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Dupdurudu, bəmbəyazdı... 
 

Bayatı, Bayatı! Xalqımızın həyatı, tariximizin, tale-
yimizin yol yoldaşı, sir-sirdaşı. Xalqımızın bəşərə bəxş 
etdiyi şah əsəri. İlk olaraq tanrının adını daşıyan hikmət. 
Dünyaya Məhəmməd Füzulini, Molla Pənah Vaqifi ve-
rən sazlı-sözlü Boyat tayfasının adını yaşadan, ömrünü 
uzadan məbəd. Bir köklü qolu da əsrlərcə İraqda Kər-
kük torpağında vətənləşən, bayatılaşan, şairləşən mənə-
vi zənginlik. Bir adı da melodiya, mahnı, şərqi olan şeir-
sənət sarayı... 

Bayatı, Bayatı! Ayrı-ayrı sinədəftərlərin sinəsindən 
qopan, könüllərdə yuvalanan, xalqlaşan, xalqın adından 