın 

kiçik oğlu burada idi. Hər şeyi gözünnən görürdü, qulağınnan 

eşidirdi. Ustasına dedi: 

- Get şaha de ki, kiçik oğlunun atını, paltarını, qılıncını 

versin, mən o qoşunu geri qaytarım.  

Usta şaha yaxınlaşıb, oğlanın dediklərini ona çatdırdı. 

Şah dərindən ah çəkib ağladı. Dedi: 

- Verməzdim, ancaq axır günümüzdü. Qaradan o yana 

rəng yoxdu. 

Gətirib atı, paltarı, qılıncı verdilər ustaya. Usta da gətirib 

verdi şəyirdə. O da gedib daldeydə paltarını geyindi, atını 

mindi, qılıncını belinə bağladı. Atı oyana, bu yana çapırtdı. 

Axırda gəlib qızın qabağında dayandı. Şah gendən oğlana 

baxıb dedi: 

- Necə də mənim oğluma oxşayır.  

Bəli, qız oğlanı görüb soruşdu: 

- Oğlan, quşu necə gətirdin? 

Oğlan əlini saldı cibinə. Xoruzun başını, itin, bir də 

devlərin burun-qulaqlarını kəndirin üstündəcə çıxartdı, göstərdi 

qıza. Qız üzünü qoşuna sarı tutub dedi: 
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- Qayıdın dala!  Mən bu oğlana gedirəm. 

Məsələ gün kimi aydın oldu. Şah oğluna qırx gün-qırx 

gecə toy vurdurdu. Əmr elədi ki, böyük oğluynan ortancıl 

oğlunun boynu vurulsun. Ancaq kiçik qardaş razılıq vermədi. 

Dedi: 

- Ata, bunları öldürmə! Qoy sənin şəhərindən çıxıb 

getsinlər, başqa vilayətdə yaşasınlar. 

Şah oğlanlarını şəhərindən sürgün elətdirdi. Kiçik 

oğluynan şad-xürrəm yaşadı.  

Nağıl da burda bitdi. Göydən üç alma düşdü: Biri sizin, 

biri mənim, biri də nağıl söyləyənin. 
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MƏHƏMMƏDIN NAĞILI 

 

Biri varıydı, biri yoxuydu, keçmiş zamanlarda  bir qarı 

varıydı. Bu qarının kimi, kimsənəsi yox idi. Tək bir keçidən 

savayı. Keçi də o qədər süd verirdi ki, gəl görəsən. Elə bil 

kəhriz idi. Qarı heç vaxt gün-güzəranından gileylənməzdi. 

Keçinin südüynən dolanıb Allaha şükr eliyərdi. Öz-özünə 

deyərdi ki, nə yaxşı qurbanı olduğum məni heç kimə möhtac 

eləməyib. Yoxsa bu yaşımda onun-bunun minnətli əppəyini 

yeyərdim. Şükr ki, halal çörəyimi keçinin südünnən qazanıram. 

Günnərin bir günü qarı görür keçisinin yelini bom-boşdu. 

Qalır mat-məəttəl. Deyir görəsən hansı insafsız, hansı 

mürvətsiz keçimi sağıb. Mən ki, ömrümdə birinin toyuğuna kiş 

deməmişəm. Bacaranda yaxşılıq eləmişəm, bacarmıyan- da da 

çəkilib durmuşam bir qıraqda. Bəs bu nə işdir başıma gəlib? 

 Qarı hirsli-hikkəli gedib yatır. Fikirləşir ki, gecənin 

xeyrinnən gündüzün şəri yaxşıdır. Qoy bir sabah açılsın. 

Görüm mən füqəranın malına göz dikən kimdir. Qarı yerində 

ha o tərəf-bu tərəfə fırlanırsa, yuxuya gedənmir ki, gedənmir. 

Aclıq da bir yandan taqətdən salır. Elə vurnuxa-vurnuxa yadına 

kəndin çobanı düşür. Deyir keçimi çobannan başqa kim 

sağacaq. Sabahları onun abrını ətəyinə bükmək mənə borc 

olsun. Beləcə ilan vuran yatır, amma qarı yox. Elə hey keçisini  

düşünüb durur.  

Savax üzünüzə xeyirliknən açılsın. Savax açılır. Qarı 

durub tez tövləyə qaçır. Qapını açıb keçini haylıyır, qatır 

sürüyə. Elə ki, keçi sürüyə qarışır, qarı başlıyır çobanın abırını 

ətəyinə bükməyə. Gözünü yumub ağzını açır, nə açır: 

- Ay oğul, heç utanırsan? Heç xəcalət çəkirsən? Bir abrın-

həyan olsun. Bu nə işdi başıma açmısan? 
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Çobanın ta matı da quruyur, qutu da. Öz-özünə deyir, 

görəsən mən bu qarıya neyləmişəm. Elə savaxdan məni yerə 

soxub çıxardır. Çoban dözəmmir. Axır ki, ürəklənib qarıdan 

soruşur: 

- Ay nənə, bir de görüm nolub ey?.. 

Qarı lap cin atına minir. Genə deyinir: 

- Canına azar noluf… Guya bilmirsən noluf. Məni 

kimsəsiz görüfsən. Barı Allahdan qorx. O boyda sürüdə elə 

mən fağırın keçisini görüfsən. Gərək elə mənim keçimi 

sağaydın? 

Axır ki, çoban məsələnin əslini öyrənir. Elə bil üstündən 

dağ götürülür. İndi də çoban başlıyır deyinməyə: 

- Ay nənə, sən ki dünyagörmüş adamsan. Yaxşını 

yamandan ayırmağı lap qəşəng bacarırsan. Gör neçə ildi 

kəndimizdə çobannıx eliyirəm. Heç indiyətən bir pis işimi 

görüfsənmi? Denən ki, keçim sağılıb. Ta niyə ağzına gələni 

söylüyürsən. Gəl sən narahat olma. Babalı mənim boynuma. 

Elə günü bu gün keçini güdərəm. Sana da bir xəbər verərəm. 

Çobanın sözləri qarıya yaman təsir eliyir. Öz-özünə 

fikirləşir ki, bu uşaq düz deyir. Bəlkə keçini başqası sağır. 

Havayı deməyiblər ey, ağıl yaşda yox, başda olar.  

Nə başınızı ağrıdım, çoban sürünü haylıyıb gətirir otlağa. 

Özü də qıraqda durub qarının keçisini güdür. Bir də görür keçi 

yavaş-yavaş sürüdən aralanır. Üz qoyur meşəyə sarı. Çoban da 

eləmə tənbəllik, düşür keçinin dalına. Keçi bir xeyli gedib bir 

palıdın yanında durur. Bu palıd elə yekə, elə nəhəng olur ki, gəl 

görəsən. Çoban kirmişcə göz yetirir. Görür ağacın yekə bir 

oyuğu da var. Elə bu vaxt keçi yelinini salır oyuğa. Çoban qalır 

lap mat-mətəl. Bu işin sonunu fikirləşib durur. Elə ki, bir az 

vaxt ötür, keçi palıddan aralanır. Gəlib qarışır sürüyə. Ta 

çobanın maraqdan az qalır ürəyi partlasın. Keçinin getdiyini 

görüb söyüncək yaxınlaşır palıda. Bir o tərəf, bir bu tərəfə 

boylanıb başını salır oyüğa. Çoban nə görsə yaxşıdır? Görür ki, 

oyuğa südəmər bir uşaq qoyublar. Çoban barmağını dişləyir. 
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Məsələnin nə yerdə olduğunu anlayır. Çağanı qucağına götürüb 

bükür arxalığına. Ta şər qarışmasını da gözlüyəmmir. Sürünü 

qatır qabağına. Gəlib çıxır kəndə. Elə çağa qucağındaca özünü 

yetirir qarının komasına. Qarını səsləyib deyir: 

- Ay nənə, gözün aydın! Qurbanı olduğum Xudavəndi-

aləm nə səni darda qoydu, nə də ki məni. Bax bu əl boyda 

çağaymış keçini əmən. Sən də savaxdan maa gün-dirrik 

vermirdin. Hələ sürünü də qoymuşdum başdı-başına. Deyirdim 

təki sənin yanında xəcalətli olmayım. 

Elə ki, çoban sözünü bitirir, aparıb çağanı qoyur qarının 

qucağına. 

Qarı qalır mat-məəttəl ki, çağanı neyləsin. Çobanı 

səsləyib deyir: 

- Ay oğul, hara gedirsən? Bə mən bu çağanı neyniyim? 

Çoban dillənir: 

- Ay nənə, verdiyim sözü yerinə yetirdim. Ta gerisinnən 

işim yoxdu. 

Qarının əli yerdən-göydən üzülür. Birtəhər səhərin 

açılmasını gözləyir. Üzünüzə savaxlar xeyirliyə açılsın. Elə ki, 

savax açılır, qarı çağanı alır qucağına. Üz tutur saraya sarı. 

Gethaget, gethaget axır gəlib yetişir saraya. Padşaha xəbər 

aparırlar ki, elçi daşında bir qarı oturub. Padşah əmr eliyir, 

qarını hüzuruna gətirirlər. Qarı təzim eliyib durur. Padşah görür 

ki, qabağında qucağı uşaqlı bir qarı dayanıb. Qarının da bir 

ayağı burda, o biri gordadır. Padşahı maraq bürüyür. Tez 

soruşur: 

- Xeyir ola, qarı, nəyə gəlibsən? 

Qarı genə birtəhər təzim eliyib dillənir: 

- Qibleyi-aləm sağ olsun, özün də görürsən ki, hay-hayım 

gedib vay-vayım qalıb. Büyünnən savaxa heç ümidim 

qalmıyıb. Bu çağıya da baxammıram.  

Padşah genə dillənir: 

- Qarı, de görüm bu uşaq kimindir? Onu hardan tapıbsan? 
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Qarı başlıyır olub-keçənləri danışmağa. Padşah bir xeyli 

fikrə gedir. Elə bu vaxt xəbər gətirirlər ki, şahın bir oğlu 

dünyaya gəlib. Padşah söyüncək qarının qucağındakı çağanı 

götürüb deyir: 

- Allah-təala mənə iki oğul payı verdi. Sənin qədəmin xoş 

oldu. Oğul atası oldum. Qoy bütün əyan-əşrəfim ölkəyə 

yaysınlar ki, padşahın iki övladı dünyaya gəlib. 

Bunu deyib şah çağanı nökərlərə verir. Əmr eliyir, qarıya 

çoxlu ənam verib yola salsınlar. 

Qoy qarı şad-xürrəm yaşamağında olsun. Sizə kimdən 

xəbər verim, padşahdan. Padşah əmr eliyir, böyük bir məclis 

qurulur. Süfrəyə quş-iliyi, can dərmanı, hər cür nazi-nemət 

düzülür. Şah məclisə fəqir-füqaranı da çağırtdırır. Hamı yeyib-

içib şükr edir. Elə ki, məclis əhlinin keyfi durulur, padşah 

üzünü əyan-əşrəfinə tutub deyir: 

- Allah-Təala mənə iki oğul verib. Qoy talelərini də özü 

versin. Amma onnara ad qoymaq bizim üstümüzə düşür. Kimin 

ağıllı fikri varsa, buyursun görək. 

Vəkil vəzirə imkan vermiyib tez dillənir: 

- Qibleyi-aləm sağ olsun! Deyirəm qoy öz oğlunuzun adı 

Böyükbəy, meşədən tapılanın adı isə Dülgər olsun.  

Şahın qaşları çatılır. Birtəhər hirsini-hikkəsini boğub 

üzünü vəzirinə çevirir. Vəzir ağıllı idi. O saat mətləbi başa 

düşüb deyir: 

- Şah sağ olsun! Böyükbəyin adına heç etirazım yoxdur. 

Amma insaf da dinin yarısıdır. Meşədən tapılan uşağın günahı 

nədir ki, onu Dülgər adlandıraq. Deyirəm gəlin bu çağanın 

adını Məhəmməd qoyaq. Qoy Allaha da xoş getsin.  

Vəzirin sözləri padşaha nətəri xoş gəlirsə, vəzirə çoxlu 

xələt verir. Üstəlik məclisə yığılmış fəqir-füqəranı da ənamla 

sevindirir. Arvadına da tapşırır ki, uşaqları bir-birindən 

ayırmasın. Hər ikisini çox istəsin.  

Nağıl dili yüyrək olar. Beləcə aylar, illər ötür. Böyük-

bəylə Məhəmməd həddi-buluğa çatır. Döyüş sirlərini əməlli-



37 

 

başlı öyrənirlər. Ta qılınc oynatmaqda, ox atmaqda, qurşaq 

tutmaqda bunnara çatan olmur. Padşah da oğlanlarına baxıb 

fəxr eliyir. Qardaşlar yaman mehriban olurlar. Heç aralarından 

su da keçmir. Dərd-sərlərini, sevinclərini həmişə birlikdə 

bölüşərdilər. Günlərin birində Böyükbəy təlim meydanına gəlib 

çıxmır. Şaha xəbər aparırlar ki, bəs oğlun iki gündü təlimə 

gəlmir. Padşah bir az fikrə gedib Məhəmmədi hüzuruna 

çağırtdırır. Məhəmməd gəlir. Təzim eliyib dayanır. Padşah 

Böyükbəyin dərdini soruşur. Məhəmməd üzünü atasına tutub 

deyir: 

- Ateyi-mehriban, Böyükbəy mənim əziz qardaşımdır. 

İndiyənətən aramızdan yel də ötmüyüb. Amma nə əməldirsə,  

iki gündür ki, onun dərdindən bixəbərəm. İzn ver elə günü bu 

gün məsələni öyrənim. 

Padşah başını tərpədib izn verir. Məhəmməd yenə atasına 

təzim eliyib çıxır Böyükbəyin otağına. Görür ki, Böyükbəy 

üzüqoylu döşənib yerə. Heç başını qaldırıb qardaşının üzünə də 

baxmır. 

Məhəmməd hirslənib başlıyır deyinməyə: 

- Ay qardaş, bzim ki, dərd-sərimiz həmişə biriydi. Bə indi 

nolub saa? 

Böyükbəy başını qaldırıb dərindən bir ah çəkir: 

- Soruşma qardaş bir dərdə düşmüşəm ki, deyiləsi döyül. 

Elə bir dərddi dağa desən parça-parça olar. İndi qulaq as gör nə 

deyirəm. Günlərin bir günü idi. Bərk yatmışdım. Bir də gördüm 

ki, gözəl bir bağdayam. Bağ nə bağ… Gül gülü çağırır, bülbül 

də bülbülü. Ta iki göz lazımdır tamaşasına dursun. Başım da 

gözəl bir qızın dizindədir. Ağlım başımdan çıxır. Huşumu 

itirirəm. Özümə gələndə nə görsəm yaxşıdır. Görürəm ki, süfrə 

sərilib, qırağında da gözəllər əyləşib. Onnardan biri bizə 

yaxınnaşır. Əlindəki badəni verir mənə. Ta mən də o saat 

badəni başıma çəkib içirəm. Genə ağlım başımdan çıxır. 

Gözümü elə vaxt açıram ki, nə bağ var, nə də gözəl. Özüm də 

otağımdayam. İndi qardaş, o gündən gecəm, gündüzüm yoxdu. 
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Dünya adlanan o gözəlin həsrətindən yanıram. Bil, agah ol ki, 

Dünya xanımı mənə buta veriblər. Mən gərək Dünya xanımı 

tapam.  

Məhəmməd bir xeyli fikrə gedir. Axır ki, qərara gəlir. 

Deyir ən yaxşısı məsələni atama danışmaqdır.  

Atasının hüzuruna gedib olub-keçənnəri söylüyür. 

Padşahın qan beyninə vurur. Deyir: 

- Qardaşın heç bilirmi o qız kimin qızıdır. O qız cinnər 

padşahının qızıdır. Mənim qoşunumun cinnər padşahına gücü 

çatmaz. Get ona denən ki, ölkəmdə kimin qızını istiyir elə bu 

saat alım. Təki bu söydadan əl çəksin. Məhəmməd atasının 

sözlərini Böyükbəyə yetirir. Böyükbəy cin atına minir. Başlıyır 

Məhəmmədə qışqırmağa: 

- Adam verdiyi sözü tutar. Bə deyirdin maa kömək 

eliyəssən. Utanmırsan, əlin ətəyindən uzun gəlibsən yanıma. 

Məhəmməd yaman pərt olur. Özünü toplayıb deyir: 

- Qardaş, dünyanın axırı deyil ha. Özüm gedib o qızı 

tapacam. Yerin altında da, üstündə də olsa sənə gətirəcəm.  

Uzun sözün qısası. Qardaşlar belə qərara gəlirlər ki, hər 

ikisi Dünya xanımı tapmağa getsin. Başlıyıllar fikirlərini 

padşaha söyləməyə. Padşah görür, yox, bu xına o xınadan 

döyül. Çarəsiz qalıb razılıq verir. Övladlarının alnını öpüb uğur 

diləyir. 

 Beləcə Məhəmmədlə Böyükbəy yolu alırlar əllərinə. 

Dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi, badeyi-sərsər kimi 

yol gedib gəlib yetişirlər uca bir dağın ətəyinə. Görürlər ki, bir 

kişi kürəyini dağa söykəyib durub. Məhəmməd kişidən soruşur: 

- Xeyir ola. Soruşmaq ayıb olmasın, burda niyə durufsan 

belə? 

Kişi cavab verir ki, mənə Dağsaxlayan deyirlər. 

Məhəmməd yaman söyünür. Öz-özünə deyir, nə yaxşı oldu. 

Dağsaxlayan bizə lazım olar. Elə bunu da özümüznən aparaq. 

Amma Dağsaxlayanı yola gətirmək lazımdır. Buna görə də 

hiylə işlədib deyir: 



39 

 

- Dağsaxlayan qardaş, heç insafdan döyül sən ömürlük 

burda qalasan. Gəl bizə qoşul. Bir gör dünyada nə var, nə yox. 

Bu söz Dağsaxlayanın ağlına batır. Başlıyır kürəyini 

dağdan çəkməyə. Elə bu vaxt bir gurultu qopur ki, gəl görəsən, 

O yekəlikdə dağ yerlə yeksan olur. Məhəmməd öz-özünə deyir, 

nə yaxşı oldu. Yolumuz da kəsələşdi. 

Nə başınızı ağrıdım, hər üçü yolu alırlar əllərinə. 

Gethaget, gethaget gəlib yetişirlər bir meşəyə. Görürlər ki, bir 

kişi yekə bir ağacı gökündən qoparır. Aparıb kənarda təzədən 

basdırır. Məhəmmədgilin matı-qutu quruyur. Deyillər görəsən 

bu niyə belə eliyir. Məhəmməd tez dillənir: 

- Qardaş, xeyir ola, nə işnən məşğulsan? De görüm niyə 

ağacı çıxarıb təzədən basdırırsan? 

Kişi cavab verir ki, mənə Meşəseyrəldən deyirlər. Mən 

meşəni seyrəldirəm. Məhəmməd öz-özünə fikirləşir ki, bu da 

bizə gərək olar. Genə hiylə işlədib deyir: 

- Meşəseyrəldən qardaş, sənin işin-peşən elə bütün günü 

meşə seyrəltməkdir. Gəl sən də bizə qoşul. Birlikdə gedək. 

Görərsən dünyada nə var, nə yox.  

Bu fikir Meşəseyrəldənin ağlına yamanca batır. Deyir, nə 

yaxşı oldu. Elə gəzmək istəyirdim ki. 

 Beləcə Məhəmməd Böyükbəylə Dağsaxlayanı, 

Meşəseyrəldəni götürüb yolu alır əlinə. Gethaget, axır gəlib 

çatırlar bir talaya. Görürlər ki, talada yaman çox adam var. 

Birtəhər adamları aralayıb yaxınlaşırlar. Sən demə burda 

pəhlivan varıymış. Bu pəhlivan sol əliylə bir kəlin, sağ əliylə 

ayrı bir kəlin buynuzundan tutub dartır. Sonra da çəkib onları 

bir-birinə çırpır. Məhəmməd mat qalır. Birtəhər adamların 

dağılmasını gözlüyür. Elə ki, camaat dağılır, Məhəmməd tez 

pəhlivana yaxınlaşıb deyir: 

- Ay pəhlivan qardaş, bayaqdan seyr eliyirəm. Sənin 

gücünə söz ola bilməz. Deyirəm heç rəva döyül ki, sən ömrün 

boyu kəllərlə gücünü göstərəsən. Ağlını başına topla. Sən də 

gəl bizə qoşul. Bir gör dünyada nələr olur. 
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Pəhlivan o saat razı olur. Beləcə yola düzəlirlər. Az 

gedirlər. Üz gedirlər. Dərə-təpə düz gedib bir çəmənliyə 

yetişirlər. Məhəmməd baxıb görür, bura əcəb gözəl yerdir. 

Deyir hələlik burda binə quraq. Sonrası Allah kərimdir. Nə 

başınızı ağrıdım. Onnar koma qurub başlıyırlar burda 

yaşamağa. Günlərin bir günü Məhəmməd yoldaşlarını yanına 

çağırıb deyir: 

- Allaha şükürlər olsun ki, ov ovlayıb, quş quşlayıb 

günümüzü keçiririk. Amma gəlin belə bir şərt kəsək. 

Növbəynən komada qalaq. Görək başımıza nə gəlir.  

Uzun sözün qısası, püşk atırlar. Gəlib Dağsaxlayana çıxır. 

Dağsaxlayan yoldaşlarını yola salıb başlıyır biş-düş eləməyə. 

Odun doğrayıb bir qazan yemək bişirir. Elə ki, yemək hazır 

olur, deyir qoy gözümün acısını da alım. Kəlləsini qoyub elə 

təzəcə yuxuya getmək istiyir ki, bir də görür yaman gurultu 

qopub. Elə gözlərini açdığını bilir. Qarşısında dayanan bir dev 

ona nətər şillə çəkirsə, Dağsaxlayanın huşu başından çıxır. 

Sonra dev qazanı silib-süpürüb gedir. Dağsaxlayan özünə 

gələndə görür şər qarışıb. Tez cumub qazana baxır. Görür 

yemək nə gəzir. Üstəlik qazan da ağzı üstə çevrilib. 

Dağsaxlayanın matı-qutu quruyur. Beyqafıl yadına dev düşəsi 

olur. Başlıyır götür-qoy eləməyə. Öz-özünə deyir qoy özümü 

xəstəliyə vurum. Beləcə ayıbıma da kor olaram. Nə başınızı 

ağrıdım. Dağsaxlayan bir dəsmal tapıb başını çəkir. Başlıyır 

Məhəmmədgili gözləməyə.  

Heç nədən xəbərsiz Məhəmməd yoldaşlarıyla ovdan 

qayıdır. Komaya girəndə görür ki, Dağsaxlayan yaman ah-uf 

eliyir. Məhəmməd soruşur: 

- Qardaş, nolub elə? Nə yaman ah-uf eliyirsən. Olmuya 

azarlıyıbsan? 

Dağsaxlıyan canı ağrıyannar kimi cavab verir ki, başım 

yaman ağrıyır. Ta yemək-zad da bişirməmişəm. 
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Məhəmməd bir söz demir. Kirmişcə təzə ovdan yemək 

hazırlıyır. Hamısı oturub iştahla yeməkdən yeyir, Allaha şükr 

edirlər. Sonra da yıxılıb yatırlar.  

Səhər açılır. Üzünüzə səhərlər xeyirliyə açılsın. Genə 

püşk atırlar. Bu dəfə də növbə gəlib çıxır Meşəseyrəldənə. 

Meşəseyrəldən yoldaşlarını ova yolluyub başlıyır biş-düş 

eləməyə. Eləmə tənbəllik, bir qazan yemək hazırlıyıb gedir 

dincəlməyə. Elə təzəcə yuxuya getmək istəyir ki, bir gurultu 

eşidib oyanır. Nə görsə yaxşıdır. Görür bir heybətli, bir yekə 

dev durub qabağında. Ta heç səsini də çıxardanmır. Dev buna 

da elə bir sillə çəkir ki, Meşəseyrəldən tirtap uzanır yerə.  

Elə ki, yavaş-yavaş şər qarışır, Məhəmmədgil qayıdırlar 

komaya. Ha o tərəf bu tərəfə boylanırlar Meşəseyrəldəni 

görmürlər. Çarəsiz qalıb komaya gəlirlər. Görürlər ki, 

Meşəseyrəldən yaman ah-uf eliyir. Məhəmməd qabağa gəlib 

soruşur: 

- Ay qardaş, de görüm nolub? Yoxsa sən də azarrıyıbsan? 

Meşəseyrəldən dərdini danışmağa utanır. Başlıyır yalan 

söyləməyə. Guya ki dişi ağrıyır. Məhəmməd ta heç nə demir. 

Yenə kirmişcə gətirdiyi ovu bişirib yoldaşlarının qabağına 

qoyur. İştahnan yeyib Allaha şükr eliyirlər. Sonra da kəlləni 

atıb yatırlar. Səhər açılan kimi yenə püşk atırlar. Deyirlər görək 

bu dəfə komada kim qalası olacaq. Püşk gəlib Kəldöyüşdürənə 

çıxır. Kəldöyüşdürən onnarı yola salıb başlıyır yemək 

bişirməyə. Elə ki, yeməyi hazırlayır, görür yaman yorulub. 

Deyir qoy bir az gözümün acısını alım. Gedib uzanır. Təzəcə 

yuxuya getmək istəyəndə bir gurultu, bir nərilti qopur ki, gəl 

görəsən. Kəldöyüşdürən qanrılıb səsə boylanır. Nə görsə 

yaxşıdır. Görür qabağında heybətli bir dev dayanıb. 

Kəldöyüşdürən səsini də çıxardanmır. Dev ona nətər şillə 

qoyursa, Kəldöyüşdürən bəridən ayna dığırranır. Ta gerisinnən 

xəbəri olmur. Bir də gözünü açır ki, yeməkdən əsər-əlamət 

yoxdur. Üstəlik qazan da ağzı üstədir. Kəldöyüşdürən qalır 
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vurnuxa-vurnuxa. Öz-özünə deyir, yaxşısı budur qoy özümü 

xəstəliyə vurum.  

Nə başınızı ağrıdım. Genə şər qarışır. Məhəmmədgil 

qayıdıb gəlirlər. Baxırlar heç qabaqlarına çıxan yoxdu. Tez 

komaya girirlər. Bu dəfə də Kəldöyüşdürəni ah-uf eliyən 

görürlər. Məhəmməd soruşur: 

- Ay qardaş, de görüm saa nolub?  

Kəldöyüşdürən başlıyır yalan danışmağa. Deyir qarnıma 

bir sancı dolub ki, gəl görəsən. Nətər sancılandımsa, az qaldım 

göyə dırmaşam. Ta biş-düş də eliyəmməmişəm.  

Məhəmməd Kəldöyüşdürənə də heç nə demir. Genə 

kirmişcə gətirdikləri ovdan yemək hazırlayır. Hamısı yeyib 

Allaha şükr edirlər. Səhərin açılmasını gözləyirlər. Elə ki, səhər 

açılır. Başlıyırlar püşk atmağa. Bu dəfə növbə gəlib çıxır 

Böyükbəyə. Böyükbəy evdə qalası olur.  O da gedib bir xeyli 

odun gətirir. Ocaq qalıyıb, yemək asır. Elə ki yemək hazır olur, 

o da yoldaşları kimi deyir qoy bir az dincəlim. Böyükbəy 

uzanıb yatır. Ta bilmir nə qədər yatıb. Bir də gözünü açır ki, 

qabağında eybəcər bir dev dayanıb. Böyükbəy nətər qorxursa, 

başlıyır udqunmağa. Dev yaxınlaşıb Böyükbəyə də şillə çəkir. 

Böyükbəyin gözlərindən yaloy qalxır. Sərələnir yerə. Dev 

gedib yeməyi yeyir. Genə qazanı ağzıüstə çevirib əkilir. 

Böyükbəy o vaxt özünə gəlir ki, hava qaralıb. Tez cumur 

qazana sarı, görür yemək nə gəzir. Devi yadına salıb yaman 

utanır. Öz-özünə deyir, yaxşı döyül. Bu biabırçılığı gərək ört-

basdır eliyəm.  

Qoy Böyükbəy burda qalsın. Sizə kimdən xəbər verim 

Məhəmməddən. Məhəmməd bu dəfə elə çox ovnan qayıdır ki, 

gəl görəsən. Komaya yaxınlaşanda görür, genə qabaq-larına 

çıxan yoxdur. Tez özünü içəri salır.  

Elə yerdəcə Böyükbəyin zarıdığını görür. Məhəmməd 

soruşur: 

- Ay qardaş, bir de görüm saa nolub?  

Böyükbəy himə bəndmiş kimi dillənir: 
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- Eh ay qardaş, durdum ki, yemək hazırlayım. Gördüm 

dünya başıma hərlənir. Özümü nətər içəri saldımsa, xəbərim 

olmuyub. Başladı bədənim yanmağa. Qızdırmadan gözümü də 

açammadım. İndi-indi özümə gəlirəm.  

  Məhəmməd  buna qulaq asıb deyir: 

- Qardaş, eyb etməz. Adam xəstələnər də, sağalar da. Biz 

nə günə qalmışıq. Bu saat özüm yemək hazırlıyaram. Oturub 

ağız ləzzətiynən yeyərik. 

Beləcə Məhəmməd təzə ovdan kabab çəkir. Hamısı 

oturub iştahnan yemək yeyirlər. Allaha şükr edib gedirlər 

yatmağa. Məhəmmədin gözünə yuxu getmir ki, getmir. Elə hey 

öz-özünə deyir, görəsən bu nə məsələdir. Hamını xəstəlik 

birdənmi tutdu. Qoy bir səhər açılsın, özüm bilirəm 

neyniyəcəm.  

Səhər komada Məhəmməd qalası olur. Hamı gedənnən 

sonra Məhəmməd çox götür-qoy eliyir. Axır ki, ayağa durub 

yemək hazırlayır. Yemək də nə yemək olur ha. Elə qazanın 

ağzını araladığını görür. Ətrafa elə gözəl iy yayılır ki, gəl 

görəsən. Nə başınızı ağrıdım. Məhəmməd qazanı qırağa qoyub 

başlıyır komanı dörd dolanmağa. Gözünə bir inni-cinni dəymir 

ki, dəymir. Görür yaman yuxusu gəlir. Ta özünü saxlıyammır. 

Tez barmağını yarıb içinə duz basır. Qılıncını da yanına qoyub 

vurur özünü yuxuculluğa. Aradan bir xeyli keçmiş  yer başlıyır 

silkələnməyə. Məhəmməd gözünü azca aralayıb qapıya baxır. 

Nə görsə yaxşıdı? Görür qabağında elə heybətli, elə nəhəng 

dev durub ki, az qalır adamın zəhri yarılsın. Məhəmməd özünü 

itirmir. Özün tülkülüyə vurub devin yaxınlaşmasını gözlüyür. 

Dev yaxınlaşan kimi sıçrayıb qılıncı götürür. Devin başından 

elə bir zərbə vurur ki, o boyda dev ikiyə bölünür. Tez gedib 

həyətdə yekə bir çala qazır. Devi aparıb basdırır. Üstünü də 

torpaxlayıb başlıyır yoldaşlarını gözləməyə. Yoldaşları əlləri 

ətəklərindən uzun gəlib çıxırlar. Sən demə, biri bir sərçə də 

vuranmayıb. Məhəmməd ta heç bir söz demir. Kirmişcə gətirib 

qazanı qoyur qabaqlarına. Bunlar bir-birlərinə baxıb dinmirlər. 
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Oturub yeməklərini yeyirlər. Ürəklərində də fikirləşirlər ki, 

görəsən nə yaxşı dev Məhəmmədə xətər yetirməyib. 

Soruşmağa da qorxurlar. Məhəmməd onnara göz qoyub 

başlıyır gülməyə. Yoldaşları səbəbini soruşanda deyir səbəbini 

sabah bilərsiz. 

 Nə başınızı ağrıdım, beləcə hamısı yıxılıb yatıllar. Elə ki, 

səhər açılır. Üzünüzə bütün səhərlər xeyirliyə açılsın. 

Məhəmməd yoldaşlarını ova yola salıb genə komada qalır. Bu 

səfər yemək bişirmir. Onsuz da bişiriləsi ov yoxuydu. Qılıncı  

yanına qoyub başlıyır inni-cinni güdməyə.  

Məhəmməd güdməyində olsun. Sizə kimdən xəbər verim, 

devdən. Bu devlər beş qardaşıydılar. Növbəynən gəlib bunnar 

bişirən yeməyi yeyərdilər. Öydəki qardaşlar nə qədər 

gözlüyürsə, görürlər gedən qardaş gəlib çıxmır. Yaman 

şübhələnirlər. Bilirlər ki, bu işdə nəysə başqa bir şey var. Tez 

devin biri yolu alıb əlinə, bir göz qırpımında yetişir komaya. 

Gəlib qazana boylanır. Nə görsə yaxşıdır. Görür heç yemək-

zad asılmayıb. Qazan bomboşdur. Əməlli-başlı hirslənir. Elə 

qanrıldığını görür. Məhəmməd qılıncı nətər endirirsə, devin sağ 

çiynini yaralayır. Dev bağıra-bağıra qaçır. Məhəmməd ta uzağa 

da getmir. Elə oralardan ov ovluyub gəlir. Qazan asır. Yemək 

bişirir. Ova gedənlər genə əlləri ətəklərindən uzun gəlirlər. 

Məhəmməd gülüb deyir: 

- Xeyir ola, dördünüzdən biriniz bir dovşan da 

vuranmadız? 

Yoldaşları başlarını aşağı dikib dinmirlər. Məhəmməd 

süfrə salıb yeməyi çəkir. Oturub ağız ləzzəti ilə yeyirlər. Allaha 

dönə-dönə şükr eliyirlər. Amma ürəklərində Məhəmmədə 

yaman paxıllıq eliyib deyinirlər. Məhəmmədin devə qalib 

gəlməsinə dözənmirlər. Özlərini birtəhər cilovlayıb yuxuya 

gedirlər. Səhər tezdən  Məhəmməd onnarı oyadır. Deyir ki,  biz 

ta burda qalanmarıq. Devi axtarıb tapmalıyıq.  

Bu sözdən hamısı yaman utanır. Xəcalətdən başlarını 

aşağı dikirlər. Məhəmməd onnarı düz aparır devi basdırdığı 
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yerə. Torpağı qazıb devi çıxardır. Üzünü yoldaşlarına tutub 

deyir: 

- Hə, buydu sizin başınızın, dizinizin, qarnınızın ağrısı. 

Böyükbəyin də qızdırması. Heç utanmırsız. Mənnən bunu 

gizlətdiyinizə görə. Bə mən hansı günə qalmışam. Həmişə 

sirrimi sizə açmırdımmı? 

  Dağsaxlayan Meşəseyrəldənə, Meşəseyrəldən Kəl-

döyüşdürənə, Kəldöyüşdürən də Böyükbəyə baxıb girməyə yer 

axtarırlar. Məhəmməd genə dillənir:  

- Olan olub, keçən keçib. İnnən sonra qoymuyaq ki, 

aramızdan su keçsin.  

Hamısı sevinib başlarını tərpədirlər. Başlıyırlar devin 

qanının izi ilə getməyə. Gethaget, gethaget gəlib çıxırlar bir 

quyunun başına. Məhəmməd quyuya boylanıb deyir: 

- Hə, dostlarım, məni sallayın quyuya.  

Məhəmmədin belinə kəndir bağlayıb quyuya sallayırlar. 

Məhəmməd quyuya düşə-düşə deyir ki, nə vaxt kəndiri dartsam 

məni yuxarı çəkərsiz.   

Nə başınızı ağrıdım. Beləcə Məhəmməd gəlib çatır 

quyunun dibinə. Kəndiri belindən açır. Başlıyır quyunun 

içiynən getməyə. Bir xeyli gedəndən sonra nə görsə yaxşıdır. 

Görür qabağında bir gözəl oturub ki, gözəl nə gözəl. Ta yemə, 

içmə xətti-xalına, gül camalına tamaşa elə. Dizinə də eybəcər 

bir dev başını qoyub yatıb. Qız Məhəmmədi görən kimi 

dillənir: 

- Ey igid, burada neyniyirsən? Hələ ki, dev oyanmıyıb, 

tez qaç, canını qurtar.  

Məhəmməd əlüstü soruşur: 

- Ey gözəl, de görüm neçə nəfərsiz? 

Qız deyir: 

- İgid, biz dörd bacıyıq. Neçə aydır ki, burdayıq. Devlər 

bizi oğurlayıb. Özləri də beş qardaşdırlar. Biri neçə gündü yoxa 

çıxıb. Xəbər-ətər yoxdu. Biri də çiynindən yaralıdır. Dünən də 
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cinnər padşahının qızı Dünya xanımı gətiriblər. O yazıq da 

axırıncı otaqda əsirdi. 

Məhəmməd Dünya xanımın adını eşidib yaman söyünür. 

Qılıncını çıxarıb başlıyır devin ayağını qılıncın ucuyla oymağa. 

Dev donquldanır: 

- Bu çibinlərin əlinnən gözümüzün acısını da alammırıq. 

Bunu deyib dev gözünü açır. Qabağında bir oğlan görüb 

heyrətlənir. Ayağa qalxıb Məhəmmədin üstünə atılır. 

Məhəmməd devi elə göydəcə iki parça eləyib yerə sərir. Keçir 

o biri otağa. Görür burada da bir qız əyləşib. Qız nə qız… Elə 

bil Allah-təala bütün gözəllikləri bu gözələ verib. Bu qızın 

dizinə də dev başını qoyub yatıb. Məhəmməd genə qılıncının 

ucuynan başlıyır devin ayağını oymağa. Dev donquldanıb 

gözünü açır. Qabağında bəni-adəmi görüb üstünə şığıyır. 

Məhəmməd bunu da cəhənnəmə vasil eliyib, o birsi otağa 

keçir. Genə matı-qutu quruyur. Öz-özünə deyir, elə bil 

dünyadakı bütün gözəllər burdadır. Bu otaqda da bir gözəl 

oturur ki, yemə, içmə xətti-xalına, gül camalına tamaşa elə. 

Bunun da dizində bir div köpüb qalıb. Məhəmməd yaxınlaşıb 

devi oyadır. Dev qabağında insan  görüb yaman təəccüblənir. 

Elə özünü onun üstünə atdığını görür. Məhəmməd bu devi də 

parçalayıb keçir o birsi otağa. Görür çiynindən yaraladığı dev 

zarıya-zarıya başını qoyub gözəllər gözəli bir qızın dizlərinə. 

Qız da ki, nə qız… Məhəmməd qabağa gəlib devi oyadır. Dev 

Məhəmmədi görən kimi gözləri buğda yemiş dananın gözünə 

dönür. Şığıyır Məhəmmədin üstünə. Məhəmməd, eləmə 

tənbəllik, bu devi də cəhənnəmə göndərib, axırıncı otağa keçir. 

Görür budu Dünya xanım saçlarından asılıb qalıb. Məhəmməd 

tez özünü yetirib Dünya xanımı xilas eləyir. Dünya xanım da 

Dünya xanım olur ha… Elə bil Xudavəndi-aləm nə gözəllik 

varsa, bu xanıma bəxş eliyib. Ta aya deyir sən çıxma, mən 

çıxım, günə deyir sən çıxma, mən çıxım... 

Uzun sözün qısası, Məhəmməd Dünya xanımı da, dörd 

gözəli də götürüb gəlir quyunun dibinə. Başlıyır kəndiri də 
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bağlıyıb bir-bir gözəlləri çıxartmağa. Elə ki, dörd gözəl yuxarı 

çıxır, növbə gəlib çatır Dünya xanıma. Dünya xanım 

Məhəmmədə üzün tutub deyir: 

- Məhəmməd, gəl kəndiri əvvəl öz belinə bağla. Qoy səni 

çəksinlər. Burda axıra qalsan yoldaşların kəndiri kəsəcəklər. 

Sən də ömürlük quyunun dibində qalassan. Bax sözümü 

qulaqardına vurma. Havayı yerə cinlər padşahının qızı döyüləm 

ey... Mənim də bir bildiyim var deyə deyirəm.  

Məhəmməd Dünya xanıma qulaq asıb öz bildiyini eləyir. 

Kəndiri onun belinə bağlıyıb ipi dartır. Yuxarıdakılar 

başlıyırlar Dünya xanımı çəkməyə. Elə ki, Dünya xanım yuxarı 

çıxır, Böyükbəy yaman söyünür. Huşu başından çıxıb yıxılır 

yerə. Dünya xanım özünü yetirib başlıyır Böyükbəyi oyatmağa. 

Qoy bunnar burda qalsın. Sizə kimdən xəbər verim. 

Dağsaxlayan, Meşəseyrəldən və bir də Kəldöyüşdürəndən. 

Onnar Məhəmmədin qarasıncan yaman deyinirlər. Deyirlər ki, 

biz pəhlivan ola-ola o boyda devlərə Məhəmməd qalib gəldi. 

İndi quyudan çıxsa el-aləm onun qəhrəmanlığından danışacaq. 

Bizim də kitabımız bağlanacaq. Yaxşısı budu elə Məhəmmədi 

qoyaq quyuda. Qızları da özümüznən aparaq. Hamı elə bilsin 

ki, devləri biz öldürmüşük. 

Belə də eliyirlər. Məhəmmədin ipini kəsib sonra da 

Böyükbəyin əl-ayağını bağlayırlar. Qızların beşini də götürüb 

yolu alırlar əllərinə. Qoy bunnar getməkdə olsun. Sizə kimdən 

xəbər verim, Məhəmməddən. Məhəmmədin kəndiri qırılır. 

Qalır quyunun  dibində. Barmağını dişliyib Dünya xanımın 

sözlərini xatırlayır. Öz-özünə deyir, durmaqdan bir şey çıxmaz. 

Qoy quyunun dibini gəzim, bəlkə bir yol tapdım. Bu fikirnən 

Məhəmməd elə bir az yol getmişdi ki, qabağına ağ saçlı, ağ 

saqqallı bir dərviş çıxır.  

Məhəmmədin lap matı-qutu quruyur. Donub yerində 

qalır. Dərviş yaxınlaşıb deyir: 

- Oğul, mən səni yaxşı tanıyıram. Sənin xilaskarınam. Bir 

dəfə sel gəldi. Atanla ananı sel apardı. Amma Xudavəndi-aləm 
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səni qorudu. Mən də səni aparıb meşədəki palıdın oyuğuna 

qoydum. Orda qarının keçisini əmib sağ qaldın. Səni çoban 

tapdı. O da aparıb verdi qarıya. Qarı çox qocaydı. Götur-qoy 

eliyib səni padşaha verdi. Ayağın sayalıydı. Sən gələn günü 

padşahın oğlu dünyaya gəldi. Padşah meylini sənə saldı. Bütün 

əyan-əşrəfinə əmr elədi ki, onun iki oğlu dünyaya gəlib. O gün 

bu gündür, Böyükbəylə səni ayırmır. Hər ikinizi çox istəyir. 

İndi də yazıq ananın ağlamaqdan gözləri tutulub. 

Bunu deyib dərviş Məhəmmədə bir məlhəm uzadır. 

Deyir, ananın gözlərini bu məlhəm açacaq. Sonra dərviş 

neyləyirsə, qeybdən bir ağ at peyda olur. Bu at adi atlara heç 

bənzəmir. Atın iki qənədi olur. Məhəmmədin ta deyiləsi sözü 

də qalmır. Bir dərvişə, bir ata baxıb durur. Hannan-hana 

dillənir: 

- Baba dərviş, bilirəm ki, bu at məni quyudan çıxardacaq. 

Bəs mən səni bir də görə biləcəyəmmi? 

Dərviş Məhəmmədə qulaq asıb deyir: 

- Məhəmməd, oğul, sən nə vaxt dara düşsən mən özüm 

səni tapacam.  

Bunu deyib dərviş qeyb olur. Məhəmməd elə ancaq: 

«Allah səndən razı olsun» - deyə bilir. Sonra sıçrayır atın 

belinə. At bir göz qırpımında Məhəmmədi quyudan çıxarıb 

qeyb olur. 

 İndi sizə kimdən xəbər verək Böyükbəydən. Elə ki, 

Məhəmməd quyudan çıxır, başlıyır Böyükbəyi səsləməyə. 

Görür səs-səmir gəlmir. Qanrılanda Böyükbəyin əl-ayağının 

sarıqlı olduğunu görür. Özünü nətər qardaşının üstünə atırsa, 

Böyükbəy səksənib ayılır. Məhəmmədi görüb yaman sevinir. 

Məhəmməd o saat qardaşının əl-ayağını açır. Birlikdə düşürlər 

satqınların dalına. Gethaget, gethaget axır gəlib yetişirlər 

onnara. Məhəmməd qılıncını qından çıxardır. Nətər zərbnən 

vurursa, Dağsaxlayanın, Meşəseyrəldənin, bir də 

Kəldöyüşdürənin başı qarpız kimi dığırlanır. Sonra üzünü 

qızlara tutub deyir: 
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- İndi deyin görüm yurdunuz-yuvanız haradır? Aparım 

sizi evinizə qoyum. 

Sən demə bu qızlardan üçü bacıymış. Elə hər üçü 

uzaqdan görünən bir kəndi göstərib deyir ki, bax odur bizim 

yurdumuz.  

Uzun sözün qısası, Məhəmməd qızları aparıb öylərinə 

qoyur. Ta qızların dədəsinnən anası bir şadyanalıq eliyir ki, gəl 

görəsən. Qalır Dünya xanımla tək bircə gözəl. Bu gözəlin də 

adı Gülcamal olur. Məhəmməd üzünü Gülcamala tutub deyir: 

- Gözəl, bəs sənin kimin, kimsənən yoxdu? 

Gülcamal dillənir: 

- Məhəmməd, nə kimim var, nə kimsənəm. Yetim qızam. 

Gedəcək yerim də yoxdu. İzn versəydin elə ömrümü sənin 

yanında başa vurardım. Qulun olardım. 

Məhəmməd bir xeyli fikrə gedir. Elə əvvəldən Gülcamala 

quşu qonmuşdu. Nətər deyərlər, bir könüldən min könülə aşiq 

olmuşdu. Ta qızın sözün eşidib az qalır qanadlanıb uçsun. 

Birtəhər özünü ələ alıb cavab verir: 

- Gülcamal xanım, mənim qulum olmaq lazım döyül. Qul 

Tanrının olmalıdır. Gəl sən elə mənim xanımım ol. Ömrümüzü 

birlikdə yaşayaq.  

Gülcamal sevindiyindən az qalır huşunu itirsin. 

Beləcə dördü də şad-xürrəm düzəlirlər yola. Bir xeyli yol 

qət eliyib bir çinarın altında dincəlirlər. Bunnar yatır. 

Məhəmmədinsə gözünə yuxu getmir ki, getmir. Bir də görür 

çinara iki göyərçin qonub. Bu göyərçinlər adam kimi dil 

bilirlər. Biri o birinə deyir: 

- Bacılı, ay bacılı, bu kimdir elə? 

O birisi dillənir: 

- Can bacı, bu həmin o meşədən tapılan oğlandır. Adı da 

Məhəmməddir. Qardaşının yolunda yaman zülm çəkib. Amma 

bunun görəcəkli günləri hələ qabaqdadır.  

O biri bacı genə dillənir: 
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- Bacılı, sən məndən böyüksən. Olub-keçənnəri də 

məndən yaxşı bilirsən. De görək Məhəmmədin innən sonrakı 

zülmü nədir elə? 

Böyük bacı sözə başlıyıb deyir: 

- Məhəmədgil saraya çatan kimi padşah yaman 

söyünəcək. Dərvişin Məhəmmədə verdiyi məlhəm onun 

anasının gözlərini sağaldacaq. Padşah şadyanalıq eləyib tez 

Böyükbəylə Dünya xanıma toy çaldıracaq. Amma toy günü 

çırağın başından bir qara kölgə düşəcək. Bu kölgə dığırlanıb, 

dığırlanıb böyüyəcək. Axırda bir dev olacaq. Gəlib Böyükbəylə 

Dünya xanımı öldürəcək. 

Kiçik bacı qorxa-qorxa soruşur: 

- Bacılı, bə bunun bir çarəsi yoxdur? 

Böyük bacı dillənir: 

- Allah heç nəyi çarəsiz yaratmıyıb. Əlbət ki, bunun da 

çarəsi var. Gərək Məhəmməd bəynən gəlindən qabaq otağa 

girə. Devi görən kimi onu öldürə. Özü də gərək bunu kiməsə 

söyləməyə. Yoxsa o saat daşa dönəcək. 

Məhəmməd göyərçinlərə qulaq verib dinmir. Göyərçinlər 

də uçub gedirlər. Məhəmməd qardaşınnan qızları oyadır. 

Birlikdə yola başlıyırlar. Gethaget, gethaget axır gəlib yetişirlər 

saraya. Padşaha xəbər aparırlar ki, gözün aydın, bəs oğlanların 

gəlib, yanlarında da bir cüt dünya gözəli var. Ta padşahın 

sevincinin həddi-hüdudu olmur. Məhəmmədlə Böyükbəy 

padşaha təzim eliyib dururlar. Padşah oğlanlarını bağrına basıb 

doyunca öpür. Elə bu vaxt Məhəmmədin gözü anasına sataşır. 

Yüyürüb onu qucaqlayır,  o üzündən, bu üzündən öpür. Sonra 

dərvişin  verdiyi məlhəmi gözlərinə sürtür. Ananın gözləri 

açılır. Balalarının hər ikisini öpüb qucaqlayır,  xeyir-dua verir. 

Bayaqdan seyr edən padşahın lap matı-qutu quruyur. Əmr 

eliyir ki, toya hazırlıq görülsün. Məhəmməd bir xeyli götür-qoy 

eləyir. Axır ki, atasının hüzuruna getməyi qərara alır. Gəlib 

təzim eləyir, deyir: 
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- Atayi-mehriban, izn versəydin mən hələ toy 

çaldırmazdım. 

Padşahın gözləri böyüyür. Birtəhər özünü toplayıb deyir: 

- Oğul, mən elə bilirdim könlun Gülcamaldadır. Elə ona 

görə də istəyirdim ki, oğullarımın hər ikisi sevdiklərinə 

qovuşsun. Hər ikinizə bir gündə toy çaldıraq. 

Məhəmməd genə təzim eləyib deyir: 

- Ateyi-mehriban, könlüm Gülcamaldadır. Amma 

deyirəm qoy Böyükbəylə Dünya xanımın toyu çalınsın. Qırx 

gün qırx gecə keçsin, sonra mənimlə Gülcamalın toy-düyününə 

yığışın. 

Padşah qalır mat-mətəl. Nə illah eliyirsə, Məhəmmədi 

fikrindən döndərə bilmir ki, bilmir. Çarəsiz qalıb qırx gün, qırx 

gecə Böyükbəylə Dünya xanıma toy çaldırır. Elə ki, məqam 

yetişir. Məhəmməd gedib qardaşının otağında gizlənir. 

Böyükbəylə Dünya xanım yuxuya gedən kimi çıraqdan bir 

kölgə düşür. Bu kölgə dığırlanıb böyüyür. Devə çevrilir. 

Məhəmməd tez sıçrayıb qılıncıyla devi ikiyə bölür. Səs-küyə 

Böyükbəylə Dünya xanım oyanır. Böyükbəy qardaşının üstünə 

şığıyıb bağırır: 

- Namussuz, qeyrətsiz, özün də mənə qardaş deyirsən. 

Gözünü arvadıma dikibsən. Dünya xanımı mənə gətiribsən, 

yoxsa özünə?  

Məhəmməd kəlmə də kəsmir. Çevrilib baxır, görür devin 

ölüsü yoxdur. Lap mat qalır. Öz-özünə fikirləşir, ta mənə heç 

kəs inanası döyül. 

Nə başınızı ağrıdım. Böyükbəy olub-keçənləri gedib 

atasına danışır. Padşah bərk qəzəblənir. Əmr eləyir, 

Məhəmmədi hüzuruna gətirsinlər. Padşah Məhəmmədə bağırıb 

deyir: 

- Sən nə ədəbsiziymişsən. Ocağımda oğul yox, ilan 

bəsləmişəm. Tez ol, de görüm bu qələti niyə eləyibsən? 

Məhəmməd atasına təzim edib deyir: 
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- Şah sağ olsun. Mənnən heç nə soruşmayın. Desəm 

peşman olassız. 

Padşah əl çəkmir. Məhəmmədə deyir ki, söyləməsən 

başını bədənindən ayıracam. 

Məhəmməd çarəsiz qalıb olub-keçənləri danışmağa 

başlayır. Sözünü qurtaran kimi elə atasının gözünün 

qabağındaca daşa dönür. Padşah bir başına vurur, bir dizinə. 

Böyükbəy ağlıyıb-sızlayır. Heç kim özünə gələmmir. 

Böyükbəy qardaşına olan son borcunu yerinə yetirmək istəyir. 

Daşa dönmüş Məhəmmədi aparıb bağa qoyur. Elə hönkür-

hönkür ağlayanda ağ geyimli, ağ saqqallı bir dərviş gözünə 

görünür. Böyükbəy diksinir. Dərviş onnan soruşur: 

-Oğul, sən qardaşını çoxmu istəyirsən? 

Böyükbəy dillənir: 

- Baba dərviş, onu canımdan çox istəyirəm. Məhəmmədi 

geri qaytarmaqçün canımı da verərəm. 

Dərviş sözə başlıyır nə başlıyır: 

- Məhəmmədin öldürdüyü dev çarpayının altındadır. Devi 

ora mən qoymuşam. Sənin qardaşlığın yoxlamağın əsl vaxtıdır. 

Vədə tamam olan kimi bir oğlun dünyaya gələcək. Gözləyərsən 

uşaq bir yaşına keçər. Onun başını bir ləyəndə kəsərsən. Sonra 

oğlunun qanıyla daş olmuş Məhəmmədi yuyarsan. 

Böyükbəyi yaman dərd aparır. Bir yanda qardaşı 

Məhəmmədi, o biri yanda da oğlunu düşünür. Axır ki, bir 

qərara gəlib dərvişə deyir: 

- Baba dərviş, elə bir səhv eləmişəm ki, Allah da 

bağışlamaz. Qoy oğlum Məhəmmədə fəda olsun. Bircə 

Məhəmmədi salamat görmək qismətim olsun.  

Bu sözlər dərvişə xoş gəlir. Bir göz qırpımında qeyb olur.  

Nə başınızı ağrıdım. Beləcə vaxt ötür, vədə tamam olur. 

Böyükbəyin bir oğlu dünyaya gəlir. Hamı sevinib şadyanalıq 

edir. Böyükbəydən savayı. Uşaq bir yaşına çatanda Böyükbəy 

onu götürüb bağa gedir. Bir o yana, bir bu yana baxır. Sonra 

bıçağı götürüb çağanın başını kəsir. Qanıyla daşı yuyur. 
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Məhəmməd çönüb əvvəlki kimi olur. Böyükbəyi görüb yaman 

söyünür. İki qardaş bir-birini qucaqlayıb dərdləşirlər. 

Məhəmməd Böyükbəyin oğlunu bilib bikef olur. Öz-özünə 

deyir, bu uşağın qanıyla diriləcəydimsə, kaş ömürlük daş 

qalardım. Bu vaxt qulağına qeybdən bir səs gəlir: 

- Məhəmməd, hər şeyin bir hikməti var. 

Məhəmməd başını qaldırıb həmin ağ saqqallı, ağ saçlı, ağ 

geyimli dərvişi görür. Dərviş deyir: 

- Allah-Təala Böyükbəyi oğluyla sınağa çəkdi. Böyükbəy 

də səhvini düzəltməkçün öz balasını gözünü qırpmadan qurban 

vermiş oldu. O körpəni diriltmək sənin əlindədir. Çünki sən 

onun qanıyla daşdan qurtulmusan. İndi get körpənin başını 

bədəninə qoy. Barmağını da kəsib sürt boğazına. Qorxma, uşaq 

asqırıb ayılacaq. 

Bunu deyib dərviş qeyb olur. Məhəmməd tez yüyürüb 

çağanın başını bədəninə bərkidir. Barmağını çərtib qanını 

boğazına çəkir. Çağa olur anadangəlmə. Asqırıb oyanır. 

Məhəmməd çağanı da götürüb gəlir saraya. Padşah 

Məhəmmədi görüb söyünür. Ondan bağışlanmasını istəyir. 

Anası başlıyır Məhəmmədi duz kimi yalamağa. Hamı 

şadyanalıq eləyir. Padşah Məhəmmədlə Gülcamala qırx gün 

qırx gecə toy çaldırır. Toy elə toy olur ki, səsi-sorağı hər yana 

yayılır. Hamı yeyir, içir muradına çatır. Siz də yeyin, için, 

muradınıza çatın. 
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NƏRDƏNƏXATIN 
 

Biri varıydı, biri yoxuydu, bir arvad varıydı.  Bu 

arvadın da yeddi oğlu varıydı. Arvadın özü də, yeddi oğlu da 

qız həsrətindəydi. Qız deyəndə bunların dodağı yeddi yerdən 

paralanırdı. Oğlanlar hər gün ova gedərdi. Ova gedəndə 

analarına tapşırırdılar, bacımız olsa bizə xəbər ver. 

Anaları da deyərdi: 

- Əgər bacınız olsa, qapıdan ələk asacam, qardaşınız 

olsa tüfəng. 

Bunlar ova getməkdə olsunlar, sizə kimdən deyim 

arvaddan. Bir gün oğlanları ova gedəndən sonra arvad yatdı, 

bir qızı oldu. Qız elə gözəl idi, elə gözəl idi, deyərdin on dörd 

gecəlik aydı, durub. Arvad çox sevindi. Tez durub qapıdan ələk 

asdı ki, oğlanları qayıdanda ələyi görüb şad olsunlar. 

Bunun bir paxıl qonşusu da varıydı. Tez ələyi götürüb, 

yerindən tüfəng asdı. Axşam düşdü. Oğlanlar evə döndü. 

Dönəndə  baxdılar qapıdan tüfəng asılıb. Kor-peşman dala 

qayıtdılar. Getdilər uzaq, uzaq bir ölkəyə. 

Bunlar getməkdə olsun, indi görək anaları necə oldu. 

Arvad gördü oğlanları qayıtmadı. Dalağı sancdı. Tez qapıya 

baxdı. Baxanda gördü nə … Ələyin yerinə tüfəng asılıb. Tez 

barmağını dişlədi, qayıtdı evə. Bildi ki, qonşunun işidi. 

Aylar, illər ötdü. Arvad qızın adını Nərdənəxatın 

qoymuşdu. Nərdənəxatın gözəl-göyçək bir qız olmuşdu. Bunun 

bir danası da varıydı. Dananın adını Sarıqız qoymuşdu. 

Nərdənəxatın meylini Sarıqıza salmışdı. Hara getsə, özüynən 

aparırdı. And içəndə Sarıqızın adına and içərdi. Bir gün 

Nərdənəxatın qızlarla oynayırdı. Birdən bir pis iy gəldi. O dedi: 
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- Qardaşımın canı mən eləmədim. 

Bu dedi: 

-Qardaşımın canı mən eləmədim. 

Nərdənəxatın da Sarıqızın canına and içdi. Bu belə and 

içəndə qızlar gülüşdü. Dedilər: 

-Yeddi qardaşın bacısı da bir qotur danının canına and 

içərmi? Yalan deyirsən, sənin işindi. 

Nərdənəxatın ağlaya-ağlaya gəldi anasının üstünə. 

Dedi: 

-Ana, mənim yeddi qardaşım var imiş. De görüm 

qardaşlarım hardadı? 

Anası başına gələnləri pitdə-pitdə söylədi qızına. 

Nərdənə xatın əl çəkmədi: 

-De görüm, hanı qardaşlarım? Hansı vilayətə gediblər? 

Anası nə qədər and-aman elədi ki, bilmirəm, Nərdənə 

xatın yenə inanmadı. İki ayağını bir başmağa dirəyib durdu. 

Anası dedi: 

- Qızım, bu daşı ətəyindən tök. Qardaşlarını çətin ki, 

tapasan. 

Nərdənəxatın heç nə demədi. Əlacı yerdən-göydən 

üzüldü. Üzünü Allaha tutub başladı yalvarmağa. Bir gün belə, 

beş gün belə… Bir gün gördü aynanın qabağına bir sərçə 

qondu. Başladı danışmağa: 

- Nərdənəxatın, heç fikir eləmə. Qardaşlarının yerini 

bilirəm. 

Nərdənəxatın soruşdu: 

- Canım sərçə, de görüm, qardaşlarım hardadı? 

Sərçə dedi: 

- Bax, sən balaca bir torba tik. Bu torbanı da doldur 

buğdaynan. Dibindən də balaca bir deşik aç. Dən bircə-bircə 

tökülsün. Torbanı tax ayağıma. Dən hara düşsə, izi ilə yeri. 

Qardaşlarını tapacaqsan. 

Nərdənəxatın belə də elədi. Düşdü quşun dalınca. Quş 

getdi, bu getdi, quş getdi, bu getdi. Gethaget, gethaget, gedib 
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çıxdılar yeddi qardaşın olduğu yerə. Nərdənəxatın baxıb gördü 

qardaşlar səhər çıxıb gedir ova, bir də axşam qayıdır komaya. 

Qız gizləndi xəlvət yerdə. Bunlar çıxıb gedəndən sonra başladı 

komanı silib-süpürməyə. Qabları yudu, su daşıdı. Bişmiş 

bişirdi. Axşam düşəndə yenə gizləndi. Qardaşların gözünə 

görünmədi. 

Yeddi qardaş qalmışdı mat-məhəttəl: görən bu işləri 

tutan kimdi. Bir gün belə, beş gün belə, günlərin birində sözü 

bir yerə  qoydular ki, hər gün biri qalsın evdə, qıraqdan göz 

qoysun. Belə də elədilər. Gördülər komanı silib-süpürən bir 

gözəl qızdı. 

Qızdan soruşdular: 

-Ay qız, de görək sən kimsən? Bura gəlməkdə 

məqsədin nədi? 

Qız ded: 

- Adım Nərdənəxatındı. Özüm də sizin bacınızam. 

Gəlmişəm sizi aparmağa. 

Qız hal-qəziyyəni söylədi. Qardaşlar bərk sevindilər. 

Dedilər: 

- Gözümüz üstə yerin var. Qal bizim yanımızda. Amma 

nəbada evdən eşiyə çıxasan. Nə lazım olsa de, biz gətirək. 

Bunlar hər gün gedərdilər ova. Qız qalardı komada. Hər 

yanı silib-süpürərdi. Gülə-çiçəyə döndərərdi. Axşama qazan 

asardı. Qardaşların yolunu gözləyərdi. Deyə-gülə Allah 

verəndən yeyib yatardılar. Qardaşların bir pişiyi də varıydı. Bir 

gün bu səlvər pişik çaxmaqdaşını islatdı. Qız qazan asmaq 

istəyəndə  çaxmağı çaxammadı. Əlacı kəsildi, çıxdı çölə od 

axtara.  

Gethaget, gethaget, gedib bir mağaraya rast gəldi. Qız 

sakitcə mağaraya daxil oldu. Gördü ki, böyük bir div başını bir 

qızın dizləri üstünə qoyub yatıb. Qız o qədər gözəl idi ki, yemə, 

içmə xətti xalına, gül camalına tamaşa elə. Qız Nərdənaxatını 

görüb dedi: 
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- Ay qız, sən bura necə gəlmisən? Bura quş gəlsə qanad 

salar, qatır gəlsə dırnaq salar. Nə qədər ki, div oyanmayıb çıx 

get burdan.  

Nərdənəxatın dedi: 

- Pişik ocağımızı söndürüb. Mənə od lazımdır. 

Qız dedi: 

- Tez ol ocaqdan bir az köz götür, qaç burdan. Yoxsa 

div oyanıb səni öldürər. 

Nərdənəxatın ocaqdan bir az köz götürüb komadan 

çıxanda cibindəki sap tağalağını saldı. Nərdənəxatın yolu 

getdikcə tağalaq da açılırdı. 

Nərdənəxatın getdikdən sonra div yuxudan ayıldı. O 

tərəf-bu tərəfə baxıb qızdan soruşdu:  

- De görüm mən yatanda bura kim gəlib? 

 Qız qorxusundan heç nəyi boynuna almadı. Bu vaxt 

divin gözü yerdəki tağalağa sataşdı. Div tağalağı yerdən 

götürüb yığmağa başladı. Yığa-yığa, yığa-yığa gəlib çıxdı 

Nərdənəxatının yaşadığı komaya. Div əyilib qapının 

deşiyindən baxanda komada gözəl bir qız gördü. Div nə  illah 

elədi, Nərdənəxatın qapını açmadı ki, açmadı. Div qapının 

önünə yeddi dənə gül qoyub getdi.  

Div gedəndən sonra Nərdənəxatın gülləri götürüb 

sandığa qoydu ki, qardaşları görməsin. 

Səhər açıldı. Qardaşlar ova getdikdən sonra div yenə 

komaya qayıtdı. Nə qədər elədi, Nərdənəxatın qapını açmadı. 

Axırda əlacsız qalıb dedi: 

- Ay qız, qapını açmırsan, heç olmasa barmağını 

deşikdən çıxart, üzük taxacam. 

Qız barmağını qapının deşiyindən çıxartdı. Div o saat 

qızın barmağını saldı ağzına. O qədər sordu ki, qız huşunu 

itirdi. Div çıxıb getdi.  

Qardaşlar ovdan qayıdanda Nərdənəxatını yerdə huşsuz 

vəziyyətdə tapdılar. Qızı yerdən qaldırıb üzünə su vurdular. 

Hannan-hana Nərdənəxatın özünə gəldi. Başına gələnləri 
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qardaşlarına danışdı. Qardaşlar bərk qəzəbləndilər. Yolu 

əllərinə alıb gəldilər divin mağarasına. Div yenə yatırdı. 

Qardaşlar divi yatdığı yerdəcə öldürüb, komalarına döndülər. 

Bir neçə gündən sonra Nərdənəxatın sandığı açanda 

sandıqdan yeddi gözəl qız çıxdı. Qardaşlar ovdan qayıdanda 

qızları görüb çox bəyəndilər. Hərəsi bu qızın birini aldı. 

Gəlinlər Nərdənəxatına göz verib, işıq vermədilər. Hər gün 

ilandan-qurbağadan tutub yedirtdilər. Nərdənəxatının qarnı 

başladı şişməyə. Gəlinlər qardaşlara dedilər. 

- Bacınız nə qələt qarışdırıbsa, qarnı günbəgün şişir. 

Aparın bunu öldürün. 

Qardaşlar Nərdənəxatını gətirdilər bir çölün 

düzdəməsinə. Öldürməyə əlləri gəlmədi. Qızı burda azdırıb, 

qayıtdılar dala. Nərdənə xatın ac-susuz qaldı bu irəmədə. Bir 

gün gördü bir çoban qoyun otarır. Gəldi çobanın yanına, dedi: 

- Çoban qardaş, neçə gündü acam. Dilimin altından su 

da keçməyib. Allah irzasına mənə bir içim süd ver. 

Çoban tez qoyunun birini tutub sağdı, südü tökdü bir 

tısbağa çanağına. Qoydu qızın qabağına. Bu, südü qızın 

qabağına qoyanda bir qara ilan sürünə-sürünə gəlib zəhərini 

tökdü çanağa. Qız öz-özünə dedi: «Elə yaxşı oldu, içərəm bu 

zəhəri, canım qurtarar. Onsuz da belə yaşamaqdansa, ölüm 

fərzdi». Qız götürüb südü çəkdi başına. Qarnında nə qədər ilan-

qurbağa varıydı, qaytardı geri. Rəngi-ruhu özünə gəldi. Başına 

gələnləri söylədi çobana. Çoban Nərdənəxatını aldı. Başladılar 

bir yerdə yaşamağa. Nərdənəxatının çobandan bir  oğlu oldu. 

Uşaq böyüdü. Doqquz-on yaşına çatdı. Gördü anası hər gün 

ağlayır. Anasından sual elədi: 

- Ana, de görüm niyə ağlayırsan? Sənin dərdin nədi? 

Nərdənə xatın dedi: 

- Oğul, Allahdan gizlin deyil, səndən nə gizlin, mənim 

yeddi qardaşım var. Yeddisi də yad qızının sözüylə məndən 

keçib. 

Uşaq dedi: 
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- Ana, mən gedirəm dayılarımı axtarmağa. 

Nərdənə xatın dedi: 

- Oğul, sənin dayıların hər gün bu körpünün altında 

atını sulayır. Sən də qarğı atını minib, arxa girərsən. Qamçını 

qarğıya çəkib deyərsən: 

-Su iç, a qarğım, su iç. 

Onda dayıların soruşacaq: 

- Qarğı da su içərmi? 

Sən də belə de: 

-Bəs yeddi qardaş da bir bacıdan keçərmi? 

Uşaq gəldi arxın qırağına. Gözlədi, gözlədi, gördü 

dayıları gəldilər. Başladılar atlarını sulamağa. Uşaq da  qarğı 

atına qamçı çəkib dedi: 

- Su iç, a qarğım, su iç! 

Qardaşlar dedi: 

- Qarğı da su içərmi? 

Uşaq dedi: 

- Bəs yeddi qardaş da bir bacıdan keçərmi? 

Qardaşlar barmağını dişlədi. Bildilər ki, burda nəsə bir 

iş var. Oğlandan soruşdular: 

- Bizi evinizə qonaq apararsanmı?  

Oğlan razılaşdı. Onları evlərinə gətirdi. Qardaşlar 

Nərdənəxatını görüb mat-məəttəl qaldılar. Nərdənəxatın başına 

gələnləri qardaşlarına danışdı. Qardaşlar əhvalatdan hali olub, 

çox peşman oldular. Nərdənəxatını da, oğlunu da qucaqlayıb, o 

üzündən, bu üzündən  öpdülər, sağollaşıb gəldilər evə. 

Arvadlarını öldürdülər və yenə qayıtdılar bacılarının yanına. 

Onlar Nərdənəxatınla birlikdə yaşamaqda olsunlar. Nağılımız 

da burda bitdi. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri 

özümün, biri nağıl deyənin. 
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D A S T A N 
 

BOZALQANLI  AġIQ  HÜSEYNĠN   

TĠFLĠS SƏFƏRĠ 
 

İndi qulluğunuza hardan ərz edim, Aşıq Ələsdən. Bazarda 

alver etdiyi yerdə Aşıq Ələsin altı manatı çatmır. Bu alver 

sodası pozulmasın deyə bazara göz gəzdirəndə görür ki, dayısı 

Məşədi Əlişan kişi də bazardadı. Aşıq Ələs dayısına deyir ki, 

mənə altı manat borc pul ver. Məşədi Əlişan çox çətinliklə pulu 

verir, bu şərtə ki, tez qaytarsın. Aradan bir xeyli vaxt keçir. 

Ələs dayısının pulunu düzəldə bilmir. Hər görüşəndə dayısı 

Ələsə deyir: «Mənim pulumu düzəlt ver». Aşıq Ələs bir qədər 

fikirləşir, durur sazını da götürüb Aşıq Hüseynin yanına gedir. 

Salam əleyk, əleyki-salamdan sonra Aşıq Hüseyn xəbər 

alır: 

- Ələs, nə var, nə yox, ay bala, xeyirdimi?  

Ələs deyir:  

- Hüseyn əmi, xeyir içində olasan. Tiflisdən bizi toya 

çağırıblar.  

Aşıq Hüseyn bir qədər fikirləşəndən sonra öz-özünə deyir 

ki, Tiflisdən toya çağırsalar məni çağırarlar. Bəs, Aşıq Ələsi 

kimdi tanıyan? 

 Nə isə, bu sözü-söhbəti Aşıq Ələsin üzünə demir. 

Sözünü yerə salmayıb, Tiflisə getməli olur. Bunlar Kürün 

qırağı ilə atlanıb gedirlər dəmiryol vağzalına. Dəmiryol 

vağzalında qatarı gözləyirlər. Həmin vaxtı üç nəfər oğlan da 

vağzala gəlir. Bu oğlanların başçısı Aşıq Hüseyni tanıyır. Gəlib 
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onunla görüşür. Bunu görən o biri oğlanlar da aşıqlarla 

görüşürlər. Həmin oğlan xəbər alır:  

- Hüseyn əmi, səfəriniz haradır?   

Aşıq Hüseyn deyir:  

- Bala, Tiflisə gedəcəyik.  

Oğlan soruşur: 

- Əmi, bilet almısınızmı? 

Aşıq Hüseyn deyir: 

- Bala, alarıq.  

Həmin oğlan aşıqlara da bilet götürdü.  Bunların hamısı 

bir yerdə mindilər qatara. Həmin oğlan dedi: 

- Əmi, Dəli Alının tərifini bilərsizmi?  

Aşıq Hüseyn dedi: 

- Bala, bilərik niyə bilmirik ki... 

 Həmin vaxtı hər iki aşıq sazlarını çıxartdı. Aşıq Ələs çox 

yaxşı saz çalan aşıq olub. Sazlarının kökünü düzəldib zilini zil, 

bəmini bəm edib başladılar bu söhbəti söyləməyə. Tiflis 

vağzalına qədər Aşıq Ələsgərin Dəli Alıya dediyi tərifi 

söylədilər. Qatar Tiflis vağzalında dayandı. Oğlanlar və aşıqlar 

hamısı ayağa qalxdı. Bu oğlanların başçısı Dəli Alının qohumu 

imiş. Əlini cibinə saldı. Aşığa bir iyirmi beşlik uzatdı. O biri 

oğlanlar da bu pulun üstünə yenə nəmər qoydu. Halal-hümmət 

eləyib ayrıldılar. 

İndi sizə kimdən xəbər verim, Aşıq Ələsdən.  

Ələs: 

- Hüseyn əmi, bizi bura toya-zada çağıran yoxdur. Elə bu 

altı manata görə mən sizə dedim, bizi toya çağırıblar. Məşədi 

Əlişan kişiyə altı manat borcum var idi, - deyib altı manatı 

cibinə qoydu. 

Aşıq Hüseyn dedi: 

- Bala, Ələs, sənin fikrini mən lap evdə ikən bilirdim. İndi 

səfərdən qayıtmaq olmaz. 

Elə həmin vaxt aşıqlara bir nəfər də rast gəldi. Bu adam 

Tiflisin məşhur aşığı Aşıq Əsədullah idi. Ancaq Aşıq 
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Hüseynlə, Aşıq Ələs bunun aşıq olmağını bilmədilər. 

Əsədullah bu aşıqlara dedi ki, qardaş, nə yaxşı iş oldu, mən 

toya aşıq axtarmaqdaydım, elə siz  rast gəldiniz. Bizim bir-iki 

günlük toyumuz var. Ancaq bağışlayın, bizdə bir adət var. 

Qabaqca aşığı oxudub, səsini eşidib, sonra toya aparırlar. Aşıq 

Hüseyn çox arif adam idi. Həmin dəqiqə  bu adamın fikrini 

başa düşdü, Aşıq Ələsə bir göz vurub dedi: 

- Siz nətəri məsləhət görürsünüz, elə də edək. 

Aşıq Hüseyn Ələsə qabaqcadan demişdi ki, xəbər alan 

olsa, deyərsən usta mən, şəyird bu kişidir.  

Aşıq Əsədullah bu razılıqdan sonra deyir ki, gedək adama 

bir stəkan çay içək, sonra toya gedərik. 

Bunlar Şeytanbazarın çayçısında əyləşəndən sonra yerli 

camaat Əsədullahın gəlişini bilib çayxanaya doldu. Aşıq 

Hüseyn bu camaatın bura axınını bilib, işləri tam başa düşdü. 

Ələs çayçıya dedi ki, bizə bir çay gətir. Söhbətarası Əsədullah 

soruşdu: 

- Qardaş, sizin usta hansınızsınız, şəyird hansınızsınız?  

Ələs tez cavab verdi: 

- Qardaş, usta mənəm, şəyird də bu kişidir.  

Əsədullah öz-özünə deyir ki, bu necə olan işdir, qoca kişi 

şəyird ola.  

Ələs Əsədullahı qırımından anladı. Tez cavab verdi: 

- Bu mənim əmimdir. Saza-sözə həvəsi olduğundan 

qoyunu buraxıb gəlib şəyirdlik edir.  

Əsədullah dedi ki, çox gözəl. 

İndi sizə hardan xəbər verim, çayçının çay gətirməsindən. 

Çayçı üç stəkan çay süzdü.  Stəkanın ikisi armudu, biri qalın 

stəkan oldu. Qalın stəkanı Aşıq Hüseynə, armudu stəkanları isə 

Əsədullahla Ələsin qabağına qoydu. 

Aşıq Əsədullah dedi: 

- Qardaş, vaxtdır. Sazları çıxardın, bir səsinizi eşidək. 

Sazlar köynəkdən çıxandan sonra Əsədullah dedi ki, mənə elə 

bir söz oxuyun yeddisi bir qapıdan çıxsın. Bu kəlməni Ələs 
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eşitdikdə Aşıq Hüseynin üzünə baxdı. Aşıq Hüseyn alçaqdan 

dedi ki, denən bunu mənim şəyirdim də oxuya bilər. 

Aşıq Hüseyn sazını götürüb qalxdı ayağa. Görək necə 

dedi, biz də sizə deyək: 
 

 Arif olan, diqqət ilə fəhm eylə, 

 Bu çərxi-gərdişin alışına bax. 

 Açılıbdı bazar, qurulub meydan, 

 Dünya ceyfəsinin alışına bax. 

 

 Çeşmi tökər leysan kimi nə abı, 

 Ərş üzrə səf çəkilib nə abı, 

 Tər əndama xub yaraşır nə abı, 

 Yaşılın üstündən alışına bax. 

 

Gözəl olan hərgiz geyməz kəm alı, 

Ülfət qılıb, ləzzət çəkər kəm alı, 

Bir gözəlin kamil olsa kamalı,  

Kəlmə ver, kəlməyin alışına bax. 

 

Hüseyn əmər kövsər ləbin nə qanə, 

Əjdər nədir, Şümür nədir, naqə nə, 

Qanad çalar, caynaq batar, nə qanə, 

Tərlan şikarının alışına bax. 
 

Aşıq Əsədullah soruşdu: 

- Aşıq, bu hansı Hüseynin sözüdür? 

Aşıq Hüseyn cavab verdi: 

- Qardaş, Şəmkirli Aşıq Hüseynin sözüdü.  

Aşıq Hüseyn ikinci sözə başladı.  

Əsədullah dedi: 

-Aşıq, indi mənə elə bir təcnis oxumalısan ki, o təcnis 

cığalı olsun. Aşıq Hüseyn kefini pozmayıb dedi: 

-Baş üstə. 
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                           Könül sevdi gözəllərin xalisin, 

Qasidin əlində naməlum ola. 

Qarşıda naməlum, 

Hicran çəkdi naməlum, 

Xöryət, evin yıxılsın, 

Yurdun olsun naməlum. 

Bir eyvan otaqda sürəm səfasın,  

Ağ tər sinəsində nəm əlim ola. 
 

Yaxşı olar gözəllərin həlalı, 

Qəvvas çəkər dəryalardan həlalı. 

Qarşıda həlalı, 

Sirr ver görsən həlalı. 

Gözəlin beyvəfası, 

Alır canın həlalı. 

Qadir Allah, qismət eylə həlalı, 

Haramnan dövlətim, nə malım ola. 
 

Yazıq Hüseyn, dərdin yetdi bir yüzə, 

Canan gəlsə, canım verrəm bir yüzə. 

Qarşıda bir üzə, 

Ördək göldə bir üzə, 

Bağı qoyma naşı bağman, 

Bir sındırıb, bir üzə, 

Nütfədən qarışan verər birüzə, 

Nə fitnə kəsilər, nə məlum olar. 
 

Aşıq, Əsədullah dedi: 

-Aşıq bəs bu kimin sözüdür?  

Aşıq Hüseyn cavab verdi ki, bu da elə Şəmkirli Aşıq 

Hüseynin sözüdür. 

Çayxanaya toplaşan camaat da onlara qulaq asırdı. Bunu 

görən Aşıq Əsədullah demək istədi ki, aşıq, daha bəsdi. 

Aşıq Hüseyn imkan verməyib dedi: 

- Zərəl yoxdur, qoy birini də deyim.  
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Sonra sazını düzəltdi divanı kökünə, görək Aşıq 

Əsədullahı necə meydana çağırdı: 
 

Arif olan, bircə danış, şirin köftarın görüm, 

Dərsini bil, döryan eylə, dildə əzbərin görüm, 

Aç mətahın, tök bazara, hər nə ki, varın görüm, 

Sərrafıyam, xub seçərəm ləli - gövhərin görüm. 
 

Dörd kitabda üç hərif var, eylə bunu hesabı sən, 

İncil, Tövrət, Zəbur, Tövhid hansı birinə tabesən? 

İsayisən, musayisən, şeyxsən, ya babısan? 

Hansı dinə baş əyirsən, söylə iqrarın görüm. 
 

O necə şeydir onun kölgəsi yox, 

O kimdir anası var, atası yox, 

               O kimdir ki, nə ana-atası var, 

Hüseyn deyər bir cavab ver, varmı xəbərin görüm? 
 

Söz başa çatandan sonra Aşıq Əsədullah dedi: 

- Aşıq, bəs bu kimin sözüdür?  

Aşıq Hüseyn cavab verdi ki, bu söz də Şəmkirli Aşıq 

Hüseynin sözüdür. 

Aşıq Əsədullah yenə soruşdu: 

        - Bəs sənin ustan kimdir? 

Aşıq Hüseyn Bozalqanlı dedi:  

-Qulaq as deyim: 
 

     Talib olub bir ustadan dərs aldım, 

    Mənim dərsim əlif-beydi, ayındı. 

Tuş düşər qılabında zühr eylər, 

      Səməndi var əsən baddan yeyindi. 
 

      Cəbrayıl vəhy gətdi ərş aləmindən, 

 Əhsən  səsi gəldi ruzi zəmindən, 

   Qeyzə gəlib qılınc çıxsa qınından, 

       Görən deyər ruzi-mənşər bu gündü. 
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Aləmi zərrədən islam dinniyəm, 

  Sadiqin yolunda bəndivannıyam, 

      Mahalım Tovuzdur, Bozalqanlıyam, 

 Adım xəbər alsan Aşıq Hüseyndi. 

 

Bozalqanlı Aşıq Hüseyn adını eşidən Aşıq Əsədullah 

Aşıq Hüseynin əlinə-ayağına düşüb dedi: 

-Aşıq Hüseyn, bağışla məni, üzr istəyirəm. 

 Məclis əhli Bozalqanlı Aşıq Hüseynin qiymətli sözlərini 

eşidib aşığa çoxlu döyran yığdılar. Həmin camaatın içində 

Balakənnən bir ləzgi oturmuşdu. Aşığın sözlərinə heyran qalıb 

Aşıq Hüseynə dedi: 

-Aşıq qardaş, gedək bizim kəndə. Kəndimiz altmış evdir. 

Çalıb oxuyarsan, hər evdən sənə bir çanaq qarğıdalı verərlər. 

Köhnə vaxtın bir çanağı bir put hesabında olurdu. Aşıq 

Hüseyn fikirləşdi ki, gedib oxuyaram, altmış evdən altmış put 

qarğıdalı alsam, bu da xeyli qarğıdalıdır. Bu ləzgilərin çanağını 

bilən bir nəfər dedi: 

- Aşıq Hüseyn, sən onların çanağını görmüsənmi?  

Aşıq Hüseyn dedi:  

-Balam, çanaq çanaqdır də, çanağın içi bir put tutur. 

Həmin adam dedi: 

-Aşıq Hüseyn, onların çanağı balacadır. İçində qurud 

əzmək üçün düzəldiblər, çanaq ona deyirlər. 

Aşıq Hüseyn dedi: 

- Ləzgi qardaş, sizin yerə gedə bilməyəcəm, elə burada 

ikən sənin toy payını deyim.  

Aldı görək Aşıq Hüseyn ləzgiyə nə dedi: 

 

Şair cərgəsində çəkilir adım, 

Həqiqət, mərifət bilən ha deyləm. 

Öz yerimdə bir cür başım saxlaram, 

Özgə yerə gedib-gələn ha deyləm. 



67 

 

 

Hərçəndi aşiqəm, tərki-vətənəm, 

Xirdarına ləli-gövhər satanam, 

Təklif olan yerdə qırx gün yatanam, 

Beytəklif yerlərə gedən ha deyləm. 

 

Bu peşə Hüseynə layiq sənətdi, 

Şux sözü məclisdə bir ixtilətdi, 

Bir gecə döyranım beş yüz manatdı, 

Bir cəm qardalıya çalan ha deyləm. 

 

Söz tamama yetişdi. Aşıq Əsədullah Hüseyn 

Bozalqanlıyla Aşıq Ələsi bir neçə gün evində qonaq saxlayıb 

böyük hörmətlə yola saldı. 

Aşıq Ələs dayısı Məşədi Əlişandan aldığı altı manat pulu 

da gətirib verdi özünə. 
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AġIQLAR VƏ EL ġAĠRLƏRĠ 
 

MÜSƏMMA  MĠSKĠN 
 

 Müsəmma Miskin məşhur Miskin Abdalın 

nəticələrindəndir. Təxminən XVIII əsrin axırı XIX əsrin 

əvvəllərində yaşamışdır. Müsəmma Miskin Gədəbəyin Böyük 

Qarabulaq kəndindəndir. Ömrünün  sonralarında babasının 

qəbrini axtarıb tapmaq məqsədi ilə İrana getmiş, vətəndən 

ayrılarkən qoşmalar söyləmişdir. Bizə gəlib çatanlar da elə 

həmin  qoşmalardır. 

 

 

QAL  ĠNDĠ 

 

Yolum düşüb qürbət elə gedirəm, 

Əziz vətən, cada yollar, qal indi. 

Viranə dəyirman, viranə mülküm, 

Həsrət çəkib uzun illər qal indi. 

 

Əyrəmçə, Qocadağ, Mahı yaylağı, 

Sevimli vətənin laləzar çağı, 

Qalakənd aşırımı, ellər yığnağı, 

Ana vətən, çənli yollar, qal indi. 

 

Qardaşım, çox şendi Şəmkirin üstü, 

Könlüm nə oldusa usandı, küsdü, 

Müsəmma Miskinə qəm yeli əsdi, 

Tay-tuşlarım, əziz ellər, qal indi. 



69 

 

ARZULAR 
 

Mən bir müğri-kuhəm, düşmüşəm xakə, 

Açılmaz balü-pər, uçan arzular. 

Şeir fəhmim qalxıb övcü-əflakə, 

Bilməm nə küçavə küçə arzular. 

 

Hamizə qatarsan dağlar qarını, 

Şəfa tapıb yaram necə sarını? 

Tüccarıyam tutdum qəmdən barımı, 

Satmağa bəzirgan xoca arzular. 

 

Dəmiri sərhəddi Balçılı çayı, 

Bu ruyi-zəmində yoxdur həmtayı, 

İçdim xəyalından oldum həvtayı, 

Gündüz xəyal edib gecə arzular. 

 

Göz evində könül necə xab edər? 

Sel önündə divar necə tab edər? 

Diri dil qəfəsdə iztirab edər, 

Dünyaya baxmağa baca arzular. 

 

Miskin açdı tökdü zərü-simini, 

Axtardım tapmadım vətən kimini, 

Sular şarhaşarı dağlar fəslini, 

Könlüm Sarıdamı necə arzular. 
 

 

TƏCNĠS 
 

ÜZÜM – ÜZÜM 
 

Xəzanda yetişər meyvə içində, 

Dəhanda ləzzətli bir üzüm-üzüm. 

Bir boyda bəslənib dəstab içində, 

Istədim budaqdan bir üzüm-üzüm. 
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Naşı ovçu naşı yolda nə dərdi, 

Naşı bağban meyvə kaldı, nə dərdi, 

Sevgi sevgisinə çatsa nə dərdi, 

Dəymədi üzünə bir üzüm-üzüm. 

 

Miskinə açılmır bağlı dər indi, 

Kamil bağban, meyvə yetdi, dər indi, 

Eşqin dəryasını gəzdim, dərindi, 

Qəvvasam, istərəm bir üzüm-üzüm. 

 

QIFILBƏND  

 

VAR 
 

Taleyi-çubində bir cəlal gördüm, 

Bir Xosrov əyləşmiş nə əsası var? 

Yüz min yekrəng, hamısı da bir donda, 

Narın xilqət açmış tər libası var. 

 

Səf səlamı çəkib əl-ələ vurar, 

Bənnasız, kərpicsiz tez barı qoyar, 

Vay deyər oturar, vay deyər durar, 

Bilməm kimə tutmuş köhnə yası var. 

 

Onun xoş mövsümü payız ayıdır, 

Neməti-sübhanı qüdrət payıdır, 

Çalar, çapar, yığar, qoyar, qayıdır, 

Açarsan ki, əsəl-müsəffası var. 

 

Bir loxması yetişəndə dəhana, 

Ruhu təzələnir, can verir cana, 

Eşidənlər şükr eləsin Sübhana, 

Qul Miskinin dua iltiması var. 
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MĠSKĠN  ĠSMAYIL 
 

Miskin İsmayıl (Ayrım İsmayıl) Miskin Abdal nəslinə 

mənsubdur. XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində yaşamış 

bu sənətkar Səadət adlı bir qıza aşiq olmuş, lakin Samux 

bəyləri həmin qızı Gəncə xanlarından birinə vermək istəmişlər. 

İsmayıl bu yolda çox cəfalar çəkmiş, qoşmalar söyləmiş, 

Səadətə qovuşa bilməmişdir, Səadət də, Miskin Ismayıl da 

dünyadan nakam getmişlər. Hər iki aşiq yaylaq vaxtı 

Çobandağında dəfn olunmuşdur. 

 
 

BƏRABƏRĠ 
 

Haceydil girməsində, ayrım köçündə, 

Bir gözəl görmüşəm can bərabəri. 

Ağ şala bürünmüş anquya bənzər, 

Qolunda qolbağı qan bərabəri. 

 

Müştaq oldum ənbərinə, puçuna, 

Qənd əzilib dəhanının içinə, 

Görüm ki, nur düşsün ayrım köçünə, 

Günəş camalı var gün bərabəri. 

 

Göydə bir ulduz var adı Talıbdı, 

Bu gözəlin dərdi məni albdı. 

On dörd hörük gərdəninə salıbdı, 

Yanında dostları xan bərabəri. 

 

Qırılsın Samuxun bəyinən xanı, 

Uğrunda qoymuşam başınan canı, 

Ismayıl der: gəzdim İran, Turanı, 

Cahanda görmədim sən bərabəri. 
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DEYĠRLƏR 
 

Ay həzarat, gəlin sizə söyləyim, 

Çalıban çağıran yarı deyirlər. 

Camalını ayla günə bənzətdim, 

Getdi canım ixtiyarı deyirlər. 

 

Bu suyun üstündən gözəl ötüncə, 

Yandı mənim bağrım qara tütüncə, 

Qadir Allah, xəstəyə əl yetincə, 

Qızın havasıyla narı deyirlər. 

 

Aşiq olanlara vədə verdilər, 

Könlümün evinə səda verdilər, 

Ismayılı  qoyub yada verdilər, 

Səadət tək gözəl yarı deyirlər. 

 

 

 

AġIQ HƏMAYIL 
 

Aşıq Həmayıl təxminən XIX əsrin birinci yarısında 

Şəmkir mahalının Dəllər Cırdaxan kəndində anadan olmuşdur. 

Əmisi oğlu Hidayətə ərə verilmiş və ömrünün sonuna kimi 

kədərli həyat yaşamışdır. 

Təəssüflər olsun ki, Aşıq Həmayılın bir neçə qoşması 

məlumdur. Bu qoşmalar da onun Vaqif və Dilqəm 

yaradıcılığının təsirilə yazdığını sübut edir. 

 

GƏLMƏDĠN 
 

Əmim oğlu, məndən heç utanmadın, 

Üç ay keçdi bir yaylağa gəlmədin. 

Yüz min cəfa ilə köç eylədim mən, 

Ordan endim Ağbulağa, gəlmədin. 
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Demədin, dağdadır bir sərvinazım,  

Bir bəyaz sinəlim, bir ağ boğazım, 

Ay qara tərlanım, mənim şahbazım,  

Şikar üçün sən ovlağa gəlmədin. 

 

Mən səni istərəm hamıdan əziz, 

Mən sənin yanında oldum bir kəniz, 

Ətri-can bəslədim, güllərdən təmiz, 

Bülbül olub qoxlamağa gəlmədin. 

 

Varlılar yarıyla çəkiblər ləzzət, 

Sən yada düşdükcə, mən çəkdim həsrət, 

Niyə belə etdin, ay gəda xislət, 

Şamama dərməyə tağa gəlmədin. 
 

Mənim adım Həmayildir, Həmaya, 

Sinəm bənzər həm ulduza, həm aya, 

Mənə vədə verdin, «gəlləm bir aya», 

Bağlandın arana, dağa gəlmədin. 

 

 

GÖNDƏR 

 

Başına döndüyüm sərvi-salatın, 

Yetgin yemiş, şirin bar bizə göndər. 

O gözəl bağçada heyvadan, nardan, 

Gilas tez yetişir, nar bizə göndər. 

 

Seyrana çıxanda gözüm qamaşır, 

Zülfün kəməndinə qəddim dolaşır, 

Güldən, ireyhandan bir dəstə döşür, 

Zülfün arasında yar, bizə göndər. 
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Başına döndüyüm, ay nazlı xumar, 

Yaşılbaş ördəklər göllərə cumar, 

Səfalı yaylaqdan bu könlüm umar, 

Yaylıq arasında qar bizə göndər. 

 

 

 

 

ÖYSÜZDÜ SƏMƏD 
 

Səməd Öysüzdü 1848-ci ildə, Tovuzun Öysüzlü kəndində 

anadan olmuşdur. Gənclik illərini sazlı-sözlü məclislərdə 

keçirərək aşıq yaradıcılığına böyük həvəs göstərmişdir. Beləcə 

ustad aşıq kimi el şənliklərinin sevilən sənətkarına çevrilmişdir. 

Qovlarda dünyasını dəyişən Öysüzdü Səməd kənd əhlinin 

məsləhəti ilə burada dəfn olunmuşdur. 
 

 

DAĞLAR 
 

Nə durubsan qatar-qatar, 

Həllac səni artar, dağlar. 

Bu gün də qopar boranın, 

Tüstün ərşi tutar, dağlar. 

 

Əyləşmisən yekəxana, 

Baş əymərsən bəyə-xana, 

Qanlı fələk məni sana, 

Torpaq eylər qatar, dağlar. 
 

Zikr eləyər Səməd hər gün, 

Neçə padşah etdin sürgün, 

Yüz il ömrüm səndə bir gün, 

Yel tək əsər, ötər, dağlar. 
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AY  GƏLIN 
 

Aşiqəm əzəl başdan, 

Sənsən vəfadar, ay gəlin. 

Eləsin yaradan qəni, 

Səni mənə yar, ay gəlin. 

 

Ovçuyam, ovum teyləyim, 

Hüsnünə sözlər söyləyim, 

Sənə yaxşı toy eyləyim, 

Xalqa olsun car, ay gəlin. 

 

Üzünə yellər əsməsin, 

Səmədin səbrin kəsməsin, 

Ürəyin məndən küsməsin, 

Pozular ilqar, ay gəlin. 
 

 

         QARAGÖZ 
 

De görüm hardan gəlirsən, 

Elinə qurban, Qaragöz. 

Bircə danış şirin-şirin, 

Dilinə qurban, Qaragöz. 

 

Zülflərin gərdəndən aşır, 

Vəsfinə dilim dolaşır, 

Sona kimi başı yaşıl, 

Gözünə qurban, Qaragöz. 

 

Aşıq Səməd məlul baxır, 

Nazı-qəmzən öymü yıxır, 

Darayırsan yana çıxır, 

Telinə qurban, Qaragöz. 
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DÜNYADA 
 

Bu fani dünyada yox ömrə vəfa, 

Olacaqdı görün nələr dünyada. 

İnsan olan şirin-şirin danışar, 

Heyvan olan gedər, mələr dünyada. 

 

Üstündən el köçmüş dağlar görmüşəm, 

Talanan, sarılan bağlar görmüşəm, 

Mənəm deyənləri ağlar görmüşəm, 

Kimi ağlar, kimi gülər dünyada. 

 

Yeddi yenər, səkkiz çəkər, beş mələr, 

Mənəm deyənlərin yurdu heç mələr, 

Axar çaylar, qaynar bulaq, çeşmələr, 

Nə olacaq görən sular dünyada. 
 

Səməd ki var, bir quruca cəsəddi, 

Ölüm ki var, bu hamıya rəsətdi, 

Qanlı fələk, bəs bu necə mürvətdi, 

Cavan oğlanlar da ölər dünyada. 

 

 

NAMƏRDIN 
 

Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim, 

Bu dünyada keçməz işi namərdin. 

Yeridir evinə bir qonaq gəlsə, 

Açılmaz qabağı, qaşı namərdin. 

 

Dərdə düşsən ondan diləmə dərman, 

Üzünə xoş baxar, dalınca düşman, 

Dilərəm üzünə çıxsın bir yaman, 

Mudam zəhər olsun aşı namərdin. 
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Səməd deyər sirrin vermə hər yada, 

Dərdi olan batar qəmdən dəryada, 

Dilərəm mövladan fani dünyada, 

Qeyli-qala düşsün başı namərdin. 

 

 

GÖR 

 

Məcnun olub səhralara düşmüşəm, 

Zeydsən, Leylinin sorağını gör. 

Dağdan-dağa səngxarə çəkmişəm, 

Şikəstə əndamın sor, ağını gör. 

 

Hicran gəldi, ver sevdiyim, bus dana, 

Qoynun içi əcəb donub bustana, 

Abi-zülal bulanıbdı bustana, 

Təşnəsən, durma gəl, sor ağını gör. 

 

İstəsən ki, eşq içində üzəsən, 

Nəzər etmə nakəs olan üzə sən, 

Qəsdin olsa ilqarını üzəsən, 

Öysüzdü Səmədin sorağını gör. 

 

 

 

 

BOZALQANLI  HÜSEYN 
 

Hüseyn Məşəcəfərqulu oğlu Quliyev 1865-ci ildə 

Tovuzun Bozalqanlı kəndində dünyaya göz açmışdır. 

Dövrünün məşhur aşıq və şairi olan Bozalqanlı Hüseyn aşıq 

şerinin gözəl nümunələrini yaratmışdır. El sənətkarı 1941-ci 

ildə dünyasını dəyişmişdir. 
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DÜġMÜġƏM 
 

(Aşıq Ələsgərlə deyişməsindən) 
 

Qırxlar piri özü verib dərsimi, 

Şair cərgəsində sana düşmüşəm. 

Arif məclisində, alim yanında 

Neçə dəfə imtahana düşmüşəm. 

 

Bir zaman əlimdə  zil, bəm saz oldu, 

Gözəllər mənimlə üzbəüz oldu, 

Suyum artıq gəldi, tozhatoz oldu, 

İndi də yumşalıb una düşmüşəm. 

 

Özüm aşıq olub gəzirəm eldə, 

Qaldı həsrət gözüm əbrişim teldə, 

Ələsgər danışan, təsbeh timsalda, 

Hüseyn deyər haman dona düşmüşəm. 

 

 

 

 

 

 

 

MIRZƏ SƏMƏD 
 

Mirzə Səməd Həsən oğlu Hacıməmmədov 1879-cu ildə 

Qazağın Daş Salahlı kəndində dünyaya gəlmişdir. Aşıq 

yaradıcılığı Mirzə Səməddə hələ uşaqlıq illərindən böyük 

maraq oyatmışdır. İstedadlı şair müasiri İsmayıl Katibin 

təkidilə ustad aşıq Bozalqanlı Hüseynlə deyişmişdir. 

Mirzə Səməd 1965-ci ildə vəfat etmişdir. 
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GƏLSĠN 

 

Bizdən salam olsun Aşıq Hüseynə, 

Əgər aşıq isə meydana gəlsin. 

Həcvi-hədyan deyib lovğalanmasın, 

Qərq olar dəryaya-ümmana gəlsin. 

 

İnna fətəhnada neçə nöqtə var, 

Neçə əlif, neçə zirilə zəbar, 

Sualıma cavab versin müxtəsər, 

Verəmməsə dəli, divana gəlsin. 

 

Süleyman asmana çıxıb gəzdimi? 

Min mehracda geşt etdiyi düzdümü? 

Məryəm kimdi: gəlindimi, qızdımı? 

Gər bilməsə çeşmi-giryana gəlsin. 

 

Şagirddən nəsihət olmaz ustada, 

Dərya dalğalansa məhv olar ada. 

Şairlik elmindən olsa piyada, 

İzn ver dərs almağa loğmana gəlsin. 

 

Hər kəs dərs alıbsa qırxlar sayınnan, 

Gərək barat alsın mərd meydanınnan, 

Hazırsa keçməyə başı, canınnan, 

At minib mərdana, meydana gəlsin. 

 

Mirzə Səməd elan yazdı hər yana, 

Gətirib meydanda Rüstəmi yana, 

Kimdə hünər varsa bizim  meydana, 

Bələnmək istəsə al-qana gəlsin. 
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AġIQ  NAĞI 
 

Aşıq Nağı (Bədəlov) 1880-ci ildə Göycə mahalının 

Kəsəmən kəndində dünyaya göz açmışdır. Uşaq yaşlarında 

məşhur şair Molla Əsgərdən dərs almış, «Qurani-Kərim»i 

mükəmməl öyrənmişdir. Aşıq Nağının ustadı Aşıq Ələsgər-dir. 

Aşıq Nağı 1925-ci ildə Xanlar rayonunun Fadıllı kəndinə 

köçmüş, orada Abbas adlı bir nəfərin evinə sığınmışdır. Ustad 

sənətkar sayılan Aşıq Nağı tezliklə el-obanın məhəbbətini 

qazanmışdır. Deyilənlərə görə Aşıq Nağı ucaboylu, irigözlü, 

çatmaqaşlı, qeyri-adi gur səsə malik, gözü-könlü son dərəcə tox 

insan olmuşdur. Dağıstanlı Aşıq İsgəndərlə deyişməsi, 

təcnisləri, vücüdnaməsi Aşıq Nağının aşıq şerinin ən çətin 

növlərində şer deməyi  bacaran sənətkar olduğundan xəbər 

verir. 

Aşıq Nağı 1976-cı ildə Xanların Fadıllı kəndində vəfat 

etmişdir. 

 

NƏ AYƏ  GƏLDĠ 
 

Əvvəl ki cənab Cəbrayıl xəlq oldu, 

Nə səda eşitdi, nə ayə gəldi? 

Həzrət Adəm abı-xakdan xəlq oldu, 

Ayağa durmamış nə ayə gəldi? 

 

Aşıq olan sözün söyləməz beca, 

Mən oxumuşam əlif-beynən çox heca, 

Məhəmməd peyğəmbər getdi meraca, 

Nə səda eşitdi, nə ayə gəldi? 

 

Mən Nağıyam, gözüm düşüb bir bağa, 

Bir bağçaya, bir bağmana, bir bağa, 

Mənim fikrim seyrə çıxır bir bağa, 

O qədər ləngidi, bir aya gəldi. 
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DODAQDƏYMƏZ 

 

YAZILDI 

 

Həqiqətdi dastanlarda deyərlər, 

Səhər nahar, gecə Leyli yazıldı. 

Aşıqlıqda ad qazandı Ələsgər, 

Şirinlikdə hər calalı yazıldı. 
 

Əsəd də hər yanda yaxşı ad aldı, 

Ələsgər dəryadı, Əsəd kanaldı, 

Qeysin atası sağ əlindən qan aldı, 

Haraya dəydisə Leyli yazıldı. 
 

Gələndə Leyliyə hər nə hadisə, 

Dəqiqə tarixdə yetirdi Qeysə, 

Zeyd də nə qədər zillət çəkdisə, 

Nə incidi, nə gileyli yazıldı. 

 

Nağı, hekayəni şirin deyərlər, 

Həsrət qaldı yara Şirin deyərlər, 

Səyyadla Sədətə şirin deyərlər, 

Dillərdə dastanı xeyli yazıldı. 

 

OLARMI 

 

Zimistan qəhrini çox çəkib ellər, 

Baharda qəhrini ayaz alarmı? 

Buludlar çaxnaşıb gəzir havada, 

Silinsə göy üzün a yaz olarmı? 

 

On iki ayın mübarəki bir aydı, 

Qərar qoyub otuz günü bir aydı, 

Möhnət var ki, dəqiqəsi bir aydı, 

Dəyqə azalmaqla ay azalarmı? 
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Nağının əməli əldə gələndə, 

Xəstəyə nar xoşdu əldə gələndə, 

Əzrayıl çəngəli əldə gələndə 

Titrədər bədənimi ayaz olarmı? 
 

 
DEYĠġMƏLƏR 

 
           Aşıq İsgəndər: 
Yekələnib Qaracaya gəlibsən, 
Sənin fikrinə qalaram indi. 
Aşıq olmayan yerdə usta olubsan, 
Sazını əlindən alaram indi. 
 

Aşıq Nağı: 
Çox da yekələnmə ustayam deyib, 
Mən səni alçağa salaram indi. 
Bura gələn əbəs yerə gəlməyib, 
Canını odlara qalaram indi. 
 
               Aşıq İsgəndər: 
Baxanda görürəm mətahın azdı, 
Qoymaram gedəsən buradan sazdı. 
Demə hava xoşdu, isti payızdı, 
Mən səni borana salaram indi. 
 
              Aşıq Nağı: 
Hələ düşməmişəm borana-qara, 
Özündən basanlar tez düşər dara, 
Səni sallam bir tükənməz azara, 
Canbəsər canını allam indi. 
 
              Aşıq İsgəndər: 
Eşitmiş olarsan ol Dağıstanı, 
Aşıq İskəndər mənəm, sən məni tanı, 
Qızıl quş tək açaram qanadımı, 
Polad caynağıma çalaram indi. 
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             Aşıq Nağı: 
Istəmərəm hərcayı danışmağı, 
Olmaz yapalağın polad caynağı, 
Açıban mətahın tökəndə Nağı, 
Qaynayıb coşaram, dolaram indi. 

 

                Aşıq İsgəndər: 

Dağıstandan gələn qar ayazıdı, 

Çənlər aralandı, qar ayazıdı. 

Dəstində ağ kağız, qara yazıdı, 

Hey ilə yey yazılanda hey yayə 

            

             Aşıq Nağı: 

Yar əlində şirin kasa nə şirin gəldi, 

Qeysi sakit etdi Leyli nə şirin gəldi, 

Ceyran səyyadına nə şirin gəldi, 

Səyyad əl yetirdi xətənginə, hey yayə. 

 

           Aşıq Isgəndər: 

Cahanı gəşt etdi Aşıq İskəndər, 

Yeddi Dağıstanda nə qədər ellər, 

Yağanda yağışlar, gələndə sellər, 

Çay inildər qarışanda dəryayə. 

 

            Aşıq Nağı: 

Saz əlində Nağı qalxar ayağa, 

Yaxşılara nəzər yetir, ay ağa, 

Adətdir çillədə qara qar yağa, 

Qışın zillətindən yetiş hey yayə. 

 

          Aşıq İsgəndər: 

Kimiydi dünyada zəlil olmadı, 

Nə deyibən nə kamala yetişdi? 

O nədi islama vacib olubdu, 

On beşdən artıqdı, özü də beşdi? 
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               Aşıq Nağı: 

Ustaddan dərs alan zəlil olmadı, 

Axır günü bir kamala yetişdi. 

Suliddin islama vacib olubdu, 

On beşdən artıqdı, özü də beşdi. 
 

          Aşıq Isgəndər: 

Bir məhlə görmüşəm on iki ev var, 

On ikidən dörd dəstə dolanır suvar, 

O məhlədən dörd darvaza asıblar, 

Nə ağacdı, nə kərpicdi, nə daşdı. 
 

            Aşıq Nağı: 

Bir ildə on iki ay yəqindi bizə, 

On ikidən dörd dəstə həftə gəzə, 

Dörd fəsil deməkdi o dörd darvaza, 

Yazdı, yaydı, bir də payızdı, qışdı. 

       

            Aşıq Isgəndər: 

Əzanda eşitdim bir çəkic səsi, 

On yeddi şəyird var çəkirlər bəhsi, 

O ustanın var iyirmi dörd nəvəsi, 

Hamsı bir boydadı, hamsı bir yaşda. 

 

            Aşıq Nağı: 

Beş vaxt əzan beş vaxt namaz göstərər, 

On yeddi ürkət bir gündə olubdu qərar. 

Bir sutkada iyirmi dörd saat var, 

Hər saatın dəqiqəsi altmışdı. 
 

             Aşıq İsgəndər: 

Bir əcayib görmüşəm, ay Aşıq Nağı, 

Bir çıraqdı yanır, nə piltə var, nə yağı, 

O məhlənin gəldi otuz qonağı, 

Bir qapı bağladı, birini açdı. 
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              Aşıq Nağı: 

 

Xaliqin işinə sirr qalıb Nağı, 

Gün bir çıraq, nə piltəsi, nə yağı, 

Otuz gündü on iki ayın qonağı, 

Niyyətdə bağladı, əzanda açdı. 

 

 

VÜCUDNAMƏ 

 

DÜNYAYA  GƏLDĠM 

 
 

Ata bədənindən gəldim anaya, 

Ana bədənində qan oldum durdum. 

Anam həmli oldu, gəldim vədaya, 

On gündə iki mələk oldu müşərrar. 

Bərkitdi sümüyümü, eylədi təyyar, 

Qandan, sudan tapdım qərar, 

Qırx gündə iki mələk çəkdi cəfamı. 

Bərkitdi sümüyümü, düzdü əzamı, 

 

Iki əl, iki ayaq hər səliqəli, 

Təqdir ilahidən bax tamaşaya, 

Müxtəsər beş ayda mən gəldim cana, 

Beş ayda tərpəndim oyan-buyana. 

Yeddi-səkkiz ay əzab verdim anaya, 

Hesab çəkdilər vədə qaldı bir aya, 

Müxtəsər, doqquz ayda oldum nişana. 

Yerim sıx oldu, döndü zindana, 

 

Atam-anam nəzir eylədi qurbana. 

Allahın qamətilə düşdüm dünyaya, 
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O saatdan hazır oldu bir pəhlivan, 

Verdi urzumu yaxşı və yaman. 

Yazıldı alnıma hər nə ki, olan, 

Götürdü qələmi çaldı bir ayə. 

Ondan sonra gəldi mollalar. 

Geydirdi əynimə təzə zibalar, 

Basdı bağrına tutdu laylalar. 

 

Hesab çatdı bir yaşa, 

Baxmadım ağaca, kəsəyə-daşa, 

Istərəm özümü atam atəşə, 

Istərəm ki, düşəm axa ya çaya. 

Iki yaşda oldum yanağı qızıl gül, 

Göftarım şirin, nə şirin, vüsalım bülbül, 

Hər gəlib-gedənnən oldum dilbədil, 

 

Çox xoş gəldi ata-anaya. 

Dörd yaşda oldum vəziri göyçək, 

Dedilər sağ qoysa, qızılca, çiçək, 

Danışdım ağlıma gələn yalan-gerçək. 

Yavaş-yavaş qədəm qoydum qapı-bacaya, 

Beş-altı da diş təzələdim cayə, 

Ürəyimdə nə var, aşkar söylədim. 

Özümdən böyüklərə salam eylədim. 
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VƏLI  VƏ  ALI  MEHVALIYEVLƏR 
 

Vəli və Alı Mehvalıyevlər qardaşdırlar. Hər ikisi 

Tovuzun  Xatınlı kəndində dünyaya gəlibdir. Ataları Hüseyn 

dəmirçi olduğundan övladları da bu sənəti öyrənmişlər. 

İstər Vəli, istərsə də Alının bədahətən şer demək 

qabiliyyəti olmuşdur. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, yalnız 

böyük qardaşın, yəni, «Suzan» təxəllüslü Usta Vəlinin (1880-

1970) qoşquları günümüzə qədər gəlib çatmışdır. 

 

 

AYRISI 

 

Başına döndüyüm, ay gözəl yurdlar, 

Gedərgiydim oldum yollar ayrısı. 

Mən səni görəndə çoxaldı dərdim, 

Bülbül kimi oldum güllər ayrısı. 

 
Gəlib yar oylağın gəzməyən könül, 

Fələk qurğusunu pozmayan könül, 

Bir günün dərdinə dözməyən könül, 

İndi oldum aylar-illər ayrısı. 

 
Fələk yay-oxunu çəkdi kamana, 

Atıban sinəmi döndərdi qana, 

Neçə müddət səndə cövl edən sona, 

Hanı gəlmir, olub göllər ayrısı. 

 
Suzan deyər, qara gəldi dövranım, 

Günü-gündən artır ahu-fəqanım, 

Müxtəsər dünyadan əl çəkib canım, 

Öldür olsun, qovğa-qollar ayrısı. 
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ÜSTƏDĠ 

 

Deyirəm sözlərimi dövri-zaman üstədi, 

Həqiqət olan sözlər yazılıb Quran üstədi. 

Ünəsda həya ola, cavanlarda mərifət, 

Bu dünyanın yaranması piri-cavan üstədi. 

 

Qardaşım, insaf eylə, əldən qoyma ibadəti, 

Tez-tez dildə izhar eylə kəlmeyi-şəhadəti, 

Lənət oxu şeytana, yada sal qiyaməti, 

Çox çəkməz ki, əzaların sual-nizam üstədi. 

 

Suzan deyər, qan töküldü Kərbəlada, kəsildi baş, 

Hərdən tutuban sinəmdən göylərə qalxır ataş, 

Gedəm Fərat kənarına qan ağlayam, tökəm yaş, 

Görəm orda düşən qollar hansı məkan üstədi. 

 

 

 

 

 

 

 

MƏHƏMMƏDƏLI SƏMƏDOĞLU 
 

Məhəmmədəli Səmədoğlu 1884-cü ildə Tovuz rayonunun 

Əsrik Cırdaxan kəndində doğulmuş, 1971-ci ildə isə dünyasını 

dəyişmişdir. 

Səmədoğlu aşıq poeziyasına özünəməxsus rəng 

qatmışdır. Onun «Qalmadı», «Ayıbdı» kimi qoşmaları  bu gün 

də aşıqların dilində əzbərdir. 
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QALMADI 
 

Gədədən böyüyüb mənəm deyənlər, 

Fani dünya Süleymana qalmadı. 

Öldürrəm deyənin, qan eyləyənin, 

Yurdu itdi, bu zamana qalmadı. 
 

Dünya mənim deyib eyləyər həvəs, 

Məhəmməd dininə eyliyərmi qəsd, 

Qabaqda pişnamaz bir adı xənnas, 

Heç birindən bir nişana qalmadı. 
 

Koroğlu yaşadı mərdi-mərdana, 

Göstərdi gücünü yağı düşmana, 

Səmədoğlu pənah dedin Sübhana, 

Ondan qeyri bir divana qalmadı. 

 

AYIBDI 
 

Dəli könül, məndən sənə əmanət, 

Mərifəti nəfsə satma, ayıbdı. 

Mərd igidin can verginən yolunda, 

Namərd ətəyindən tutma ayıbdı. 
 

Barilahımdan istəmişəm imdadı, 

Sınadım hamını: qohumu, yadı,  

Qohumdan əl çəkib tutma arvadı, 

Zənən kölgəsində yatma ayıbdı. 
 

Səmədoğlu, nə məqama yetişdi, 

Bilən bildi yenə onnan süyüşdü, 

Bir söz oldu ondan gümana düşdü, 

Yaxın mənzilindən ötmə ayıbdı. 
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AġIQ HÜSEYN QƏMLĠ 
 

Aşıq Hüseyn Qəmli 1890-cı ildə Qazağın Qıraq Kəsəmən 

kəndində dünyaya gəlmişdir. «Qaçaq Kərəm» dastanını Aşıq 

Qəmli düzüb-qoşmuşdur. O, İsrafil ağa ilə deyişmələrindən də 

dastanda geniş istifadə etmişdir. 

98 il omür sürmüş Aşıq Hüseyn Qəmli 1988-ci ildə 

dünyasını dəyişmişdir. 

 

DÜNYA 
 

Həm namərdsən, həm bivəfa, 

Qurulubsan belə, dünya. 

Hər kim səndə sürür səfa, 

Axıdırsan selə, dünya. 
 

Gözəl şair o Qurbani, 

Tufarqanlı Abbas hanı? 

Xəstə Qasım, həm İmanı, 

Vurub saldın yola, dünya. 
 

Fərhad, Şirin timsal sizə, 

Yazıq Məcnun düşdü düzə, 

Leyli deyə - gəzə-gəzə, 

Axır getdi yelə, dünya. 
 

Çaylı Üştel Haşkərimi, 

Apardı ağlı dərini, 

Səfqulu Məmmədkərimi, 

Heç salırmı yada, dünya. 
 

Yaranmışı qıracaqsan, 

Fürsət gəldi vuracaqsan, 

Hüseynə tor quracaqsan, 

Çoxdu səndə tələ, dünya. 
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ĠNNƏN  BELƏ 
 

Sərraf ol gözlərim, hamını tanı, 

Yaxşını, yamanı seç innən belə. 

Olsa da dünyanın, sultanı, xanı, 

Baş əymə namərdə heç innən belə. 

 

Sözün nəsihət olsun, özün də usta, 

Yazgınan oxunsun dəstəbədəstə, 

Namuslu, qeyrətli qonşuya, dosta, 

Ürəyinin mətləbini aç innən belə. 

 

Qəmli Söyün, ola cahım-calalım, 

Qoyaydın yolunda döylətim, malım, 

Sınanmış, yoxlanmış dostun, halalın, 

Durmuşam yolunda qoç innən belə. 

 

AY  ELLƏR 

 

Ayrılıq məktubun yazıram qalsın, 

Sizin ilə halallaşsam, ay ellər. 

Oxunsun bir müddət yadigar qalsın, 

Qohum-yada, dost-qardaşa, ay ellər. 

 

Əmr olunub, yazılıbdı fərmanım, 

Anlamışam, daha yoxdur dərmanım, 

Sürün getsin haqq evinə karvanım, 

Yetişibdi ömür başa, ay ellər. 

 

Hər yerdən gəlirdi xələt-xəracım, 

Sındı ayaqlarım, yoxdu əlacım, 

Nə qızım var, nə qardaşım, nə bacım, 

Boyaya kəfənim yaşa, ay ellər. 
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Qəmli Söyün, əcəl oxunub üzümə, 

Eşidənlər, qəmlənmiyin sözümə, 

Məzarımı göstərdilər özümə, 

Ölüm çıxdı gözə-qaşa, ay ellər. 

 

 

 

 

ĠSMAYIL KATĠB 
 

İsmayıl Novruz oğlu Zeynalov 1898-ci ildə Qazax 

qəzasının Qıraqkəsəmən kəndində doğulmuşdur. «Katib» 

təxəllüsü ilə şerlər yazmışdır. Cəmi 40 il ömür sürmüş İsmayıl 

Katibin bədii irsindən günümüzə bir sıra şerləri miras 

qalmışdır. 

İsmayıl Katib 1938-ci ilin repressiya qurbanlarındandır. 

 

 

BĠZĠM DAĞLAR 
 

 Əlvan çiçəklərin, lalə, nərgizin, 

Bəlx edib dönübdür  nə qana, dağlar! 

Ulduz kimi o güllərin sayrışır, 

Ətrini bəxş edir cahana dağlar! 
 

Mehman saxlayırsan xublar xasından, 

Çox qovğalar düşüb xanlar bəhsindən, 

Topun nərəsindən, güllə səsindən, 

Dönmüşdü güllərin xəzana, dağlar! 
 

Göyçə dənizində gəzib arsaklar, 

Çalxanır ördəklər, çırpınır qazlar, 

Üç ay mehman olur gəlinlər, qızlar, 

El köçəndə olursan viran, a dağlar! 
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İncənin yenə var gözəl çağları, 

Gəzməli şamlığı, turş bulaqları, 

Seçmə gözəllərin tər buxaqları, 

Cəmi dərdə olur dərman, a dağlar. 

  

Ceyranın bərəsi, Molla qayası, 

Görəndə açılır könlümün pası, 

Xınalı kəkliyin qah-qah sədası, 

Hər yana səs salır, inan, a dağlar! 

 

Arifdir mətləbi qanan Katibi, 

Od tutub, odlanıb, yanan Katibi, 

Dərdi-qəm çəkməkdən cavan Katibi, 

Əlbəttə, qocaltdı zaman, a dağlar. 

  

 

DÜġMÜġƏM 
 

(Mirzə Səmədə) 
 

Əziz mehribanım, ay Mirzə, özüm 

Bilirsənmi bir azara düşmüşəm. 

Bir qaşı hilalın divanəsiyəm, 

Bulunmur dərdimə çarə, düşmüşəm. 

 

Bir tuti misallı, mah camalının, 

Qumru zəbanlının, qaşı xallının, 

Tovuz tamaşalı, qeyri-qallının, 

Ucundan Mənsur tək dara düşmüşəm. 

 

 Könlüm bənd olubdur bir xətti-xala, 

Bir səri sövdalı, ləbləri bəla, 

Qoca zamanımda nə qalmaqala, 

Görürsənmi mən biçarə düşmüşəm. 
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Xoş qədəmi düşüb Qazağa təzə, 

Bir şirin ləhcəli, sözləri məzə, 

Məndə can qoymayır yan gəzə-gəzə, 

Yanıb can-cəsədim, nara düşmüşəm! 
 

O zalım əlində xəstə Katibin, 

Dərdi atıb bu şikəstə Katibin, 

Qədəm basa gözü istə Katibin, 

Elə bil ki, baxtavara düşmüşəm. 

 

 

 

 

ƏLĠMƏRDANLI  NƏCƏF 
 

Nəcəf Alı oğlu Hüseynov 1899-cu ildə Tovuzun 

Əlimərdanlı kəndində dünyaya gəlmişdir. El-obasını sevən 

sənətkarın ustadı Aşıq Hüseyn Bozalqanlıdır. Zəngin 

yaradıcılıq irsi qoymuş Əlimərdanlı Nəcəfin «Dünyada» adlı 

qoşma-ustadnaməsi «Azərbaycan xalq dastanları» kitabında 

Aşıq Ələsgərin adına getmişdir. 

Sənətkar Nəcəf Əlimərdanlı 1947-ci ildə dünyasını 

dəyişmiş və  doğma kəndində dəfn edilmişdir. 
 

GÖRÜBDÜ 
 

Nadir soruşduğun qoca bavandan, 

Möminlər içində beşi görüfdü. 

Dağıstandan darı, Naxçıvandan duz, 

Arpa yarmasından aşı görüfdü. 
 

Fikir var zamana, açılan yaza, 

Guşa gələn şirin-şirin avaza, 

Hüquq verilifdi gəlinə, qıza, 

Zənənnən qəhrəman kişi görüfdü. 
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Yasaq var dilinə, düşməsin bədə, 

Ağsaqqal yerinə danışır gədə, 

Nə işin var, zəmanədə, dünyadə, 

Nəcəf kişi dağı, daşı görüfdü. 

 

OLSUN 

 

Yenə könlüm quşu təlatüm eylər, 

İnnən sonra bağçalarda bar olsun. 

Ağıl başdan çaşıb, hər yana söylər, 

Bu naməni yazan əllər var olsun. 

 

Ana yurdun bayramıdı bu günün, 

Getməzdi sinəmdən dağı düyünün. 

İkiüzlülərin, dosta xainin,  

Dağılsın yuvası, tarimar olsun. 

 

Nəcəfəm, bir zaman gəzirdim üzdə, 

Zimistan çəkirəm mən bahar, yazda, 

Səhər öz evində qoca Qafqazda, 

Oxu bu sözləri yadigar olsun. 

 

DÜNYADA 

 

Varlıya dost olub yoxsula gülmə, 

Çox da havalanıb coşma dünyada. 

El səni istəyib çıxartsa başa, 

Ağır ol, alçağa düşmə, dünyada. 

 

Dərdini bölüşdür qədir bilənnən, 

Vəfalı dost olmaz üzə gülənnən, 

Bir adam ki, sən öl desə yalannan, 

Onun körpüsünnən keşmə dünyada. 
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Bu sözü bəyənər bir arif əyyar, 

Nanəcif adama nə yapış-yalvar, 

Qonşuya söyləyər, aləmə yayar, 

Sirrin seyraquba aşma dünyada. 

 

Yaxşı oğlu əgər bir yaxşı ata, 

Ölüncə heç kəsə yetirməz xəta, 

Düşən yerdə xeyir verər elata, 

Onun arxasından qaşma, dünyada. 

 

Söylənir Nəcəfin sözü adınan, 

Arif məclisində hər isbatınan, 

Bir dost sənnən olsa, sözü yadınan, 

Onu düşmənindən seşmə dünyada. 

 

 

 

 

BĠSAVAD TEYMUR 
 

Əhmədov Teymur Əsgər oğlu (Bisavad Teymur) 1903-cü 

ildə Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndində anadan 

olmuşdur. 

Zəngin yaradıcılıq irsi qoyub gedən Bisavad Teymurun 

şerləri bu gün də dillər əzbəridir. 

 

YATIR 

 

Yaxınlaşdım bir məzarın daşına, 

Görüm kimdi, burda nə vaxtdan yatır. 

Heyrət etdim tarix çatmır yaşına, 

O vaxtdan keçibdir min zaman yatır. 
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Bir səda eşitdim: Qafil, bir dayan, 

Bu sirri qoy sənə eləyim bəyan! 

Dağı cəsarətlə dağ üstə qoyan, 

Möhtəşəm, qüdrətli pəhlivan yatır. 

 

Doğulub, əmr edib hərə bir zaman, 

Əcəl qapısını döyüb nagahdan. 

Mürtədi həyata qaytaran loğman, 

Veribdi bir dərdə min dərman yatır. 
 

Kimi vaxtlı yatır, kimilər vaxtsız, 

Kimi haqlı yatır, kimilər haqsız, 

Kimi məhv olubdur tamam günahsız, 

Kimilər tökübdü nahaq qan, yatır. 

 

Kimi öz nəfsini saxlayır haqda, 

Kiminin xəyalı, fikri nahaqda, 

Kimi çuğulluqda, ara vurmaqda, 

Damğalanıb, olub kor şeytan, yatır. 

 

Qoy qafil dünyaya meydan oxusun, 

Könüllər sındırsın, qəlbə toxunsun, 

O kimdir yatmayır hicran yuxusun, 

 Bəlkə bir guşədə bir milyon yatır. 

 

Çox yazdı, yaratdı getdi Nizami, 

Ölüm xütbəsini oxudu Cami. 

Torpaq ağuşuna aldı Xəyyamı, 

Onun dar qəfsində min dastan yatır. 

 

Vəsfi dildə gəzir çox şairlərin, 

Vaqifin, Zakirin, həm Ələsgərin. 

Qara qiyafədə qəmli dəftərin 

Sıxıbdı qoynuna Natəvan, yatır. 
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Heç kimə qalmayıb vəfasız həyat, 

Sən də gedərgisən, durma yaz-yarat. 

Məgər bilmirsənmi, Şair Bisavad, 

Bax elə burdaca Nüşrəvan yatır?! 

 

 

OLMAZ 

 

Dünyada heç kəsdən incimə, küsmə, 

İnsan çiy süd əmib,  hamı bir olmaz. 

Görürsən bağlıdır hərə bir ismə, 

Xüsusi xisləti, namı bir olmaz. 

 

Mübariz çuğlayıb dünyanı memar, 

Kimi zəlil olar, kimi bəxtiyar. 

Hər meyvənin dəxi bir ləzzəti var, 

Hər dürlü nemətin tamı bir olmaz. 

 

Bir olmaz torpağın, yerin iqlimi, 

Necə ki, gecənin gündüzü kimi. 

Hər insanın şəxsiyyəti birdimi, 

Bir olsa da ehtiramı bir olmaz. 

 

On iki ay bir ildir, keçir müttəsil, 

Kainat zəngindir, onu yəqin bil. 

Bir sənədə müəyyəndir dörd fəsil, 

Hər fəsilin sübhü-şamı bir olmaz. 

 

Bisavad, nə qədər düşünsən dərin, 

El-oba söyləyər sənə afərin. 

Keçirsin nəzərdən şair sözlərin, 

Füzuli, Firdovsi, Cami bir olmaz. 
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NECOLDU 

 

Bihəya, bişərmi, bimayə dünya, 

Əzəl başdan yarananlar necoldu? 

İnni-cinni, qeyri təyyarəl bəşər, 

Ərş üzündə gəzən canlar necoldu? 

 

Neçə qərinədən xəbərdar oldun, 

Neçə yol boşaldın, neçə yol doldun, 

Lalə tək açıldın, gül kimi soldun, 

Solğun dünya, o dövranlar necoldu? 

 

İsmin həm cahandır, həm də cahana, 

Oturdun səng üstdə sən yekəxana, 

Söz verdin getmədin şah Süleymana, 

Daha qeyri Süleymanlar necoldu? 

 

Neçə pəhlivanlar gəldi dalbadal, 

Dağ Yunus, Firoin, o Rüstəmi-zal, 

Şəddad, Nəmrud, dünya, de hanı Salsal, 

Şamama tək zərəfşanlar necoldu? 

 

Firon fəxr eylədi necoldu zəndi, 

Şəddadın şövkəti ərşə dirəndi, 

Məhəmməd meraca sürdü səməndi, 

Yad elərəm o məkanlar necoldu? 

 

Bisavad, bəhirdə gəştdə qalıbsan, 

Sübh ömürdən keçib, çeşdə qalıbsan, 

Əsiri-sövdasan daştə qalıbsan, 

Sənin təki çox üryanlar necoldu? 
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CABBAR ƏMĠ 
 

Sən də qocalmısan, mən də qocaldım, 

Axır qocalmışıq, a Cabbar əmi. 

Biz şayəstə ön sırada gedərdik, 

Karvandan qalmışıq, a Cabbar əmi. 
 

Həyat bir mizandır, insanlar çəki, 

Min əzab-əziyyət çəkər var nə ki, 

Kuzələr misaldı bu dünya təki, 

Dolub-boşalmışıq, a Cabbar əmi. 
 

Mən səni görəndə növcavan vaxtı, 

Sındırdım taxtını Cəmşidin taxtı. 

Dünya həm yalançı, həm də yaltaqdı, 

Ona əl çalmışıq, a Cabbar əmi. 
 

Müdrik bir alimsən elmə müyəssər, 

Bağışla, şerimdə yoxsa bir kəsər, 

Sənin diləyinlə yazdım müxtəsər, 

Şeri yanılmışıq, a Cabbar əmi. 
 

Mərhəmət görmədik imanda-dində, 

Yoxdu kəraməti ibadətin də. 

Gülənlər qoy gülsün bizə bu sində, 

Biz ki, çox gülmüşük, a Cabbar əmi. 
 

Dünya yaranıbsa «kaf» ilə «nun»nan, 

Əleysəl əxlaqdı, nə çıxar onnan, 

Bir az da yaşayaq el arzusunnan, 

Qalmışıq, qalmışıq, a Cabbar əmi. 
 

Ömür ki mənhusdur, dünyasa fani, 

Fani olduğunu di bir də tanı. 

Bir gün deyərlər ki, Bisavad hanı, 

Vaxtı azaltmışıq, a Cabbar əmi. 



101 

 

MÜLKÜLÜ HƏSƏN 
 

Həsən Hüseyn oğlu Hüseynov 1904-cü ildə Tovuzun 

Mülküllü kəndində anadan olmuşdur. Aşıq yaradıcılığının 

geniş vüsət tapdığı Tovuz aşıq mühiti Mülkülü Həsənin 

dünyagörüşündə böyük rol oynamışdır. 

Mülkülü Həsənin olduqca zəngin ədəbi irsi mövcuddur. 
 

YAXġIDIR 
 

Bir namə yazıram vəfalı dosta, 

Oxuyub dərdimi bilsə yaxşıdır. 

Leysana dönübdür gözümün yaşı, 

Götürüb dəsmalı silsə yaxşıdır. 
 

Sevirəm səhrayı, sevirəm tünü, 

Məcnun tək aləmə salmışam ünü. 

Əgər sevdiyimin olsa mümkünü, 

Mənim bu günümdə gəlsə yaxşıdır. 
 

Deməyin ki, gözəl sevmək hünərdir, 

Çürüdüb ömrümü ayrılıq dərdi. 

Bu dünya fanidir, gəldi gedərdir, 

Bizdən bir yadigar qalsa yaxşıdır. 
 

Oxum dəydi bir imansız cəlladdan, 

Tale məni seçkin etdi millətdən. 

Belə ayrılıqdan, belə zillətdən, 

Bir yolluq canımı alsa yaxşıdır. 
 

Yanağı lalədir, dodağı püstə, 

Gözüm yollardadır, qulağım səsdə. 

Həsən həsrətindən olubdur xəstə, 

Heç olmasa yada salsa yaxşıdır. 
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SAQQALIM 

 

Sən məni qocaltdın vaxtsız, vədəsiz, 

Görüm üzün olsun qara, saqqalım. 

Kim səni görürsə kənardan keçir, 

Dönübsən şahmara, mara saqqalım. 

 

Sənə çox deyirlər təhnəli sözlər, 

Qoyubsan sinəmə alovlu közlər, 

Görəndə gülüşür, gəlinlər, qızlar, 

Əlindən mən qaçım hara, saqqalım. 

 

Qoy yolum kökündən, olmaynan uca, 

Qartıyıb dönübsən dəmirə-tunca, 

Arvad deyir mən cavanam, sən qoca, 

Məni çəkdirirsən dara, saqqalım. 

 

Heç kəsi görmədim meyvəni dərə, 

Nə vaxt qırxdıranda dönürəm nərə. 

Məcburam hər gündə gedəm bərbərə, 

Azalır cibimdən para, saqqalım. 

 

Həsənəm, hər dərddən qanıram özüm, 

Dillərdə dastandır söhbətim-sözüm, 

Qan ağlar ürəyim, yaş tökər gözüm, 

Daha sənə yoxdur çara, saqqalım. 

 

AY ÜZDÜ-ÜZDÜ 

 

Bu şair könlümü eşqə salıbdır, 

Bir ayna qabaqlı ay üzdü-üzdü. 

Şirin danışmağın, qəlbin açmağın, 

İnan ki, canımı ay üzdü-üzdü. 
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Sevdim-seçdim görən kimi özünü, 

Yayındırma sən gözümdən gözünü. 

Yeri gəldi əsirgəmə sözünü, 

Qoy sənə desinlər ay üzdü-üzdü. 
 

Gözüm qaldı buxağında, telində, 

Qaymaq dodağında, şirin dilində, 

Dedim qərq olarsan eşqin gölündə, 

Silkindi, çalxandı ay üzdü-üzdü. 

 

Yaxşı olar el içində ucalıq. 

Yığılıb sinəmdə söz qalaq-qalaq. 

İnsafsız, vicdansız namərd qocalıq, 

Əlimi ətəyimdən ay üzdü-üzdü. 

 

Yazıq Həsən nur desin yar sənə, 

Bilirsən ki, məhəbbətim var sənə, 

Özüm üçün tapşırmışdım nar sənə, 

Xöyrət evim yıxdı ay üzdü-üzdü. 

 

BU GÜN 

 

Diz taqətdən düşüb gözlərim nurdan, 

Gör nələr gəlibdi başıma bu gün. 

Düşmüşəm baharın xəzan yelinə, 

Gəlmirəm heç kimin xoşuna bu gün. 

 

Qamət əyilməyə, bel bükülməyə, 

Saqqal ağarmağa, diş tökülməyə, 

Sulanıb gözlərim yaş tökülməyə, 

Baxan yox gözümün yaşına bu gün. 

 

Həsənəm, gəzdiyim bağça-bağ ola, 

Qışda aran ola, yayda dağ ola, 
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Anam elçi gedə, atam sağ ola, 

Qayıdam on altı yaşıma bu gün. 

 

ĠSTƏRƏM 

 

Elə ki, baxıram çarxı gərdana, 

Alışıb, oddanıb keçmək istərəm. 

Mən də gileyliyəm öz taleyimdən, 

Şeirdən, qəzəldən qoşmaq istərəm. 

 

Könül pis işlərdən eyləynən tova, 

Bircə yaxşılaşıb gəlmir insafa, 

Dostlar etibarsız, dünya bivəfa, 

Fələyin əlindən qaçmaq istərəm. 

 

Həsənəm, dünyada dolandım naçar, 

Namərd darda qoyar yoldaşı qaçar, 

Bağlanan bəxtimə gəzirəm açar, 

Onun qapısını açmaq istərəm. 

 

 

 

 

AġIQ  HÜMBƏT 
 

Quliyev Hümbət Rza oğlu 1905-ci ildə Şəmkir rayonunun 

Dəllər qəsəbəsində dünyaya göz açmışdır. Ustadı Şəmkirli 

Aşıq Hüseyn olub. «Sərrast» təxəllüsü ilə bir sıra şeirlər 

yazmışdır. 

Aşıq şerinin ən mürəkkəb formalarında gözəl nümunələr 

yazıb yaradan Aşıq Hümbət gəncəli Aşıq Mayis və  Aşıq 

Rəcəbin, daşkəsənli Aşıq Hüseynin ustadı olub. El aşığı 1987-

ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 
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        ZƏNCĠRRƏMƏ  TƏCNĠS 

 

Beyqafıldan bir qəzaya tuş oldum, 

Qadir Allah, yetir bir gözəl həyat. 

O Şahların şahı yetişsin dada, 

Çıxartsın müşküldən, etsin möcüzat, 

                                   Odur bir ustad. 

 

O ustaddı yerin, göyün ləngəri, 

Hər iki cahanın odur pərgarı. 

Sidqinən çağırram Şahi-Heydəri, 

Tifilkən bağladım ona etiqad. 

       Eylər əyanət. 

 

Əyanətdik hər vaxt öz əlindədir, 

Neçə ənbiyalar haqq yolundadır. 

Qəlbi pakın şükrü var dilindədi, 

Şükür dərgahına, çoxdu məhəbbət, 

                         Zikr eylər Hümbət. 

 

 

 

ÇARPANAX  TƏCNĠS 

 

Gecə-gündüz həsrətini çəkdiyim, 

Qalmışdım dərində yazım, nə yazım? 

Firqətindən qanlı yaşlar tökdüyüm, 

Gözüm gözlərində yazım, nə yazım? 

 

Şükür dərgahına, ya qadir Sübhan, 

Mənim ümidgahım sənsən hər zaman. 

Yetişdi noybahar, keçdi zimistan, 

Könül baharında yazım, nə yazım? 
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Hümbət deyər: Mövlam bizə yar olsun, 

Ağam Şahi-Mərdan səbəbkar olsun. 

Haqdan dilədiyim dilək var olsun, 

Haqq verməz boran da yazım , nə yazım? 

 

 

CIĞALI  TƏCNĠS 

 

A beymürvət, halım xəbər almırsan, 

Belə soyuq baxmaz yaxşı yara yar. 

Aşıq deyər yara yar, 

  Düzgün olar yara-yar. 

Könül quşu ayrılmaz, 

    Mehman qalar yara-yar. 

Qövr eyləyib ciyərimdə yara, bax, 

Təbibim ol, neşdərinnən yara yar. 

 

Düz ilqardan nə söylədim, nə daşdı, 

Gör bir beymürvətin bağrı nə daşdı. 

Aşıq deyər nə daşdı, 

Dərdim həddən nə daşdı. 

Telləri gül yasəmən, 

Zülflər beldən nə daşdı. 

Könlümün dəryası daşdı, nə daşdı, 

Kamil qəvvas istər üzə yara-yar. 

 

Hümbət deyər: Mən yanıram, sən də yan, 

Yığval yatıb, üzün tutdun sən də yan. 

Aşıq deyər sən də yan, 

Sən də alış, sən də yan, 

Hər dəryadan xəbərəm, 

      Qoy mən üzüm, sən dəyan. 

Ilqarımdan mənim dərdim, səndə əyan, 

Ləblərindən fərman elə yara-yar. 
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QIFILBƏNDLƏR 

 

Bir dərviş görmüşəm beşdi dəhanı, 

Danışır dəhanda dili on yeddi. 

Hər birisi həqiqətdən danışır, 

Cəsəd bir, gərdən üç, qolu on yeddi. 

 

İki quş var durub qabaq-qabağa, 

Birisi nökərdi, birisi ağa. 

Onlar ilə varid oldum bir bağa, 

O bağda dərirəm gülü on yeddi. 

 

Hər kəs ki dost olsa birinən beşə, 

Mən deyən gülləri iylər həmişə. 

Hümbət deyir, hər kim qaynaya-coşa, 

Bilsin çox dərya var dolu on yeddi. 

 

*** 

 

Kim yandı atəşə bir neçə dəfə, 

Haqdan gəldi səda: Salam-əleyküm. 

Yanan kimsə öz işini bilmirdi, 

Bir onu deyirdi əleykə – salam. 

 

Yanan niyə yandı nəyin əlində, 

Məlul-müşgül yalvarırdı dilində, 

İntizar qalmışdı öz mənzilində, 

Kim gəldi bildirdi bir doğru salam. 

 

İncitməyin bu biçarə Hümbəti, 

Şahların şahıdı bilin ustadı. 

Yanan kimsə aldı ondan muradı, 

Səda kimnən gəldi, kim üçün salam. 
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DODAQDƏYMƏZ TƏCNĠSLƏR 

 

Əzəldən nə şər din, nə də hərcayı, 

Axırda nə inci, nə də dal-dalə. 

Neçə şəxsdi gəzir ərşi-əlayi, 

Nə haqda danışdı, nə də dal-dalə. 

 

Nə ilqar eylədi, nə də dayandı, 

Gəşt etdi cahanı, nə də dayandı. 

Ciyərdən ah çəkdi, nə dedi yandı, 

Şirin-şirin nə danışdı dal-dalə. 

 

Hümbət deyir, haqdan bir ayə gəldi, 

Axır gəşt elədi, hərayə gəldi. 

Haqqın əziz Şiri hərayə gəldi, 

Xızır dedi: Getdin nə də dal-dalə. 

 

*** 

 

Eşit həqiqəti, ey qanan şair, 

Yəqin Allahdandı ağlar, qaralar. 

Hər kəsin ki, işi çətinə yetir, 

Yazıq nalə çəkər ağlar, qaralar. 

 

Əl çəksənə sən ciyərdən, a yara, 

Neştər əldə cərrah istər a yara. 

Cəsəd yandı can dedikcən a yara, 

Neçə xəstə dağdan ağlar qar alar. 

 

Aşıq Hümbət, yaz ki, yazı niyazdı, 

Yaxşı kəslər yaxşı yazını yazdı, 

İlahi istəkli yazını yazdı, 

Əriyər qar, yazda ağlar qaralar. 
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TƏRS  ƏLĠFBEY 

 

Tifilkən zehnimi düzəldib Allah, 

Həmişə əzbərim doğru ülfətdi, 

Ariflər, hürfəti o başdan desək, 

Ayaqkı hürfətim bilin təbbətdi. 

 

Zikri-şükrüm var, yay əzbərimdi, 

Lam, əlif, la-şərik, özü kərimdi, 

Vav, yey, nun, mim yolunda sərimdi, 

Lamı bil, kafı bil, qaf da qüdrətdi. 

 

Hey qayın ayına sey sərim qurban, 

Tey, zad, sad üçün olmuşam heyran, 

Şin şeytana lənət, sin zehidi, qan, 

Zey, pey, zalı bilsən əgər şöhrətdi. 

 

Daldan, xeydən gəl danışaq hey indi, 

Cim, sey, tey, gəldi çatdı bey indi. 

Mahalım Şəmkirdi, ustam Söyündü, 

Əzbərim əlifdi, adım Hümbətdi. 

 

DĠVANĠ 

 

Təbib deyin sızlayır ciyərimdə yara, gəl, 

Fikrim möcüzəndədir, oldum baxtı qara, gəl. 

Sənsən ol Şahların şahı, yetiş dada, ya Əli, 

Çıxartginən bu zülümdən məni bir kənara, gəl. 

 

Sənsən əvvəldə də, axırda da haqqın yolunda duran, 

Yerin, göyün ləngərisən, aya, günə hayqıran. 

Haqqın istəkli şirisən, sənsən natiqi-Quran, 

Müşkül halam, qan ağlaram, mən düşmüşəm, nara, gəl. 
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Götürgünən gəl başımdan sən bu qeyli-qalları, 

Bu ərzimi xəbər versin sənə sabah elləri, 

Gör nə üçün müşgüldədi Hümbətinin halları, 

Həsən, Hüseyn istəklindir, and verrəm onlara, gəl. 

 

 

QOġMA 

 

Ərşi-gürşü xəlq eləyən Allahdı, 

Aydı-gündü kainatın çırağı. 

Cəmi yaratdığına bilin dayaqdı, 

Laməkandı, verən yoxdu sorağı. 

 

Cəmi yaranmışın odur pənahı, 

İki mələk yazır savab-günahı, 

On dörd məsum xəlq eləyib ilahi, 

Həşir günü möminlərin dayağı. 

 

Atadan-anadan o mehribandı, 

Hümbətəm, əzbərim on iki imamdı. 

Haqqın əziz şiri Şahi-Mərdandı, 

Peyğəmbərə vəsi, Kövsərdə sağı. 

 

DÜġƏR 

 

Sinəmdə hicranın yarası çoxdur, 

Görən dərmanların bəs hansı düşər. 

Könlüm çox dolanır, qərarı yoxdur, 

Yadıma Fərhadın yarası düşər. 

 

Məcnun ilə Leyli məhəbbət kanı, 

Bir müddət yas etdi qanlı dünyanı. 

Bu qəm xəncərinin qurumaz qanı, 

Nə söylənər, nə də ası düşər. 
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Hümbət qəmgin, nə yanırsan yara sən, 

İstəyirsən qəm dəryasın yarasan? 

Sızıldaşıb nə yanırsan, yara, sən, 

Yar ağlar üstündə yara su düşər. 

 

 

 

 

MOLLA ƏHMƏD BƏNNAÇI 
 

Əhməd Məşəcəfər oğlu Feyzullayev 1905-ci ildə 

Tovuzun Qovlar qəsəbəsində anadan olmuşdur. Yaradıcılığa 

erkən yaşlarından başlamışdır. Ə.Feyzullayev «Bənnaçı» 

təxəllüsünü təsadüfən seçməmişdir. O, həqiqətən də ağır 

sənətlərdən sayılan bənnaçılıq və hörgüçülüklə məşğul 

olmuşdur. Aşıq yaradıcılığına duyduğu rəğbət Molla Əhmədi 

ustad şairə çevirmişdir. Bənnaçının Mikayıl Azaflı ilə olan 

şerləşmələri çox məşhurdur. 

Molla Əhməd Bənnaçı 1979-cu ildə dünyasını 

dəyişmişdir. 

 
 

DƏYMƏZ 

 

Nanəcibin can qoysan da yolunda, 

Su üzündə axan köpüyə dəyməz. 

Qorxusuz bir hörmət barsız ağaşdı, 

Qazancı yumruğa, təpiyə dəyməz. 

 

Yaxşı yaman olmaz, yaman yanında, 

Yansan da incimə yanan yanında, 

Gövhər zibil oldu nadan yanında, 

Milyonu bir qara qəpiyə dəyməz. 
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Ay Bənnaçı, ellər gəzdin başa-baş, 

Gördünmü yoxsuldan varlıya qardaş? 

Kasıbın verdiyi min manat şabaş, 

Varlının çaldığı çəpiyə dəyməz. 
 

 

D Ġ V A N Ġ L Ə R 

 

ÇIXAR 
 

Elə bil ki, şah qızıdı pərdeyi-ismətdən çıxar, 

Aləmə işıq salıb gün ki, zülmətdən çıxar. 

Çalışginan bu dünyada əməyin zay olmasın, 

Axtarırsan halal çörək işdə zəhmətdən çıxar. 

 

Qocalarsan vaxtın keçər yaxşı-pis seçincə sən, 

Badəyə də olma umud doldurub içincə sən, 

Yediyinə mənim demə boğazdan keçincə sən, 

Ağzından düşər torpağa, tikə qismətdən çıxar. 

 

Lazım gəlməz bir adama iki yol nəsihət demək, 

Minarədə cöyüz durmaz, qayaya neylər külək, 

İnsanı hörmətdən salar bir az da artıq yemək, 

Gəyirərsən kəklik azar, xörək ləzzətdən çıxar. 

 

Atalardan nəsihət deyim, bir də sən sal yadına, 

Eşidənlər rəhmət desin vacibdir ustadına, 

Vaxt olar ki, milyon manat dəyməz darı cadına, 

Aclığından el dağıdar qızıl qiymatdan çıxar. 

 

Molla Əhməd, sakit otur, hər deyilənə baxma sən, 

Dayangınan dərya kimi, çay tək coşub axma sən, 

Cəhd elə ara vurma, bir də könül yıxma sən, 

Yaxşılıq yaxşı doğar, hörmət hörmətdən çıxar. 
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A KĠġĠ 

 

Mən deyim həqiqəti, yaxşı düşün, qan, a kişi, 

Deməzlər doğru sözə həcvinən hədyan, a kişi, 

İnanginan sən sözümə, yamana yaman, a kişi, 

Əvvəldən də borcluydu yaxşılar yamana, kişi, 

Gəl qayıt yolun düzünə, lənət de şeytana, kişi. 

 

Şama gələn pərvanələr gələrmi ocaq qoruna, 

Var yığanlar qoydu getdi, hansı apardı goruna? 

Döyməynən gücün çatanı, güvənmə qolun zoruna, 

Qəza vurdu qartalı da, saldı hörümçək toruna, 

Mən görmüşəm öz gözümlə gələndə zaman, a kişi. 

 

Mənim sözüm doğrudumu, yoxsa yalandımı gör? 

Əl zəhməti, el sərvəti sən üçün tamamlandımı gör? 

Yığdığın daş-qaşların özünə qalandımı, gör? 

Ölən vaxtı qohum-qardaş yadına salandımı gör? 

Əcəl gəlsə əlac etməz yüz həkim, loğman, a kişi. 
 

Nəmrudun, Keyqubadın yurdunda bir quş oturub, 

Onun yönü qəbristana, boynunu burmuş oturub, 

Dimdikləyir bir kəlləni, danışmır, bihuş oturub, 

Sanki qəza əldə yay-ox, qurub, bizə tuş oturub, 

Onda neçə sirrilər var, yaxşı oxu, qan, a kişi.  

 

Haman Nəmrud zülm əlindən dünyanı doldurdumu, bax, 

Əl zəhməti, el varıyla minarə qaldırdımı, bax, 

Axır qəza saqqalını qadına yoldurdumu, bax, 

Minarəni külək yıxıb, milçəklər öldürdümü, bax, 

Tozunu dumana qatıb, qaldırdı asmana, kişi. 

 

Dağyanusu qəza tutub, qədər gəlib vaxt aparıb, 

Şəddada bax, behişt saldı, nə gül, nə yarpaq aparıb, 
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Cəmşid başı açıq gedib, nə tac, nə də taxt aparıb, 

Harunu malı-pulunnan çəkibdi torpaq aparıb, 

Varsa ondan bir yadigar gəl göstər nişan, a kişi. 

 

Ham baxmadı Nuh sözünə, o da oldu üzüqara, 

Zəncilər ondan törəyib, gedin baxın kitablara. 

Qohumdular, inanmadı, İsanı çəkdilər dara, 

Ata oğlundan ayrıldı, hərə düşdü bir diyara, 

Kimi oldu xiristiyan, kimi müsəlman, a kişi. 

 

Firdovsi «Şahnamə» yazdı Urustama, bir də Zala, 

İsgəndər mindi atını, çapdı şərqə, həm şimala, 

Dağıtmamış hasar qoydu, uçurmamış nə bir qala, 

Salsal o vaxt zəhər verdi qardaşı Dal-ibn Dala, 

Şama bir elan yazdı, səs düşdü hər yana, kişi. 

 

Varlı, pullu milyonerlər gör nə işlər qayırdılar, 

Yer altına kök atdılar, elə bil ki, çayırdılar, 

Gündə bir dava salıb Allahı da ayırdılar. 

Yondurub ağaclardan təzə Allah qayırdılar, 

Tərk etdilər Beytullanı, etdilər bütxan, a kişi. 

 

Yetmiş iki yol ayrıldı, kimdi baxan ədalətə, 

Yaradanı şeytan dandı, o da gəldi tu lənətə, 

Ayrı-ayrı adamlar da axır düşdü zəlalətə,  

Altı yüz doqquzda ayə gəldi Məhəmmədə,  

Altı min altı yüznən yazıldı Quran, a kişi. 

 

 

Məhəmməd oturdu minbərdə, yanna çağırtdı Heydəri, 

Sağ tərəfdən Malik Əjdər, sol tərəfdən Qəzənfəri, 

Məzhəbi iki böldü, dağıtdı şərhi-Xeybəri, 

Salsalı atdı-tutdu, çatdırdı Xosroy xəbəri, 

Get bax, durur Dəlikdaşda açdığı meydan, a kişi. 
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Haça qayya qılıc çalıb, Düldülün izi burdadı,  

Çinarrıdan su içibdi, dirsəyi, dizi burdadı,  

Seyidlər şahidimdi, oğlunnan qızı burdadı,  

Gəncədə məzarı var, imamın özü burdadı, 

Bənna deyər ziyarətgah Şahi-Xorasan, a kişi. 

 

 

 

ġIXLI  DƏRYA MƏHƏMMƏD 
 

Məhəmməd Qocayev 1905-ci ildə Qazağın II Şıxlı 

kəndində dünyaya gəlmişdir. Şıxlı Məhəmməd müharibə 

iştirakçısı olmuşdur. Həm respublikamızda, həm də 

Gürcüstanda çoxlu şəyirdləri vardır. 

El sənəti və ədəbiyyatına bağlı ustad aşıq 1989-cu ildə 

dünyasını dəyişmişdir. 

 

ODU-ODU 

 

Haq sözə deməzdərmi, 

Sözün düzü odu-odu, 

Bedasılnan baravardı, 

Ocaq közü, odu-odu. 
 

Bu dünyadan hər gedən var, 

Kişi də var, nər gedən var, 

Talehləri dərk edən var, 

Qismət, zarı odu-odu. 

 

Çarə vardı harda ona, 

Olsa harda xal var ona, 

Ay Məhəmməd, yalvar ona, 

Birdi qazı, odu-odu. 
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VERƏM 

 

Dostum məndən bir amanat istəyib, 

Ümidvaram yaxın zamana verəm, 

İxtiyarım çata, qüdrətim yetə, 

Yaxşının dərdini yamana verəm. 

 

Divan olsam nainsafa çox nəsəm, 

İsbat olan cinayətə tək bəsəm, 

Qanmazın ömründən qayçıynan kəsəm, 

Aşkara götürəm qanana verəm. 

 

Məhəmməd od tutub gözüm yanımı, 

Dərdə düşən dərdbilməzi, zalımı, 

Əzrayıldan saxladığım canımı, 

İnsafdımı indi canana verəm. 

 

 

DAHA 

 

Yığvalın yatması, ayılması var, 

Mənimki yatıbdı, ayılmır daha. 

Kəlmə var, qanana öz mənası var, 

Mərifət hesaba sayılmır daha. 

 

Çağırdığım  Xuda, on iki imam, 

Adam var namusu itirib tamam, 

Vallah yaşamağa qalmayıb güman, 

Ustadın sədası yayılmır daha. 

 

Ay  Məhəmməd, görsən bu necə sirdi,  

Tarixi yetirən indi əsirdi, 

Ya dadlı, ya dadsız, hamısı birdi, 

Dadıb ləzzətinnən doyulmur daha. 
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GƏLHAGƏL 
 

Urzasına mane olmaq çətindir, 

Qismət olsa əgər kimə gəlhagəl. 

Gəl əzizim, gəlhagəl, 

Yoxsul dilər, gəlhagəl, 

Sağlıq olsun, gəlməsin, 

Nəzər gətirər gəlhagəl. 

Tərəqqiyynən, tənəzzülə düçarsan, 

Baxtın yatmaq bir də var  ki, gəlhagəl. 
 

Yaman söz insanı kəsər doğrayar, 

Zimistanda yellər əsər doğrayar, 

Gəl əzizim, doğrayar, 

Qılınc kəsər doğrayar, 

Qismət edə yaradan, 

Doğru yara, doğru yar. 

Şirin sözə namərd soğan doğrayar, 

Sən namərdin öhdəsindən gəlhagəl. 
 

Məhəmmədəm, mən də uzağa baxdım, 

Gəzdim Gürcüstanı, Qazağa baxdım, 

Gəl əzizim, a baxtım, 

Göz yetirdiyimə baxdım, 

Könül, səni yanasan,  

Sən deyənə ha baxdım. 

Çox çağırdım oyanmadın, a baxtım,  

Günüm keçdi bundan sonra gəlhagəl. 

 

DODAQDƏYMƏZ 
 

Sənin sərin sərsərlərdən sərindi, 

Sərdən sini, sini sərdə sən gətir. 

Sinin sehri səhralarda sehr edər, 

Sal sərini sən səhərdən sən gətir. 
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Sini sin yazginən, sin gəlsin sinnən, 

Sayını say eylə səliqəsinnən, 

Titrəsin cəsədin sin hirsinnən, 

Qızsın sərin, sərasərdən sən gətir. 

 

Sin nəslindən deyilsənsə, sin, yeri, 

Sində seçər sin əhlilər sin yeri, 

Sənətkarısan Şıxlıya sən yeri, 

Seyli sini əsərlərdən sən gətir. 

 

 

 

 

 

XATINCANLI  KOR  SÖYÜN 
 

Zeynalov Hüseyn Dəmir oğlu 1907-ci ildə Tovuz 

rayonunun Xatıncan kəndində doğulmuşdur. Üç yaşından 

gözləri tutulmuş və buna görə də özünə «Kor Söyün» adını 

götürmüşdür. 1966-cı ildə dünyasını dəyişmiş, doğma kəndində 

dəfn olunmuşdur. 

 

GƏL – GƏL 
 

Dostum, bizim bu yerlərə, 

İmdad elə, yayda gəl-gəl. 

Bir il çox uzaq mənzildi, 

Bacarsan hər ayda gəl-gəl. 

 

Şəhərdən çox deylik uzaq, 

Bu dağlarda hikmətə bax. 

Yatağında donmur bulax, 

Buz bağlayır çayda gəl-gəl. 
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Bu yaxında toy olacaq, 

Ellər ondan həzz alacaq, 

Dəmiroğlu saz çalacaq, 

Xatıncana toyda gəl-gəl. 

 

OYADA  MƏNĠ 
 

Ellər, bilin dostum məndən küsübdü, 

Görən salacaqmı o, yada məni. 

Dilimdə əzbərdi Allahın adı,  

Pir deyib dolandır o ada məni. 

 

Kim deyər özünə pisəm dünyada. 

Qiyamət günündə yandırma oda. 

Sən mənə rəhm eylə, ey Sirri-xuda, 

Gəl möhtac eləmə o yada məni. 
 

Söyünəm, istərəm işim düzələ,  

Həsrətinəm, gəl ürəyim təzələ, 

İltimas elərəm belə gözələ, 

O şirin diliylə oyada məni. 
 

 

NƏYNƏN  OLSUN 
 

Allah bir insanı nəzərdən sala, 

Ona cansağlığı, can neynən olsun? 

Nitqin tutub, əl-qolunu bağlasa, 

Dörd yanı bağçalı bağ nəynən olsun? 

 

Cibdə pulun yoxsa, varın olmasa, 

Doğru sözün, düz ilqarın olmasa, 

Üzə gələn bir baharın olmasa, 

Dost yanında üz ağ nəynən olsun? 
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Yazıq Söyün qəm oduna qalandı, 

Deməynən ki, bu sözlərim yalandı. 

Mərifət deyilən varnan olandı, 

Adamın əhvalı cağ neynən olsun. 

 

DƏYSĠN 

 

A beymürvət, küsübsənmi, 

Niyə mənnən ara dəysin? 

Əl uzatdım sinən üstə, 

Qoy bir əlim nara dəysin. 

 

Qəlbi qırmaq savab deyil, 

Quru söhbət hesab deyil, 

Mənim əlim insaf deyil, 

Tərlan yanda sara dəysin. 

 

Hörməti özümdə qoymaram, 

Söhbətindən mən doymaram, 

Bilirsən sənə qıymaram, 

Ağ üzündə qara dəysin. 

 

Söyün dərdini açar, 

Qalmışam yolunda naçar, 

Hər kim ki, sözündən qaçar, 

Əlləri şahmara dəysin. 

 

AY QOġA-QOġA 
 

Ay Xatıncan, bircə mənnən danışax, 

Ötərdi bülbüllər ay qoşa-qoşa. 

Neynədin at minən mərd iyidləri,  

Köçürdün qoynundan ay qoşa-qoşa. 
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Kimdi, ay yazıq, dərdini bilən, 

Əhvalın soruşub, qeydinə qalan, 

Həyatım günəşi azca daldalan, 

Qoy çıxsın səmada ay qoşa-qoşa. 

 

Bir iyid olmasın dünyada varsız, 

Heç aşiq olarmı sevdasız-yarsız, 

Ağlatma Söyünü, ay etibarsız, 

Dağ çəkmə sinəmə ay qoşa-qoşa. 

 

 

SINAMAMIġ 
 

İnsanları bilmək olmaz, 

Yeri gəlib sınamamış. 

Özü üçün hörmət qoyan, 

Ellər səni qınamamış. 

 

Nəhlət yaltağın üzünə, 

Bədnəzərin bəd gözünə, 

Baxmaz atalar sözünə, 

Ağzı, burnu qanamamış. 

 

Söyün, indi söylə sözün, 

Bircə təhlil eylə özün, 

Malın yeməz, yedirtməzin, 

Yox et malnı sanamamış. 

 

AY  SĠNƏ-SĠNƏ 
 

Beyqafıldan üç gözələ tuş oldum, 

Şox salıb buxağı ay sinəsinə. 

Gözləri aladı, yanağı lala, 

Görən müştaq olur ay sinəsinə. 
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Üzümə baxanda dərdim bilərlər, 

Şirincə danışıb, şirin gülərlər, 

Yaylağı yaylayıb, dağdan gələrlər, 

Dağ çəkib dağların ay sinəsinə. 

 

Adın xəbər aldım dedi: Xanxanım, 

Səni gördüm getdi dinim, imanım, 

Yolunda qurbandı bu şirin canım,  

Od saldı aşığın ay sinəsinə. 

 

Söyünün sinəsi aşıb-coşanda, 

Gözəllərə qoşma-qəzəl qoşanda, 

Belə sonalarla qavaxlaşanda, 

Uzat əllərini ay sinə-sinə. 

 

 

SORAĞINDAYAM 
 

Gülün, qızlar, gülün, ruhdan düşmüşəm, 

İndi qocalığın ayağındayam. 

Əlbəttə ki, yaxşı olar cavanlıq, 

Mən ki eşq odunun qırağındayam. 

 

Saqqalım ağarıb, dümappağ olub, 

Tökülüb sinəmdə bir qucaq olub, 

Andır qalmış ürəyimə dağ olub, 

Zalım qocılığın qucağındayam. 

 

Söyün deyər: yenə həmən-həmənəm, 

Qurdalasan höcətlikdə yamanam, 

Saqqalım ağsa da, özüm cavanam, 

Bir qələm qaşdının sorağındayam. 
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NƏ VAR KĠ 

 

Bir adam düz olsa haqqın yolunda, 

O savaba bələnməyə nə var ki? 

Əl uzada qızılgülü dərəsən, 

Dəstə tutub ilənməyə nə var ki? 

 

Zənbur ola, zəhmətini çəkələr, 

Bal becərib təhnələrə tökələr, 

Arx altına körpə şitil əkələr, 

Ondan sonra sulanmağa nə var ki? 

 

Bir bəxtəfər öz bəxtindən yarıya, 

Zülm odur bağ salasan quruya, 

Bir insanın haxdan işi sarıya, 

Söyün deyər: dolanmağa nə var ki? 
 

 

QOVALANMAMIġ 

 

Bizdən salam olsun, Hümbət əmoğlu, 

Bir cücə vermisən mayalanmamış. 

Gələndən bəridir arvad iyəşir, 

Lobyamız qalıbdır payalanmamış. 

 

Mən ha döydüm qohumluqdan keçəsi, 

Qoysan bir seçəydi xoruz-beçəsin, 

Mənə lazım deyil hindi cücəsi, 

Baldırı bərkiyib sayalanmamış. 

 

Pencərin palçığın yüdürdəmmədim, 

Arvada bir şükür dedirdəmmədim, 

Yumurta bişirdim, yedirdəmmədim, 

Yamanca tərs imiş yekələnməmiş. 
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Yazıq Söyün yaman azara düşdü, 

Söyündüm, əlimə damazdıq keşdi, 

Qazancım bir oldu əlimdən uşdu, 

Ürəyi söyünüb qovalanmamış. 

 

 

 

 

 

AġIQ  AVDI  QAYMAQLI 
 

Avdı İsa oğlu Avdıyev 1908-ci ildə Qazağın Qaymaqlı 

kəndində anadan olmuşdur. El-obanın  ustad aşığı kimi 

tanınmışdır. Bir sıra şerləri dildə-ağızda məşhurlaşmışdır. Bir 

neçə saz havası yaratmışdir. 

Aşıq Avdı Qaymaqlı 1985-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

 

QIRILDI 

 

Bu saray bir də yapılmaz, 

Kərən düşdü, mil qırıldı. 

Cəlalım bir də tapılmaz, 

Cığır itdi, yol qırıldı. 
 

Bəla mənə tən gəlibdi, 

Neylim fələkdən gəlibdi, 

Dağ başına çən gəlibdi, 

Dal budaqdan gül qırıldı. 
 

Getdi ömrünün yazınnan, 

Heç doymadım avazınnan. 

Aşıq Avdının sazınnan, 

Pərdə düşdü, tel qırıldı. 
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DĠVANI 

 

Oxu aşıq, oxu durma söhbət, saz əldən gedər, 

Bir gün olar dayanarsan xoş avaz əldən gedər, 

Cavanlığa ümid olub uzaq görürəm demə, 

Bir gün gələr qocalarsan, görən göz əldən gedər. 

 

Gəlhagəlin olanda özü düzəlir işin, 

Gethaget olanda çərxi əyilir gərdişin. 

Bel bükülər, yanaq solar, ağzında qalmaz dişin, 

Yatan bəxt ha çağırsan, oyanmaz, əldən gedər. 

 

Dostluğu pulda olandan heç səxavət gözləmə, 

Getmə onun yolu ilə hərəkətin izləmə, 

Aşıq Avdı, fəhm eləyib çox da dərindən demə, 

Dostların da üz döndərər işvə-naz əldən gedər. 

 

AġIQ  AVDI  ĠLƏ  ġIXLI  MƏHƏMMƏDĠN   

DEYĠġMƏSĠ 

 

Avdı: Aşıq, dur çıx meydanıma, 

 İşarəylə göz eylərəm, 

 Əgər mənlə deyişməsən, 

 Bir dərdini yüz eylərəm. 

 

Məhəmməd: Ayə, nə söz söyləyirsən, 

 Qış gününü yaz eylərəm, 

 Yoxdu məndə səbri-qərar, 

 Divanını tez eylərəm. 

 

Avdı: Dur, ay yazıq, ay biçarə, 

 Sazı atmısan kənarə, 

 Həqiqətdən vurram yara, 

 Üstündən bir iz eylərəm. 
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Məhəmməd: Mənəm bir dəryayi-ümman, 

 Qərq olar dəryaya cuman. 

 Qaldıraram indi duman, 

 Bir tufanlı toz eylərəm. 

 

Avdı: Mən Avdıyam, cavan yaşım, 

 Çox bəlalar çəkib başım. 

 Şölə vuranda atəşim, 

 Yandıraram, köz eylərəm. 

 

Məhəmməd: Məhəmmədəm, budur işim, 

 Nə desən eşitmir huşum, 

 Görürsən, kəskindir qışım, 

 Donduraram, buz eylərəm. 

 

 

 

 

 

ĠSMAYIL SADIQLI 
 

İsmayıl Tağı oğlu Sadıqlı 1910-cu ildə Tovuzun 

Cilovdarlı kəndində anadan olmuşdur. Ömrünün sonuna qədər 

doğma kəndində müəllim işləmişdir. Aşıq şerinin təcnis 

formasında gözəl əsərlər yaratmışdır. 

İsmayıl Sadıqlı 1982-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

 

ƏL ÇƏK 
 

Dedim: Od tutuban yanır bədənim, 

Dedi: Sərin əsir meh, məndən əl çək. 

Dedim: Dur dolanaq baği-gülşəni, 

Dedi: Qalın düşüb şeh, məndən əl çək. 



127 

 

 

Dedim: İcazə ver həmdəmin olum, 

Dedi: Əlin çatmaz, uzaqdı yolum. 

Dedim: Qoy başına dolayım qolum, 

Dedi: Kefim yoxdu, eh məndən əl çək. 
 

Dedim: Sadıqlıya gəl eyləmə naz, 

Dedi: Naz etmirəm, işim deyil saz. 

Dedim: Bu almadan meyl eylə bir az, 

Dedi : Alan döyləm beh, məndən əl çək. 

 
BĠR SƏNƏ ÇATDI 

 

Hər gündə sabaha ümid verirsən, 

Sabah qurtarmadı, bir sənə çatdı. 

Sənə çatan çatır, bəs mən yazığa, 

Əgər məramımız bitsə, nə çatdı? 
 

Bu nə işdir aya, sözə dəyməzmiş? 

Sızıldadır qəm sinəmi, dəymə əzmiş. 

İnamıma, ümidimə dəyməzmiş, 

Yaxın bildim, ərkim bir sənə çatdı. 
 

Yolumuz bir, dinimiz də bir dindir, 

Şiddətlənən alovumu bir dindir, 

Sadıqlını gülər üzlə bir dindir, 

Bu qəmli könlümü bir sən aç, atdı. 

 
AL GƏLDI 

 

İlk görüşdə məni məbhut eylədi, 

Nəzərimə şəfəq kimi al, gəldi. 

Sədaqətdən dəm vuraraq danışdı, 

Sədaqətin əvəzinə al, gəldi. 
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Dağ çayı tək bir çəkildi, bir daşdı, 

Gördüm mənə atacağı bir daşdı, 

Öz həddini bir aşmışdı, bir də aşdı, 

Öz-özümə gülüb, dedim: Al, gəldi! 

 

Ey Sadıqlı, doldurmadın, az qazan, 

Onu bil ki, çox da qazar, az qazan. 

Kifayətdir, a bəxtəvər, az qazan, 

Gözləyirlər get payını al gəl, di! 

 

 

YAY  ANIM 

 

Qış bütün canlıya sevinc bəxş edir, 

Gülşən olur dağ yamacı, yay yanım. 

Düzü, qış fəslindən lap zəhləm gedir, 

Mən istərəm ruzu üçün yay anım. 

 

Daş sanılar ayaq bassan qış qıra, 

Kim istər ki, var marağın qışqıra, 

Gah qar yağa, gah qasırğa qışqıra, 

Xoşum yoxdu ya titrəyim, ya yanım. 

 

Ey Sadıqlı, məxluq olur yaza ram, 

Çox əfsus ki, azca tutur yaz aram, 

Xoşnud ollam, hər nə desəm yazaram, 

Olsa əgər Səlim kimi yayanım. 
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DĠLġAD 
 

Dilşad 1912-ci ildə Tovuzun Xunam kəndində dünyaya 

gəlmişdir. İlk təhsilini məhəllə məktəbində almışdır. Əsl adı 

Şövkətdir. Aşıq sənətinə yiyələndikdən sonra Dilşad 

təxəllüsünü qəbul etmişdir. Qoşmaları və deyişmələri 

məşhurdur. Ali təhsilli həkim olmuşdur. El şairi Vəli və 

Ülkərlə olan maraqlı deyişmələri var. 

Dilşad 1989-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. 
 

 

                         NEYLƏYĠM 
 

Başına döndüyüm xırdaca qızlar, 

Bu gün bir tərlanım uçdu, neyləyim? 

Əhvalım soruşub, dərdim bilmədi, 

Ağlım və kamalım çaşdı, neyləyim? 

 

Ağ buxaq, zənəxdan, bu qoşa xalı, 

O hələ görməyib ləbimdə balı, 

Olmaya dəyişdi yarın xəyalı? 

Bir zaman qalmadı, köçdü neyləyim? 

 

Dilşad deyər: Ağlım, huşum qarışar, 

Bir saat görməsəm canım alışar, 

Dedim qızlar, noldu, halım soruşar, 

O zalımın bağrı daşdı, neyləyim? 

 
 

DEYĠġMƏ 

 

Dilşad:  Baharın xoş çağı, güllər açanda, 

  Lalədən bir budaq üzmək istərəm. 

  Sonalar silkinib, qazlar uçanda, 

  Yuyunmaq, çalxanmaq, üzmək istərəm. 
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Şair Vəli:  Eşqin bəhri yenə təlatüm eylər, 

  Qəvvas kimi cumub üzmək istərəm. 

  Mədəni-gövhərin, can sənubərin, 

 Vəslinə bir qəzəl düzmək istərəm. 

 

Dilşad:  Uçar könül quşu gəzər hər yanı, 

  Yerləri, göyləri, ərşi, səmanı, 

  Gürcüstan təvarı, Qazax tərlanı, 

  Aşıqlar bağrını üzmək istərəm. 

 

Şair Vəli: Dərdim əyan olsun dərd əhli yara, 

  Salmasın aşığı çox ahu-zara, 

  Xəstələr meyl edər heyvaya, nara, 

  Könül məhbubilə gəzmək istərəm. 

 

Dilşad:  Ariflər dərdinə Dilşaddı dərman, 

  Şairlər çoxdandı hüsnünə heyran, 

Qaragöz laçın tək hələ bir zaman, 

Havada dövr edib üzmək istərəm. 

 

Şair Vəli: Şair Vəli deyər: Ey mahipara, 

 Laçınsan «bəli» de şahin - şonqara, 

 Müsəlsəl aşiqəm, yandırma nara, 

 Eşqin kürəsində dözmək istərəm. 
 

 

AġIQ  ÜLKƏRLƏ  DĠLġADIN  DEYĠġMƏSĠ 

 

Ülkər: Əlləri hənalı, ey gözəl kəklik, 

 Qanad çal, qaqqılda bahar, yaz ara!  

 Nəşələr çəkməyin zamanı gəlmiş, 

 Sevgi ara, söhbət ara, söz ara. 

 

Dilşad: Eşqin dəryasına dalan, ay aşıq, 

 Yayın, çalxan, çalış quba qaz ara, 
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 Xas bağlar çiçəyi xublar içindən, 

 Nəcib axtar, nazik tanı, naz ara! 

 

Ülkər:  Gözəllər ülkəri, ay çeşmi-xumar! 

 Yandırar, yaxarsan aləm-aşikar, 

 Qəmə qərq olmaqdan axı bir nə var? 

 İşvə ara, qəmzə ara, naz ara. 

 

Dilşad Çoxları müstaqdı ağ üzdə xala, 

 Yar gərək yarına ilqarlı qala. 

 Gözəllik özü də bir yaman bəla, 

 Dərdim çoxdur, deyə bilməm, az ara. 
 

Ülkər: Dərdli Ülkər kimi ah çəkmə dildən, 

 İrəngin artıqdı qönçədən, güldən, 

 Bir cavan ara, bul, kəndinə eldən, 

 Şirin kamə yetiş, xoş muraz ara. 
 

Dilşad: Gövhər xiridarı bir qəvvas ola, 

 Könlüm qəm çəkmədən sərəfsaz ola, 

 İstəsən dünyada dərdin az ola, 

 Get, axtar Dilşad tək anlamaz ara. 

 

 

 

 

ÖYSÜZDÜ  MEHVALI 
 

Öysüzdü Mehvalı Tovuzun Yuxarı Öysüzlü kəndində 

1912-ci ildə dünyaya gəlmişdir. Hələ uşaqkən zəifləmiş gözləri 

iyirmi yaşında olanda tamamilə tutulmuşdur. Ustadı Öysüzdü 

Səməd olmuşdur. Şıxlı Məhəmmədlə olan deyişmələri ona 

uğur gətirmişdir. 

Mollalı oğlu kimi də tanınan Öysüzdü Mehvalı ömrünü 

saza-sözə həsr etmişdir. 
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TƏCNĠS  

 

MƏNĠ 
 

Yar qarşıdan gəlib oğrun keçəndə, 

Eylədi bu halı divanə məni. 

Könül qalxıb badəsini içəndə, 

Yandırdı atəşi bir anə məni. 

 

Məcnun mənəm məskənimdi o dağlar, 

Çiskin ağlar, duman ağlar, o da ağlar, 

Əzam yanar əzabından od ağlar, 

Bir canan eylədi pərvanə məni. 
 

Zalım ovçu barəsində, oy indi, 

Mehvalıyam, yaralıyam oy indi, 

Fələyin çaldığı yüz min oyundu, 

Yaratdı, yaşatdı əfsanə məni. 

 
 

CIĞALI TƏCNĠS 

 

SĠNƏDƏN 
 

Hakimlər hakimi, bəşər sahibi, 

Təbib sənsən əlac eylə sinədən. 

Yax, ay aşıq, sinədən, 

Oxu dərsin sinədən, 

Yar yarını görəndə, 

Bir of eylər sinədən. 

Haqdan dərs alanlar kama yetəllər, 

İnsan bir dəryadır coşar sinədən. 

 

Kərəm gəldi bu aləmdə yar alı, 

Qəza vurdu məni saldı yaralı. 
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Yox ay aşıq yaralı, 

Yar könlünü yar alı, 

Namərd, kama çatma sən, 

Mərdi qoydun yaralı. 

Əcəl gələr, əriyər can yaralı, 

Sağalarmı tənə dağı sinədən. 

 

Kimlər keçdi bu cahandan mərdanə, 

Mərd insanı, mərd yetirib mərdanə. 

Yox, a aşıq, mərdanə, 

Mərdin sözü mərdanə, 

Binadan pak doğulan, 

Yəqin olar mərdanə. 

Aqil olan hər məqamda mərdanə, 

Mehvalı tək sözün desin sinədən. 

 

 

 

 

 

BĠMAR ĠSGƏNDƏR 
 

İsgəndər Ələs oğlu Şirinov Tovuzun Bozalqanlı kəndində 

1916-cı ildə dünyaya gəlmişdir. Aşıq yaradıcılığına xüsusi 

həvəs və rəğbəti olmuşdur. 

Bimar İsgəndər 1979-cu ildə Qovlarda dünyasını 

dəyişmişdir. 

 

YARDAN AYRILANIN 

 

Ay həzərat, heç gülərmi 

Üzü yardan ayrılanın. 

Yuxu yatıb mürgülərmi, 

Gözü yardan ayrılanın. 
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Bu dünya belədir, belə, 

Damcı sular dönər selə, 

Məskən salar qeyri gölə, 

Qazı yardan ayrılanın. 

 

Gözündə sellər yeriyər, 

Yasdığı nəmlər, çürüyər, 

Payız donar, yaz əriyər, 

Buzu yardan ayrılanın. 

 

Sitəmdi yazıq Bimara, 

Necə dözdü ahu-zara, 

Aman Allah, gələr qara, 

Yazı yardan ayrılanın. 

 

 

ÇIXAR 

 

Axşam çıxan günə qızınmaq olmaz, 

Yığvalın düz gəlsə bu başdan çıxar. 

İnsan çıraq kimi, ömür yağ kimi, 

O başdan süzülər, bu başdan çıxar. 

 

Fateh qılıncını çalan şahların, 

Zəbərcətdən taxtı olan şahların, 

O başdan ləşkəri dolan şahların, 

Özü üryan olub bu başdan çıxar. 

 

Bimar bəzirganlar çıxar səfərə, 

Əbri-ətlaz alar lələ, gövhərə, 

Çəkər hesabını, yazar dəftərə, 

O başın xərcini bu başdan çıxar. 
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BĠR DAġ 

 

 Pusərixahərim, eyni didarım, 

Aç mətahın tök bazara bir daşı. 

Dəryadan bir qətrə pay alan kimsə, 

Bir çalxanı, bir dayanı, bir daşı. 

 

Bu sözləri yaxşı deyib atalar, 

Cahangirlər bədöy seçib, at alar. 

Müxənnəti topa qoyub atalar, 

Məkrli mədhi-məğzi bir də aşı. 

 

Bir vaxt vardı dizim möhkəm, saç qara, 

İndi bənzər qəddim dala, saç qara, 

Gəl Bimarın tabutuna sanc qara, 

Ünvanına sahib eylə bir daşı. 

 

 

C I Ğ A L I  T Ə C N Ġ S 
 

SARI SƏN MƏNĠ 
 

Budur Məcnun kimi nainsaf  Leyli, 

Salıbsan çöllərə sarı sən məni. 

Aşıq deyər, sarı sən, 

Çıx dağlara sarı sən, 

Tərlansan uy tərlana, 

Həmdəm bilmə sarı sən, 

Mərəzinəm dava eylə dərdimə, 

Sağ ikən eylədin sarı sən məni, 

 

Əhdin yetdi çək dəstinə di həna, 

Susdu bülbül şeyda qılmaz daha nə. 

Aşıq deyər, daha nə, 

Dərdim yetdi daha nə, 
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Sərim sənə sadağa, 

İstəyirsən daha nə? 

Əsir düşdüm şirin dilə, dahanə, 

Bağla qollarımı sarı sən məni. 

 

Bimar deyər gözəl döysən, a zalım, 

İnsaf eylə, yaz dərmanı az alım. 

Aşıq deyər, a zalım, 

Yaz dərmanım az alım. 

Bu dərd mənə şirindi, 

İstəmirəm azalım. 

Ömrün boyu etmədinmi, az alım, 

Hicran evi, qəm hasarı sən məni. 

 

 

 

CAVAN  HƏMĠD  QARAXANLI 
 

Həmid Həsənov 1916-cı ildə Tovuzun Qaraxanlı 

kəndində dünyaya gəlmişdir. «Cavan» təxəllüsü ilə şerlər 

yazmışdır. Öz doğma kəndində müəllim işləmişdir. 

Ədəbi yaradıcılığa xüsusi önəm verən Həmid Həsənov 

1955-ci ildə qəza nəticəsində dünyasını dəyişmişdir. 
 

GƏLDĠ 

 

Məhəbbətin övlağına, 

Bu gün bir tamaşa gəldi. 

Gözüm gördü, könlüm sevdi, 

Yaraşığı xoşa gəldi. 
 

Bəlalar çəksə də başım, 

Yarı tərk eyləməz huşum, 

Havalandı könül quşum, 

Quba kəhlik daşa gəldi. 
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Cavan Həmid ah eyləmə, 

Sığın vəfalı həmdəmə, 

Hər yetənə sir söyləmə, 

Bəlkə məqsəd başa gəldi. 

 

GÖRDÜM 

 

Kamil bağban oldum, lala yetirdim, 

Qəmnən bağladığım vəfanı gördüm. 

Xara qismət oldu cəhdi-zəhmətim, 

Gülşən tək belə beyvəfanı gördüm. 

 

Günəş gənc xəstəyə laylalar deyir, 

Səhralar titrəyir, dağlar baş əyir. 

Bulutlar çaxnaşır, göylər titrəyir, 

İldırım alovlu tufanı gördüm. 

 

Anlamaz qohuma qul olsan özün, 

Verə bilməz sadiq dostun əvəzin, 

Can qoyub yolunda qədirbilməzin, 

Əfsanə çəkdiyim cəfanı gördüm. 

 

Mən cavan Həmidəm, doğru yolum var. 

Sədaqətli dosta xoş xəyalım var, 

Ömürdəki ayrılıq var, ölüm var, 

Bu yerdə həyatı nə fani gördüm. 

 

OLACAQDIR 

 

Dedim könül, hərcayiyə uğrama, 

Ucundan günlərin zar olacaqdır. 

Nə namərdə sirr ver, nə bəlasın çək, 

Bir gün öz canına nar olacaqdır. 
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İstəsən çəkəsən dünya ləzzətin, 

Hamıya mehriban ver məhəbbətin, 

Eşitmə sözünü, xain-xoryatın, 

Yaman söz gəzdirən xar olacaqdır. 

 

Cavan Həmid, hər işlərə ol bələd, 

Dostun qarşısında çəkmə xəcalət, 

Nahaqqa həqiqət, hamıya hörmət, 

Şöhrətin mahala car olacaqdır. 

 

AYƏ GÖZƏL QIZ 

 

Qüdrət qələmindən nişanın budur, 

Yazılıb alnına, ayə, gözəl qız. 

Diş mirvari, dodaq qönçə, yanaq ləl, 

Bənzərsən… on günlük ayə, gözəl qız. 

 

Nurdan xəlq eyləyib yaradan səni, 

Şübhü parçalaya, yara dan səni, 

Uzaq ol dərd, fikir yaradan səni, 

Yaşa doxsan yüz min ayə gözəl qız. 

 

Cavan Həmid aşiq olub, bax buna, 

Göz cavahir, sinə güzgü, bax buna. 

Şamu-səhər pərvanəyəm bax, buna, 

Üzür taqətimi, ayə, gözəl qız. 
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ġIXLI  KAR ÇOBAN 

 
Çoban Süleyman oğlu Cəbrayılov 1916-cı ildə Qazağın II 

Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. Məşhur ədəbi simalarımız 

Mehdi Hüseyn, Osman Sarıvəlli və Səməd Vurğunla birgə 

oxumuşdur. Ç.Cəbrayılov xalq şairi O.Sarıvəllinin əmisi 

oğludur. 

Şıxlı Kar Çobanın 300-dən artıq şeirləri, el ədəbiyyatı 

nümunələri vardır. Müharibədə eşitmə qabiliyyətini itirdiyinə 

görə «Kar» təxəllüsünü seçmişdir. 

Ustad şair 1990-cı ildə dünyasını dəyişmiş və öz 

kəndində dəfn olunmuşdur. 

 

DƏRDĠN ALIM 
 

Bilirsənmi bu dünyada, 

Nələr gəzər, dərdin alım. 

Bu torpağı soğulcan da, 

Dələr ğəzər, dərdin alım. 
 

Baxmadı cavan yaşıma, 

Zəhər qatdı tez aşıma, 

Fani dünya qar başıma, 

Ələr gəzər, dərdin alım. 
 

Hər bir ana balasını, 

Sağmal inək danasını, 

Körpə quzu anasını, 

Mələr gəzər, dərdin alım. 
 

Nə deyim gözəl  Mələyə, 

Deyir ki, düşdüm kələyə, 

Körpə uşağın bələyə, 

Bələr gəzər, dərdin alım. 
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Sərraf olan ötməz yanı, 

Bil mənəm gövhər məkanı, 

Söz axtaran kar Çobanı, 

Gələr gəzər, dərdin alım. 

 

 

ELĠNDƏDĠR 
 

(O. Sarıvəlliyə) 
 

Xoş görüşdük, qoca şair, 

İndi əlim əlindədir, 

Yazdıqların çoxlu şeir, 

Uşaqların dilindədir. 

 

Tamam oldu səksən yaşın,  

Ağarıbdır qara başın, 

Getdi əldən yar-yoldaşın, 

Dərdi qara telindədir. 

 

Səyalını tez göndərdin, 

Dərdlərinə sinə gərdin, 

Qurban ilə Səməd dərdin, 

O bükülmüş belindədir. 

 

Yar-yoldaşın çıxdı «qəlif», 

Bağrıyın başını dəlif, 

Sayalın da çoxdan gəlif, 

Budur, burda elindədir. 

 

Çoban heyrandı bir işə, 

Övladlara verdi peşə. 

Nəzər diqqətin həmişə, 

Solmaz kimi gülündədir. 
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ALIBDI 
 

Görürsənmi, ay loğmanım, 

Dağ başını qar alıbdı. 

Dərd əlindən qara bağrım, 

Yanıb-yanıb qaralıbdı. 

 

Dedim oyan təbim, oyan, 

Dərdimi eyləyim bəyan, 

Tülək tərlan uçdu hayan, 

Bax ovunu sar alıbdı. 

 

Ayım-günüm çatdı getdi, 

Oyaq bəxtim yatdı getdi, 

Məni yarım atdı getdi, 

Qalan canmı yar alıbdı. 

 

Dərdim oldu elə bəyan, 

Heç kəs olmaz mana hiyan, 

Qoca canım möhkəm dayan, 

Gözlərim də tor alıbdı. 

 

Ay Kar Çoban, aç gözünü, 

Toxtatgınən tez özünü, 

Söyləynən son sözünü, 

Vaxtın yaman daralıbdı. 

 

 

QOYUBDU 

 

      Dünyanın himini quran bənnalar, 

Birinci daşını naşı qoyubdu. 

Arsıza hər zaman gülməyi verib, 

Mərdlərin gözünə yaşı qoyubdu. 
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Hanı, mənəm-mənəm deyənlər hanı? 

Bu dünyada sən bir Allahı tanı. 

Gör nələr yaradıb qadir Sübhani, 

Gözlərin üstündə qaşı qoyubdu. 
 

Elin varın yeyib çox da söyünmə, 

Pulum çoxdu deyib çox da öyünmə, 

Elə et ki sən axırda döyünmə, 

Yeməyinə zəhərli aşı qoyubdu. 
 

Yeməkxanalarda olmazsan yalqız, 

Dolanar dövrəndə xırdaca baldız, 

Sənin bədəninə bir yekə qarpız, 

Mənim bədənimə başı qoyubdu. 
 

Pis sözünlə sinəmə çəkirsən dağı, 

De açılarmı Çobanın qaşı-qabağı? 

Gözü yolda qalıb yoxdu sorağı, 

Davada iki qardaşı qoyubdu. 

 

CIĞALI  TƏCNĠS 
 

Mənim diləyimdi, ay gözəl yarım, 

Gəl gəzək dünyanı, dolanaq sənnən. 

Əzizinəm mən sənnən, 

Bir gəzmədim mən sənnən. 

Mənim heç aram olmaz, 

Qorxusundan əsənnən. 

Yazıq canım əl çəkməyir hey sənnən, 

Hara getsən gedir o yana sənnən. 

 

Dolandım dünyanı necə sənə mən, 

Nə deyim, ay gözəl, indi sənə mən. 

Qız, aşşiqəm sənə mən, 

Vurulmuşam sənə mən. 
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Vədə versən gözlərəm, 

Bil ki, necə sənə mən. 

Qabaqcadan xəbər verrəm sənə mən, 

Yaman inciyibdir oy ana sənnən. 

 

Gəl zər atax, gəl yoldaşım gəl sən ol, 

Yatar könlüm indi zərim gəlsə nol. 

Gəl həmdəmim gəl sən ol, 

Yalvarıram gəl sən ol. 

Başqasını neynirəm, 

Gözəl yarım gəl sən ol. 

Bu sevdanın səbəbkarı gəl sən ol, 

Yatan könlüm bəlkə oyana sənnən. 

 

Siz də qalın kar Çobanın qeydinə, 

Pirim yaxşı yazdı, aldı qeydinə. 

Əzizinəm qeydinə, 

Kimlər qalar qeydinə. 

Bilmirəm ki, nə yazdın,  

Sən aldığın qeydinə. 

Bəlkə yarın qaldı sənin qeydinə, 

Alışıb-oddana o yana sənnən. 

 

 

 

QAYMAQLI CƏLĠL 
 

Cəlil Mahmud oğlu Məmmədov 1918-ci  ildə Qazağın 

Qaymaqlı kəndində anadan olmuşdur. Kənd təsərrüfatı 

sahəsində təcrübəli mütəxəssis kimi çalışmış C. Məmmədov 

bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur.  

Sazlı-sözlü el ədəbiyyatmıza öz töhfələrini bəxş etmiş 

şair 1982-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 
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QABAĞINDA 

 

İncə tərlanımsan, ay bizim elli, 

Sallanıb gəzirsən göz qabağında. 

Hürüsən-Pərisən, yoxsakı Leyli, 

Mən deyim vəsfini yaz qabağında. 

 

Xudam qismət verib xalların paydı, 

Gözlərin ulduzdu, qaşların aydı, 

Kirpiklərin oxdu, hər zülfün yaydı, 

İşiqlı Günəşdi üz qabağında. 

 

Gərdənin minadı, boyundu tökmə, 

Süzgün baxışınla bağrımı sökmə, 

Beçarə Cəlili imtahana çəkmə, 

Aciz ha deyiləm söz qabağında. 

 
 

SƏNDƏDĠ 

 

Xınalı kəkliyim, telli ceyranım, 

Ağlama-ağlama gözüm səndədi, 

Gənclikdən ilqarım, əhd-peymanım, 

Hər sirli söhbətim, sözüm səndədi. 

 

Bu amansız əcəl aparır məni,  

Tutubsan əlimdən qoparır məni, 

Saxlamır həkimlər qaytarır məni, 

Alnımdan öpürsən, üzüm səndədi. 

 

De kimə lazımdı can verən canım, 

Qan tökür gözlərim, qaralıb qanım, 

Mənim aslanımsan, mənim tərlanım, 

Yalanım-gerçəyim, düzüm səndədi. 
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Dost-qohum yanıma gəlib düzülür, 

Görürsən ki, canım əldən üzülür, 

Yaşım axıb yanağımdan süzülür, 

Yandırır canımı gözüm səndədi. 

 

Neçə körpə qalır məndən yadigar, 

Çürüməz sümüyüm, saxlasan əgər, 

Cəlil deyir, yoxdu vəsiyətim digər, 

Sevgim, məhəbbətim, gözüm səndədi. 

 

 

ƏL ÇƏKSĠN 

 

Əyilmə qamətim, ağarma saçım, 

Qoy bədbin qocalıq məndən əl çəksin. 

Açılsın başımdan hicran dumanı, 

Sinəmdə ürəyim qəmdən əl çəksin. 

 

Təmənnam var əcəl hökmü yazana, 

İnsan heç ölmüyə, ömrü uzana, 

Birdəfəlik deyək qəbir qazana, 

Atsın külüngünü, beldən əl çəksin. 

 

Çıxmasın qarşıya xata-balalar, 

Qırpınmasın səksəkəli sonalar, 

Ağlamasın uzun saçlı analar, 

Gözlərindən axan seldən əl çəkin. 

 

Gör necə gözəldi, şirindi dünya, 

Görən bu gözəli istəmir doya, 

Yas əvəzinə gedək ellərə toya, 

Bədbinlik obadan, eldən əl çəksin. 
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Adətkarlar əl çəkərmi peşədən, 

Cəlil, səni məhəbbətdi yaşadan, 

Ceyran oylağından, cüyür meşədən, 

Demirəm ha bülbül, güldən əl çəksin. 

 

 

 

 

ĠSLAM   TƏBIB 
 

Məmmədov İslam Alməmməd oğlu 1920-ci ildə 

Goranboyda anadan olmuşdur. Aşıq yaradıcılığına böyük həvəs 

göstərmişdir. Qoşma, təcnis, bayatı ustadı kimi məşhurdur. 

 

Q O ġ A  Q A F Ġ Y Ə 

 

BĠLMƏZ 

         

Məni çəkmə yola, bir anla, bala, 

İşıq qaranlıqla qarışa bilməz. 

Düşmə xam xəyala, çox çətin ola, 

Qızılgül qanqala sarışa bilməz. 

 

İnsaf elə, nadan, gəl haqqı az dan, 

Əl çək iddiadan, az sula meydan, 

Ay ləkəli vicdan, doymursan azdan, 

Bədniyyətlər haqdan danışa bilməz. 

 

Ey bədəsil, bəd zat, fikirləş qat-qat, 

Gəl nəticə çıxart, təkəbbürü at, 

Nə suda ocaq çat,  nə oda su at, 

Su donar, qaynayar, alışa bilməz. 

 

Ədalət abalı, kinli, ədalı, 
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Məqsədi-amalı qanlı qadalı, 

Varı, cah-cəlalı özgələr malı, 

Qanan sənin ilə yarışa bilməz. 

 

Naməlum atlı, yolu xatalı, 

Qeyrəti atalı, əhdə çatalı, 

Sən mövqe tutalı, elm satalı, 

Təbib İslam sənlə barışa bilməz. 

 
GÜL  GÖRÜM 

 

İşin hələ avand gedir, gülürsən, 

Bəxt üzünü döndərəndə gül görüm? 

Dörd-beş istə lazım olan xanəyə 

Zərdə üç-dörd göndərəndə gül görüm? 
 

Düşməyibsən bərkə-boşa hələ sən, 

Bəxtin yardır, çəkilirsən başa sən, 

Bədxahların bişirdiyi aşa sən, 

Soyuq suyu əndərəndə gül görüm? 
 

Təbib İslam dərdi-səri çox görüb, 

Bir hədəfə neçə yerdən ox görüb, 

Kömək gəzib, görəmməyib, yox görüb, 

Mən çəkəni sən görəndə gül görüm? 

 
ÇATACAQ 

 

Ustad aşığımız Dədə Ələsgərin  

«Çatacaq» təcnisinə nəzirə 
 

El gedəndə sən də qaldır şələni, 

Elə get ki, sən gedənə çatacaq. 

Eldən ayrı, el həsrəti ağırdı, 

Həsrət çəkər, od alarsan çatacaq. 
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El atası, yaz qeyrəti, yaz arı, 

Xeyri nədir ya sızılda, ya zarı? 

İşə salar, şan qayırar yaz arı, 

Şirə çəkər çiçəklərdən çatacaq. 

 

Hərçayı sinənə yetirdi yara, 

İslam, dərdin gəl ərz eylə di, yara, 

Səyyad şikar deyin gedər diyara, 

Çəkər yayın, atar oxun çatacaq. 

 
YAXġICA GÜLDÜR 

 

Ey kağız, gedirsən dostun yanına, 

Danışdır sən onu, yaxşıca güldür. 

De ki, dostun sənə öz gülşənindən, 

Göndərdiyi gülü yaxşıca güldür. 

 

Dost desə, yazdığı yazı niyə azdı? 

De ki, az da olsa yazı, niyazdı. 

Ürəyi istəyən yazını yazdı, 

Görürsən, gülləri yaxşıca güldür?! 

 

De dərd çəkmə, dərdin ha zarı, artar, 

Dərdlənsən, İslamın azarı artar. 

Yaz gələndə az arı artar, 

Onların ruzisi yaxşıca  güldür. 
 

 

NƏ  DƏ YAR 
 

Bircə anın firqətinə dözmürəm, 

Dözümüm yox, bundan artıq nədə, yar! 

Sənin sərinliyin üşüdür məni, 

Özün söylə, günahkaram nədə yar?! 
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Hər sözünə mən demişəm, yarım, can! 

Yalan desəm, olsun canım yarımcan, 

İnanmıram yar tapıla yarımcan, 

Vətənim tək azad xoşbəxt nə diyar. 
 

Tale bədsə, sevənlərə nə kərəm? 

Kam almadı Məcnun, Fərhad, nə Kərəm, 

Leylim nə Məcnunam, nə Fərhad, Kərəm, 

Leyli, Şirin, Əsli deyil, nə də yar. 
 

İnamım yox ya rəmmala, ya rama, 

Kamil cərrah əl gəzdirsin yarama. 

Dostum, əgər kamilsənsə yar, amma, 

Naşısansa, nə məlhəm qoy, nə də yar! 
 

İslam, yaran sağalmayan yarasa, 

Gizli saxla, açıb demə yarasa. 

Yas qəlbinə əzab verən yarasa, 

Nə aşıqdır, nə sirdaşdır, nə də yar. 

 

 

 

 

 

ġAĠR FƏTƏLĠ 
 

Şair Fətəli 1921-ci ildə Tovuzun Xatınlı kəndində 

dünyaya gəlmişdir. Cəbhədə olan dörd qardaşından yalnız 

Fətəli qayıda bilmişdir.  

Fətəlinin soy-kökündən saza-sözə bağlı insanlar çox 

olmuşdur. Babası Söyün, atası Alı və əmisi Göycə kişi kimi o 

da həm genetik,  həm də məkan ab-havasının təsiri ilə sözün 

sehrinə düşmüşdür. 

El şairi 1986-cı ildə vəfat etmişdir. 
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DAĞLAR 

 

Dinlə məni söz sinəmdə, 

Oldu düzüm-düzüm, dağlar. 

Andı səni şad xəyalım, 

Yenə güldü üzüm, dağlar. 

 

Bir zaman qaraldı qaşın, 

Müqəddəs torpağın, daşın, 

Əyilmədi məğrur başın, 

Alqış sənə sözüm, dağlar. 

 

Silvilərin güllü yazdı, 

Görüb gəzmək xoş murazdı, 

Dilim aşıq, könlüm sazdı, 

Bülbül tək avazım , dağlar. 

 

Fətəlinin dil əzbəri, 

Tarix seçdi hünərvəri, 

Bu bəxtiyar ağ günləri, 

Deyib səndə yazım, dağlar. 

 

OLMAZ 

 

Bu dünya baldan şirindi, 

Acı-zəhər bilən olmaz. 

Nə fələyin vəfası var, 

Nə başacan gülən olmaz. 

 

Belədir dünyanın işi, 

Dolanar çarxın gərdişi, 

Lüt bəy olmaz, gədə kişi, 

Dahilərdə yalan olmaz. 
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Aç gözünü dövrana bax, 

Gedər axşam, gələr sabax, 

Axirətdi qara torpax, 

Hamı gedər, gələn olmaz. 
 

Ay Fətəli, tale budu, 

Cismimi yandırır odu, 

Çeşmim tökür qəm buludu, 

Rəhm eyləyib silən olmaz. 

 
BAġINA DÖNDÜYÜM 

 

Yaranmışa ölüm haqdı qabaqda, 

Neylim öldü kal, başına döndüyüm. 

Kəsdi yollarımı qəzavü-qədər, 

Düz gəlmədi fal, başına döndüyüm. 
 

Fikir ver zamana, vaxta, vədəyə, 

Mərd iyiddər boyun əyməz gədəyə, 

Şairi  yoxsul ikən salma ödəyə, 

İnsaf eylə, zal, başına döndüyüm. 
 

Yetmək olmaz çərxi-fələk sirrinə, 

Qarışdırır işi biri-birinə, 

İstəsəniz nə verəcəm yerinə, 

Pərişandı hal, başına döndüyüm. 
 

Mənim sinəm adət edib yaranı, 

Şahi- Mərdan özü qılsın çaranı, 

Şiddətdi gələndə martın boranı, 

Qırılmazmı mal, başına döndüyüm. 
 

Əzəldən Fətəli özünü öydü, 

Düzünü axtarsan bir kasıf öydü, 

Bir arıx kalıydı, dəvə ha döydü, 

Bircə dana al, başına döndüyüm. 
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BĠR GÜN 
 

Ey könül, bu cahan axır sənin də, 

Yandırar sinəni köz eylər bir gün. 

Mizanlar qurdurub sual eylədər, 

İkinci son xanən qazılar bir gün. 
 

Azreyil gələndə ruhun tez enər, 

Gözün gah çəkilər, gah da uzanar, 

Nəhayətdə üstün qara bəzənər, 

Tabutun yolları toz elər bir gün. 
 

Mənşər günü haray olmaz hər addan, 

Xaliq qurtaracaq alovdan, oddan, 

Eh, ölərsən, itərsən, çıxarsan yaddan, 

Qavrayın torpağı quzular bir gün. 
 

Boynundadır hər bir kəsin əməli, 

Nə lazımdır mənasız söz təməli, 

Ay Fətəli, ölən vaxtı deməli, 

Yeyərlər malını muzular bir gün. 

 

 

ÇƏKƏRLƏR 

 

Sürmə qiyamatdı şux gözəllərə, 

Ala gözə, qara qaşa çəkərlər. 

Bu dünya belədir qərar tutandan, 

Libas ilə pulu başa çəkərlər. 

 

Ən böyük səadət dünyada vardı, 

O məzlum sayılan həyatı dardı, 

Misal var ki, yoxdan Allah bezardı, 

Hər yerdə əlindən haşa çəkərlər. 
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Hər şeyi deyərlər əsli-zatınan, 

Qara arpa bir ha döyül otunan, 

Mərd igid adını köhlən atınan, 

Hər məna danışıb qoşa çəkərlər. 

 

Namərd macal tapsa, verməz amanı, 

Mərdə canım qurban, görünməz hanı, 

Bəxt tərəqqi edib tapsa insanı, 

İstəkli bala tək döşə çəkərlər. 

 

Ağla Fətəliyi yada salanda, 

Hayıf oldu ömür getdi talanda, 

Sifət kefsiz, əl gətirməz olanda. 

Düşüncəli beyni boşa çəkərlər. 

 

TƏCNĠS 

 

Gəldi yaz ayları, açdı gül-çiçək, 

Al deyib bəzəndi, a yağı, bağlar. 

Ərşdə şimşək çaxan qara bulutlar, 

Yığılıb-dağılıb a yağıb ağlar. 

 

Könül istər ol arifi-əyyarı, 

Şəhd ucundan sızıldayar ay arı, 

Mərd igidlər gözləyərlər ay arı,  

Namərdlər əl kəsər, ayağı bağlar. 

 

Ay Fətəli, nakəs gözləməz ara, 

Gedəcək cəsəd də, göz də məzara, 

Lənət müxənnətə, mərdimazara, 

Pünhanca nanına ay ağı bağlar. 
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MOLLA  HƏġĠM 
 

Molla Həşim Molla Ağca oğlu Əlizadə 1922-ci ildə 

Tovuzun Böyükqışlaq kəndində anadan olmuşdur. Molla 

Həşim savadlı, şagirdlərini sevən müəllim idi. Üç dil bilən 

Əlizadə tədrisə böyük önəm vermişdir.  

İxtisası ilə yanaşı bədii yaradıcılığına da diqqət yetirmiş 

Molla Həşim 1986-cı ildə dünyasını dəyişmişdir. 
 

BAYATILAR 
 

Şairinəm gül incə, 

Bülbül incə, gül incə. 

Hər nə desən üzə de, 

Arxamca de-gülüncə. 
 

Gedirəm yolum dağdı, 

Hər tərəf bağça-bağdı, 

Çəkərəm yar səfasın, 

Necəki canım sağdı. 
 

Şair deyər yazana, 

Qış da köşdü yaza nə? 

Bu canım qurban olsun, 

Düzü-düzə yazana. 
 

Mən aşiqəm ara sözü,  

Ara-axtar ara sözü, 

Hər deyənə fikir vermə, 

Evlər yıxar ara sözü. 

 

 

AYIBDI,  BALA 
 

Söz demək istəyən, ay cavan aşıq, 

Belə olmaz qoşma, ayıbdı, bala. 
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Versəm cavabını mətəl qalarsan, 

Öz-özünə coşma, ayıbdı, bala. 
 

Mollalıq işini ortaya qatma, 

Mən qələm əhliyəm, namusu atma, 

Bilmirsənsə yazma, sözü uzatma, 

Öz həddini aşma, ayıbdı, bala. 
 

Əlizadə əqli, huşu sərində, 

Axtarıb dayazı, gəzib dərində. 

Bir qoca əminəm, atan yerində, 

Babana sataşma, ayıbdı, bala. 

 
TƏCNĠS 

 

Aşıq, gəlsən şeir ilə cəng edək,  

Dəryasansa daş daha da dalğalan. 

Hər kəs deyək sözü sərdən-sinədən, 

Yerə girsin sırasından dal qalan. 
 

Usdasansa indi danış ha dərin, 

Yəqin eylə yeri yoxdu hədərin. 

Girək gəzək ha qijhaqij, ha dərin, 

Coşar onda sinəsini dalqalan. 
 

                 Əlizadə tər dolansa, tər gedər, 

Kür aşiqin kürəyindən tər gedər, 

Ya doy gələr, ya sazını tərg edər, 

Qalar onda o düz qəddi dal qalan. 

 
CIĞALI MÜXƏMMƏS 

 

Yeriyirsən naz edirsən, 

Gülə-gülə sən bəxtəvər, 

Nə qıyıbsan əl qoyubsan, 

İncə belə sən bəxtəvər. 
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Həna yaxıb, üzük taxıb, 

Nazik ələ sən bəxtəvər, 

Gördüm bayaq sancdın daraq, 

Siyah telə sən bəxtəvər. 

Telində daraq, 

Əlində varaq, 

Yaxşı gözəlsən, 

Saldın xoş soraq. 

Xoşdur sorağın, 

Ayna qabağın, 

Yaxşı hazırlaş, 

Gəlir qonağın. 

Qədir bilən, kimdir gələn 

Gözəl hələ sən bəxtəvər. 

 
Dedim, ay can telli ceyran, 

Belə qeylü-qal eyləmə. 

Bir nökərəm, dərd çəkərəm, 

Əlif qəddim dal eyləmə. 

 

Yaxına dur, mənəm zənbur, 

Ləblərində bal eyləmə. 

Azca deyin, yaxşı geyin, 

Yaşıl üstdən al eyləmə. 

Yaşıl deyirsən, 

Şux yeriyirsən, 

Özün öyürsən, 

Mənəm deyirsən. 

Geymə qırmızı, 

Ay zalım qızı, 

Çox mənəm deyib, 

Eyləmə nazı. 

Nazlı işıq xoş yaraşıq, 

Bizim elə sən bəxtəvər. 
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Sən haralı, dağ maralı, 

Dəli ceyran, bir bəri bax. 

Şirin sözün ola gözün, 

Qaşı kaman bir bəri bax. 

 

Əyax saxla, yolu yoxla, 

Getmə dayan, bir bəri bax. 

Gözəl vədə Əlizadə  

Yazır dastan bir bəri bax. 

Hüsnünə dastan, 

Yazıram qəstən, 

Gəl açıq söylə, 

Danışma pəsdən. 

Doğru sözünü, 

Bir aç gözünü, 

Heç yana tutma, 

Bir aç üzünü. 

Qoşa xallı, məh cəmallı, 

Döndün külə, sən bəxtəvər. 

 

 

 

 

ƏLĠMƏRDANLI  AġIQ  ZEYNƏB 

 

Zeynəb Abdulla qızı Bayramova 1922-ci ildə Tovuzun 

Əlimərdanlı kəndində dünyaya gəlmişdir. Tovuzun sazlı-sözlu 

mühiti Zeynəbə də öz təsirini göstərmiş və onun yaradıcılıq 

istedadına təkan vermişdir. 

Aşıq Zeynəbin ustadı Aşıq Nəcəf olmuşdur. 
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MƏNĠ 

 

Qadasın aldığım, qurban olduğum, 

Keşkə yaratmeydi yaradan məni. 

Özüm deyən mətləbimə çatmadım, 

Görüm hax götürsün aradan məni. 

 

Yarımnan qeyri yar istəmirəm, 

Əl-əldən üzülsə, var istəmirəm, 

Xəstə könlüm küsüb, xar istəmirəm, 

Fələk geridə qoydu sıradan məni. 

 

Zeynavın qəlbinə çəkdilər dağı, 

Öz qohum-qardaşım oldular yağı, 

Ey on iki imam, Əliynən Nağı, 

Piltə tək ayırdın çıradan məni. 

 
YAZIFDI 

 

Qadir mövlam yazıları yazanda, 

Gözəlin qaşını qara yazıfdı, 

Aləm bilir yoxdan Allah bezardı, 

Ləzzəti, hörməti vara yazıfdı. 

 

Ay ariflər, bir söz deyim inanın, 

Qanı batmaz eşq oduna yananın, 

Mərd iyidnən ala gözlü sonanın, 

Hərəsini bir diyara yazıfdı. 

 

Yenə doxsan dərdim yetişdi yüzə, 

Sinəm yaralanıb dözəmmir-dözə, 

Bu yazıx Zeynavı bir dilbilməzə, 

Mən fağıra bir beçarə yazıfdı. 
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DAĞLAR 

 

Yarım gedib yaylaxları gəzməyə; 

Amanat eləyirəm sizlərə, dağlar, 

Buxağına lalə, nərgiz düzməyə, 

Tər dəstə bağlasın qızlar, a dağlar. 

 

Qoy oylasın yaylaqların oylasa, 

Xəncəl alıb qara bağım teyləsə, 

Hər kəs mənnən yara yaman söyləsə, 

Fələk də yurdun düzlər, a dağlar. 

 

Varmı gəlin-qızın, soyuq bulağın, 

Kəsmə şərvəndini qaymax dodağın, 

Üç aylarla saxladığın qonağın, 

Zeynəb yollarını gözlər, a dağlar.  

 

 

 

SƏFƏR BOLUSLU 
 

Səfər Nəsir oğlu Həsənov (Səfər Boluslu) 1923-cü ildə 

Goranboy rayonunun Cinli Boluslu kəndində anadan olmuşdur. 

Səfər Boluslu Moskvada Timiryazev adına Kənd Təsərrüfatı 

Akademiyasını bitirmiş və uzun müddət bir sıra rayonlarda öz 

sahəsi üzrə fəaliyyət göstərmişdir. Ədəbiyyata olan xüsusi 

maraq və həvəsi isə onu şair kimi məşhurlaşdırmışdır. Səfər 

Boluslu 1981-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

 

AZƏRBAYCAN  XƏRĠTƏSĠ 
 

Gəl sənə şerimlə xəritə verim, 

Get Azərbaycanı gəz, özün danış. 

Günəşli ölkəmə gözlərinlə bax, 

Sonra ayrılığa döz, özün danış. 
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Xram körpüsünü elə ki, keçdin, 

Olmasın qəlbində nə kədər, nə kin. 

Çox qonaqpərvərik, nə utan, çəkin, 

Axtarsan tapmazsan, yüz özün danış. 
 

Atını yavaş sür Qazağa qədər, 

Şairlər yurduna yaxşı sal nəzər, 

Hər şeyə qiymət ver, dolanma hədər, 

Baxmaqla doymazsan, gəz, özün danış. 
 

Ağstafa, Zəyəm, Tovuzda dayan, 

Gələr görüşünə aşıqlarından, 

Sevgidən, dostluğun etibarından, 

Gör nə dillər tökür saz, özün danış. 

 

Şəmkirdə çaxır iç, çıx Daşkəsənə, 

Nə istəsən verər o mə'dən sənə, 

Hər qarış torpağı gövhər, dürdanə, 

İnanmırsan, götür qaz, özün danış. 

 

Dəstəfur, Gədəbəy, bir yanı Xanlar, 

Hər daşın, bulağın öz tarixi var. 

Göygölü görəndə eyləmə iqrar, 

Edir asimana naz, özün danış. 

 

Keçəndə az dayan Dağkəsəməndə, 

Bir ahu gözüylə salam de məndən. 

Ötəndə üzüm dər dağ-dərəsindən, 

Salxımı əlinlə üz, özün danış. 

 

Dolan Kəlbəcəri, ötüş Laçına, 

Gözün qaralmasa, gəl məni qına. 

Könlünü bağlasan dağlar qızına, 

Zülfünə gül-çiçək düz, özün danış. 
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Dilican dərəsini ziyarət eylə, 

Vaqifdən şe'r de, Vurğundan söylə, 

Göyəzən dağını tut şirin dilə, 

Məxmər çəmənliyi gəz, özün danış. 
 

Qırxbulaq, Qazan çay, Gorusa da bax, 

Nəbidən, Həcərdən tutarsan sorax. 

Bir gecə Şuşada qalarsan qonaq, 

Qızartsın kababı köz, özün danış. 
 

Yaxşı nəzər yetir Milə, Muğana, 

Şöhrəti sığmayır ulu cahana, 

Əli Bayramlıdan əyil Salyana, 

Qoy o səhralarda iz, özün danış. 
 

Kürdəmir, Şamaxı, Lahıc elləri, 

Hürküt Babadağda vəhşi kəlləri, 

Qutqaşen, Vartaşen sıx meşələri, 

Şəkidə bir toyda süz, özün danış. 

 

Zaqatala, Eldar, Samuxdan Kürə, 

Qayıqla birbaşa Mingəçevirə, 

Ağdaş, Göyçay, Yevlax, çıx Mirbəşirə, 

Əmin ol deyirəm, düz özün danış. 

 

Dağlıq Qarabağdan en Qarabağa, 

Ədəblə deyərlər xoş gəldin, qağa, 

Astara, Lənkəran, Kürboyu sağa,  

Bacarsan  Arazda üz, özün danış. 

 

Bakı, Sumqayıtı gəz qayıdanda, 

Xudat, Xaçmaz, Dərbənd yolunda, 

Badamlıda su iç, ol Naxçıvanda, 

Götür yemək üçün duz, özün danış. 
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Goranboy, Ağcakənd əbədi bahar, 

Şairli, şe'rli, cananlı diyar, 

Gəncədə başına yığılar dostlar, 

Qoş orda yadigar söz, özün danış. 

 

Qaranlıq düşməmiş gəl Naftalana, 

Ora şəfa verir milyon insana. 

Cinli-Bolusluda mehman ol mənə, 

Gör nə mehribanıq biz, özün danış. 

 

Məclisdə Səfəri unutma barı, 

Yetir qəlbindəki xoş arzuları. 

Vətəndə gördüyün neməti, varı, 

Mübarək əlinlə yaz, özün danış. 

 

BƏH-BƏH 

 

Bahar bayramında, bizim bağlarda 

Bülbüllər bəzəndi budağa bəh-bəh. 

Boşalır badələr, dolur badələr, 

Bu badəyə bəh-bəh, bu bağa bəh-bəh. 

 

Bax bizə boylanır bir boyu bəstə, 

Belə bir balanı bacarsan bəslə, 

Bədir buludlanıb bununla bəhsdə, 

Brilyant batıbdı buxağa, bəh-bəh. 

 

Büllura bənzəyir boğaz, buxağı, 

Boluslu bilmədi, baxtıbayağı, 

Bərk bağlanmamışdı bostanı, bağı, 

Bəyaz bədənlidir bu hala bəh-bəh. 
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TƏCNĠS 

 

Əlindəki badə xoşuma gəlir, 

Sevindim, o badə gözəl əldədir. 

Cavanlıq günlərim huşuma gəlir, 

Sevdiyim o gözəl, gözəl əldədir. 
 

Mən bir dağam, yanımdasan dərə sən, 

Hanı elə gözəl meyvə dərəsən? 

Qiymət vermə, hər ağıla, dərə sən, 

Öz ürəyim indi gözəl əldədir. 
 

Görməmişəm heç düz ola yar andı, 

Səfər niyə ellər üçün yarandı, 

İlhamım var qayaları yarandı, 

Neynəyim ki, gedib gözəl əldədir. 

 

 
KÜSDÜM 

 

Canımı canından çox sevən canan, 

Gördüm ki, məhbusam, gəlmədi, küsdüm. 

Hər gecə qoynunda saxlardı mehman, 

Dar gündə yadına salmadı, küsdüm. 
 

Hanı vəfasızın verdiyi ilqar, 

Məhəbbət oduna nədən qondu xar? 

Mənə ilham verən o nazlı nigar, 

Pərişan halımı sormadı, küsdüm. 

 

Əmib məst olardım dildən, dodaqdan, 

Çox zaman keçməyib hələ o vaxtdan, 

Sevgi nə tez qanad çaldı budaqdan, 

Əhdinə vəfalı çıxmadı, küsdüm. 
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Mən ona şeirdən bağladım çələng, 

Bilmədi dərdimi vəfasız mələk, 

Kimdi onu sevən bir də Səfər tək, 

Ürək tellərimi bilmədi, küsdüm. 

 

 

 

AġIQ  MĠKAYIL  AZAFLI 
 

Zeynalov Mikayıl Cabbar oğlu 1924-cü ildə Tovuzun 

Azaflı kəndində dünyaya gəlmişdir. Keşməkeşli həyat yolu 

keçən el aşığı aşıq şerinin ən mürəkkəb şəkillərində yüksək 

sənətkarlıq nümunələri yaratmışdır. 

Aşıq Mikayıl Azaflı onlarla şəyirdin ustadı olmuş və 

onlara aşıq sənətinin sirlərini öyrətmişdir. 

İstedadlı sənətkar Azaflı Mikayıl 1990-cı ildə dünyasını 

dəyişmişdir. 

 

OYANMADI 
 

Qəlbi daş, qəm ürəyini 

Oyanmadı, oyanmadı. 

Qəlbi daş qəmi rəyini, 

Oyanmadı, oyanmadı. 

 

Yandı canım, o da yandı, 

Yandı canım, oda yandı, 

Yandı canım, o dayandı, 

O yanmadı, o yanmadı. 

 

Azaflı oyatdı-yatdı, 

Azaflı oy atdı, yatdı. 

Azaflı, o yatdı, yatdı, 

Oyanmadı, oyanmadı 
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YATIBDI 

 

Qəmkeş, dünya özü qəbristanlıqdı, 

Cahan qucağında cahan yatıbdı. 

Torpaq dilə gəlib söyləsə əgər, 

Karvanlar üstündə karvan yatıbdı. 

 

Ayılmaz o bəşər, aləm də yansa, 

Ulduzlar alışıb, günəş dayansa, 

Göylər guruldasa, yer yırğalansa, 

Oyanmaz, əbədi yeksan yatıbdı. 

 

Prometey, Zərdüşt, Dante, Homerin, 

Neçə Əflatunlar gömülmüş dərin. 

Tilsimli qəlbində hər addım yerin, 

Min Babək, Fəxrəddin, Elxan yatıbdı. 

 

Hər toz səslənir ki, mən İsgəndərəm, 

Salsalam, Cəmşidəm, Cəməm, Sərvərəm, 

Məhəmmədə deyib haqq peyğəmbərəm, 

Məkkə səhrasında pünhan yatıbdı. 

 

 
ATIR 

 

Dünya məhvərini fələk əlindən, 

Götürüb zülmətdən zülmətə atır. 

Əyrini ucaldıb, bici güldürüb, 

Taxtını sərvətdən sərvətə atır. 

 

Yerdəki ziyarət, göydəki merac, 

Mürvət qələminə olubdur möhtac, 

Təbiət hökmünnən səbəb ehtiyac, 

İnsanı dəhşətdən dəhşətə atır. 
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Əzəldən bu həyat vicdanı danıb, 

Fitnə vulkanında çox aləm yanıb, 

Çərxin gərdişində şeytan dolanıb, 

Doğrunu afətdən afətə atır. 

 

Uzaqda səslənir arxam, köməyim, 

Titrəyir qələmim, əsir ürəyim, 

Yaradan kimsədi ona neyləyim, 

Çoxunu həsrətdən həsrətə atır. 
 

Əmoğlu, Azaflı çox mətəl qalıb, 

Qəzanın qədəri sinəmdən çalıb,  

Qardaşı qardaşdan aralı salıb, 

Götürüb qürbətdən qürbətə atır. 

 

DUR, SÖZ ĠSTƏYĠR 
 

Könül, nə yatmısan, oyan, amandı, 

Baharın gülləri, dur, söz istəyir. 

Gözəllər ətrində ənam gətirib, 

Səhərin yelləri, dur, söz istəyir. 

 

Gədiklərdən karvan, köçlər aşıbdı, 

Dağların tərindən çaylar daşıbdı, 

İstəkli çiçəklər qucaqlaşıbdı, 

Dolaşır telləri, dur, söz istəyir. 
 

Min bir dastanı var hər keçən yazın, 

Şer mizrabıdır kamanın, sazın, 

Başı ərşə çatan qoca Qafqazın, 

Göy donlu çölləri, dur, söz istəyir. 
 

Gəzsən əsrləri, qərinələri, 

İnsana bağlıdır elmi, əsəri, 
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Məhəbbət duyğusu, eşqin dilbəri, 

Danışmır dilləri, dur, söz istəyir. 
 

Yerdən göyə qədər hər yan, hər aləm, 

Azaflıyam, nola nəzm edə billəm, 

Hər dəyən ağrıdan susma, ey qələm, 

Azəri elləri, dur, söz istəyir. 

 

 

DĠDƏR-DĠDƏRDĠ 

 

Dahilərin dərdi dəryadan dərin, 

Dəhşəti daxili didər, didərdi. 

Dağları dağlarda dağlayar daşı, 

Dadını dərindən didər di dərdi. 

 

Darıxdırar dərin dərə deyəndə, 

Dağılar dirəyi dərə deyəndə, 

Dəli dağ dağanı dərə deyəndə, 

Dadını dadanda  di dər di dərdi. 

 

 

Dərdini Azaflı diyara deyər, 

Dalar dənizlərə, diyara deyər, 

Dağlıyar dədəsin di yara deyər, 

Dələr didəsini didər di dərdi. 

 

AĞADAN  ĠSTƏR 

 

İnsan var, can deyər can ana deyər, 

İnsan var, qüdrəti ağ ad, an istər. 

Insan var, can deyər canana deyər, 

İnsan var, qüdrəti ağa dan istər. 
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İnsan var, o yara dandı, yara dan, 

İnsan var, o yaradandı, yaradan, 

Insan var, o yaradandı, yaradan, 

Insan var, qüdrəti ağa dan istər. 

 

İnsan var, Azaflı, hal al, hal aldı, 

İnsan var, Azaflı, halal ha laldı, 

Insan var, Azaflı, halal halaldı, 

İnsan var, qüdrəti Ağadan istər. 

 

 

QARALAR  KEÇƏR 
 

Aylar, illər, dəqiqələr içində 

Yazı çiçək, qışı qar alar keçər. 

                   Aşıq qaralar keçər, 

                   Ağlar qaralar keçər. 

                   Yer titrədən, dağ atan, 

                   Əcəl qaralar keçər. 

Alçaqdan, şeytandan xeyir istəyən, 

Canından şər keçər qaralar keçər. 
 

Hərdən-hərdən sala yada talehin, 

Çətin dərtdi sata yada talehin. 

                    Aşıq yada talehin, 

                    Qəhrin yada talehin. 

                    Çətin darda yetişsən, 

                    Salsın yada talehin. 

Yan dərdisin yada talehin, 

Yandırar çırağın qaralar keçər. 
 

Azaflı şikara atanda yaxşı, 

Anan da yaxşıdır, atan da yaxşı, 

                    Aşıq atanda yaxşı, 

                    Səyyad at anda yaxşı, 
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                    Əyri-əyrini səslər, 

                    Deyər: Atanda yaxşı. 

Qəza qəhərlərə atanda, yaxşı, 

Qananların qanı qaralar keçər. 

 
A  YAġA-YAġA 

 

Gənclik illər təki hey keçər-gedər, 

Silsilə dağları ay aşayaşa. 

Xəyallarda keçən tarix seyr edər, 

Əllidən keçəndə a yaşa-yaşa. 

 

Aşıqlar qəhərdən a dad qazanar, 

İyitlər cahanda ad-ad qazanar, 

Alçaqlar, nakəslər a dad qazanar, 

Yaltaqlar can satar ayaş-ayaşa. 

 

Nə cahad, nə qeyrət, nə ar anı qat, 

Nə yaylaq, nə dağı, nə aranı qat, 

Nə ağla, nə ağlat, nə aranı qat, 

Nə qərq et didəni a yaşa-yaşa. 

 

Azaflı, dahidir haqq qan an deyən, 

Haqqa Allah deyən, haqqa nan deyən, 

Nə haqqı yandıran, haqq qanan deyən, 

Həqiqət yaşadan a yaşa-yaşa. 

 
 

OX ANAN  MƏNĠ 

 

Yar alar qəlbimi o, qan-qan deyər, 

Oxladı ox atan, ox, anan məni. 

Yaralar qəlbimi o qan-qan deyər, 

Oxladı ox atan oxa nan məni. 



170 

 

 

Bircəm badə, getdi bir cəmin üstə, 

Bir cəm badə getdi bir cəmin üstə, 

Bir cəm badə, getdi bircəmin üstə, 

Oxladı o xatan o xanan məni. 

 

Azaflı, ayağa o naşı atar, 

Azaflı, ayağa an aşı atar, 

Azaflı, ayağa anaşı atar, 

Oxladı ox atan ox anan məni. 

 

 

EYLƏR 

 

Birdən elə olur hökmü dövranın, 

Çoxlar çoxalanda aza man eylər! 

Haqqın dərgahından qaçan azğındı, 

Nahaqqın yolundan a zaman neylər. 

Bəndənə nə var ki, elə dünyada, 

Nə etsə yaradan ay ağan eylər. 

 

Yer dolanar günəş keçər, ay keçər, 

Axşam sabah ömür keçər, ay keçər, 

Saat keçər, həftə keçər, ay keçər, 

Əsr dövran eylər, a zaman eylər. 

Tərsinə dönəndə elə dünyada, 

Qan tökər bəşəri aya qan eylər. 

 

Azaflı axtardı tapa xoş baxtı, 

Qəm-möhnət sultanı mənə xoş baxdı, 

Kimi bədbəxt olar, kimi xoşbaxtdı, 

İqbal gətirəndə, az, aman eylər. 

Hər kim böyük olsa elə dünyada, 

Hər nə eləsə də aya qan eylər! 
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A ÇARA HAQDAN 

 

Dedim gəl dindirmə dərdli aşığı, 

Açanda ağrını açar ah-axdan. 

Tez alar versə də həyat işığı, 

Zalımdan uzaq ol, aç ara haqdan. 

 

Dünya nədi, fəza nədi, göy nədi, 

Günəşdən isindi, buzdan göynədi, 

Ürəyim ağrıdı, yaram göynədi, 

Müddətdir gözlərəm a çara haqdan. 

 

Azaflının baxtı bağlı olmaya, 

Fitnə-şər bar verən bağlı olmaya, 

Ədalət qapısı bağlı olmaya, 

Həmişə əl yetsən a çara haqdan. 

 
QĠYMƏTĠNƏ 

 

Mən bir bazar gördüm, dəllalı şeytan, 

Dəvəni satdılar qaz qiymətinə. 

Bir nadandan ötrü ağılsız zaman, 

Çox alim korladı toz qiymətinə. 

 

Gərdişin hər anı min bir kitabdı, 

Qılıncın altında sual-cavabdı, 

Arxada hesabdı, öndə hesabdı, 

Qarı ərə gedir qız qiymətinə. 

 

Azaflı, gəzirsən kef-damağ ola, 

Sənin haqq yanında üzün ağ ola, 

Ya bir barmaq bala, ya bir sağola, 

Dost-dostun satar qoz qiymətinə. 
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BƏD ƏSĠR-ƏSĠR 

 

Dedim: könül, oyna, gəl, havasına, 

Olma zəmanəyə bəd əsir-əsir. 

Zalım fələk yıxma tənəzzül günü, 

Dünyanın tufanı bəd əsir-əsir. 

 

Düşdüm qaranlığa, düşdüm mən şərə, 

Düşdüm böhtanlara, düşdüm mən şərə, 

Qisas qiyamətə qaldı, mən şərə, 

Qərinə tərsinə, bəd əsir-əsir. 

 

Azaflı dostundan ox, ar eylədi, 

Bülbülü gülündən o xar eylədi, 

Səni el içində o xar eylədi, 

Açdın nanəcibə, badə sir, ə, sir. 

 
AY BATAR-BATAR 

 

Hər kim qərq olarsa eşqin selinə, 

Hicran dəryasında ay batar-batar. 

Nəhrlər sığandı, qopdu tufanlar, 

Ayazlı gecələr ay batar-batar. 

 

Vəfasıza qurban a haram olsun, 

Ədalət qananla ah aram olsun, 

Xoryata zəhmətim a haram olsun, 

Bilmədim əməyim ay batar-batar. 

 

Taleyimə qismət oldu qan qala, 

Ağlama, Azaflı, gedə qan qala, 

Yüz yol dedim bəzək vurma qanqala, 

Axırda əlinə ay batar-batar. 
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QOYNUNDA-QOYNUNDA 

 

Qoca qartal, nə gəzirsən, 

Dağlar qoynunda-qoynunda?! 

Bala gördüm anasının, 

Ağlar qoynunda-qoynunda. 

 

Niyə qəlbin qaralıbdı, 

Gül üzünü xar alıbdı, 

Şamamalar saralıbdı, 

Tağlar qoynunda-qoynunda. 

 

Azaflı, yaz dilə gəlməz, 

Uçdu sonam, gölə gəlməz, 

Keçən keçdi, ələ gəlməz, 

Çağlar qoynunda-qoynunda. 

 

 

 

 

ġIXLI  QURBAN 

 
Qurban Məmməd oğlu Musayev 1926-cı ildə Qazağın II 

Şıxlı kəndində dünyaya göz açmışdır. Aşıq şerinin müxtəlif 

formalarında gözəl nümunələr yaratmışdır. Şıxlı Qurban bir  

şerlər kitabının müəllifidir. 

 

KĠMĠ 

 

Nakam, əhdin ömürsüzmüş  

Namərdin amanı kimi. 

Zülmün yaman qatı oldu, 

Zöhhakın fərmanı kimi. 
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Dedim: Lütəm, atma buza, 

Qoy sürünüb çıxım yaza. 

İstəsən göndər donuza, 

Xumarın Sənanı kimi. 

 

Öz-özünü saldın dərdə, 

Bu dərd səni qoyar dördə. 

Kim sevəcək səni bir də,  

Qazağın Qurbanı kimi ?! 

 

 

BALASIYAM BU  TORPAĞIN 

 

Bilsin dost da, lap düşmən də, 

Balasıyam bu torpağın. 

Dağ-dərədə, çöl-çəməndə, 

Lalasıyam bu torpağın. 

 

Az çəksəm də cəfasını, 

Çox sürmüşəm səfasını, 

Müdam şənlik havasını, 

Çalasıyam bu torpağın. 

 

Bal əmmişəm burda hər qış, 

Hər fəslinə min-min alqış! 

Bir körpə ceyran tapdamış, 

Talasıyam bu torpağın! 

 

Dindirmərəm hər sərsəmi, 

Söylətmərəm əqli kəmi, 

Düşmənimi şahmar kimi, 

Çalasıyam bu torpağın! 
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Osman kimi əsəriyəm, 

Mehdi kimi kəsəriyəm, 

Vurğun kimi hasarıyam, 

Qalasıyam bu torpağın! 

 

Qurban şəndi hər çağında, 

Aranında, yaylağında – 

Öləndə də qucağında, 

Qalasıyam bu torpağın! 

 

GƏL ZAMANIN HÖKMÜNƏ BAX  

 

Gəl zamanın hökmünə bax, 

Hərə bir Kərəm olubdu. 

Müftə gəlir sahibləri, 

Yeyib-içib dəli olubdu. 

 

Allaha yalvarır korlar, 

Ucuzlaşa yağlar, şorlar. 

Alverçilər, rüşvətxorlar 

Bir meydana cəm olubdu. 

 

Hər fitnəkar, hər şarlatan, 

Taksi sürən, ara qatan, 

Koperativçi, kabab satan, 

Xalqı əmhaəm olubdu. 

 

Sərhədlərdə keşik çəkən, 

Dan yerini çöldə sökən, 

Mal otaran, kotan əkən, 

Fikirdən sərsəm olubdu. 

 

Kim qonşudu erməniyə, 

Çörək-suyu dönüb zəyə. 
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Dizlərinə döyə-döyə  

Yedikləri qəm olubdu. 

 

Ürəyimə düşüb ləkə, 

Deyəsən bu, məni əkə. 

El dərdini çəkə-çəkə, 

Qurban lap vərəm olubdu. 

 

 

QARABAĞDADI 
 

Bu qoca Qafqazın – ağır ellərin 

Tar-kamanı, sazı Qarabağdadı. 

İsmətli-qismətli şux gözəllərin, 

İşvə-qəmzə-nazı Qarabağdadı. 

 

Gözümün işığı, evimin şamı, 

Təbimin mayası, eşqimin kamı, 

Canımın dincliyi, ağzımın tamı, 

Çörəyimin duzu Qarabağdadı. 

 

Bürüyübdü bir söz-söhbət mahalı, 

Halı olmayanlar qoy olsun halı, 

Erməni yurduma sahib çıxalı, 

Canımın od-közü Qarabağdadı. 

                          

Yaxşı bax zamana, fikir ver vaxta, 

Qonşu silahlanıb durub pusqaxda. 

Qurbanın cəsədi budur Qazaxda, 

Fikri-zikri, özü Qarabağdadı. 
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CAVAN  SƏMƏD 

 

Səməd İsgəndər oğlu Mehdiyev 1927-ci ildə Tovuzun 

Köhnəqala kəndində dünyaya gəlmişdir. Hələ uşaqkən sazın 

sehrinə vurulan Səməd yeddinci sinfi bitirib aşıq yanında 

şəyirdliyə başlamışdır. Onun ustadı məşhur aşıq Mirzə 

Bayramov idi. Dəfələrlə festival  və el şənliklərində çıxış edən 

Səmədin şerə olan həvəsi güclənmişdir. Beləcə Aşıq Səməd saz 

vasitəsi ilə sözünü də bəyan etmişdir. 

 

DAĞLAR 

 

Bahar gəlib müjdə verdi, 

Nə yatmısan oyan, dağlar. 

Arzu uzun, ömür gödək, 

Olsun sənə ayan, dağlar. 

 

Gözəllərin həvəsindən, 

Hilal qaşın sürməsindən, 

Bülbüllərin nəğməsindən, 

Al-yaşıla boyan, dağlar. 

 

Şirin olar ceyran oyu, 

Qız nişanı, oğlan toyu. 

Söylə görüm tarix boyu, 

Varmı səndən doyan, dağlar. 
 

Cavan Səməd, Kərəm hanı, 

Xan Əslinin qəm karvanı, 

Nə sultanı, nə də xanı, 

Heç olmadın sayan, dağlar. 
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TƏCNĠSLƏR 

 

Fərhad külüng çəkib Şirin yolunda, 

Çapdı qayaları yarağı gəldi. 

Qara xəbər verdi beyiman qarı, 

Büküldü cəsədi yar ağı gəldi. 
 

Şirin nalə çəkib çıxdı o dağa, 

Eşqin  firqətindən dözməz o dağa. 

Yapış ətəyindən çağır o dağa, 

Verdi fərmanına yar ağı gəldi. 
 

Cavan Səməd talib oldun min ada, 

Arif olan sıtqın bağlar Minada. 

Neyləyər ümmana olsa min ada, 

Vur qəmli sinəmə yarağı gəldi. 
 

                   *** 

Allahı dilində nida eyləyən, 

Axtarsa halalı, halala yetər. 

                Aşıq deyər ha lala, 

                Açdı yazda ha lala. 

                Daha sinə, can deyir, 

                Haraya gəl ha lala. 

Yaradan ilahi nəzər eyləsə, 

Talehin sədası ha lala yetər. 

 

Zatı halal kəsdən halal yaranı, 

Aşiqi can deyər yarsa yaranı, 

                Aşıq deyər yaranı, 

                Getdi əldən yar anı. 

                Həqiqətdən dərs aldı, 

                Sərdən yazdı yaranı. 

Hər kəs çəksə haqda dərdi yaranı, 

Dəhanda dilləri ha lala yetər. 
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Gəlin nəzər eylən ayın harayına, 

Haqdan dilək dilər hər il, hər ayına. 

                  Aşıq deyər hər ay nə, 

                  Dərdə səs nə, haray nə. 

                  Gəlsə qarşı-qarşıya, 

                  Canan istər harayına. 

Haray çəkər Cavan Səməd harayına, 

Can deyən səsinə ha lələ yetər. 

 

CIĞALI  TƏCNĠS 
 

Fələyin əlindən yaralı baxtım, 

Yandı qəm oduna ay ana can, can. 

                     Aşıq deyər ay ana, 

                     Ay sallandı ay ana, 

                     Əlim əldən üzüldü, 

                     Ağla məni, ay ana. 

Qar töküb baharım olub zimistan, 

Dönüb baxar olsam ha yana, can, can. 
 

İyid olan sıtqın bağlar hasana, 

Ucalıb şöhrəti düşər ha sana. 

                      Aşıq deyər ha sana, 

                      Gəz dərdini ha sana. 

                      Haqdan sıtqın düz olsa, 

                      Kömək edər ha sana. 

Namərd yüz çalışsa yetməz ha sana, 

Söyləyər sözünü ha yana can, can. 
 

Cavan Səməd dərdin deyər qanana, 

Xoryat şər axtarıb gəzər qan ana. 

                        Aşıq deyər qanana, 

                        Əlvan çalar qan ana. 
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                        Dilbilməzdən qaç qurtar, 

                        Can qurban et qanana. 

Söyləyim dərdimi eşit qan ana, 

Qoymuşam yolunda, ay ana can, can. 

 
DĠVANĠ 

 

Könül, bu dünya varına alışmaq əfsanədir, 

Ümüd olub can evinə yaraşmaq əfsanədir. 

Sakit əyləş, ağır otur talehin gətirməsə, 

Zəhmət çəkib hədər yerə çalışmaq əfsanədir. 

 

Nadandan dərd qanan olmaz, kamil olub bişməsə, 

Təsif çəkib, arxa durmaz, yaxşı-yamanı seşməsə, 

Bir kəsə ki, can deyəsən onu başa düşməsə, 

Dost deyib eləsinə sarışmaq əfsanədir. 

 

Cavan Səməd neylərsən baxtın üzə gülməsə, 

Dar günündə Şahi-Mərdan yetib dada gəlməsə, 

Bir qohum səni özünə əgər simsar bilməsə, 

Salam verib kef-əhvalın soruşmaq əfsanədir. 

 

 

 

AġIQ ĠSMAYIL 
 

Nağıyev İsmayıl Bahan oğlu (İsmayıl Mahir) 1928-ci ildə 

Basarkeçər rayonunun İnəkdağı kəndində dünyaya gəlmişdir. 

Aşıq İsmayıl Aşıq Ələsgərin oğlu Aşıq Talıbın və əmisi oğlu 

Aşıq Nəcəfin şəyirdi olmuşdur. 13-14 yaşından şeir deməyə 

başlamışdır. Gəncəli Usta Bayramdan sazbəndlik sənətini 

öyrənmiş, çoxlu aşıqlar yetişdirmişdir. Alma-Atada yaşayan 

Aşıq Mövlud və Aşıq Mürtəzanın da ustadı olmuşdur. 

Aşıq İsmayıl 1994-cü ildə Gəncədə vəfat etmişdir. 



181 

 

ĠTĠRMƏK ASANDIR, TAPMAQ  

ÇƏTĠNDĠR 
 

Əqlə hakim olan bir saf vicdanı, 

İtirmək asandır, tapmaq çətindir. 

Ömürdən mənalı keçən hər anı, 

İtirmək asandır, tapmaq çətindir. 
 

Arifsən, dərk eylə sən bu dünyanı, 

Yüz illər yaşamış babalar hanı? 

Bir vəfalı yarı, bir sağlam canı, 

İtirmək asandır, tapmaq çətindir 
 

Qazanıb yığsan da küllü daş-qaşı, 

Asta sür atını, bir az yavaşı. 

Atanı, ananı, dostu, qardaşı 

İtirmək asandır, tapmaq çətindir. 
 

Öz əməlin yaxşı qursun taxtını, 

Əziyyətsiz bu dünyada taxt hanı? 

Cavanlıq çağını, ilkin baxtını 

İtirmək asandır, tapmaq çətindir. 
 

İsmayıl, yoxunsa dünyanın varı, 

Unutma namusu, tərk etmə arı. 

Şirin sözlü Mahir bir sənətkarı 

İtirmək asandır, tapmaq çətindir. 

 

 
AZ  ALIM  GEDIM 

 

Sənə könül bağlamışam əzəldən, 

Gəlmişəm nişana az, alım gedim. 

Söndürmə odumu yansın, yaşasın, 

Qaynayım-qaynayım, azalım, gedim. 
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Qəlbimdəsən, ey sevgilim yar, inan, 

Görəcəksən ürəyimi yar, inan, 

Səfa sürsəm sənin kimi yarınan, 

Demərəm qadanı az, alım gedim. 
 

Mahirin oduna sən də yan, asan, 

Anlayıb duyğumu sən dayanasan, 

Oduma közümə sən də yanasan, 

Yanmasan deyərəm, a zalım, gedin. 

 

RƏSUL QARAYEV   
 

Rəsul Məhəmməd oğlu Qarayev 1928-ci ildə Tovuzun 

Qovlar qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. Atası Məhəmməd 

1931-ci ildə repressiya qurbanı olmuşdur. Üç yaşlı Rəsul isə 

anasının qucağında sürgünə göndərilmişdir. Keçdiyi həyat yolu 

və gördüyü haqsızlıqlar onun yaradıcılığına öz təsirini 

göstərmişdir. 

 

QEYRƏT EYLƏ 

 

Bizə yaman tor toxunur, 

Millət oğlu, qeyrət eylə. 

Ürəyimə qor toxunur, 

Millət oğlu, qeyrət eylə. 

 

Bayquşların səsi gəlir, 

İlimizin nəsi gəlir, 

Var olmağın bəsi gəlir, 

 Millət oğlu, qeyrət eylə. 
 

Dayanıblar qəsdimizə, 

Toxunurlar şəstimizə, 

Yeriyirlər üstümüzə, 

Millət oğlu, qeyrət eylə. 
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Ərzuruma xəbər yetir,  

Savalanı yada gətir, 

Yanar dağdan atəş götür, 

Millət oğlu, qeyrət eylə. 

 

Bir fəhm eylə əcdadına, 

Haqqı çağır imdadına, 

Ərənləri sal yadına, 

Millət oğlu, qeyrət eylə. 

 

Rəsul mənəm, əyan olsun, 

Türk olmağım bəyan olsun, 

Tanrı mənə həyan olsun, 

Millət oğlu, qeyrət eylə. 

 

 

TƏCNĠS 

 

Dörd ünsürlü, açıx, bağlı hesabam, 

Duyanlar axtara, bir ana, məni. 

Zaylar oxuyammaz, elə kitabam, 

Ariflər oxuyar bir ana, məni. 

 

Nizamla oyanam həm hə yatam mən, 

Övladıyam avır, həm həya, tam mən, 

Nurlu təbiətəm, həm həyatam mən, 

Məsd eylər nəfəsim bir an əməni. 

 

Rəsulam, Novruzdur, odur ha  lalam, 

Haqqım var günəşdən, odur hal alam, 

Halal yetiribdir, odur halalam, 

Bir vətən, bir ata, bir ana məni. 
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CIĞALI  TƏCNĠS 

 

Sığışan deyildir miskin könlümün, 

Hesaba, kitaba, ayata dərdi. 

                       Aşıq mənəm ayata, 

                       Qəm sinəmdə a yata. 

                       Cani dildən bağlıyam, 

                       Bir müqəddəs ayata. 

Yüz loğman bulsa da bacarmaz canım, 

Ayıbdı özündən ay ata dərdi. 
 

Simurğam həsrətəm qanada daha, 

Sanki dayanmışam qan adada ha. 

                         Aşıq mənəm  qanada, 

                         Ürəyimdir qan ada. 

                         Arif odur eyhamı, 

                         Anlaya da, qana da. 

Dərd keçib iliyə, qana da daha, 

Xəyalım dərd üçün ay ata dərdi. 
 

Rəsulam, ziynətdi dağ-dağa, lələ, 

Arzumdur düşməsin dağ dağal ələ. 

                        Aşıq mənəm, a lələ, 

 Talıb deyləm a lələ, 

 Hüşyarsan dərdlərimi,    

 Şərh eyləyim al ələ. 

Eyləyib sinəni dağ-dağ, a lələ, 

Əmi, dayı dərdi, ay ata dərdi. 

 
MÜXƏMMƏS 

 

Sevdiyim gözəlin gərək, 

Xəyalı da gözəl ola. 

Qaşlarının əyməsinin 

Hilalı da gözəl ola. 
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Dəhanının, doğanının, 

Zülalı da gözəl ola. 

Yanağının gülə nisbət, 

Misalı da gözəl ola. 

Gözlərindən mərdlik yağa, 

Camalı da gözəl ola. 
 

Sürahü tək gərdənində 

Gərdənbədi zər görünə. 

Sinəsi ağdan ağ ola, 

Tər əndamı tər görünə. 

Qəddində qüsur olmuya, 

Belində kəmər görünə. 

Səsindən can təzələnə, 

Kəlməsi gohər görünə. 

Düşüncəsi, dərrakəsi, 

Kamalı da gözəl ola. 
 

Şux geyinib sığallanıb, 

Tovuz kimi cilvələnə. 

Siyah saçı öz rəngində, 

Sərt düzülə cərgələnə. 

Əğyardan aralı gəzə, 

Aşiqinə ərkələnə. 

Söhbət edə gülə-gülə, 

Gülüşündən nur ələnə. 

Danışanda cavabı da, 

Sualı da gözəl ola. 
 

Yarada təbiət özü, 

Belə insanı müqəddəs. 

Qəşş eyləyə gözəllikdən, 

Cəmi nişanı müqəddəs. 

Dəyişməyə ilqarını, 
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Əhdi-peymanı müqəddəs. 

Car ola kürreyi- ərzə, 

Əsli-ünvanı müqəddəs. 

Obası da, oymağı da, 

Mahalı da gözəl ola. 
 

Rəsulam, onda deyərəm, 

Vüqarına bax, gözəlin. 

Əqidəsi polad kimi, 

Etiqadı şax gözəlin. 

Aşiqsənsə sən canını, 

Atəşlərə yax gözəlin. 

İstəyirəm zaman-zaman, 

Hər muraza çat, gözəlim. 

Qisməti də, talehi də, 

Yığvalı da gözəl ola. 

 

 
 

 

SƏLĠM  SĠNƏDƏFTƏR 
 

Səlim Novruz oğlu Həsənov 1928-ci ildə Tovuzun Düz 

Cırdaxan kəndində anadan olmuşdur. Şairin istedadı yaşadığı 

mühit və soykökündən qaynaqlanmışdır. Gənc nəslin təlim-

tərbiyəsi ilə məşğul olmuş Səlim Həsənov bədii yaradıcılığına 

da xüsusi önəm vermişdir. 

 
GƏZDĠRĠRƏM 

 

Dil bu sirri açmayacaq, 

Verib andı gəzdirirəm. 

Məni qoyub qaçmayacaq, 

Mehribandı gəzdirirəm. 
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Həmdəmimdir amanla ah, 

Ağlar, gülər çəkər qah-qah, 

Gah tiri-tar, görərsən gah, 

Zərəfşandı gəzdirirəm. 
 

Seçər yaxşı, seçər yaman, 

Səsləndikcə zaman-zaman, 

Pərdəsindən qanlar daman, 

Bir kamandı gəzdirirəm. 
 

Tapşırıblar bu bir məzə, 

Dil biləni, dilbilməzə? 

Haqq-ədalət gəzə-gəzə, 

Yandı-yandı  gəzdirirəm. 
 

Nə gündədir Səlim, baxın! 

Qəm döşündə axın-axın, 

Heç bir «ocaq» qoymur yaxın, 

Bir «qurban»dı gəzdirirəm. 

 
QIZIM 

 

Uyma boyalara tezcə solarsan, 

Təbiət nə verib bəsindi, qızım. 

Göy ağlar, yer gülər qaxınc olarsan, 

Boya yaxşının yox, pisindi, qızım. 
 

Özünə münasib qızla, gəlinlə, 

Dur – otur, ismətdə ananı dinlə, 

Şerim qanadlansın gözəlliyinlə, 

Sənət otağımı isindir, qızım. 
 

Səlim qurban olsun olduğun günə, 

Təkcəmsən, fəxrimsən dəyərsən minə, 

Şəbi-yeldaları hörüklərinə, 

Ayı kamalına küsəndir, qızım. 
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ġÜBHƏLƏNMĠġƏM 

 

Göylərimin üstə açılmayır dan, 

Hər səsdən, səmirdən şübhələnmişəm. 

Dövrdən, zamandan, dindən, qanundan, 

Tamam yerbəyerdən şübhələnmişəm. 
 

Dövrə bax tərlanlar baş əyir sara, 

Namus, vicdan hara, alçaqlıq hara, 

Bizi sürəkləyir uçurumlara, 

Sənətdən, şeirdən şübhələnmişəm. 
 

Keçdi fəlakətli, tufanlı illər, 

Bağlandı biləklər, kəsildi dillər. 

Düz görən gözlərə çəkildi millər, 

Cəlladı – şəmşirdən şübhələnmişəm. 
 

Baravar sayılır yaxşı da, pis də, 

Alim eyləyibdir qanunu xəstə, 

Qələm şeytandadır, möhür iblisdə, 

Verilən əmirdən şübhələnmişəm. 
 

Sadə bir məsəl var asandır həlli, 

Nə gizli aşkardır hamıya bəlli, 

Xəşdəməsi yüz-yüz, maaşı əlli, 

Vallah, bu gəlirdən şübhələnmişəm. 
 

Açdı açılmayan söz gör düyünü, 

Hər sənətkar yazdı öz gördüyünü, 

Beyin qəbul etmir göz gördüyünü, 

Başımda fikirdən şübhələnmişəm. 
 

Səlim çıxan deyil sən gedən izdən, 

Gözü nurdan qala, taqəti dizdən, 

Hər söhbəti sizdən, hər sözü sizdən, 

Dilimdə zikridən şübhələnmişəm. 
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DODAQDƏYMƏZ  CIĞALI   TƏCNĠS 

 

Gəldi yaz ayları, a dağlar  sənin, 

Alaca sədrində qar qalar indi. 

                   Aşıq qar qalar indi, 

                   Qara qarqalar indi. 

                   Alçaq dağlar sərində, 

                   Yaydı, qar qalar indi? 

Eşqin şeydaları irağa getdi, 

Lalə də, nalə edər, qarqalar indi. 

 

Səyyad seyr eləsə şikarə sarı, 

Şikar istər çəkə, şikar a sarı, 

                  Aşıq şikara  sarı, 

                  Şikar şikara sarı, 

                  Qıya çəksən tərlanı, 

                  Alar şikara sarı. 

Səyyad seyr eylədi şikarə sarı, 

Laçının yerinə qarqalar indi. 

 

Səlim təcnisini tərsinə yazdı, 

Tərsinə düşündü, tərsinə yazdı. 

                  Aşıq tərsinə yazdı, 

                  Tərsi tərsinə yazdı. 

                  Həqiqət tər insanın, 

                  Tərdə tər sinə yazdı. 

Qeys nalə çəkir tərsinə yazdı, 

Leyli sinəsində qarqalar indi. 
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AġIQ CƏLAL QƏHRƏMANOV 
 

Cəlal Qəhrəmanov 1928-ci ildə Qazağın Kəmərli 

kəndində dünyaya gəlmişdir. El ədəbiyyatına böyük maraq 

göstərmişdir. Bu maraq və sevgi onun qoşqularında əks 

olunmuşdur. 

Ustad aşıq 1978-ci ildə vəfat etmişdir. 

 

DÜNYA 

 

Beş günlük qonağam səndə, 

De hörmətin hanı, dünya. 

Tökürsən qaş-qabağını, 

Edirsən tufanı, dünya. 

 

Yaşıyırıq, biz hədərik, 

Pis baxarsan qəm edərik, 

Biz hamımız gəldi-gedərik, 

Sən fanisən, fani dünya. 

 

Əzab çəkdi Məcnun, Leyli, 

Bir-birinə verdi meyli, 

Getdilər səndən gileyli, 

Ələsgər Qurbani, dünya. 

 

Tamam idi ağlı başda, 

Yaradardı hər baxışda, 

Nakam qoydu əlli yaşda, 

Vurğun tək insanı dünya. 

 

Çoxlar vədəsiz qocaldı, 

Çoxları səndə ucaldı, 

Qəmlənən aşıq Cəlaldı, 

Etmə nahaq qanı, dünya. 
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QALDI 
 

Əzəl cavanlıqdan şikayət etdim, 

Bir yana çatmadı özümdə qaldı. 

Hər kimə dost dedim oldu müxənnət, 

Düşmənin nəzəri izimdə qaldı. 
 

Dostun körpüsündən keçə bilmədim, 

Müxənnət olduğun seçə bilmədim, 

Bu dərdi heç kimə aça bilmədim, 

Peşman oldum, əlim üzümdə qaldı. 
 

Könlümün tərlanı sona görmədi, 

Keçirdi arxadan yana görmədi, 

Iki növcavanım ana görmədi, 

Körpə balalarım dizimdə qaldı. 
 

Əmidən, dayıdan əzəldən halam, 

Dostum müxənnətdi, özüm halalam, 

Taleyi kəm olan aşıq Cəlalam, 

Axır var ümidim sazımda qaldı. 

 

 

SƏN CANIN 

 

Bir paltar əyninə yaraşsa geynən, 

Gördün yaraşmayır, geymə sən canın. 

Atalar demişkən, qapın döyülər, 

Kimsə qapısını döymə, sən canın. 

 

Görürəm tərifə çoxdur həvəsin, 

Hörməti bəllidir eldə hər kəsin, 

Qoy səni el desin, el tərifləsin, 

Sən özün-özünü öymə, sən canın. 
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Varma əyri yola, azma düz yoldan, 

Nə bir kəsi aldat, nə də ki, aldan. 

Xeyrinədir eşit aşıq Cəlaldan, 

Heç kimin qəlbinə dəymə, sən canın. 

 

 

 

 

ZÜKUR BAYRAMLI 
 

Bayram Sarı oğlu  Rzayev (Zükur Bayramlı) 1928-ci ildə 

Tovuzun Bayramlı kəndində dünyaya gəlmişdir. Yaradıcılığa 

erkən yaşlardan başlanmışdır. Saza-sözə böyük rəğbəti olan  

Z.Bayramlı el ədəbiyyatının hər bir janrında nümunələr 

yaratmışdır. 

 

 
CĠNASLI  GƏRAYLI 

 

 Nə tezcə çıxardın yaddan, 

Sən də mirsən, mən də mirəm. 

Bizi kim çıxarsın oddan, 

Sən də əmirsən, mən də əmirəm. 

 

Getdi köhnəliyin dəbi, 

İli, ayı, ruzi-şəbi, 

Şəhdi-şəkər olan ləbi, 

Sən dəmirsən, mən dəmirəm. 

 

Zükur nəyçün saradaşıq, 

Çox daşıyıb yara daşıq, 

Bir namus, bir ad adaşıq, 

Sən də əmirsən, mən də əmirəm. 
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DÖZMÜġƏM  DƏ 

 

Qəm-qüssənin dəryasını, 

Cummuşam da, üzmüşəm də. 

Dost bağının heyvasını, 

Dərmişəm də, üzmüşəm də. 

 

Bax bu işin təhərinə, 

Axşamına, səhərinə, 

Bu qəzanın qəhərinə, 

Düşmüşəm də, dözmüşəm də.  

 

Zükuram, var əziyyətim, 

Mülayimdi təbiətim, 

Uyğun gəlmir xasiyyətim, 

Gəzmişəm də, bezmişəm də. 

 

 

YADA  SƏN 

 

İki kəllə bir qazanda qaynamaz, 

Bu meydanda ya mən  durum, ya da sən. 

Dost bilib sirrimi sənə söylədim, 

Car eylədin hər biganə yada sən. 

 

Bülbül olan gül eşqindən od anar, 

O almadı, o heyvadı, o da nar, 

Həqiqəti o düz söylər, o danar, 

Keçən günü bir yaxşı sal yada sən. 

 

Gül üz demək o deməkdi dər yəni, 

Aynəbənddi o otağın dər yanı, 

Zükur deyər:  çox sevirsən dəryanı, 

Ya qəvvassan, ya qayıqçı, ya ada sən. 
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YARAġAN  OLA 

 

Sıldırım dağ yolu nəyə gərəkdi, 

Mən gəzdiyim odu yar aşan ola. 

Təbibin zəhməti hədər gedərdi, 

Xəstə zəif ola, yara, şan ola. 

 

Guruldama, ya damcıla, ya da dam, 

Gümanadı yar busəsi ya dadam, 

Həm qohum yığıla, həm də yad adam, 

Xoş saatlı gündə yara şan ola. 

 

Zükur deyər: Ayaq basma don qara, 

Sinə bəyaz, qofta yaşıl, don qara, 

Düz düzə rast gələ, donqar donqara, 

Sevgi sevgilisnə yaraşan ola. 

 

 

 

 

 

CAVAN  TEYMUR 

 

Teymur Şamo oğlu Quliyev (Cavan Teymur) 1930-cu 

ildə Daşkəsənin Zinzahal kəndində anadan olmuşdur. Əvvəlcə 

Aşıq Ələsgərin oğlu Aşıq Talıba və qardaşı oğlu Aşıq Nəcəfə, 

sonralar isə ustad aşığımız Hüseyn Cavana şəyirdlik etmişdir. 

Azərbaycan aşıqlarının I və II qurultayının iştirakçısı olan 

Cavan Teymur uzun müddət Gəncə Mərkəzi Mədəniyyət  

Evində  Aşıqlar  Ansamblının bədii rəhbəri işləmişdir. 

Sazlı-sözlü məclislərə öz gözəl şerləri ilə rəng qatan 

Cavan Teymur Gəncədə vəfat etmişdir. 

 

 



195 

 

DAYAN 

 

Səni gördüm, canım oda qalandı, 

Alışmışam, gəl oduma sən də yan. 

Sənin dərdin bu sinəmdə əyandır, 

Mənim dərdim olacaqmı səndə yan. 

 

Tifildi, ağlayır şir gəzir alı, 

Dayanıb uzaqda şir gəzir – Alı. 

Əlində tüfəngi şir gəzir alı, 

Atammazsan, qoy mən atım, sən dayan. 

 

Cavan Teymur aşiq olub bir dinə, 

Dindirəndə bir dinməyə, bir dinə, 

Qulluq edək, bir məzhəbə, bir dinə, 

Qoşa gəzək, dolanmayan sən də yan. 

 

 

DÜġMƏMIġ 
 

Cavan ikən bir gün ağla özünə, 

Qədd əyilib, can atəşə düşməmiş. 

Körpü olub hər yetənə əyilmə, 

Eldən cida, dostandan haşa düşməmiş. 
 

Üstünü qalama hər yanan közün, 

Səbəbsiz Səməndər yandırmaz özün, 

Girmə arasına naqafil sözün, 

Soruşub mənasın başa düşməmiş. 
 

Kənar gəz iblisdən, aralan asta, 

Dəysə də gözünə hatəm libasda, 

Heç vaxt can deməyən hər yetən dosta, 

Bir bazarda bərkə-boşa düşməmiş. 
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Cavan Teymur, od içində qaynama, 

Bəhrə düşüb girdabları boylama, 

Güzarandır, keçən günnən oynama, 

Baxtın yatır, xısın daşa düşməmiş. 

 
QIFILBƏND TƏCNĠS 

 

BEġDƏRƏ 
 

İki əlim, iki gözüm aydındı, 

Bir sayılam, mayıl oldum Beşdərə. 

Mənim Məhəmmədim Əlim aydındı, 

Hansı dağla dörd baş oldu, beş dərə. 

 

Beş qəvvas iyirmi yeddi dəryaya, 

Üç yüz altmış yaz çiçəyi dər yaya. 

Bir bağıdır polad burğu dəryaya, 

Üç yüz əlli doqquz yardı beşdərə. 
 

Teymur dörd otuzla cəmdi dörd aya, 

Bir günəşə dönüb, baxdım dörd aya. 

Yeddi fəsil, beş yol açıb dörd aya, 

Haqq özü də istəmədi, beşdərə. 

 
DÜNYADA 

 

Qılıncım kəsərsiz, sözüm qiymətsiz, 

Mənim təki bədbəxt varmı dünyada? 

Talehim bəhrəsiz, özüm kimsəsiz, 

Gen dünya başıma darmı dünyada? 
 

Nə xoş gün görmürəm, nə də ölmürəm, 

Nicata gəlmirəm niyə, bilmirəm, 

Qəm-qüssə çəkirəm, onçu ölmürəm, 

Şan-şöhrətmi güdüm, armı dünyada? 
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Teymuram, xoş səsim, şirin nəfəsim, 

Əslimdə nəsim, nə də bir kəsim, 

Həyatla bəsim, yoxdur həvəsim, 

Olacaq sazlarım qarlı dünyada. 

 

 

ĠSA ĠSAYEV 
 

İsa İsayev Cavad oğlu 1931-ci ildə Tovuzun Aşağı Ayıblı 

kəndində doğulmuşdur. 1954-cü ildə Gəncə Pedaqoji 

İnstitutunu bitirmiş və pedaqoji fəaliyyətinə başlamışdır.  1957-

ci ildən etibarən ədəbi yazıları və şeirləri ilə mətbuatda çıxış 

etmişdir. Uzun illər «Həqiqət» qəzetinin (Tovuz) nəzdindəki 

Hüseyn Bozalqanlı adına «Varislər» ədəbi birliyinin rəhbəri 

olmuşdur. 

 

OLMASIN 

 

Gül bülbülsüz, yar vəfasız, 

Sular sonasız olmasın. 

Uca dağlar başı qarsız, 

Bəyaz cunasız olmasın. 
 

Günəş kimi yansın ürək, 

Yol azana yol göstərək. 

Hər nemətdən sevinc dərək, 

Ömür mənasız olmasın. 

 

Insanlarda məhəbbət də, 

Məhəbbətə dəyanət də, 

Etibar da, sədaqət də, 

Köksüz, binasız olmasın. 
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Vicdan ömrün mayasıdır, 

Dünyadan kim doyasıdır, 

Körpə evin dünyasıdır, 

Evlər dünyasız olmasın. 
 

İsa görüb dərdi-qəmi, 

Xoşbəxt olsun dayı-əmi. 

Amma vaxtsız heçcə kimi, 

Ata-anasız olmasın. 

 

MÜFƏTTĠġLƏR 
 

Kef üstündə kefimizi, 

Gəldi pozdu müfəttişlər. 

Gördük yaman qaraqabaq, 

Üzü bozdu müfəttişlər. 
 

Hardan gəldi bu bədxahlar, 

Qurdalandı köhnə axtlar, 

Aşkar oldu bəzi faxtlar, 

Bir-bir yazdı müfəttşilər. 
 

Zəif yeri tapan kimi, 

Atdı pambıq atan kimi, 

Beş korpusdu kotan kimi, 

Eşdi-qazdı müfəttişlər. 
 

Bağlamamış kitavını, 

Gözdəmədik cavavını, 

Yığıf verdik hesavını, 

Dedi: azdı- müfəttişlər. 
 

Isa sirri açma hədər, 

Üstə qoydux beş o qədər, 

Bizdən ötə, bizdən betər, 

Kələkbazdı müfəttişlər. 
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YA  QĠSMƏT 
 

(Azaflıya qabaq) 
 

Min arzu eylərəm, min cürə xəyal, 

Birinə çatmayam, çatam, ya qismət. 

Birinci addımı salamat atdım, 

Ikinci addımı atam, ya qismət. 
 

Sehirkar dünyanın toruna düşdüm, 

Aldandım üzünə, boyuna düşdüm, 

Hiyləgər zamanla oyuna düşdüm, 

Uduzam ya qismət, udam ya  qismət, 

 

İsa bu sirlərin axtarışında, 

Min illik qar yatır zirvə başında, 

Təzə bağ salıram əlli yaşında, 

Nübarın dadmayam, dadam ya qismət! 

 

 
ĠSA MÜƏLLĠM  VƏ  SƏLĠM 

 MÜƏLLĠMĠN  DEYĠġMƏSĠ 
 

          İsa müəllim 
 

Belədir, ay Səlim, dünyanın işi, 

Hər yerdə varlını saya qoyurlar. 

Kalanı möhürlü stol başına, 

Kasıbı əkinə, suya qoyurlar. 
 

          Səlim müəllim 
 

Sən elə bilirsən qanmadan qoyur, 

Tülkünü toyuğa dayə qoyanlar. 

Onun hesabına şellənir, doyur, 

Etməyir heç kəsdən haya qoyanlar. 
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             İsa müəllim 
 

Çoxları tapdayıb öz vicdanını, 

Sorur zəli kimi xalqın qanını, 

Zahirdə qoruyur guya qanunu, 

Hər sözə min rəng, boya qoyurlar. 

 

          Səlim müəllim 
 

Ayda işıq yoxdur, günəşdə hənir, 

Görünür bu bəla göylərdən enir, 

Yatır kölgəsində hey fərəhlənir, 

Əkməmiş, biçməmiş taya qoyanlar. 
 

            İsa müəllim 
 

Yoxsa dayın, pulun, bir arxan dostun, 

İstər Nizami ol, istər Ərəstun, 

Nadanlar yer tutar min dəfə üstün, 

Elmə, ilhama da maya qoyurlar. 
 

            Səlim müəllim 
 

Haqq gəzən havayı saçını yolub, 

Havayı gəlirlə çox ciblər dolub, 

Sokratın vaxtından qanmazlar olub, 

Millətin gününü vaya qoyanlar. 
 

             İsa müəllim 
 

İsa, doğruların gəmisi batıb, 

Oğrular, əyrilər o qədər artıb, 

Haqqı, həqiqəti quyuya atıb, 

Ağzına bir yekə qaya qoyurlar. 
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     Səlim müəllim 
 

Səlimdə adətdir haya hay etsin, 

Haqq işə göz yaşın gərək çay etsin, 

Allah əməyini görüm zay etsin, 

Bizim əməyimizi zaya qoyanlar. 

 

 

 

SƏFƏR  TOVUZLU 
 

Səfər Qəhrəman oğlu Məmmədov 1932-ci ildə Tovuzda 

anadan olmuşdur. Sazlı-sözlü Tovuz aşıq mühiti Səfəri aşıq 

yaradıcılığının sirlərinə yiyələnməyə vadar etmişdir. O, klassik 

və müasir aşıq poeziyasının əksər formalarında seirlər 

yazmışdır. Şeirlərinin birində: «Tovuzlu Səfərəm, təcnis 

dədəmdir, «Ruhani» anamdır, «Kərəm» lələmdir», - deyən 

ustad şair el sənətinin vurğunu olduğunu dilə gətirmişdir. 

 
BAYATI 

 

Mən aşıq dər də məni 

Gəl salma dərdə məni. 

Yüz loğman sağaldammaz, 

Bircə gün dərd əməni. 

 

Səfərəm, dosta, yara, 

Dost oldun dosta yara, 

Diliyin sahibi ol, 

Vurmasın dosta yara. 
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QALANACAN 
 

Qövr eləyən çoxdu yaram, 

Od nə lazım qalana can ... 

Üz döndərib taleh yaram, 

Döz, odlara qalan, a can. 
 

Bədən zəif, çətin yara, 

Naşı təbib çətin yara, 

Kim rast olsa çətin yara, 

Vərəmlədər qalanacan. 
 

Səfər köçər, qara qalmaz, 

Yaz gələndə qar a qalmaz, 

Cəsəd xakda qara qalmaz, 

Yüz min dərdə qalan, a can. 

 
YANASAN  LEYLĠ 

 

Yandı dilim, Leyli-Leyli deməkdən, 

Yanan qəlbim kimi yan asan Leyli. 

Doyardımmı lalə ləbin öpməkdən, 

Milyonlar qoyardım yanasan, Leyli. 

 

Qəbrim üstdən bircə gülüm üzəsən, 

Mən çay ollam sinəm üstə üzəsən, 

Buyurasan sürtəm üzüm üzə sən, 

El bir yana sən bir yanasan, Leyli. 

 

Səfər Tovuzludur, duyar dərdimi, 

O ağ sinən mənə bağlı dərdimi? 

Nakam Məftun bircə gülün dərdimi? 

Sən də mənim kimi yanasan, Leyli. 
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TƏLƏSMƏ 

 

Can eşq içrə tez yanandı, alışmağa tələsmə! 

Gedər-gəlməz, gələr-getməz, barışmağa tələsmə! 

Bir məclisdə əyləşəndə insan kimi dur, otur, 

Sual olsa cavab söylə, danışmağa tələsmə! 

 

Kim elmləri öyrənərsə çox bilər, düz danışar, 

Mərifətin, kamilliyin hər sərraf gəz danışar, 

Qiymətini ürəklərdə qoyduğu iz danışar. 

Çalış mərd ol, hər yetənnən yarışmağa tələsmə! 

 

Səfər dilər, dostumu da dosta möhtac olmasın, 

Mənə güllə atanın da cibi boş, ac olmasın, 

Qəlbi əyri, xain canda taqət, illac olmasın, 

Əsrik qanlı Tovuzluyam, soruşmağa tələsmə! 
 

 

DANIġ 

 

Yaman işlər nəyə lazım, yaxşı işindən danış, 

Dürr süzülsün dəhanından, xoş görüşündən danış. 

Atalardan misal var ki, kobud insan tez sınar, 

Pürkamallı sərin olsun, düz gəlişindən danış, 

 

Lovğalanmaq hünər deyil, olma naqqal, sərsəri, 

Bil ki, haqqa göz yumanın eşiləcək peysəri, 

Çıxardarlar ciyarını, qalar tək sümük, dəri, 

Meyl eləmə pis əmələ, pak gedişindən danış. 

 

Səfər deyər: - Tovuzluyam, heç nə bilməz uşağam, 

Canbicanın goru cənnət, mən Adəmə qurşağam, 

Bir dostluğu yumşaq görsəm, mən yumşaqdan yumşağam, 

Nə öyrənsək yenə azdır, çalış yüz bilişindən danış. 
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AZAFLI  AġIQ  YUNUS 
 

Yunus Hüseyn oğlu Həsənov 1932-ci ildə Tovuzun 

Azaflı kəndində doğulmuşdur. Azaflı Yunus el-obada aşıqlıq 

sənətini təbliğ etmişdir. Onlarla şəyird hazırlamışdır. Aşıq 

Yunusun özü isə Aşıq Usufdan dərs almışdır. 

Azaflı Aşıq Yunus 1987-ci ildə dünyasını dəyişmiş və öz 

doğma kəndində dəfn edilmişdir. 

 

ÇOX  SAĞ  OL 
 

Arifin qohumu şair Həşimin ona göndərdiyi 

 razılığa cavab 

Aldım məktubunu, ay Əlizadə, 

Mən sağam qardaşım, sən də çox sağ ol, 

Şer tək bir inci varmı dünyada, 

Mədəni, məskəni məndə, çox sağ ol. 

 

Allam salamını, olmam təkəbbür, 

Bu necə suvaldı ey alimi-pur, 

Kəlamında məna, qələmində nur, 

Veribsən sözlərə rəndə, çox sağ ol. 

 

Sənət aləmində dalıb xəyala, 

Arifin dərsini vermişəm əla, 

İnşallah yetişər gözəl kəmala, 

Böyüdübsüz belə bəndə, çox sağ ol. 

 

Aşıq Yunis, özü, təkdi, eşqi tək, 

Bu sənətdə üslubu tək, məşqi tək, 

Nur çiləyir, ətir, ənbər müşgi tək, 

Məhəbbətin bu sinəmdə, çox sağ ol. 
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MƏHƏRRƏMOV MUSEYIB  
  

Museyib Bayram oğlu Məhərrəmov 1932-ci ildə Tovuzun 

Qovlar kəndində dünyaya gəlmişdir. Müharibə iştirakçısı 

olmuşdur. Müharibədən ikinci dərəcəli əlil kimi el-obasına 

dönən Qovlarlı Müseyib aşıq yaradıcılığına rəngarəng töhfələr 

bəxş etmişdir. 

 

OLA 
 

Kef də çəksən, qəm də çəksən, 

Əhli-halın yanda ola. 

Qismət olsa yaxşı günün, 

Gələ ömrün sonda ola. 

 

Haqq çağırıb səsdəyənin, 

Ona hörmət bəsdəyənin, 

Arzum var mən istəyənin,  

Namus, qeyrət qanda ola. 

 

Ey Müseyib, sən doğru yaz, 

Qoy olmasın mənasız, az, 

Heç kim dağı oynadammaz, 

Əgər dağ, dağ yöndə ola. 

 

 

OLA BĠLMƏZ 
 

İllər boyu torpax yığsan üstə-üstə, 

Dağ qoysan adını, dağ ola bilməz. 

Böyürtkən kolunu əkib bitirsən, 

Yüz çalış, yüz bəslə bağ ola bilməz. 
 

Bir kimsənin həddən aşsa ədası, 

Nifrətnən yayılar eldə sədası, 
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Yüz söz verə doğru çıxmaz vədəsi, 

Onun əqiydəsi sağ ola bilməz. 
 

Budur, Müseyibin sözünün düzü, 

Doğru söz eşitsə təstiqlər özü. 

Hiyləgər, fitnəkar adamın üzü,  

Dost-tanış yanında ağ ola bilməz. 
 

 

DĠVANĠ 
 

 

Xeyirdeyən insana ləc dinənə nə deyəsən, 

Sirdaşının arxasında sinənə nə deyəsən, 

Xain çıxan ilqarına çəkəndə xəcaləti, 

Xəcalətin atəşinə yanana nə deyəsən. 
 

Dərrakələr eyni deyil, ayrıdı hər sərdəki, 

Ada layıq qeyrət, ardı axıldı nəzərdəki. 

Haqq danışsan taxsırkarsan zahirdə yek yerdəki, 

Yersiz yerə əsil insan qınayana nə deyəsən. 

 

Müseyib də cani-dildən axtarar həqiqəti, 

Dərk eyliyər, aydın seçər haqqınan ədaləti, 

Yaltaxlıxnan nadanlara eyliyən itaəti, 

Haqdan keçə, haqsızlığa inana, nə deyəsən. 

 

 

 

 

HƏSƏN YUSĠFLĠ 
 

Məhərrəmov Həsən Yusif oğlu 1932-ci ildə Tovuz 

rayonunun Qədirli sovetliyində Cilovdarlı kəndində 

doğulmuşdur. 
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QALMAZ 

 

Dəli könül, uyma vara, 

Gedər əldən, var da qalmaz. 

Bürünübdür hər yer qara, 

Küsər bizdən, qar da qalmaz. 

 

Qonşuluqda yaxşı dolan, 

Əhsən desin gendən baxan. 

El sözünə qulaq asan, 

Ömür boyu darda qalmaz. 

 

Yusifliyəm, könül barı, 

Vermə əldən ixtiyarı. 

Biz unutsaq etibarı, 

Namus, qeyrət, ar da qalmaz. 

 

 
DÜNYA 

 

Əziz mehribanım, incimə məndən, 

Qalmayıbdır xeyri-karı dünyanın. 

İstərəm söz qoşam birlikdə sənnən, 

Köklənir tərsinə tarı dünyanın. 

 

Məclislər qurulub çalınmır hava, 

Gülməxmər alınmır, bez gedir baha, 

Tükənib səbirim qalmayıb daha, 

Öyrədir bülbülü, sarı dünyanın. 

 

Yusifli, əhvalım birtəhər oldu, 

Seyraqub tutduğu dil əyri oldu, 

Talandı torpağım, gülşənim soldu, 

Xəlvət talan çəkir xarı dünyanın. 
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CƏFƏRQULU   QOġQARLI 
 

İsayev Cəfərqulu Cəlil oğlu 1932-ci ildə Daşkəsən 

rayonunun Zağalı kəndində dünyaya göz açmışdır. 

Daşkəsən rayonunda məsul vəzifələrdə çalışmışdır. El 

arasında hörmət və məhəbbət qazanan Cəfərqulu İsayev 1970-

ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

 

SULAR 
 

Sular, şəffaf sular, a nurlu sular, 

Həyata can verən a duru sular. 

Haraya gedəndə axın qarşımdan, 

Siz uğurlusunuz, uğurlu sular! 

 

Sular diyarından keçməsəm olmaz, 

Suları sulardan seçməsəm olmaz. 

Hər daşın dibindən axan bulağın, 

Əyilib gözündən içməsəm olmaz. 
 

Sular-həyatımdı, sular canımdı, 

Sular damarımda axan qanımdı. 

Sulara biganə baxan hər naşı 

İnanın, ən böyük göz düşmanımdı. 
 

Tərlan oylağıdı bizim bu dağlar, 

Gəl çıxaq seyrinə özgə hüsnü var. 

Qorxma dişlərinin göynəməsindən, 

Şəfa qaynağıdır soyuq bulaqlar. 
 

Gəl içək sulardan, doyunca içək, 

Gəl burda suları sulardan seçək. 

 

 

 



209 

 

YOLLAR 

 

Əzrayıla deyin gəlməsin hələ, 

Mənim neçə-neçə arzularım var. 

Payızda bağlanan şərt əsasında, 

Yolumu gözləyir yollarda yollar. 

 

Deyin imkan versin yolları çəkək, 

Körpülər düzəldək, bulaqlar tikək, 

Zəhmətdən zövq alaq, beş gün kef çəkək, 

Nə biz inciyərik, nə itər yollar. 

 

Qismət olub bir də düşsə güzarım, 

Sorardım yolunu buz bulaqların, 

Əgər varsa etibarı dağların, 

Onlar da Cəfərə şəfa arzular. 

 

MƏNĠM 

 

Şöhrət kömək etmir can əyiləndə, 

Görünür gözümə məzarım mənim. 

Əyibdi qəddimi salıbdı dala, 

Sağalmaz, qurtarmaz azarım mənim. 

 

Şəfalı dağlarda doğulsam da mən, 

Bir zövq almamışam güldən, çəməndən, 

Ürək xəstə, böyrək xəstə, ah nədən, 

Qəm-fəğan olubdu güzarım mənim. 

 

Cəfərəm, qəlbimin min naləsi var, 

Mənə göz dağıdır soyuq bulaqlar, 

Gülməyir üzümə yaşıl yaylaqlar, 

Xəzana dönübdü gülzarım mənim. 
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GEDĠRƏM 

 

Gənc ikən ağardı saçım, qocaldım, 

Bəlkə çatdım o məkana gedirəm. 

Qartal kimi qanad çalıb ucaldım, 

Üz çevirib gülüstanə gedirəm. 

 

Bir güllü bağçadır hər elin bağı, 

Bir zəngin bostandır müxtəlif tağı, 

Mədəndir, xəznədir zəngin bulağı, 

İçmək üçün o ümmana gedirəm. 

 

Mən Cəfərəm, hər bir elimə həvəskar, 

Xəstəyəm, könlümün öz təbibi var, 

Səfərimə uğur deyib bir nigar, 

Yetmək üçün o canana gedirəm. 

 

GƏLSĠN 

 

Zalım fələk qəfil əydi qəddimi, 

Xəbərdar eyləyin dostları gəlsin. 

Dünya vəfasızdır, ayırdı bəlkə, 

Hər kəsin varsa da ilqarı gəlsin. 

 

Söndü üfüqlərdə, söndü taleyim, 

Zirvəli dağlardan endi taleyim, 

Yoxsa tərsinəmi döndü taleyim, 

Qəlbimin kamanı və tarı gəlsin. 

 

Adım Cəfərqulu, yük tutdum yasdan, 

Ayrıldım əməldən, işdən və dostdan, 

Könlümə vədəsiz çökdü zimistan, 

Bir də inanmıram baharı gəlsin. 
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MƏNIM 

 

Sevincdənmi, kədərdənmi bilmirəm, 

Yaşardı bir anda gözlərim mənim. 

Xoş dillən, dəyməsin, ey dost məktubu, 

Heç kəsin qəlbinə sözlərim mənim. 

 

Doymamış gəzməkdən şehli dağları, 

Saraldı ömrümün bağçası-barı. 

Mənzil uzaqdadır, yol deyil yarı, 

Kəsilib taqətdən dizlərim mənim. 

 

Nə qədər qüdrətli olsa da dərman, 

Acizdir hökmünü verəndə zaman, 

Cəfərəm, dünyadan etsəm köç-karvan, 

Olacaq dağlarda izlərim mənim. 

 

MEHRIBAN 

 

Söylə hansı dərdə düşübsən ki, sən, 

Soldurubsan gül yanağı, Mehriban? 

Kömürə dönübdu sirin-sifətin, 

Gedib gözəlliyin ağı, Mehriban. 

 

 Mən Məcnun deyiləm, sən də ki, Leyli, 

Gəzək bu elləri dili gileyli. 

Yoxsa ki, eşqinin o güclü meyli, 

Əridib qəlbində ağı, Mehriban? 

 

Eşqin, məhəbbətin qüdrətini sən, 

Gərək ki, anlayıb yaxşı biləsən. 

Saldın Qoşqarlını dildən-dilə sən, 

Çəkibsən sinəmə dağı, Mehriban. 
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ALAKOLLU  ĠDRĠS 

 
İdris Hüseyn oğlu Abdullayev 1934-cü ildə Tovuzun 

Alakol kəndində anadan olmuşdur. Saza-sözə böyük maraq 

göstərmişdir. Mükəmməl saz çalmış, 18-ə yaxın irili-xürdalı 

dastan bağlamışdır. Azaflı Mikayıla qulluq göstərmişdir.  

 

                      BAYATILAR 
 

Əzizinəm Qarabağ, 

Gəl Muğanda qara bax, 

Araz böldü, zülm oldu, 

Bölünməsin Qarabağ. 

 

Əziziyəm bu eldən, 

Bu mahaldan, bu eldən, 

Əziz qonaq inciməz, 

Tovuz adlı bu eldən. 

 
DƏRDĠN ALIM 

 

Mərdlər dosta can sağlığı, 

Dilər keçər, dərdin alım. 

Başa qaxmaz hörmətini, 

Elər keçər, dərdin alım. 
 

Fələk, gəl qatma başımı, 

Unutmaram sirdaşımı, 

Vəfalı dost göz yaşımı, 

Silər keçər, dərdin alım. 
 

İdris qəlbin xoş niyyətdi, 

Verən-alan təbiətdi, 

Ariflərdə xassiyyətdi, 

Bilər keçər, dərdin alım. 
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GĠLEYLĠYƏM 

 

Mən həyatı anlayalı, 

Nadanlardan gileyliyəm, 

Oxuduqca tarixləri, 

Dövranlardan gileyliyəm. 
 

Işə salıb tamahını, 

Kəsən xalqın kütahını, 

Şöhrət üçün allahını, 

Dananlardan gileyliyəm. 

 

Yersiz yerə zəhlə tökən, 

Gül yerinə qanqal əkən, 

Ağsaqqala çomaq çəkən, 

Cavanlardan gileyliyəm. 
 

Anasına çul göstərən, 

Arvadına ləl göstərən, 

Dədəsinə yol göstərən, 

Oğlanlardan gileyliyəm. 
 

İdris deyər yervəyerdən, 

Gen qaçaram gicbəsərdən, 

İnsanlığa beyxəbərdən, 

Nadanlardan gileyliyəm. 

 

 
BU  DAĞLARDA 

 

İlahinin zinyəti var, 

Bu dağlarda, bu dağlarda. 

Min sehirli xilqəti var, 

Bu dağlarda, bu dağlarda. 
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Yaradıbdı görün nələr, 

Min tükənməz xəzinələr, 

Xəlq eləyib möcüzələr, 

Bu dağlarda, bu dağlarda. 
 

Koroğlunun düz ətri var, 

Ələsgərin söz ətri var, 

Vurğunun da öz ətri var, 

Bu dağlarda, bu dağlarda. 
 

Duman-çəni karvanıdı, 

Səba yeli sarvanıdı, 

Çiçəklər can dərmanıdı, 

Bu dağlarda, bu dağlarda. 

 

İdris deyər səfası var, 

Neçə dərdin dəvası var, 

İstisuyun şəfası var, 

Bu dağlarda, bu dağlarda. 

 

 

QOCALMAZMI? 

 

Kəmsavad Məhəmmədə qabaq 
 

A Kəmsavad, bəs aranda, 

Daxma quran qocalmazmı? 

Düzənlikdə cıdır açıb, 

Şumda yoran qocalmazmı? 

 

«Dete» udan çəmənlikdən, 

«Göy-daş», «Kükürd tənəklik» dən, 

«Metafoslu» çiçəklikdən, 

Ətir soran qocalmazmı? 
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İdris mərhum öz varından, 

Xəstə mədə ac qarından, 

Əgər tapsa marqarindən, 

Şorva vuran qocalmazmı? 

 

SƏS  VERĠRĠK 
 

Haray salıb ormanlara 

Hər cəhətə səs veririk, 

Talan çəkib xırmanlara, 

Bərəkətə səs veririk. 
 

Ac gələni doydurmağa, 

Dərimizi soydurmağa, 

Eli viran qoydurmağa, 

Xəyanətə səs veririk. 
 

Keçən günü ana-ana, 

Dinimizi dana-dana, 

Cəhənnəmdə yana-yana, 

Biz cənnətə səs veririk. 
 

Yazı yazır qolladırıq, 

Quyu qazır salladırıq, 

Qardaş olsun - alladırıq, 

Sədaqətə səs veririk. 
 

Sarı yağnan yağlayırıq, 

Sarımsaqnan dağlayırıq, 

Gülə-gülə ağlayırıq, 

Bu vəhdətə səs veririk. 

 

Nə olubdu bu millətə, 

Gündə düşür bir zillətə, 

Nə insafa, nə mürvətə, 

Nə qeyrətə səs veririk. 
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Alakollu İdris haqdan, 

Bəla enib neçə vaxdan, 

Adil Şahı salıb taxtdan, 

Səltənətə səs veririk. 

 

 

ƏL  ÇALIRIQ 

 

Ürəyimdə milyon dərd var, 

Bilə-bilə əl çalırıq, 

Bir – birimizə hər kələyi, 

Gələ-gələ əl çalırıq. 

 

Tullamışıq namus – arı, 

Görən kimdir günahkarı. 

Özgələrə dövlət-varı, 

Bölə-bölə əl çalırıq. 

 

Bir duyan yox ağrımızı, 

Minən basır yağrımızı, 

Yalan sözlər bağrımızı, 

Dələ-dələ əl çalırıq. 

 

Araz keçir aramızdan, 

Qanlar süzür yaramızdan, 

Dahiləri sıramızdan, 

Silə-silə əl çalırıq. 

 

Şillə dəyir üzümüzə, 

Barmaq girir gözümüzə, 

Urra deyib özümüzə, 

Gülə-gülə əl çalırıq. 
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Kiminkidir keçən naxır, 

Kimlər yeyir, kimlər baxır, 

Ağzımızdan nəfəs çıxır, 

Ölə-ölə əl çalırıq. 
 

Var-yoxları xaşdamışdıq, 

Gönnərimizi aşdamışıq, 

Kişiliyi boşdamışıq, 

Elə -belə əl çalırıq. 
 

İdris deyər elimizdə, 

«Davay-davay» dilimizdə, 

Şər mətahı belimizdə, 

Şələ-şələ əl çalırıq. 

 

 

DÜNYANDA 

 

Gərdişin gülməli işdəkləri var, 

Mən ki, baş açmadım haşa dünyada. 

Kiminin talehi gülür üzünə, 

Kiminin ki, dəyir daşa dünyada. 
 

Kiminin qəlbini fələk dağlayır, 

Kimisinə məlhəm qoyub bağlayır, 

Beşi gülür, yüzü baxıb ağlayır, 

Xeyir-şər yaranıb qoşa dünyada. 
 

İndi moddu haqqa boyun  əyilmir, 

Heç kəsin günahı üzə deyilmir, 

Beş manatlıq papaq alıb geyilmir, 

On qapaz dəyir başa dünyada. 
 

Bir misaldı el saxlayar aşığı, 

Düşsə könüllərə haqqın işığı, 
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Dayın gərək, pulun gərək açığı, 

Kimdi baxan ağıl, huşa dünyada. 
 

Alakollu İdris həyata baxıb, 

Od ilə oynayıb, sel ilə axıb, 

Kişilik ceyranın belinə çıxıb, 

Oğulsan tap, dolan, yaşa dünyada. 

 

TƏCNĠS 
 

Sanki baxtım bahar yuxusu yatır, 

Oyanmır gecikir ay ana dandı, 

Fürsət yoxsulunun düş butağında, 

Kəsəcək ağacın ayə nadandı. 
 

Tarçılar tarına salar sim sarı, 

Yaralıyam yaram çəkib sim sarı, 

Əsil olan gəzər tapar simsarı, 

Naxələf zatını, ay ana, dandı. 
 

Alakollu İdris sevməz nəs öyləd, 

Nanəcibi sən nə dindir, nə söyləd, 

Yaxşının yurdunda qalsa nəs öyləd, 

Atanın nə haqqı ay anadandı. 

 
CIĞALI   TƏCNIS 

 

Ağ kağız üstündə süzür qələmim, 

Şirin sətirləri ay düzə-düzə. 

                   Aşıq deyər ay düzə, 

                   Ahu çıxar ay düzə, 

                   Yandı haqqın çırası, 

                    Şölə saldı ay düzə. 

Kotan nə bilir ki, kağan nə çəkir, 

Çıxanda səhraya ay düzə-düzə. 
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Xənnas əməlində müdəm al çalar, 

Vicdan əzabından rəngim al çalar. 

                        Aşıq deyər al çalar, 

                        Bağda bitər alçalar. 

                        İnsan olan dünyada, 

                        Ucalar, gah alçalar. 

Hamı bir olarsa qiymət alçalar, 

Fikir ver əyriyə ay düzə-düzə. 

   

Idris, mətləbini versin İlahi, 

Xoryada tezliklə ver sin ilahi. 

                     Aşıq deyər ilahi, 

                     Yetiş dada, ilahi. 

                     Dost ucundan çəkmişəm, 

                    Ay-gün nədir ilahi. 

Hamıya qəlbincə  versin ilahi, 

Gərək sınıx könül ay düzə-düzə. 

 

 

 

 

MƏCĠD ABBASOV 
 

Abbasov  Məcid Polad oğlu 1936-cı ildə Daşkəsən 

rayonunun Qabaqtəpə kəndində doğulmuşdur. Yazdığı gəraylı, 

qoşma və təcnislər aşıqlar tərəfindən sevilə-sevilə oxunur. 

 

MƏNĠM 

 

Dar günümdə yada salan, 

Var şahlar şahım mənim. 

Dara düşsəm kömək durar, 

Olar pənahım mənim. 
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Həm adildi, həm qadirdi, 

Hər iş ona agahdı,  

Qulluğunda var günahım, 

Çoxdu günahım mənim. 

 

Hüzurunda günahkaram, 

Çoxdu səhvim, bağışla. 

Çalışdım yaxşı ad alım, 

Yoxdu nəfim, bağışla. 

Qəlbi təmiz pak insanam, 

Aldatmaz nəfsim məni, 

Həm adilsən, həm qadirsən, 

Ey qibləgahım mənim. 

 

Sahibsizə sahib duran 

Özün yetiş dadıma, 

Hər an səni könlüm istər,  

Gəl yetir muradıma,  

Səbəbkarsan səbəb səndən, 

Qoyma yanım oduma, 

Yerə-göyə qərar qoyan, 

Sən ol pənahım mənim. 

 

MƏNĠM 

 

Hər insana qismət verən, özün yetir qismətim, 

Pünhan sirri aşkar görən, sən alçaltma ismətim. 

Dara düşsəm köməyim ol, əyilməsin qamətim, 

Qoy silinsin ürəyimdən, amanım, ahım mənim. 

 

Şahi-Mərdan, yetiş dada, imdadıma gəl yetiş, 

Mən fəqiri salma oda, fəryadıma gəl yetiş. 

Ağam Əli, köməyim ol, qoyma gedim bada mən, 

Nitqtm, sidqim, kömək dilər, göstər irahım mənim. 
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Hər dəyqənin bir hökmü var, hər saatın bir anı, 

Aldanma gəc xəyalına, oda salma cahanı. 

Yaradanım yaradanda fərq qoymayıb insanı, 

Üstümüzdə bərqərardı Bərilahım mənim. 

 

Dinim İslam, Kəbə qibləm, bağlıyam hər an sənə, 

Ey ümidgah, eylə agah, inansın insan sənə, 

Yerə-göyə qərar qoyan, heyrandı cahan sənə, 

Məcidəm, səhvim bağışla, sirri ilahım mənim. 

 

 

 

 

ADIL QAYMAQLI 
 

Adil Nəsib oğlu Əliyev 1936-cı ildə Qazağın Qaymaqlı 

kəndində anadan olmuşdur. Ali təhsilli  həkim kimi Daşkəsən, 

Tovuz və Bakıda işləmişdir. Sənəti ilə birlikdə bədii 

yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. Həkim şair Adil Qaymaqlı 

1984-cü ildə vəfat etmişdir. 

 

 

AĞARMA SAÇIM, AĞARMA 

 

Qoy, küsməsin qardaşlarım, 

Gözlərim tək, qoşa varım, 

A dar gündə mərd vüqarım, 

Ağarma saçım, ağarma. 

 

Bacılarım salmasın köç, 

Yanaqları solmasın heç, 

Günahımdan sən özün keç, 

Ağarma saçım, ağarma. 
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Özün tapşır nazlı yara, 

Qoy, salmasın başa qara, 

Ölüm hara, de mən hara? 

Ağarma saçım, ağarma. 

 

Balalarım mənə baxır, 

Canımı yandırıb yaxır, 

Gözlərimdən leysan axır, 

Ağarma saçım, ağarma. 
 

Bax, yenicə atıbdır boy, 

Yaralarım verməyib hoy, 

Qoy eyləyim Elçinə toy, 

Ağarma saçım, ağarma. 
 

Etibarım gəlib coşa, 

Yeni keçib on beş yaşa, 

Qoy, onunla gəzim qoşa, 

Ağarma saçım, ağarma. 
 

Çəkdirəndə mənə cəfa, 

Eylə dərdə özün şəfa, 

Qoy, küsməsin qızım Vəfa, 

Ağarma saçım, ağarma. 

 

Qayalara dəyib oxum, 

Çıxıb əldən varım, yoxum, 

Qalıb azım, gedib çoxum, 

Ağarma saçım, ağarma. 
 

Ağaranda rəngin inan, 

Gələcəyə qalmır güman, 

Dəryaya köməkdi ümman, 

Ağarma saçım, ağarma. 
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Fələk məndən min bac alıb, 

Gah alçalıb, gah ucalıb, 

Deyillər Adil qocalıb, 

Ağarma saçım, ağarma. 

 

 

OLMAZ 

 

Vətən qızı, nə gəzirsən məzarı, 

Məzarda qaydadır, etibar olmaz. 

Yenə zalım fələk pozdu ilqarı, 

O da, çox insana vəfadar olmaz. 

 

Əzizinəm yar-aşsın, 

Can məzara, yaraşsın, 

Sinəm üstdən yol açım, 

Ayaqlasın, yar aşsın. 

 

Bir məzar, bir tabut, beş metrə kəfən, 

Qapqara torpaqdır, baxırsan hər yan, 

Şöləsi zimistan, şəfəqi hicran, 

Əzrayıl gəlişi, xoş xəbər olmaz. 

 

Əzizinəm dərdə mən, 

Çox dözmüşəm dərdə mən, 

Canımı, alıb gedib, 

Tək qalmışam darda mən. 

 

Şirin söhbət eylə, qəlbimi güldür, 

Bir danış sözünü, dərdini bildir, 

Dərdi-qəm içində Qaymaqlı Adil 

Bu fani dünyada, bəxtiyar olmaz. 
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Əzizinəm, sən də yan, 

Qəm odunda sən də yan, 

Canım çoxdan alışıb –  

Mən yanıram, sən dayan. 

 

 

DEYĠLƏM 

 

Ağlaya-ağlaya gedən maralım, 

Əlini əlimdən üzən ha, döyləm. 

Belə inad etmə, qadanı alım,  

Səndən ayrısınnan gəzən ha, döyləm. 

 

Hər sözün üstündə incimə yardan, 

Bir də söhbət açma dövlətdən, vardan, 

Az danış qonşuya gedəndə hərdən, 

Mən, sənin arzunu pozan ha, döyləm. 

 

Yenə yaş tökürsən sən, için-için, 

Bəs edər bu qədər, bir danış, bir din, 

Gülməsə üzümə balaca Elçin, 

Bu qədər ağrıya dözən ha, döyləm. 

 

Hələ cavan ikən itirdim atam, 

Ağladı qardaşım, ağladı anam, 

Sən də incidirsən a, nazlı sonam, 

Bu qəm dəryasında üzən ha döyləm. 
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ƏZĠZ  MƏFTUN 

 
Əziz Həsən oğlu Hüseynov 1936-cı ildə Tovuzun 

Mülkülü kəndində anadan olmuşdur. Hələ uşaqlıq illərindən 

sazlı-sözlü aləmin vurğununa çevrilmişdir. On səkkiz yaşında 

ikən Leyla adlı bir qıza vurulmuş və bu  sevginin timsalında da 

özünə «Məftun» təxəllüsünü götürmüşdür. Atası Mülkülü 

Həsən onun bütün bədii irsini mühafizə etmişdir. 

Əziz Məftun 1978-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

 

 

BAYATILAR 

 

Əziziyəm qar dayandı, 

Yar keçdi, qar dayandı. 

Məftun yandı yar üçün, 

Alışdı qar da yandı. 

 

Əzizim külüng çapdı, 

Fərhad çapdı, külüng çapdı, 

Fərhad dağları çapdı, 

Fərhadı da külüng çapdı. 

 

Məftun deyər su dayandı, 

Axmadı su dayandı. 

Suya girdim keşməyə, 

Alışdı su da yandı. 

 

Əzizim qoyun dərdi, 

Çobanın qoyun dərdi. 

Çoban salxım üzüncə, 

Bağban bir qoyun dərdi. 
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QURBAN  OLDUĞUM. 

 

Nə üçün üzünü çevirdin məndən, 

Alaca gözünə qurban olduğum. 

Səndən ayrı bir saniyəm olmasın, 

Şirincə sözünə qurban olduğum. 

 

Şükürlər bu günə el şairiyəm, 

Əsil sevənlərin mən də biriyəm, 

Sevən könüllərin gizli siriyəm, 

Mən yarın özünə qurban olduğum 

 

Könüldə arzumu açam bir qıza, 

Məftunam, əzəldən bir güllü yaza, 

Söyləyəm dərdimi beş telli saza, 

Məhəbbət gözünə qurban olduğum. 
 

 

 

MƏNĠ 

 

Əşqindən büründüm qəm libasına, 

Qəsd üçün salmısan bu hala məni. 

Əşqiyin oduna artıq yanıram, 

Söndürməz aləmdə piyala məni. 
 

Sevincindən xına yaxdı əlinə, 

Səbəb nədir yalan gəldi dilinə, 

Xub yaraşır gümüş kəmər belinə, 

Sən özün salaydın kaş yola məni. 
 

Məftun həqiqətin oldu tərəfi, 

Neynədi de ona əşqiyin səfi, 

Üzü yaqut kimi, zülfləri əfi, 

Hər gecə salırsan xəyala məni. 
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AY ÜZÜM-ÜZÜM 

 
Eşqin dənizində qəvvas könlüm, 

İstərəm batmayım, ay üzüm-üzüm. 

Həyat güllərinin bir təzəsini, 

Açanda qoxlayım ay üzüm-üzüm. 

 
Sən mənim sevdamın mərdanəsisən, 

Sönməyən şəmimin pərvanəsisən, 

Ümid otağının dürdanəsisən, 

Kaş səndən dönməsin ay üzüm-üzüm. 

 
Səndəki gözəllik istəməz isbət, 

Sevən də sevəndən edərmi qeybət, 

Yay kimi qaşların hilala nisbət, 

Çox çətin ələrim ay üzüm-üzüm. 

 
Gələcək günləri özün yada sal, 

Daha axirəti eyləmə xəyal, 

Dilin lala dönər, deməz könlüm al, 

Kəsib söyləyərmi ay üzüm-üzüm. 

 
Dost olan dostuna qoyar hörməti, 

İtirməz saxlayar hər məhəbbəti, 

Məftunu qocaltdı yarın həsrəti, 

Dəymədi üzünə ay üzüm-üzüm. 
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 YETKĠN QƏġƏM 
 

Qəşəm Ələkbər oğlu Məmmədov (Yetkin Qəşəm) 1937-

ci ildə Goranboy rayonunun Dəliməmmədli qəsəbəsində 

anadan olmuşdur. Atası Ələkbər Qızılvəngli Aşıq Alının qız 

nəvəsidir. 

Yetkin Qəşəm 2004-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. 

 

DAYAZDAN  DANIġ 
 

Ağılın, kamalın, düşüncən varsa, 

Dərində olsan da, dayazdan danış. 

Xəyal köhləninə bir qamçı vurub, 

Yolunda qış olsa da yazdan danış. 
 

Gəlmədin görüşə könlüm incidi, 

Söylədi: - İncimə, inciyirsən, inci di. 

Gördüm ki, sözləri dürdü, incidi, 

Dedim: - Günahım çoxsa, day azdan danış. 
 

Yox qəlbimin nə sultanı, nə şahı, 

Istəmirəm, nə vəziri, nə şahı. 

Nə döndərər, düz yolundan nə şahı, 

Qəşəm bildiyini day az, danış. 

 

YARADAN QALIR 
 

Sağalmayıb, sızıldayır sinəmdə, 

Eşqimə vurduğun yaradan qalır. 

Niyə dönük çıxdın əhdə-ilqara, 

Bu aləmə şahiddir, yar, ad, an qalır. 
 

Ruhumu əlində tutana bax bir, 

Sahilsiz ümiddən tut, ana bax bir, 

Nə gözəl nemətdir tut ana, bax bir, 

Kim əkib afərin, yaradan qalır. 



229 

 

 

Eşqin damla-damla xəyala damdı, 

Gördüm ki, ürəyim xəyala damdı, 

Sanma ki, Qəşəm, xəyal adamdı, 

Yardı zülmətləri, yara, dan qalır. 

 
BĠRƏ – MĠN 

 

Vara yox deyəni yox etsin Allah, 

Qoy artsın var deyəni birə-min. 

Ac qarın doyurmaz namərd olan kəs, 

Eşit bu sözümü gəl al bir əmin. 
 

Əvəz etməz heç divarda qar, daşı, 

İstəyirsən necə dağdan qar daşı, 

Yüz dost olsa, əvəz etməz qardaşı, 

Görüb bunu, deyib bunu, bir, əmin. 
 

Sev bu suyu, sev torpağı, sev gili, 

Qəşəm kimi ol əbədi sevgili, 

Hər gül üzə söyləmə sən sevgili, 

Bəxt adına yüz at gəlsə, birə min. 

 

 
YARATDI 

 

Xəyalım toruna düşdü yar yenə, 

Surəti qəlbimdə tufan yaratdı. 

Gözündən gözümə ox dəydi sanki, 

Bildim ki, bu oxu ancaq yar atdı. 
 

Yüksəldi göylərə qəlbim tamahı. 

Dəyişməz, qaytarmaz, min cür tam ahı. 

O adam mərddir ki, qovur tamahı, 

Qalsa da piyada, rəqib, yar atdı! 
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Nifrət, Qəşəm, nəs həftəyə, nəs ilə, 

Oturma nəs ilə, durman nəs ilə, 

Babalardan əmanətdir nəsilə, 

Namusumuz, qeyrətimiz yar, atdı! 

 
 

ODUNA 

 

Alimin biliyi azalmaz inan, 

Fələyin hökmüylə getsə oduna. 

Adətdir qananlar alışmalıdır, 

Namərdin, qanmazın yanan oduna. 

 

Tərs səslənir dilimdə tərsin adı, 

Evlər yıxar tərs hökmü, tərs inadı. 

Kim od tapdı, kimlər tər sınadı, 

Buyur axtar, səndə ara od, una. 

 

Qəşəm deməz, bəyaz qışı, qış qırdı, 

Gədiklərdə didərgini qış qırdı. 

Neçə insan nalə çəkdi qışqırdı, 

Yalvardılar çörək üçün od, una! 

 
 

YAXAM ƏLĠNƏ 

 

Nabələd yollarda büdrəmədim mən, 

Çox keçdi namərdin yaxam əlinə. 

Suala sualla cavab verərəm, 

Düşsən yüz alimə, ya xam əlinə. 
 

Həmişə düz olsan, haqqa-ilqara, 

Xoş keçər ruzigar, gəlməz il qara. 

Zimistan güc gəlsə, dönsə il qara, 

Bir de təbiətin yox əməli nə? 
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Ədalət axtaram, Qəşəmi dinlə, 

Gəl sən ayrılmaynan bəşəri dinlə, 

Kim desə bu yolda ağla, di inlə, 

Beləsin günahın yax əməlinə. 
 

 

YARANAR GEDƏR 

 

Tərəqqi, tənəzzül əkizdi, qardaş, 

İnsanla bərabər yaranar gedər. 

Qədirbilməz, hax tanımaz olannan, 

Ehtiyaca görə yaranar gedər. 

 

Çəkildi qarşımda gün aha batar, 

Alışdı dərdimdən gün aha batar, 

Sirrini bilənlər günaha batar, 

Yarın xonçasında yara nar gedər. 
 

Yar üçün bitirdim bir gilə narı, 

Yar bizə qıymadı bir gilə narı, 

Ay Qəşəm, çal-oxu, bir «Gilənarı», 

Yar sevən ürəkdən yar anar gedər. 
 

 

YA TAĞIN ĠNDĠ 
 

Amansız fələyin bu gərdişində, 

Sərasər dolanıb yat, ağın indi. 

Saldıqca qəlbinə dünya işini, 

Göylərə çəkərsən yatağın indi. 
 

Unutma qəlbindən daim tər sini, 

Üzünə açıqdır baxsan dər sini, 

Cavansan, hicranın tanı tərsini, 

Bilməzsən xakıda yatağın indi. 
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Yetkin Qəşəm, dolan yenə bu dağı, 

Solmamış ömrünün açan budağı, 

Ya qismət, ya kəfən bud, ağı, 

Danəsən turuncu, ya tağın indi. 
 

 

 

NƏ DANƏSƏN SƏN 
 

Sərri sınan sərsərimin sərində, 

Nə əsli yerlisən, nə danəsən sən. 

Nə zəka əhlinə şərik deyilsən, 

Nə ayrı sayılan nə danəsən, sən. 

 

Yaxşı eşit, gəl sədasın sağ-sağ an, 

El içinə sağ yarayar, sağ sağan. 

Nə qanır ki, dərk eləyə sağsağan, 

Çətindir haqq işi, nə danasan sən. 

 

Tər çalışsan, alacaqsan tər, təri, 

Nan halaldır, gətirəsən tər təri, 

Qəşəm istər çay içində Tərtəri, 

Qananlar yanında nə danasan sən? 

 

 

 

 

BOZALQANLI  XALIQVERDĠ 
 

Xalıqverdi Məmmədalı oğlu Namazov 1937-ci ildə 

Tovuzun  Bozalqanlı kəndində dünyaya gəlmişdir. El 

ədəbiyyatına böyük maraq göstərmişdir. Buna görə də Əkbər 

Cəfərovdan aşıqlıq sənətini öyrənmişdir. Dörd ildən sonra isə 

dəmirçi Aşıq Hüseyinin yanında şəyirdlik etmişdir. Bozalqanlı 

Xalıqverdi gözəl şeirlər yaratmışdır. 



233 

 

BAĞLAMA – TƏCNĠS BAYATI 
 

Əzizim sudan gəldi, 

Töküldü su dan gəldi, 

Hər yan qaranlıq olar, 

Şamımız sudan gəldi. 

 

Aşiqəm oda bənzər, 

Evləri oda bənzər. 

Anası təmizlikdi, 

Balası oda bənzər. 

 

Su deyirəm axır hey, 

Dolu durur, axır hey. 

Bir dağda yeddi bulax, 

Dörd tamı var, axır hey. 
 

 
BƏNZƏTMƏ 

 

Səni gördüm yenə könlüm açıldı, 

A dağlar ceyranı, ellər gözəli. 

Bir qıya baxışın alır canımı, 

Dodağın qaymaqdı, dilin məzəli. 
 

Bütün nə dərdin var mənə söyləsən, 

Durum qulluğunda qəbul eyləsən, 

Sıxıb əllərimi burda əyləsən, 

Həyatım gül açıb qəlbim düzəli. 
 

Könüllər bağının tərlanı mənəm, 

Nazınnan dur otur, a telli sənəm, 

Hər gündə yanına gəlib gedənəm, 

Deyirəm qarşında sözün əzəli. 
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Bu Xalıqverdinin çox olar dərdi, 

Yaranmış hər nə var gəldi gedərdi, 

Qovma dərgahından vəfalı mərdi, 

Mən qoşum şəninə seir, qəzəli. 
 

 

YARALAR 
 

 

Aşıq qardaş sızıldaşır, 

Söz çaldıqca hər yaralar. 

Şirin danış nağılları, 

Deyək dərdi al, yar, al, ar. 

 

Yar al arı de yananda, 

Əsli tək alış yan, anda, 

Ya əslində qan ya, nanda, 

Yığılar gələr yaral, ar. 

 

Yaral arın tən nəzildi, 

Dərdin aşdı sən nəzil di. 

Xalıqverdi, sar nə zildi, 

Yar dərdini yar-yar, alar. 
 

 

CIĞALI  TƏCNĠS 
 

Bir namə yaz əllərinlə, 

Qoy yetişsin yara, bülbül. 

                  Yetiş yara, 

                  Könül yara. 

                  Təbib odur, 

                  Səni yara. 

Sanki vurdun əllərinlə, 

Getmir həmin yara, bülbül. 
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Dərdim qəmim olub qala, 

Qorxmuram ölüncə qala. 

                    Aşıq qala, 

                   Sən az qala. 

                   Güldən əl çək, 

                   Dolan qal, a. 

Zər qənədi salma qala, 

Namə yetir yara, bülbül. 
 

Xalıqverdi bax ayada, 

Su gəlsə batar ay ada. 

                Get ay ada, 

                İl ayada. 

                Sən layıqsan, 

                Xoş ay ada. 

Uçmaq istəsən ayada, 

Nöh asmanı yar a, bülbül. 

                  
 

MÜRƏBBEYĠ  TƏCNĠS 

 

Aşıq gəldin meydanıma, 

Aşıqlıqdı deyək başdan, 

Çalaq sazı el dinləsin, 

Qurumasın bulax başdan. 

 

Hər təcnisin başa çatır, 

Misrasında əsər yatır, 

Namərd olan ara qatır, 

Axır boşdu olar başdan. 

 

Xalıqverdi meydan açar, 

Günəş kimi şölə saçar, 

Qartal gəlsə yana qaçar, 

Şahin vurub salar başdan. 
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ÜZƏ – ÜZƏ 

 

Bir kamil qəvvassan eşqin gölündə,  

Ətrafa nəzər sal, ay üzə-üzə. 

Cəmalın görən tapar təsəlli, 

Gözün günə bənzər ay üzə-üzə. 

 

Yanıx kərəmini sazında çalsan, 

Aşıq ki, deyilsən əhlihal çalsan. 

Özün çalasısan qatığı çalsan, 

Qoyubsan südünü ay üzə-üzə. 

 

Ya vicdanam, ya qeyrətəm, ya nanam, 

Xalıqverdi bilki deməz yan anam, 

Gecə-gündüz həsrətindən yananam, 

İxtilat edirsən ay üzə-üzə. 

 

DODAQDƏYMƏZ 

 

Ey nazənin, dəhanından çıxan nar, 

Yandırdı cəsədi ay yana-yana. 

Xəyal qəsd elədi narın içində, 

Dedi keçirərsən a yana-yana. 

 

Dil ləzzət çəkirdi səndə a dada, 

Annayırsan yaxşı gəlir ad ada. 

Qısqanc nakəs canı  candan addada, 

Qala hər iki can ay yana-yana. 

 

Xalıqverdi çatsa həyat ağinə, 

Zəncir nədi, kəndir nədi, ağinə, 

Qırar eşq atəşi kəsər ağinə, 

Sənlə kəşd eyləsək, a yana-yana. 
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SƏFXAN ABUZƏROĞLU 
 

Səfxan Abuzəroğlu 1943-cü ildə Gədəbəy rayonunun 

Qaradağ kəndində dünyaya göz açmışdır. Kimya elmləri 

namizədi olmuşdur. S.Abuzəroğlu 1992-ci ildə Cəncə 

şəhərində dünyasını dəyişmişdir. 

 

HEY GEDƏR-GEDƏR 

 

Ömür karvanını saxlamaq olmaz, 

Bir an dayanmadan hey gedər-gedər. 

Mən aşığam hey gedər, 

Yol uzanar, hey gedər, 

Qəm yüküm çoxalanda, 

Güc azalar, hey gedər. 

Ömür azdır, yük ağırdır, yol çətin, 

Hər gələn əylənməz, hey gedər-gedər. 
 

Dərdim çoxdur, işarədən qan, ana, 

Dünyada rast gəlmir qanan qanana. 

Mən aşığam qanana, 

Canım qurban qanana, 

Dərd yaman ağır olar, 

Qanmaz gülsə qanana. 

Bir hərcayı yara vursa qanana, 

O, yara sağalmaz, hey gedər-gedər. 
 

Səfxan, səni çəkdi dara bu dünya, 

Vurdu yara üstdən yara bu dünya. 

Mən aşığam bu dünya, 

Sirlimidi bu dünya. 

Cənnət ya cəhənnəmin, 

Öz yeridi bu dünya. 

Sürür karvanını hara bu dünya, 

Mənzilinə çatmaz, hey gedər-gedər. 
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A QANA-QANA 

 

Yağı düşmən vətənimə göz dikib, 

Yenə yerikləyir a qana, qana. 

Aşıq deyər ya qana, 

Ya qanmaya, ya qana. 

Vətən basılmaz olar, 

Qıyar olsam ya qana. 

Qolum güc alıbdı qoç Koroğludan, 

Çəkərəm qılıncı ha qana-qana. 
 

Bu dünyanın nemətindən qəmə bax, 

Sinəm yaman dolub, dərdi-qəmə bax! 

Aşıq deyər qəmə bax, 

Qəmküsaram, qəmə bax! 

Düşmənə bac vermərəm, 

Əlimdədir qəmə, bax! 

Heç vavxt qəm çəkmərəm vətən yolunda, 

Sinəm sipər ola ha qana-qana. 
 

Səfxan, zaman ötür, çəkmə dərinə, 

Dərdi üzdən götür, çəkmə dərinə. 

Mən aşiqəm dərinə, 

Aşkar eylər dəri nə? 

Bulaq başdan bulansa, 

İşlər düşər dərinə. 

Bircə diləyim var çərxi-fələkdən, 

Heç zaman qatmasın ha qanı qana. 
 

 

GÖZDƏ-GÖZDƏDĠR 
 

Daha dağdan aşıb ömür karvanım, 

İndi son məqamı gözdə-gözdədir. 

Bəxtimin gəmisi fırtınalarda, 

Hələ də birtəhər üzhaüzdədir. 
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Qəlbim təmiz olub, amalım uca, 

Daha vədə gəlib, olmuşam qoca, 

Xəyalım üz tutub yola-yamaca, 

Ötən günlərimi gəzhagəzdədir. 

 

İstərəm ki, ürəkləri qazanam, 

Mən deyəni deyə bilmir zamanam, 

Ona görə dözmürəm ki, qananam, 

Qanmazlarsa məni əzhaəzdədir. 

 

Deyin, kimdir tutub qalan dünyanı? 

Haqqı-ədaləti gəzirəm, hanı? 

Hardadır gözləyən əhdi-peymanı? 

Qeyrətin kökü də kəshakəsdədir. 

 

A Səfxan, yaxşını-yamanı tanı, 

Ayırd eylə, qanmayandan qananı. 

Axtarmaqla insan oğlu insanı, 

Elə bil urəyim bəshabəsdədir. 

 

 

ÜMMANAM,  AġIQ 

 

Hər xırda bazarda matah satmaram, 

Mən coşqun dalğalı ümmanam, aşıq! 

Qorxuzmayır məni həcvi-hədyanlar, 

Çox dərin-dayazı qananam, aşıq! 

 

Hamıya bəllidir elin adəti, 

Uşaqkən sevmişik sazı-söhbəti, 

Heç də sözə baxıb aldanma qəti, 

Savaş meydanında tufanam, aşıq! 
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Gəl eşidək şirin sözü dəhanda, 

Qoy şənlənsin ağsaqqal da, cavan da, 

Xoşa gəlmir həqiqti yazanda, 

Səfxanam, onunçün yamanam, aşıq! 

 

 

 

 

XASAY QƏRVƏNDLĠ 
 

Xasay Qərvəndli 1940-cı ildə Goranboyun Xanqərvənd 

kəndində dünyaya gəlmişdir. Hələ məktəb illərindən 

ədəbiyyata böyük həvəsi olmuşdur. Uzun illər Gəncədə 

ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 

Xasay Qərvəndli yaradıcılığı vətən sevgisi, təbiət 

gözəlliklərinin təsviri kimi motivlərlə zəngindir. 

 

DEYĠLMĠ 

 

Dünyada barmağın beşi bir olmaz, 

Biri uzun, biri gödək deyilmi? 

Atanın üzünə ağ olan övlad, 

Ağıldan, kəmaldan seyrək deyilmi. 

 

Qovrulur ürəyim eşqin oduna, 

Məhəbbət başıma çəkibdir xına. 

Eşqin alovundan uzaq durana, 

Kim deyər ağıllı, səfeh deyilmi? 

 

Qərvəndli, Pəridən giley eyləmə, 

Qovub ürəyindən onu teyləmə. 

Başqası verdiyi gülü, iyləmə, 

Ol yarın çöhrəsi çiçək deyilmi? 
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YALVARMA 

 

İşin tərsə düşüb etsə tənəzzül, 

Baş əyib namərdə ona yalvarma. 

Bacar bir yolu seç həyatda doğru, 

Nə iblisə, nə şeytana yalvarma. 

 

Ovçu qan ağlayar ovu qaçanda, 

Yaxşını-yamanı tanır bir anda. 

Alışıb cəsədin eşqə yananda, 

Bivəfadır, ol canana yalvarma. 

 

Qəflət yuxusunda yatanlar da var, 

Gövhəri metala qatanlar da var, 

Yaxşını yamana satanlar da var, 

Qədir bilməz ol nadana yalvarma. 

 

Kim olub dünyanı beş əlli tutan, 

Ya alim, ya dərviş, ya da ki, sültan. 

Bir ip ki üzülür bir gün xudadan. 

Nə həkimə, nə loğmana yalvarma. 

 

Qərvəndli, hər sözün, sözlərin düzü, 

Adam var söz desən, qızarmaz üzü, 

Dəyməz beş qəpiyə, inan ki, özü, 

Səni qoyar yana-yana, yalvarma. 

 

 

AXIRDA 

 

Ey könül, gəl uyma,fani dünyaya, 

Əl-əlvan çiçək də solur axırda. 

Bir namus, bir qeyrət, bir abır-həya, 

Bir yaxşı, bir yaman, qalır axırda. 
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Eşqin söhbətini qaldırıb içən, 

Yaxşını, yamanı bir anda seçən, 

Hər günü min meydə, məzədə keçən, 

Əbədi yuxuya dalır axırda. 

 

Həyat süfrəsinə min dastan yazan, 

Fitnələr törədib yerindən azan. 

Hər yetən kimsəyə dar quyu qazan, 

Torpağın qisməti olur axırda. 
 

Varlı da, kasıb da pis gün görəndə, 

Şah da, dilənçi də atlas geyəndə, 

Qara da, çirkin də, düm ağ bədən də, 

Məzara yolunu salır axırda. 
 

Bir gözəl nemətdir gənclik aləmi, 

Silinmir gözünün heç getmir nəmi, 

Unutma, ay Xasay, sən də o dəmi, 

İlahi veribdir, alır axırda. 
 

NƏ GÜNAH 
 

Ürəkdən gəlməsə insana qeyrət, 

Gözləri yumular, gözdə nə günah. 

Abırdan, həyadan üz qızarmasa, 

Nə desən danışar, üzdə nə günah. 

 

Yarpaq da titrəyər əsəndə külək, 

Qanqalı bəsləsən olarmı çiçək? 

Bir şey ki, sevilib, sevilməyəcək, 

Zinəti bez olsa, bezdə nə günah. 

 

Nəsiyyət eşitməz kar olan qulaq, 

Ulağı ha bəzə ulaqdır, ulaq. 
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Yüyürmək istəsə bir qıçı çolaq, 

Büdrəyib yıxılsa, düzdə nə gunah. 

 

Bu dünya çox görüb sonsuz ərləri, 

Kəllə çanağında qan içənləri, 

Ay Xasay, olmasa sözün kəsəri, 

Müəllif söyülər, sözdə nə günah. 

 

ÖZ SƏFASI VAR 

 

Gəl tərif eyləmə çox şəhərləri, 

Bu qədim Gəncənin öz səfası var. 

Məhsəti xanımın rübailəri, 

Nizami «Xəmsə»li bir dünyası var. 

 

Şah Abbas məscidi tarixi vüqar, 

Çinarlar qoynunda tutubdu qərar. 

Minarə gərdənin öpər buludlar, 

Qoynunda Şəfinin söz butası var. 

 

Gəzək Gülüstanı, enək Bağmana, 

Tərtəmiz havası candır insana. 

Qarşına çıxanda qız, gəlin, ana, 

İstəsən qaymağı, süd, xaması var. 

 

Gəl, Yeni Gəncənin gəzək bağını, 

Ataq üzümüzdən qəm duvağını, 

Görək ürəklərin odlu çağını, 

Gəncənin Gəncə tək gənc balası var. 

 

Yorulsan Göy göldə get al dincini, 

Çalış ki, itirmə bu sevincini. 

Hər kimsə görməsə belə incini, 

Deməsin nə eli, nə obası var. 
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Çəkmə gözlərinə yuxudan pərdə, 

Otu da, məlhəmdir ağrıya, dərdə, 

Gəncədə gördüyün abidələrdə, 

Babamız Qorqudun saz havası var. 

 

Tarixi varaqla, bir götür ibrət, 

Oğlunda hünər var, qızında qeyrət. 

Kərəmi odlara salan məhəbbət, 

Ziyadın dilində min nəvası var. 

 

Gəl Gəncə çayına yaxşı sal nəzər, 

Torpağı daşları şerlə bəzər. 

Xasay Qərvəndlini axtarsan əgər, 

Gəncədə xoş günü, xoş sədası var. 

 

 

 

 

MƏSĠM AXUNDOV 
 

Məsim Hüseyn oğlu Axundov 1943-cü ildə Qazağın 

Eynallı kəndində anadan olmuşdur. H.Zərdabi adına GDPİ-ni 

(indiki Gəncə Dövlət Universiteti) bitirmişdir. Hazırda Gəncə 

şəhərində müəllim işləyir. 

 

 

QIRIġMAL 
 

Nəvəmə 
 

Bu belə balaymış, a Tanrı saxla! 

Saat beş olmamış durdu, qırışmal, 

Nə ata, nə ana vecinə deyil, 

Yemək hazırdırmı sordu qırışmal. 
 



245 

 

Ac olsa hay-küyü yüksələr göyə, 

Kiminə kəc baxar, kimini söyə, 

Ağlayar, qışqırar, ya basar küyə, 

Elə bil, düzəldib ordu, qırışmal. 
 

Nənəsi yorulub usandı, bunun, 

Babası təngiyib uzandı, bunun, 

Yaşıdları bilib, utandı bunun, 

Atanı-ananı yordu qırışmal. 
 

Çörəyini verin, suyunu verin, 

Qarnını tox edin, isticə yerin, 

Nə olsa, ayağı altına sərin, 

Bəlkə abad edə yurdu, qırışmal! 

 

 

HÜSEYNĠN  MAHNILARI 

 

Bir bibim var qənd kimi, 

Olub mənə bənd kimi, 

Deyir ki, eşqi mənəm, 

Ömür günəşi mənəm. 

 

Qolum-qanadım deyir, 

Mənə həyatım deyir. 

Kəlməsi-sözü mənəm, 

Elə bil özü mənəm. 

 

Çoxu mənə can deyir, 

Sənə can qurban deyir. 

Ürəyimə yayılır ... 

Bibi «canı» ayrıdır. 

 

Gül bibim, şəkər bibim, 

Qaydımı çəkər bibim. 
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Noğul tökər cibimə, 

Mən borcluyam bibimə. 

 
*** 

 

Mən sevirəm xalamı, 

Hər dərdimə qalanı. 

Xalamın özü mənəm, 

Kəlməsi, sözü mənəm. 
 

Yeməz, yedirər mənə, 

Tapar gətirər mənə. 

Sevər əzizlər məni, 

Quş kimi bəslər məni. 
 

Hər nə deyəm «can» deyər, 

Anla, düşün, qan deyər. 

Nə edim, nə söyləyim, 

Deməyə gəlməz dilim. 

 

İnciməsin qoy nənəm, 

Xalamın canı mənəm. 

Baldır, suya qatılmaz, 

Belə xala tapılmaz. 
 

 

*** 

Mənim bir nənəm də var, 

Onda min aləm də var. 

Hava nənədir adı, 

Mənəm ağzının dadı. 
 

Məni çox əzizləyir, 

Sərçə kimi izləyir. 

Gah mənə konfet verir, 

Qəlbindən süfrə sərir. 
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Çalışır ki, çox yeyəm, 

Gül kimi təmiz geyəm. 

Banan alıb o, soyur, 

Mən yeyirəm, o doyur ... 
 

Mən də bir qarınqulu, 

Istərəm qarın dolu. 

Yesəm keyfim saz olar, 

Belə nənə az olar. 

 
 

TAYINI  ĠTĠRMĠġ  TURACIN  

 MAHNISI  

 

Qartala bax, qartala! 

Zirvədə qurmuş qala. 

Qartala bax, qartala! 

Çıxarıb bircə bala. 

Ov ovlayır, yemləyir, 

Balasını şənləyir, 

Qartala bax, qartala, 

Zirvədə qurmuş qala, 

Turacı gördü dərhal, 

Bir qıyya vurdu dərhal. 

Qopararaq tozanaq, 

Caynağına aldı, bax. 

Yuvasına baş aldı ... 

Bir turac da azaldı. 

Ata turac tək qaldı, 

Dərdini dilə saldı: 

Bir gözəl tayım vardı, 

Şovq ilə oxuyardı. 

Şən keçərdi günlərim, 

Toylarım, düyünlərim ... 

İndi sən bir mənə bax, 
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Titrəyirəm qorxaraq. 

Əsirəm mən qorxudan, 

Qəmdir məni oxudan, 

Qəmdir məni oxudan. 

Dimdiyimdən qan damar, 

Bir qartal şığıdı bax! 

Qopacaqdı tozanaq. 

Apardı turacımı, 

Mənim ömür tacımı! 

Mənim ömür payımı! 

Tüklərini diddi bax! 

Gör mənə nə etdi bax! 

Ağlayıram mən indi, 

Bala qartal sevindi. 

O ət yedi, qan daddı, 

Dimdiyindən qan damdı. 

Getdi dövlətim-varım. 

İndi kimə yalvarım? 

İtirmişəm başımı, 

Axıdıram yaşımı. 

Tək qalmışam indi mən, 

Yoxudur məni dindirən. 

Bir həmdəm tapa bilsəm, 

Bir yuva qura bilsəm. 

Qəm mahnısı oxudum, 

Sözdən çələng toxudum. 

Nə qorxulu yuxudu?! 
 

 

AġIQ ƏLƏSGƏRƏ 
 

Nə qədər aşığın ustadı oldun, 

Gün kimi şəfəqə boyan, Ələsgər! 

Gül kimi bir şair olduğu yerdə! 

Öz adını aşıq qoyan Ələsgər. 
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Haqqın biləkləri bükülən yerdə, 

Doğruluq libası sökülən yerdə, 

Başına simuzər tökülən yerdə, 

Nalədən, fəryaddan doğan Ələsgər. 
 

Telli saz titrədi, tərpəndi, dindi, 

Qəlbim bir azacıq qızdı, isindi. 

Göyçən od tutubdu, alışıb, indi, 

Bir deyən yoxdu ki, oyan Ələsgər! 

 

BABƏKDĠ O 
 

Düşməni izləyən, yağını güdən, 

Bir əsri titrədən, eli fəth edən, 

Pələng tək, düşmənin bağrını didən, 

                Alov dolu şimşəkdi o! 

                    Babəkdi o! 
 

Vətən üçün öz canından keçəndə, 

Hünərlilər, qəhrəmanlar içində, 

Mərd olmazdı bu boyda, bu biçimdə, 

                 Həmişə tər çiçəkdi o! 

                       Babəkdi o! 
 

Ürəyiydi əlindəki, şimşəkləri yazandı, 

Haqsızları, zalimləri qırandı, 

Yeni aləm, yeni dünya qurandı, 

                  Xalqım üçün örnəkdi o! 

                          Babəkdi o! 
                           
Düşməni izləyən, yağını güdən 

Bir əsri titrədən, eli fəth edən 

Pələng tək, düşmənin bağrını didən 

                Alov dolu şimşəkdi o! 

                        Babəkdi o! 
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                   BÜLBÜL 
 

Vətən bağı yada qalıb, 

Var içində xarı bülbül. 

Bu xar o xarıdan deyil, 

Var atəşi, narı, bülbül. 
 

Yatıb Koroğlu, Nəbisi, 

Od tutub yanır zəmisi. 

Aşkara batır gəmisi, 

Ha inildə, zarı bülbül. 
 

Qarabağın düzü qalıb, 

Düzündə qan izi qalıb, 

Parçalanmış quzu qalıb, 

Nisgil ələ, qarı bülbül. 
 

Xanın səsi gəlmir daha, 

Bülbül bəhsi gəlmir daha, 

Doğma kəsi gəlmir daha, 

Talanıbdır varı, bülbül. 

 

DÜNYA 

 

Dəli könül, sonsuzdan nə umursan, 

Bu belə dünyadır, bu belə dünya. 

Soran yoxdur, bayquşsan, ya hümasan, 

Qərq edər tufana, ya selə dünya, 

Bu belə dünyadır, bu belə dünya! 

 

Atlını endirər, möhtac şah olar, 

Gah «olmaz!» söyləyər, deyər gah «olar!» 

Gəlib getməyindən kim agah olar? 

Görünməz bir gözdən yaş silə, dünya, 

Bu belə dünyadır, bu belə dünya! 
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Ad alan alimlər köç edər naşı, 

Zəhərdir cövhəri, acıdır aşı. 

Çərxi hey fırlanar, bilinməz yaşı, 

Xəzinə bəxş edər cahilə dünya, 

Bu belə dünyadır, bu belə dünya! 

 

                                    XALQ 
 

Təlaş etmə, gəl ələ al qılıncı, 

Özünə gəl, sızıldama, ulu xalq! 

İgidlərə hünər verər sevinci, 

Hünər ilə, zəfər ilə dolu xalq. 
 

Bəsdir ki, sən qadın kimi bəzəndin, 

Qılınc əldə, at belində! – O, səndin! 

Neçə xalqlar hünərinə güvəndi ... 

İndi necə? Azmısanmı yolu, xalq? 
 

Atəş ilə ovut qanlı yağını, 

Viranə qoy, baxçasını, bağını. 

Anlat ona, nədir, ovlad dağını, 

Qələbənin bel sütunu, qolu xalq, 

Hünər ilə, zəfər ilə dolu xalq! 

 

MAT QALMIġAM ... 
 

Mat qalmışam bu dünyanın işinə, 

Məni əzizləyir qəmin içində, 

Əkin yeri də var, toxumum da var, 

Çürüyür, ay qardaş, dəmin içində. 
 

Arzular ardınca qaçardım mən ki, 

Quş kimi göylərə uçardım mən ki, 

Səadət mələyin qucardım mən ki,  

Belim çiynimdədir, zəmin içində! 
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Mürşüdüm öyrətdi hər bir sənəti, 

Yedirib içirdi hər bir neməti. 

Kainat sirri var, aləm sərvəti, 

Bir bilən olmadı mənim içimdə! 

 

Bu quru sinəmdə, gör, nələr vardı, 

Yaxın da, uzaq da töhfə tapardı. 

Hansı bir uğursuz aldı, apardı, 

Talandı, dağıldı, sinim içində ! 

 

MƏNƏ 

  

Butalıdır, fərman oldu, gəl, gedək! 

Gedəsiyəm, gəl, söyləmə, qal, mənə! 

Xoş günlərdi, dedik, güldük, sevindik, 

Daha demə, nəğmə oxu, çal, mənə! 
 

Getdi sevinc, qonaq gəlir qəmimiz, 

Su olmadı, quruyubdur zəmimiz. 

Bir ilğım tək, batır sınıq gəmimiz, 

Kömək etməz, qayıq mənə, sal mənə. 
 

Mən gördüyüm çörəyi yox, sacıdı, 

Bəxt təxtinə yağış dəydi, qacıdı. 

Bu fələkdən ağzım elə acıdı, 

Şirin olmaz, versən şəkər, bal mənə! 

 
 

BĠLMƏDĠM 

 

Nə qədər dünyada ər kişilər var, 

«Nər» deyib, birini öyə bilmədim! 

Namusu, qeyrəti arı satanın, 

Birisinə adam deyə bilmədim. 
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Bir oba var qalıb, tökülüb gözü, 

Özgəyə don biçir, çılpaqdı özü. 

Əynimizdə paltar yandırır bizi, 

Çıxara bilmədim, geyə bilmədim. 

 

Bir «sus» deyən yoxdur söyə bilənə, 

«Dur» deyən tapılmır, döyə bilənə, 

«Bu dünya quyruqdur yeyə bilənə», 

Nə edim, ay qardaş, yeyə bilmədim! 

 

 

NƏĞMƏ  ÜÇÜN 

 

Nəğmə üçün doğulmuşam, dünyada, 

İnci düzmək sənətimdir, peşəmdir. 

Öz dərdimi demərəm mən hər yada, 

Qəlbim mənim bir sehirli şüşəmdir. 

 

Can verərəm, qəlbi dərdli olana, 

Nifrətim var şərə, pisə yalana. 

Həsədim yox saraylarda, qalana, 

Kaman mənim, gül-çiçəkli guşəmdir. 

 

Nə lazımdır mən var-dövlət arayım, 

Arzum budur öz xalqıma yarayım. 

Başımdadır əqlim kimi sarayım, 

Əlimdəki qələmim də tişəmdir. 
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ADIL CAVAN 
 

Əliyev Adil Məmməd oğlu (Adil Cavan) 1947-ci ildə 

Goranboy rayonunun Dəliməmmədli qəsəbəsində anadan 

olmuşdur. 

Vətənə məhəbbət, torpağa, yurda bağlılıq Adil Cavan 

yaradıcılığında əsas mövzulardan biri kimi diqqəti cəlb edir. 

Adil Cavan 2004-cü ildə vəfat etmişdir. 

 

VURĞUNUM 
 

Qoca qartal söz mülkünə sığal çək, 

Sən zirvəsən, zirvələrdə dolan, sək, 

Nə şirinsən Vaqifimin şeri tək. 

İlhamına bir qanad tax, Vurğunum, 

Kəpəz dağdan Göy-gölə bax, Vurğunum. 
 

Qüdrətinə səcdə qılır dağ-dərə, 

Söz bağından aləm gələ gül dərə, 

Bir rübabsan, nəğmən çatır göylərə. 

Ana dilin söz vurğunu Vurğunum, 

Ellərimin öz vurğunu Vurğunum. 
 

Doğma yurdun baharısan, yazısan, 

Vətənimdə silinməz bir yazısan, 

Zil kökdəsən, Qorqudumun sazısan. 

Vurğun olmaq deyil asan Vurğunum, 

Şah pərdədə bir havasan Vurğunum. 
 

BAHAR 
 

Bahar küləyimin qanadlarında, 

Ana vətənimə müjdələr gəlir. 

Köhnə ağacların budaqlarında, 

Xanəndə quşların səsi yüksəlir. 
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Şehli çəmənlərdən lalə, qərənfil, 

Utana-utana çıxırlar düzə. 

Qışa acıq gəlsin deyə elə bil, 

Körpə quzular da yayılır düzə. 

 

Çalmalı dağlardan əridikcə qar, 

Sular köpüklənib çöllərə gəldi. 

Qopub elə bil ki, təqvimdən bahar, 

Əziz qonaq kimi ellərə gəldi. 

 

 

BAĞLAYASIYAM 

 

Məni qanadına alan qəm atı, 

Gəzdirər dünyanı, eli-elatı, 

Eşitsən Laçında nazik bayatı, 

Dindirmə, kövrəlib, ağlayasıyam. 

 

Bu odlar yurdunda oddan qor alıb, 

Babəklər nəslindən qol-qanad alıb, 

Yolumu ellərin qəlbində salıb, 

Gur şəlalə kimi çağlayasıyam. 

 

Nə yaman bəd gəldi Şuşanın yazı, 

Atam bu yerlərdən getdi tamarzı. 

Yaralı qəlbimə dərdli Arazı 

Məlhəm tək sarıyıb bağlayasıyam. 

 

Hər kimdə vardısa kişi qeyrəti, 

Dar gündə dostuna tor qurmaz qəti, 

Adilə yad olan kini-nifrəti, 

Kədəri sevinclə dağlayasıyam. 

 

 



256 

 

SAZ 

 

Tellərinlə sözlərimə sığal ver, 

Sözüm yatmaz indən belə tara, saz. 

Dədə Əmrah bizi sənə tapşırıb, 

İnsaf eylə, çəkmə məni dara, saz. 

 

Əl gəzməsə, pərdələrin pas tutar, 

Sərrafların qan ağlayar, yas tutar. 

Öləsiyəm, öldür məni as, qurtar, 

Mən ağa bükülüm, sən də nura saz. 

 

Bir qız gördüm: Əsli boyda, biçimdə, 

Tufan qopdu, şimşək çaxdı içimdə, 

Bu çovğunda bu çiskində, bu çəndə, 

Necə çatım Ərzuruma yara, saz? 

 

Dərd əhliyəm, ürəyimdə yaram var, 

Adil Cavan, hara gedim, haram var? 

Bu yaradan sağalmağa qaram var, 

Təbibim ol, ürəyimi yar, a saz! 

 

 

 

 

 

SÜLEYMAN OSMANOĞLU  KƏMƏRLĠ 

 

Süleyman Osman oğlu Osmanzadə 1951-ci ildə Qazağın 

Kəmərli kəndində dünyaya gəlmişdir. Qazax ədəbi mühiti 

Süleyman Osmanoğlunun yaradıcılığına böyük təsir 

göstərmişdir. 
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KƏMƏRLĠDƏN 

 

Başına mən dönüm, ay aşıq Cəlal, 

Bir geniş hal-əhval yaz Kəmərlidən. 

Həsrəti sinəmə yamanca dolub, 

Soraq eşidirəm az Kəmərlidən. 

 

Elə qənşərdədir çıx Kəməndə, bax, 

Açılır sinəsi ay varax-varax, 

Gəlir əsirlərdən sirli bir sorax, 

Hikmət oxumurmu gör Kəmərlidən. 

 

Süleyman, ümmandır eşqin, həvəsin, 

Çatar qulaqlara məhəbbət səsin, 

Deyirəm heç zaman ayrı düşməsin, 

Nə Cəlal, nə də ki, saz Kəmərlidən. 

 

 

OLUBDU 

 

Daha dözəmmirəm, ay İsa müəllim, 

Qəlbim dərd əlində talan olubdu, 

Dünən zibillikdə sümsünən tula, 

Bu gün vəzifədə kalan olubdu. 

 

Nakişi xub bilir talamağı da, 

Sulunu yenidən sulamağı da, 

Qardaş, bacarmırdı ulamağı da, 

İndi el havası çalan olbdu. 

 

Yaman şirnikibdi bu tülkü pula, 

Bezdirdi milləti lap yola-yola, 

Haqqını bir istə, az qalır çala, 

Şahmara dönübdü, ilan olubdu. 
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Əlinə xəlvətlik keçirən təki, 

Deyir bircə mənəm bu dərədəki, 

Rüşvət yalayır, ayə, bir də ki, 

Oğraşlıq bunlara plan olubdu. 

 

Süleyman bir sənə açır qəlbini, 

Artır günü-gündən qəzəbi, kini, 

Hərif bu qoşmamı oxuyan kimi, 

Deyəcəkdi yazan filan olubdu. 

 

 

 

 

 

MƏMĠġ ARZULU 

 

Məmiş İsfəndiyar oğlu Quliyev 1955-ci ildə Tovuzun 

Qovlar qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. Orta məktəbi 

bitirdikdən sonra ali təhsil almaq istəmiş, lakin bu arzusuna 

çatmamışdır. M.Quliyev «Arzulu» təxəllüslü şeirlər yazmışdır. 

 

TORPAQ 

 

Səndən sənə köçüm olsun, 

Ayrılmır ki, can, a torpaq! 

Təki sənə borcum olsun, 

Nə alış, nə yan, a torpaq! 

 

Göylərdəndi köynəyim də, 

Yer məskənim, göy əynimdə. 

Dünya olsa göynəyim də, 

Sənsən şirin ana torpaq! 
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Yar sevmişəm, yar anmışam, 

Ədalətə yaranmışam. 

Mən ki, səndən yaranmışam, 

Haqqın varsa dan, a torpaq! 

 

 

YANĠRAM 

 

Həyat məni yandıranda yanmıram, 

Gədə kişi sayılanda yanıram. 

Daş üstündə daş qoymayan əlli il, 

Altmışında ayılanda yanıram. 

 

Gör neçəsi «dayı» tapdı, böyüdü, 

Neçəsinin bar gətirdi söyüdü, 

El içində bir alçağın öyüdü, 

Dilə düşüb yayılanda yanıram. 

 

Gör kimdədir, kimin bəxti, qisməti, 

Quzğun ilə qurda verib fürsəti, 

Süfrələrdə ceyran südü, quş əti, 

Talan olub doyulanda yanıram. 

 

Kim ucalır, kimlər kimə əyilir, 

Kim qazanır, kimin varı yeyilir, 

Kimə yaxşı, kimə yaman deyilir, 

Dərd içində oyulanda yanıram. 

 

Arzuluyam, dözəmmirəm bu dağa, 

Bülbül olub, sar qonubdu budağa, 

Dərdbilməzlər dərd gətirir torpağa, 

Üzü yerə qoyulanda yanıram. 
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YAR  ANAR 
 

Y – hərfi üstündə gedən dodaqdəyməz təcnis 
 

Yaxındırsa, yanandırsa yara yar, 

Yar yaşadar, yara yanar, yar anar. 

Yayılıdır, yanyanadır yara, yar, 

Yanacaqdır yersiz yaxan yara nar. 

 

Yar yaxşıdır yar yarını yarıda, 

Yar, yarını yandırırsan yarı da. 

Yar yananın yarsızı da, yarı da, 

Yana-yana yetişdirər yara nar. 

 

Arzuluyla yan, yanaşı yaşasa, 

Yayındırar yarı yaşda yaş, əsa. 

Yaxşıları yaxşılarla yaşasa, 

Yaxşılardan yaxşıları yaranar. 

 

YARANMIR 

 

Dözəmmirəm, bu dərd məni ağrıdır, 

Mən naşıyam, yoxsa məni yaranmı? 

Sinəm üstdən baş qaldıran Ağrıdır, 

Dərdim çoxdu, yoxsa sənin yaranmı? 

 

Yollarımda çəpər qala, daş qala, 

Od yanmır ki, ocağımda daş qala, 

İstəyirsən ocağımda daş qala, 

Mən neyləyim a yar, məni yar anmır. 

 

Arzuluyam, etmək olar ömrü dən, 

Ulduz olub, günəş olub ömrü dən, 

Ucalsın bu torpaqda hər ömrü dən, 

Axı, dünya elə belə yaranmır. 
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T Ə C N I S 
 

QARA YAZ 

 

Bir göz sönüb, bir göz gedib əlimdən, 

Qışım qara geyib, yazım qara yaz. 

Dərd içində tutanacaq əlim dən, 

A taleyim, ağ günümü qara yaz. 

 

Qurusa da  bağımızdan yar, üzüm, 

Dözəcəkdir fərağına yar, üzüm. 

İstəsən ki, əlim səndən yar üzüm, 

Uf demərəm dondursa da qar, ayaz. 

 

Bu vətənin torpağı nə, daşı nə. 

Talan deyil eldən-elə daşına. 

Arzulu, yaz bir qiymətli daşına, 

Deməyirəm ünvanımı qara yaz. 

 

 

 

BƏSTĠ  ƏLĠBƏYLĠ 
 

Bəsti Tağı qızı Nağıyeva 1959-cu ildə Tovuzun Əlibəyli 

kəndində dünyaya gəlmişdir. Gənc yaşlarından bədii 

yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. «Tovuz» qəzeti redaksiyasında 

çalışaraq mətbuatda da öz qələmini sınamışdır. 

 

BAYATILAR 

 

Eləmi dəyirmana, 

Su gələr dəyirmana. 

Canım məlhəm etdiyim, 

Fırlanıb dəyir mana. 



262 

 

 

Eləmi qızıl güllər, 

Bağ bəzər qızıl güllər. 

Haradan nişan aldı, 

Sinəni qızıl güllə? 

 

Eləmi, a zamana 

Oxu qoydun kamana, 

Mərdi nişana qoyub, 

Fürsət verdin yamana. 

 

 

Əzizim mərdə sarı, 

Alqışım mərdə sarı. 

Əcəlin kamına at, 

Kürəyim mərdə sarı. 

 

 

QALASAN 

 

Könlü sınıq, baxtı kəməm, 

Qəmdən içmiş əhli dəməm, 

Yolu bağlı uçuq küməm, 

Məni qoynuna alasan. 

 

Mənəm deyən canım igid, 

Soyum igid, qanım igid, 

Şəhidlərin qanın, igid, 

Atlanasan, alasan. 

 

Yağı, özün öymə belə, 

Çox sinənə döymə belə, 

Bəsti deyər, səni belə 

Yaslana-yaslana qalasan. 
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BAġINA DOLANDIR 

 

Yuxu gördüm, dik atıldım, oyandım, 

Savaş idi, yağı bağrı oyandım, 

Ulu ruhlar dilə gəldi, oy, andım, 

Dedi, qoru torpağını, amandır. 

 

Gördüm Hatəm səxalının yeri nə, 

Qarğa-quzğun sar üstünə yerinər, 

Yük olmamış bir ulağa, yeri, nər, 

Olacağa çarə yoxdur, olandır. 

 

Yığval tən gətirdi bir şor çeşməyə, 

Göz toplandı, əlac qaldı çeşməyə, 

Elə təbib ola, yaram eşməyə, 

Deyə, olum nədir, bu bir yalandır. 

 

Əcəl girdabında qanın şırlanır, 

Doğru işə duz qatırlar, şorlanır, 

Bu xalq niyə xəlq olandan şərlənir? 

De cavabın, al savabın, inandır. 

 

Var-dövlətdən büründüyüm keçədi, 

Sel qurşaqdan, çırman dizdən, keç, ə, di!  

Yalvarışım bələn aşan köçədi, 

Dön geriyə, məni başa dolandır. 
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YAS MƏRASĠMLƏRĠ 
 

KƏLMEYI – ġƏHADƏT 

 

Yığılıb cəm olmusuz, 

Qətilgaha dolmusuz. 

Gəlin deyək bir səslə: 

La ilahə illəllah, 

Mühəmməd Rəsulullah, 

Əmir əl-mömininən, 

Əliyyən vəliyyullah. 

 

Bax bu isti havaya, 

Biyət et Mustafaya. 

Hörmət qoy Murtazaya, 

Gəlin deyək bir səslə: 

La ilahə illəllah, 

Mühəmməd Rəsulullah, 

Əmir əl-mömininən, 

Əliyyən vəliyyullah. 

 

Toy başlayıb Qasimə, 

Həsən gəlir yasinə. 

Bu qolsuz Abbasinə, 

Gəlin deyək bir səslə: 

La ilahə illəllah, 

Mühəmməd Rəsulullah, 

Əmir əl-mömininən, 

Əliyyən vəliyyullah. 
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Salmayın Abbas qolun, 

Kəsməyin Fərat yolun. 

Zəhraya hörmət qoyun, 

Gəlin deyək bir səslə: 

La ilahə illəllah, 

Mühəmməd Rəsulullah, 

Əmir əl-mömininən, 

Əliyyən vəliyyullah. 

 

Edin hörmət Əkbərə, 

Susuz əfşan peykərə, 

Ey qayimi bir kərə, 

Gəlin deyək bir səslə: 

La ilahə illəllah, 

Mühəmməd Rəsulullah, 

Əmir əl-mömininən, 

Əliyyən vəliyyullah. 

 

Tökməyin siz nahaq qan, 

Aldadır sizi şeytan. 

Eşit, ey Əbu-Süfyan,  

Gəlin deyək bir səslə: 

La ilahə illəllah, 

Mühəmməd Rəsulullah, 

Əmir əl-mömininən, 

Əliyyən vəliyyullah. 
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ĠBRƏTNAMƏLƏR 

 

ÇAĞIRIRAM, ALLAH SƏNI 
 

Dağlar ilə, daşlar ilə, 

O sehirli quşlar ilə, 

Çağıraram, Allah səni! 

Göy üzündə İsa ilə, 

Tur dağında Musa ilə, 

Əlindəki əsa ilə, 

Çağıraram, Allah səni! 

Yaman dərdli Eyyub ilə, 

Gözü yaslı Yaqub ilə, 

Peyğəmbər Məhəmməd ilə, 

Çağıraram, Allah səni! 

Şükür etdiyim Allah ilə, 

Dilimdə qülhüvəllah ilə, 

Daim zikr Allah ilə, 

Çağıraram, Allah səni! 

Dəryalardan yahu kimi, 

Səhralardan mahu kimi, 

Əvvəl olub ahu kimi, 

Çağıraram, Allah səni! 

Gördüm bu dünyanın halını, 

Tərk eylədim qeyri-qanun ilə, 

Başı açıq, ayaq yalın, 

Çağıraram, Allah səni! 

Mən oxuyuram dillər ilə, 

O sevda bülbüllər ilə,  

Haqqı sevən quşlar ilə, 

Çağıraram, Allah səni! 
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NƏDĠR 

 

Başındakı nədir?        –  Tacı-dövlət. 

Qarşındakı nədir?      –  Qələmi-qüdrət. 

Gözündəki nədir?      – Nuri-Məhəmməd. 

Alınındakı nədir?       -  Möhüri-qüdrət. 

Burnundakı nədir?     – Cümleyi-Cənnət. 

Qarşındakı nədir?       – Qurani-Kərim. 

Qulağındakı nədir?    -  Qurani-tilavət. 

Dilindəki nədir?         -   Kəlmeyi-şəhadət. 

Üzündəki nədir ?       -   Pərdeyi-ismət. 

Sinəndəki nədir?        - Elmə-məhəbbət. 

Əlindəki nədir?          - Bərəkəti-nemət. 

Qolundakı nədir?       - Qüdrəti-qüvvət. 

Qədəmindəki nədir? – Ziyarəti-Qiyamət. 

Rəbbin kimdir?           -  Allahım! 

Nəbin kimir?              - Peyğəmbərim. 

Dinin nədir?               - İslam. 

 

 

BU  DÜNYA 

 

Bu dünya vəfasız bir xanimandır, 

Gələnlər yol gedir, bir karivandır. 

 

Biri «qardaş» deyib ahəstə ağlar, 

Biri «oğul» deyib sinəsin dağlar, 

Biri «ana» deyib qaralar bağlar. 

Bu dünya vəfasız bir xanimandır, 

Gələnlər yol gedir, bir karivandır. 

 

Ölüm evlər yıxıb, möhkəm binası, 

Cavanlar öldürüb əldə xınası, 

Cavan Qasimini ağlar anası. 
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Bu dünya vəfasız bir xanimandır, 

Gələnlər yol gedir, bir karivandır. 

 

Ölüm gül solduran badi-xəzandı, 

Ürəkdəki arzuları pozandı, 

Bütün diləkləri heçə yozandı. 

Bu dünya vəfasız bir xanimandır, 

Gələnlər yol gedir, bir karivandır. 

 

Ölüm çox qaldırıb fəryadi – nalə, 

Hüseynin Kərbəlasın bir salın yadə, 

Ərənlər-bacılar eylədi nalə, 

Bu dünya vəfasız bir xanimandır, 

Gələnlər yol gedir, bir karivandır. 
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MƏRSĠYƏLƏR VƏ QARA  

LAYLALAR 
 

 

ANA MƏRSIYƏSI 

 

Kaş bu gün mənim anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı, 

«Ağlama, can bala» deyən olaydı. 

Kaş bu gün mənim anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı. 

 

Əzizim ana, pənahım ana, 

Ümidim ana, hər sözüm ana, 

Dözərəm hər bir cəfana, ana. 

Deyirəm bu gün anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı. 

 

Ana kəlməsi şirindir, şirin, 

Ana tikəsi ağzımda şirin, 

Ana deməkdən yorulmaz dilim. 

Deyirəm bu gün anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı. 

 

Ana, başına qoy mən dolanım, 

Sən yoxsan, meylimi kimə salım? 

İyini sənin bəs kimdən alım? 

Deyirəm bu gün anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı. 
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Ana, sən mənim baş bəzəyimsən, 

Ağzımda, ana, sən ləzzətimsən, 

Ana, gəl, bu gün sən gərəyimsən. 

Deyirəm bu gün anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı. 

 

İndi, ay ana, indi neyləyim, 

Yoxdu ki, anam, dərdimi deyim, 

Demişdin, gəl bala, vəsiyyət edim. 

Deyirəm bu gün anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı. 

 

Ana, heç məni yoxlayan yoxdur, 

Sınıq qəlbimi bir alan yoxdur, 

Heç dərdimi bir bilən yoxdur. 

Deyirəm bu gün anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı. 

 

Dur, əziz anam, bir halallaşaq, 

Gəl ana-bala bir qucaqlaşaq, 

Oturub üzbəüz bir ağlaşaq. 

Deyirəm bu gün anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı. 

 

Anadan mənim əlim üzüldü, 

Üzümə gözdən yaşlar süzüldü. 

Anasız qalmaq vallah zülümdü. 

Deyirəm bu gün anam olaydı, 

Gözümün yaşını silən olaydı. 
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ZEYNƏBƏM, ZEYNƏB 

 

Hər zaman söylər binəva Zeynəb: 

Rəhm eylə, ey Şümür, Zeynəbəm, Zeynəb. 

 

Car olubdur qanlı göz yaşım, 

Macalım yoxdur, açıqdır başım, 

Zülmlə öldü yeddi qardaşım, 

Rəhm eylə, ey Şümür, Zeynəbəm, Zeynəb. 

 

Uzaq ellərdə mən qərib oldum, 

Qardaşım öldü, lap qərib oldum, 

Şümürlər əlində mən zəlil oldum, 

Rəhm eylə, ey Şümür, Zeynəbəm, Zeynəb. 

 

Olubdur mənim başıma küllər, 

Qətlə yetişib Qasımla Əkbər, 

Qohum-qardaşım gediblər əsgər, 

Rəhm eylə, ey Şümür, Zeynəbəm, Zeynəb. 

 

Zülüm edib ləşkərin mənə, 

Yanıbdı bu haldan əhli Mədinə, 

Atasız qaldı nazlı Səkinə, 

Rəhm eylə, ey Şümür, Zeynəbəm, Zeynəb. 

 

 

 

 

BACIM ZEYNƏB 

 

Ələ dəsmal alıb ağlar, 

Yaralandım, bacım Zeynəb! 

Özün gəl yaramı bağla, 

Yaralandım, bacım Zeynəb! 



272 

 

 

Keçər ahım oxu daşdan, 

Üzüldü qohum-qardaşdan. 

Atam kimi mən də başdan, 

Yaralandım, bacım Zeynəb! 

 

Axar özbaşına qanım, 

Dolubdu cismi giryanım. 

Axır qanım, gedir canım, 

Yaralandım, bacım Zeynəb! 

 

Məni bir ovçu zar etdi, 

Qəmli dərdə düçar etdi. 

Vurub yıxdı, şikar etdi, 

Yaralandım, bacım Zeynəb! 

 

Peyğəmbər, gülşənin soldu, 

Əmmamən qan ilə doldu. 

Mənə ölmək yəqin oldu, 

Yaralandım, bacım Zeynəb! 

 

Oğul yox gəlsin ki, dadə, 

Bu gündə yetişsin imdadə. 

Xəbər ver tazə damadə, 

Yaralandım, bacım Zeynəb! 

 

Demə ki, sərraf bu kəsdi, 

Əsiri-nəfsi ta kəsdi. 

Qəbul olsa, bu söz bəsdi, 

Yaralandım, bacım Zeynəb! 
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XANIM ZEYNƏBĠN HÜSEYNƏ 

 ġĠKAYƏTĠ 

 

Karvan gedir, mənzilimiz haradır? 

Hüseyn  yoxdu, Allah, üzüm qaradır, 

Əkbərsiz ürəyim başı yaradır. 

Allah, bu dərdimi kimə deyim mən? 

Dərmansız dərdimi kimə deyim mən? 

 

Abbasa söyləyin, halım yamandı, 

Əsgərim oxlanıb, Allah, amandı, 

Toyu yasə dönən Qasim cavandı. 

Allah, bu dərdimi kimə deyim mən? 

Dərmansız dərdimi kimə deyim mən? 

 

Nə bəlalar çəkib mənim bu başım, 

Əldən getdi Hüseyn kimi qardaşım, 

Axır gözlərimdən qanlı göz yaşım. 

Allah, bu dərdimi kimə deyim mən? 

Dərmansız dərdimi kimə deyim mən? 

 

Bir xəstə qız qoyub gəldin vətəndə, 

Açılmamış gülüm soldu çəməndə, 

Kaş Əkbərdən qabaq öləydim mən də.  

Allah, bu dərdimi kimə deyim mən? 

Dərmansız dərdimi kimə deyim mən? 

 

Dedim: Qasimə toy edəm, görmədim, 

Gəlin gətirib zülflərin hörmədim, 

Niyə mən  Əkbərdən qabaq ölmədim? 

Allah, bu dərdimi kimə deyim mən? 

Dərmansız dərdimi kimə deyim mən? 
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Gedin deyin, Mədinədən gələn var, 

Ölüb Hüseyn, Qasim, Əkbər, Ələmdar, 

Allah, heç yetim qalmasın balalar. 

Allah, bu dərdimi kimə deyim mən? 

Dərmansız dərdimi kimə deyim mən? 

 

Belə toy qoy görməsin analar, 

Barmağında qana dönüb hənalar, 

Su deyib ağlayır körpə balalar. 

Allah, bu dərdimi kimə deyim mən? 

Dərmansız dərdimi kimə deyim mən? 

 

 

 

ANAM ZƏHRA, AĞLA MƏNĠ 

 

Peyğəmbərin haqq yolunda, 

Babam Heydərin oğluyam. 

Qoyma məni yalqız qalam, 

Anam Zəhra, ağla məni, 

Bacım Zeynəb, oxşa məni. 

 

Qandan alım mən dəstəmaz, 

Arxam üstə qıldım namaz, 

Mənim kimi ölən olmaz. 

Anam Zəhra, ağla məni, 

Bacım Zeynəb, oxşa məni. 

 

Alsa məni dizin üstə, 

Layla çalsan sən ahəstə, 

Rahat olar oğlun xəstə. 

Anam Zəhra, ağla məni, 

Bacım Zeynəb, oxşa məni. 
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Başsız qaldım çuxur yerdə, 

Anam dözməz belə dərdə, 

Axtar məni bu çöllərdə. 

Anam Zəhra, ağla məni, 

Bacım Zeynəb, oxşa məni. 

 

Məni burda ağlayan yox, 

Yasımızı saxlayan yox, 

Gözlərimi bağlayan yox. 

Anam Zəhra, ağla məni, 

Bacım Zeynəb, oxşa məni. 

 

Yetim qoydun Səkinəni, 

Yaman günə saldın məni, 

Gəl bağışla sən Hüseyni. 

Anam Zəhra, ağla məni, 

Bacım Zeynəb, oxşa məni. 

 

Karvanlar düzəldi Şamə, 

Xeymələr boyandı qanə, 

Vəsiyyətim budur sənə: 

Anam Zəhra, ağla məni, 

Bacım Zeynəb, oxşa məni. 

 

 

 

 

BACIM SƏKĠNƏ 

 

Dərdimi açım sənə, 

Gəl-gəl, bacım Səkinə! 

Alışan çətin sönə, 

Tez gəl, bacım Səkinə! 

 



276 

 

Səbir kasam dolubdu, 

Anam saçın yolubdu, 

Bir gör nələr olubdu, 

Tez gəl, bacım Səkinə! 

 

Gəl dolanım başına, 

Qurbanam göz yaşına, 

Bacınam, qardaşınam, 

Tez gəl, bacım Səkinə! 

 

Dərd üstə dərd qalandı, 

Közümə köz calandı, 

Gözüm alacalandı, 

Tez gəl, bacım Səkinə! 

 

Səs versənə səsimə, 

Səs ver, bacım Səkinə! 

Toxunnam sarı simə, 

Tez gəl, bacım Səkinə! 

 

Bir odlu ah çəkərəm, 

Ulduzları tökərəm, 

Yanmazmı Yanıq Kərəm, 

Tez gəl, bacım Səkinə! 

 

Sənə can-can deyərəm, 

Alovdan don geyərəm, 

Sən gəlməsən neylərəm, 

Tez gəl, bacım Səkinə! 
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GƏL GETMƏ, ANA 

 

Gəl, getmə, ana, dözə bilmirəm, 

Əlimi səndən üzə bilmirəm, 

Dərdim çoxdu, dözə bilmirəm. 

Gül camalından doymaram, ana, 

Səni getməyə qoymaram, ana. 

 

Gəl, getmə, ana, müntəzir qallam, 

Başıma, ana,  qaralar sallam, 

Nəşinin üstündə zülfümü yollam. 

Gül camalından doymaram, ana, 

Səni getməyə qoymaram, ana. 

 

Ana, üzmərəm əl vüsalından, 

Nəzər edərəm xətti-xalından, 

İzin ver, öpüm gül  camalından. 

Gül camalından doymaram, ana, 

Səni getməyə qoymaram, ana. 

 

Bu yetim balan səni çox ağlar, 

İlbəil sənin matəmin saxlar, 

Umudunu Abbasa bağlar. 

Gül camalından doymaram, ana, 

Səni getməyə qoymaram, ana. 

 

Kənizəm, sənə əza saxlaram, 

Dərdimi deyib, özüm ağlaram, 

Ürəyimdə mən yara bağlaram. 

Gül camalından doymaram, ana, 

Səni getməyə qoymaram, ana. 

 

 

 



278 

 

ƏLĠ  KƏRBƏLAYA  GƏLSĠN 
 

Əli Kərbəlaya gəlsin, 

Durmasın harayə gəlsin. 

Hüseynim şəhid olubdur, 

Əli Kərbəlaya gəlsin. 
 

O qədər vurdular yarə, 

Cismi oldu parə-parə, 

Zeynəb qalıbdır avarə. 

Əli Kərbəlaya gəlsin, 

Durmasın harayə gəlsin. 
 

Kərbəlanın gülü solubdu, 

Saralıb xəzəl olubdu, 

Yeddi qardaşım şəhid olubdu. 

Əli Kərbəlaya gəlsin, 

Durmasın harayə gəlsin. 
 

Səkinəm su deyib ağlar, 

Gülsüm sinəmi dağlar, 

Əhli-beytin çox qan ağlar.  

Əli Kərbəlaya gəlsin, 

Durmasın harayə gəlsin. 
 

Leylanın gülü solubdu, 

Əkbərim şəhid olubdu, 

Gözləri qanla dolubdu. 

Əli Kərbəlaya gəlsin, 

Durmasın harayə gəlsin. 
 

Baba, xeymələr odlandı, 

Əhli-beytin qolu bağlandı, 

Əsirlər Şamə yollandı. 

Əli Kərbəlaya gəlsin, 

Durmasın harayə gəlsin. 
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Öldü Əli Əkbərim, 

Qasimi gül peykərim, 

Doğrandı Əli Əsgərim. 

Əli Kərbəlaya gəlsin, 

Durmasın harayə gəlsin. 

 

 

 

BĠMAR  SUQRA 
 

Ey ali haşim, 

Mənzilin mübarək! 

Qohum-qardaşım, 

Mənzilin mübarək! 
 

Xatunu-qərib, 

Banuyi-Əbəd, 

Əmməm can Zeynəb, 

Mənzilin mübarək! 
 

Qeybi-xəzinə, 

Mahi-Mədinə, 

Bacım Səkinə, 

Mənzilin mübarək! 

 

Eylər bu qan-yaş, 

Dərdi-dilim yaş, 

Südəmər qardaş. 

Mənzilin mübarək! 
 

Dağıldı əsas, 

Ey gülləri naz, 

Əmican Abbas, 

Mənzilin mübarək! 
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O zülfü-ənbər, 

Sübhi-peyğəmbər, 

Qardaşım Əkbər, 

Mənzilin mübarək! 
 

Getdi əsasım, 

Artıbdı yasım, 

Əmioğlu Qasim, 

Mənzilin mübarək! 

 

Ölər cavanlar, 

Məlul cavanlar, 

Ey saribanlar, 

Mənzilin mübarək! 
 

Bu zari-giryan, 

Bimari-nalan, 

Hamımız qurban, 

Mənzilin mübarək! 
 

 
 

LAY-LAY 
 

Günüm gündən yaman oldu, 

Gözüm yaşı rəvan oldu, 

Gül tək üzüm qəmdən soldu. 

Anam lay-lay, anam lay-lay, 

Bizi dərdə salan lay-lay. 

 

Fələk saldı məni dərdə, 

Qərib oldum qərib eldə, 

Bizi qoydun yaman yerdə. 

Anam lay-lay, anam lay-lay, 

Bizi dərdə salan lay-lay. 
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Özün çox ağladın, doydun, 

Saraldın gül kimi soldun, 

Ana, bizi ağlar qoydun. 

Anam lay-lay, anam lay-lay, 

Bizi dərdə salan lay-lay. 
 

Bu şərbətdən içən ağlar, 

Yetim dərdi çəkən ağlar, 

Həsən ağlar, Hüseyn ağlar. 

Anam lay-lay, anam lay-lay, 

Bizi dərdə salan lay-lay. 
 

Gülməz üzün, çəkdin zəhmət, 

Məni yandırdı bu həsrət, 

Dərdin verdi mənə möhnət. 

Anam lay-lay, anam lay-lay, 

Bizi dərdə salan lay-lay. 
 

Fələk bizi ayrı saldı, 

Məni dərdə, qəmə saldı, 

Balaların yetim qaldı. 

Anam lay-lay, anam lay-lay 

Məni dərdə salan lay-lay. 
 

Fələk saldı səni dərdə, 

Bizi qoydun yaman gündə, 

Cavan öldün qərib yerdə. 

Anam lay-lay, anam lay-lay, 

Məni dərdə salan lay-lay. 
 

Bu şərbətdən içən ağlar, 

Yetim dərdi çəkən ağlar, 

Qızlar «ana» deyib ağlar. 

Anam lay-lay, atam lay-lay, 

Məni dərdə salan lay-lay. 
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ANA LAYLASI 

 

Ey kaş anam gələydi, 

Məni ölməmiş görəydi. 

Alaydı başım qucağına, 

Qibləyə döndərəydi. 
 

Baş qoyaydım dizinə, 

Baxaydım üz-gözünə. 

Mən yazığın sözünə, 

Qulaq asan gələydi. 
 

Yaralandım başımdan, 

Qan töküldü qaşımdan. 

Bacımdan, qardaşımdan, 

Kaş ki, anam gələydi. 
 

Axır başımın qanı, 

Düşmən kəsib hər yanı. 

Çıxmamış oğul canı, 

Ey kaş anam gələydi. 

 

Çatdı şəhadət vaxtı, 

Mənzilimiz uzaqdı. 

Başım kəsilən vaxtı, 

Ey kaş anam gələydi. 
 

Məzlum gəlir fəqanə, 

Millət qalır yanə-yanə. 

Məni Hüseynə sadağə, 

Qəbul edən gələydi. 
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ƏLI  ƏSGƏR  LAYLASI 

 

Günüm gündən yaman oldu,  

Gözüm yaşı rəvan oldu, 

Gül rəngim zəfəran oldu. 

Bala, lay-lay, Əli Əsgər, 

Anan ölsün, Əli Əsgər. 

 

Görərsən Zeynəbi zari, 

Gedib yari-diləfqari, 

Dəxi qoymadı qəmxari. 

Bala, lay-lay, Əli Əsgər, 

Anan ölsün, Əli Əsgər. 

 

Ümidlər gözdən süzüldü, 

Qanlı peykanlar düzüldü, 

Əlim səndən də üzüldü. 

Bala, lay-lay, Əli Əsgər, 

Anan ölsün, Əli Əsgər. 

 

Çağıraram Fatimə gəlsin, 

Səni bu halilə görsün, 

Südüm yoxdur, anan ölsün. 

Bala, lay-lay, Əli Əsgər, 

Anan ölsün, Əli Əsgər. 

 

Yetibdi dərdi-qəm çağı, 

Bu ləşkərlər bizə yağı, 

Könlümdə Əkbərin dağı. 

Bala, lay-lay, Əli Əsgər, 

Anan ölsün, Əli Əsgər. 

 

Natəvandır, dil şikəstə, 

Günahı çox günah üstə, 
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Gəlib dərgahına xəstə. 

Bala lay-lay Əli Əsgər, 

Anan ölsün, Əli Əsgər. 

 

Teşnə əsgərim, lay-lay, 

Nazlı sərvərim lay-lay. 

Bircə gəl qucağıma, 

Doldu gözlərim, lay-lay. 

 

Kərbəlada su yoxdur, 

Möhnəti-qəmim çoxdur. 

Süd yerinə qan içdin, 

Daşdı qəmlərim lay-lay. 

 

Ağla, bir deyim, can-can, 

Bu anan sənə qurban. 

Gəlmişəm uzaq yoldan, 

Mehri, Əsgərim lay-lay. 

 

Dolu düşər, 

Qar yağar, dolu düşər. 

Qəbrim yol üstə qazın, 

Balamın yolu düşər. 

 

 

 

 

FATĠMƏM   LAY-LAY 

 

Peyğəmbərin nişanəsi, 

Fatiməm lay-lay, 

Kərbibəlanın anası, 

Fatiməm lay-lay. 
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Bu gecə mövlan Əli, 

Səsləyir Peyğəmbəri, 

Necə gizli dəfn eyləyim, 

Bu gecə Fatiməni. 

Fatiməm lay-lay. 
 

Sanki bir məzlum qərib, 

Çağırır Peyğəmbəri. 

Zeynəbin qəmli anası, 

Fatiməm lay-lay. 
 

Örtmə ana, gözlərini, 

Sənsiz ana, dərdlərimi, 

Mən kimə söyləyim. 

Gecələr ağlaram mən, 

Ey cismi zəlil ana, 

Fatiməm lay-lay. 

 

Zeynəbin ağlar, ana, 

Dəfnin görməyəcək. 

Balaların yazıq ana, 

Sənsiz bəs neyləyəcək? 

Zeynəbin uşaqdır, ana, 

Kimə nə söyləyəcək. 

Yetimlərin anası, 

Fatiməm lay-lay. 

 

Gecədə gizli sənin 

Tabutun gedir, ana. 

Balaların ağlayır, 

Bizi tərk etdin, ana. 

Bilmirəm babam səni, 

Niyə bizdən ayırdı. 

Gizli qəbir qazılan, 

Fatiməm lay-lay. 
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Gülsümün qucaqlayıb, 

Dərdlərini anlayıb. 

Həsənin hər gün sənin, 

Qəbrini soraqlayıb. 

Hüseynim sanki səni, 

Qəbirdən durub ağlayır. 

Peyğəmbərin xanım qızı, 

Fatiməm lay-lay. 

 

Çağırırıq biz səni, 

Dadımıza çatginən. 

Şiyələrin pənahı, 

Əlini gətirginən. 

Zakirin səsinə anam, 

Sən gəl səs verginən. 

Həsən, Hüseyn anası, 

Fatiməm lay-lay. 

 

 

 

 

ġAXSEY-VAXSEY 

 

Gəldi haradan gəldi:  şaxsey-vaxsey! 

Göylü qaradan gəldi: şaxsey-vaxsey! 

Göydə bulud yox idi: şaxsey-vaxsey! 

Bu sel haradan gəldi: şaxsey-vaxsey! 

 

Getdi günüm, ağlama: şaxsey-vaxsey! 

Oldu zülm, ağlama: şaxsey-vaxsey! 

Bir vədəsiz yel əsdi: şaxsey-vaxsey! 

Tökdü gülüm, ağlama: şaxsey-vaxsey! 
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Bu gün getdim suya mən: şaxsey-vaxsey! 

Sudan aldım dua mən: şaxsey-vaxsey! 

Boynuna saldım kəfən: şaxsey-vaxsey! 

Qana boyandı bədən: şaxsey-vaxsey! 

 

Bülbülüm lal olubdu: şaxsey-vaxsey! 

Gülüm abdal olubdur: şaxsey-vaxsey! 

Hər günümüz ölümdür: şaxsey-vaxsey! 

Bu gün bihal olubdur: şaxsey-vaxsey! 
 

Uçdum, üçdum, bir də mən: şaxsey-vaxsey! 

Düşdüm qəfil dərdə mən: şaxsey-vaxsey! 

Vuranım güclü vurdu: şaxsey-vaxsey! 

Necə yatım yerdə mən: şaxsey-vaxsey! 
 

Bu dağın başına bax: şaxsey-vaxsey! 

Bu qarın qışına bax: şaxsey-vaxsey! 

Evi abad fələyin: şaxsey-vaxsey! 

Tutduğu işinə bax: şaxsey-vaxsey! 

 

Bülbüləm bağ içində: şaxsey-vaxsey! 

Güləm, yarpaq içində: şaxsey-vaxsey! 

Əlimə saz verdilər: şaxsey-vaxsey! 

Köksüz, nasaz verdilər: şaxsey-vaxsey! 

 

Getdim həkim yanına: şaxsey-vaxsey! 

Dərmanı az verdilər: şaxsey-vaxsey! 

Bağa gəlişim budur: şaxsey-vaxsey! 

Gülü dərişim budur: şaxsey-vaxsey! 

 

Yaylığım əlimdədir: şaxsey-vaxsey! 

Ucları əlimdədir: şaxsey-vaxsey! 

Məni asta yerə qoy: şaxsey-vaxsey! 

Ürəyim vərəmlidir: şaxsey-vaxsey! 
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Mən aşiq Ərzuruma: şaxsey-vaxsey! 

Ərzim var Ərzuruma: şaxsey-vaxsey! 

İnsanı öldürməsən: şaxsey-vaxsey! 

Dözərmiş hər zuluma: şaxsey-vaxsey! 

 

Aşıq üzüm ağacı: şaxsey-vaxsey! 

Üzüm düzüm ağacı: şaxsey-vaxsey! 

Fələyə neyləmişdim: şaxsey-vaxsey! 

Kəsdi bizim ağacı: şaxsey-vaxsey! 

 

Eləmi bucağında: şaxsey-vaxsey! 

Od yanar ocağında: şaxsey-vaxsey! 

Baş qoyum dizin üstə: şaxsey-vaxsey! 

Can verim qucağında: şaxsey-vaxsey! 

 

Sal yanına üzünü: şaxsey-vaxsey! 

Qoy deyim son sözümü: şaxsey-vaxsey! 

Bacım burda olaydı: şaxsey-vaxsey! 

Bağlayaydı gözümü: şaxsey-vaxsey! 
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AĞILAR 
 

Ağacda xəzəl ağlar, 

Dibində gözəl ağlar. 

Balası ölən ana, 

Sərgərdan gəzər ağlar. 

 

Əzrayıl dam üstədi, 

Susadı, qan istədi. 

Alma balam canını, 

Balam muraz istədi. 

 

Ay qardaş, gözüm qardaş, 

Ağzımda sözüm qardaş. 

Sən düşdüyün torpaqğa, 

Qurbanam özüm, qardaş. 

 

Əzizim tağım ağlar, 

Basma, yarpağım ağlar. 

Mən cavan, nakəm öldüm, 

Qəbrim, torpağım ağlar. 

 

Bu yolun karvanı yox, 

Dəvənin sarvanı yox. 

Yaram ölüm yarası, 

Həkimim, dərmanım yox. 

 

Alma versəm almazsan, 

Sən almadan qalmazsan. 
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Hansı bağın gülüsən, 

İylədikcə solmazsan! 

 

Mən öldüm ağlamaqdan, 

Bağa su bağlamaqdan. 

Bağda yarpaq qalmadı, 

Yarama bağlamaqdan. 

 

Ay doğdu bizə düşdü, 

Gün doğdü düzə düşdü. 

Sən tək igid cavanlar, 

Tezliklə gözə düşdü. 

 

Altımda kilim yandı, 

Od düşdü, kilim yandı. 

Əziz bala deməkdən, 

Ağzımda dilim yandı! 

 

Eləmi gözəl ağlar, 

Gözləri gözəl ağlar. 

Məni yetir anama, 

Gör neçə gözəl ağlar! 

 

Analar yanar, ağlar, 

Günləri sanar ağlar. 

Dönər göy göyərçinə, 

Yollara qonar ağlar! 

 

Bir at mindim başı yox, 

Bir çay keçdim daşı yox. 

Burda bir qərib ölüb, 

Yanında qardaşı yox. 

 

 



291 

 

Eləmi qar başdar, 

Yağış kəsər, qar başdar. 

Ölsə bacılar ölsün, 

Heç ölməsin qardaşlar. 

 

DUBEYT 

 

Ey əzadarlar, qərib kimə deyərlər? 

Ay dərdi olanlar,  

Yana-yana ağlayanlar, 

Məzlum kimə deyərlər? 

Bu məclisə 

Ağası İmam Hüseyn üçün 

Gözləri dolanlar gəlsin! 

Bu məclisə,  

Vətənindən didərgin olanlar gəlsin! 

 

Bu məclisə «ana, vay» deyib, 

Xanım anası ölənlər gəlsin! 

Bu məclisə, 

Dünyadan doymamış 

Balası ölən, 

Cavan bala itirən analar gəlsin! 

 

Bu məclisə, 

Boynu buruq, 

Atasız yetimlər gəlsin! 

Heç bacılar, görməsin qardaş dağı,  

Qardaşın bu halın. 

 

Ey məclis əhli, 

O Əlinin xanım qızı, 

Başı bəlalı, qəlbi yaralı, 

Könlü qaralı, ürəyi dağlı xanım Zeynəb, 
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Yeddi qardaşı ölən bacı,  

Şamın xarabasında, 

Əsirlər içində giryan qalaq, 

Oğlanları ölən, 

Cəlalı dağılan, 

Xeyməsi yanan, 

Qəribi-məzlum 

Cənabi Zeynəb nə deyir? 

Qəribi-mzlum o şəxsə deyilir ki, özü qərib, 

Əhli-əyalı qərib, məzarı qərib olsun! 
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SĠNƏZƏNLƏR      

      
BU GECƏ 

 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Mən Səkinə yetimi 

Şümrü əsir çəkdi gecə. 

                        Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Eşidib o halımı, 

Zeynəb bibi ağlar o gecə. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Bu gecə nə gecədi, 

Şümrü əsir çəkdi bizi. 

Öldürüb atamı, 

Qoydu bu zülmətdə bizi. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Gör nə günlərə qalıb, 

Atamın nazlı qızı. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 
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Əli Əkbər çağırıb, 

Ağlayaram mən bu gecə. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Anamı qoydu oğulsuz, 

Başına saldı qara. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Od vurub xeymələrə, 

Qalmışıq, qardaş, avarə. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Bağlanıb qollarımız, 

Dərdim olubdu dübarə. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

«Əli Əkbər!» - deyibən, 

Ağlaram mən bu gecə. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Qəribəm, qardaş Əli, 

Həsrətini çox çəkərəm. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Sübhədək ağlayaram, 

Göz yaşımı mən tökərəm. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 
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Qollarım zəncirə bağlı, 

Şamə əsir gedirəm. 

Gəl yetiş dadıma, qardaş, 

Susuzam mən bu gecə. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Bu Şamın xarabasında, 

Artıbdı dərdim-qəmim. 

Qalmışam zilləti-darda, 

Nə atam var, nə əmim. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Düşüb Əkbər yadıma, 

Ey bibi can. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Bu qərib yerdə, bibi, 

Gəl sənə bir vəsiyyət edim. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Körpəydim, canım bibi, 

Qardaş toyunu görmədim. 

Bağladı zəncirə qollarımı, 

Bibi, nə edim? 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Mən Əli Əkbərimi, 

Tapmasam ölləm bu gecə. 
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Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

Tapmışam qardaşımı, 

Yer ilə yeksandı, bibi. 

Bədəni yaralanıb, 

Zülfü tamam qandı, bibi. 

Zeynəb ağlar bu gecə, 

Qara bağlar bu gecə.         xor 

 

 

 

YA HÜSEYN, VAY HÜSEYN 

 

Azərbaycan Kərbiəlam, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Qarabağ Xeybər qalam, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Ağlayır anan Zəhra, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Günüm boyandı qara, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

 

Gözüm yaşı dayanmaz, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Göydə fələk oyanmaz, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Köksümdən yaralandım, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Köçümdən aralandım, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

 

Sənsən dinim-imanım, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 
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Sel təki axır qanım, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Al qanımdı dil açan, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Mənəm üstünə qaçan, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

 

Qanlı meydan buradır, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Hər günüm aşuradır, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Sinəmə çəkdi dağ, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Doğrandım budaq-budaq, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

 

Mənəm sinəsi dağlı, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Mənəm qapısı bağlı, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Çırağım sönüb mənim, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Özüm-özümə qənim, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

 

Kimim var, kimə gedim, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Dərdimi sənə dedim, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Sinəm yaman göynəyir, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Alışdı can köynəyim, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 
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Yoxmu dərdimə çara? 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Vallah yaman naçaram, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Başım yaman itibdi, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Sinəmdə dərd bitibdi, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 
 

Al qanım sel olubdu, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Qızılgüllər solubdu, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Hey əsir acı yellər, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Susubdu şirin dillər, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

 

Gör dilim nələr deyir, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Şərə baş əyir xeyir, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

İmdadıma özün çat, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Məni şəhidlərə qat, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 
 

Gen dünyam olubdu dar, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Sənə yaman ərzim var, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Təpəmdən çıxır tüstü, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Kərbəla sinəm üstü, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 
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Yaralandı ürəyim, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Paralandı çörəyim, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Yerdə qalıbdı qanım, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Ağlar bəlalı canım, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

 

Pənah apardım  sənə, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Yoxdu özgə kimsənəm, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Allah, bilmirəm neynim, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 

Şəhid oldu Hüseynim, 

Ya Hüseyn, vay Hüseyn! 
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SÜFRƏ DUALARI 

 

 

QƏBUL EYLƏ 

 

Bağışla bunu, ya Rəbb, 

Abbasi Ələmdara. 

Qolları düşüb təndən, 

Məşki bulanıb qana. 

Ehsanı qəbul eylə, 

Xərcini həlal eylə, 

Quranı qəbul eylə, 

Məşhər günü ehsanı, 

Birə-bir qəbul eylə. 

 

 

BAĞIġLA 

 

Seyyidi Əbrarə bağışla! 

Tabusu cahan-ruhi-rəvan, 

Natiqi Quran, 

Bikəsi Həsən Əsgərə bağışla. 

Amin, Amin, ya Rəbbil-Aləmin! 

 

Toy təxti kəfən, qanı həna, 

Şahzadə cavan, 

Qasimi dildarə bağışla! 

Amin, amin, ya Rəbbil-Aləmin! 
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UġAQ OYUNLARI 
 

MORU-MORU 
 

Oyunu dörd nəfər oynayır. İkisi qabaqda, ikisi isə arxada 

dayanır. Qabaqdakılar  əlləri ilə gözlərini tuturlar ki, kimin 

harada durmasını görməsinlər. Arxadan bir uşaq irəli çıxır, 

qabaqkı uşaqların birini aparır. Yerdə qalan uşaq yoldaşından 

soruşur: 

- Moru-Moru. 

- Çıqqıdı Moru! 

- Səni aparan  

  Hansı oğru? 

Əgər oğrunun adı düz tapılarsa, birinci dəstə oyunu udur. 

Udan dəstə uduzanın belinə minir. Tapa bilməzsə, ikinci dəstə 

oyunu aparmış sayılır.  Ortaya qoyulan müəyyən məsafəyə 

qədər aparıb-gətirirlər. 

 

 

 

YELLƏNCƏK 
 

Get ələk gətir,  

Get xəlbir gətir 
 

Uşaqlardan biri yelləncəkdə yellənir. O biri isə onu 

yellədir. Hər dəfə yelləncək gedib-gəlincə deyir: 

- Get ələk gətir. 

- Get xəlbir gətir! 
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ADDIM  BASDIM 
 

Bu oyunu iki uşaq oynayır. Müəyyən məsafə seçilir. 

Uşaqlar addımlarını  ataraq bir ayağın dabanını o biri ayağın 

barmaq ucuna qoyub qarşı-qarşıya gəlirlər.  

Uşağın biri deyir: 

- Addım  basdım, 

- Kərələdim, kəsdim. 

O biri uşaq deyir: 

- Alma – armud, 

Keçəl Mahmud. 

Uşaqlar qarşılaşana qədər oyun davam edir. Sonuncu 

addım kimin olursa, oyunu udmuş sayılır. 

Bu oyun püşk atmaq, yaxud sanama saymağı əvəz edir. 

Kim sona qalsa, başqa bir oyuna birinci başlayır. 

 

DĠRƏDÖYMƏ 
 

Düzəngah yerdə çevrə çəkirlər. Çevrənin içində istənilən 

sayda uşaq ola bilər. Uşaqlardan hərəsinin ayağının ucunda bir 

toqqa olur. Çevrənin kənarında olan uşaqlar isə çalışıb onların 

ayağının altından kəməri götürməlidirlər. Əsas şərt ondan 

ibarətdir ki, çevrənin içərisindəkilər toqqanı yalnız ayaqla 

qorusun.  

Çevrədən kənarda olan uşaqlar toqqanın birini ələ 

keçirərsə, həmin toqqa ilə rəqiblərin ayağına vurmaqla o biri 

toqqaları götürməyə çalışır. Uşaq toqqanı  götürə bilərsə, onun 

vasitəsi ilə o biri toqqaları da ələ keçirmək asan olur. Yox əgər 

toqqanı ələ keçirmək istəyərkən rəqiblərdən biri onu ayağı ilə 

təpərsə (təpik vurarsa), o zaman təpilən uşaq çevrəyə girir, 

təpən isə qırağa çıxır. Sonuncu toqqaya qədər oyun davam edir. 

Çevrədəkiləri toqqa ilə vururlar. Əgər içəridəkilərdən hansı biri 

təpməyi bacarsa azad olur. Sonuncu adam qalana qədər toqqa 

ilə döyürlər. Oyun bu cür davam edir. 
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QOZ-QOZ OYUNU 
 

Bu oyunda bir neçə nəfər iştirak edə bilər. Oyunçuların 

sayına görə qozlar bir-birindən 3-5 qarış aralı bir xətt boyunca 

düzülür. Düzülmüş qozlar 3 -5 m aralıdan əlaqqa ilə vurulur. 

Oyunçuların hərəsinin ayrıca bir qozu da olur ki, ona əlaqqa 

(əldə olan qoz) deyilir. Əlaqqa hansı qoza dəyirsə, yiyəsi 

həmin qozu götürür, o biri qozlara atır. Kim sərrast atırsa qoz 

onunku olur. Sonuncu qoz vurulanda oyun bitir. 

 
YUMURTA DÖYÜġÜ, QATAR 

 

Adətən bu oyun Novruzqabağı keçirilir. Burada hərə 

özünə bir əlaqqa (əldə atmaq üçün yumurta) götürür. Əlaqqa 

bərk olsun deyə əvvəlcədən duza, südə, yaxud peyinin içərisinə 

qoyulur. Təxminən 10-dan 50-yə qədər yumurta qatara 

düzülür. Püşk atılır. Kimə düşsə, oyunda birinci olur. Yəni 

əlaqqa ilə yumurtaları sındırır. Əgər əlaqqa yumurtaların 

hamısını sındırarsa, yumurtalar həmin iştirakçıya qalır. Əgər 

əlaqqa yumurtanın hamısını qıra bilməsə, o biri oyunçu 

başlayır.  Sonuncu yumurtanı kim qırarsa, yumurta qatarının 

hamısı ona çatır. 
 

* * * 

Bəzən bu oyunu əlaqqasız da oynayırlar. Püşk atılır. Kim 

birinci olsa qatardakı yumurtanın birincisini götürüb oyuna 

başlayır. Kimin əlində sağ yumurta qalarsa, oyunu udur. 

«Harda qırıldı-qırıldı» məsəli də bu oyundan 

götürülmüşdür. 

* * *  

Yumurtanı tək-tək də döyüşdürürlər. Biri əldə tutur. O 

biri vurur. Başı başla, sonra künə ilə döyüşdürürlər. Ola bilər 

ki, baş künəni qıra bilməsin. Onda künəni döyüşdürürlər. 

Kimin yumurtasında sağ yer qalarsa o, udur. 
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ARTIRMA 

 

Bir neçə oyunçu bir yerə toplaşır. Əldə daş tutmaqla daşı 

tapırlar. Daşı tapmayan axıra qalır. Axıra qalan ikiqat əyilir. O 

birilər gəlib bunun üstündən hoppanır, keçir. Hamısı keçə bilsə, 

xətt çəkilir, məsafə artırılır. Kim keçə bilməsə, həmin adam 

ikiqat dayanır, onun üstündən hoppanırlar. Beləliklə, oyun 

davam edir. 

Əvvəlcədən şərt qoyurlar ki, danışan uduzacaq. Bəzən 

belə də deyirlər:  

O yandan bir it gəlir,  

Quyruğu dolu bit gəlir.  

Kim danışsa ağzına. 

Kim danışsa, məğlub hesab olunur. Qarşı tərəfin 

əmrlərinə, tələblərinə sözsüz əməl edir. 

 
ƏL ÇƏKĠġMƏ 

 

İki uşaq şəhadət barmaqlarını bir-birinə keçirib çəkir. 

Çəkişmənin müəyyən şərtləri olur. Məsələn, ad çəkmək, ələ bir 

şey vermək və s. Hər kim şərti pozursa, uduzur. 
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SÖYLƏYĠCĠLƏR  HAQDA MƏLUMAT 

 
TOY MƏRASIMLƏRI, OYUNLAR VƏ NƏĞMƏLƏR 

 

1. Əhmədova Zivər. Gəncə şəhəri 81 yaş. 

2.Məmmədova Hürü İsa qızı. Goranboy rayonu, Dəlməmmədli 

qəs. 74 yaş. 

3. Quliyeva Gülüstan İsa qızı. Goranboy rayonu, Qaradağlı 

kəndi. 81 yaş. 

4. Zeynalzadə Həsən Məmmədhəsən oğlu, Gəncə şəhəri, 88 

yaş. 

NAĞILLAR 

 

1. Qiyas Cilovdarlı. Gəncə şəhəri, 72 yaş. 

2. Qocayeva Səfa Abbasəli qızı. Qazax rayonu Çaylı kəndi 65 

yaş. 

3. Cəfərova İlhamə Abdı qızı, Gəncə 40 yaş. 

 

DASTAN 

 

1. Aşıq Əkbər Bozalqanlı, Tovuz rayonu, Bozalqanlı kəndi, 75 

yaş. 

 

YAS MƏRASIMLƏRI 
 

1. Məmmədova Ziyafət Qəşəm qızı. Goranboy rayonu, 

Dəliməmmədli qəs. 33 yaş. 

 

UġAQ OYUNLARI 

 

1. Ağamirov Cahan Mirbaba oğlu. Gəncə şəhəri, 57 yaş. 

2. Mirişli Gülnur Miriş qızı. Gəncə şəhəri, 26 yaş 
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DĠALEKTOLOJĠ  LÜĞƏT 

 
A 

 

 

Ağzıayrıq                       -     iş bacarmayan 

Ağzı qatıq kəsməmək   -     sözü ötməyən 

Alasəy                            -    səfeh, gic 

Ardı qırmax                    -    qorxaq 

Arna                                -    ədavət, kin 

Arımaz                            -    təmizlənməz 

Aynımax                         -    xəstəlikdən qalxmaq 

 

                                    

 

Bayaz                -     ağ 

Bağlış                -     pul kisəsi 

Bozaran             -     ayın bozaran çağı 

Bülöy                 -     sırtıq 

Bozalaşmaq        -    mübahisə etmək (məcazi məna) 

 

                                                
Çalvadar          -   qoyunçuluqdan başı çıxan adam 

Çoğuşmaq       -    qışqırmaq, hay-küy salmaq 

Çoydar            -    alverçi 

Çözələmək     -    bir işin axırına çıxmaq 

Çələbi             -    Allah 

Çükür               -   saz 

Çırtım             -    qohum-əqraba 

 

                           

B 

Ç  
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Dabanını qaldırmaq   -  qiymətini artırmaq 

Davar                        -  heyvan (qoyun) 

Daranqı                     -  qələmə 

Damarranmaq           -  azacıq varlanmaq 

Dilal                    -  qaşxəngəli 

Dilaf                    -  rəf 

Dili duzlu            -  ətiacı 

Dimrih                -   diribaş 

Dihləşmək          -   deyişmək 

Dəyinti                -   yolxucu xəstəlik 

Dəngiş                 -  yelbeyin 

Dəftərqazı           -  yağlı çörək növü 

Dələmə                -  yaxşı bərkiməmiş təzə pendir 

Döşürməx            -  yığmaq 

Dışdamax            -   çıxarmaq 

Dulğu                  -   dülgər aləti 

Dürmək               -  bükülmüş lavaş 

Dümbürək           -  lavaşa bükülmüş 

 

                             

Eycahannıx            -  sərbəstlik, asudəlik 

Eyham                   -  bəlkə, hər ehtimala qarşı 

    

Əfi                      -  pis adam 

Ərusək               -   mancanaq, daş atmaq üçün qurğu 

 

Filfili           -    nazik 

 

                            

D   

   E 

    Ə  

     F   
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Gap                  -   söhbət 

Gənəşmək       -   məsləhətləşmək 

Gərmə             -   qurudulmuş peyin 

Givit                -   kip, sıx 

Götürgə           -   xəncərin asılma yeri 

Güpzəmək       -   əllərlə başa vurmaq 

Gırtım          -   qohum-əqraba 

                   
Haydı          -   gözüm səni görməsin 

Helih           -  selik 

Həlim          -  ürəyi yumşaq 

Hırna           -  hirs 

Hoyrux        -  ovuq 

Hüləki         - tələsik 

 

              
Xım           -     özül 

Xılta          -     xalta 

Xıldı          -     ağılsız 

Xoryat        -    naqis 

Xum           -    çaxır növü 

Xorramaq   -    bəyənməmək 

                       

İncəvara        -   yaxşı ki 

İddələşmək   -   çəkişmək 

İmircəmək    -    iylənmək, xarab olmaq 

İsmarlamaq   -    xəbər göndərmək 

İsnişmək       -    öyrəşmək 

İşdaş eləmək -   yerbəyer etmək 
 

      G    

H         

X          

Ġ           
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Kəfrəm   -   döşəyin astarı 

Kəltən     -    bərkimiş torpaq parçası 

Kiriməh   -    səsini kəsmək 

Köntöy    -    tərs 

Köykü     -    kürəkən, yeznə 
 

             
Qaflan       -   qabaq dişləri iri olan 

Qarğaşa     -   hərc-mərclik 

Qıyrınmax -   qorxmaq 

Qılıx          -   yaxşı münasibət 

Qıldıqsız    -   vicdansız 

Qılquyruq   -  satqın 

Qərurə        -  mazut doldurulmuş fitili kuzə 

Qolpun       -   su yarğanı 

 

 Laydır                 -   arabanın kənarlarında olan  

                                nərdivan şəkilli yanlıqlar 

Lalıx                   -   çox dəymiş 

Ləvərə               -   yekəqarın 

Lələ                   -   böyük qardaş 

Löyün-löyün      -  çoxlu, yığın-yığın 

 

 

Man bilmək              -  ayıb saymaq 

Manşır                       -  nişan, işarə 

Mafrax                      -  fərsiz, əfəl 

Mırmanmaq              -  yaltaqlanmaq 

Möhrə                       -  kamana qoyub atılan halqa 

Murğuzallıx döyrü    -  özbaşınalıq dövrü 

K            

Q             

L              

M               
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Muxul                       -  paxıl, xəbis 

Muşqurmax               - öküzləri muşqurub çağırmaq 

Muzu                        -  xəsis 

 

Naşdoylux             -  qəlyanaltı 

Nəleyin                  -  gecə başmaqları 

Nəxənəyh              -  müftə yeyən 
 

 

Pedə               -  zopa 

Pənpəçə         -   ayaqları yekə olan və yaxşı  

                           yeriyə bilməyən şəxs 

Pis nöyüs        -   pis nəfs, pisniyyət 

Pörtmə            -  quru ətdən bişirilmiş sulu yemək 

Püxdərmək     -  ipi əl iyində və ya cəhrədə 

                           yenidən əyirib möhkəmlətmək 

Püşdüh            -  peyinlik 
 

               

Sinək            -    milçək 

Sicim            -    keçi qılından hörülmüş kəndir 

Sosur            -    danışmayan, qaradinməz 

Süngütməh   -   yeyib qurtarmaq 

Süddüyən      -  yabani bitki 
 

 

Şadara           -  xəlbirdən böyük olan ələmək  

                         üçün istifadə edilən alət 

Şədi qaşığı    -  çay qaşığı 

                        N          

                        P           

                        S           

                        ġ           
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Tapan                -  tala 

Tənəş                -  tən, bərabər 

Tıntın                -  burnunda danışan 

Tiftih                 -  pırpızlaşmış saç 

Tün                    -  gecə 

Tulanbar            -  zibillik, küllük 

 

                         
Urvatsız              -  qədir-qiymətsiz 

Uzatmax             - yola salmaq 

 

Üşürgəmək              -   ürpərmək 

 

 

Vaynöysə         -   hay-həşir 

 

 

Yastılamax      -   ört-basdır etmək 

Yönnəşməh     -   ortaq qərara gəlmək 

 

 

   Zir             -      nəlbəki 

Zıvarsız     -      abırsız 

 

 

                        T          

                         U           

                          Ü            

                          V            

                           Y             

                            Z              
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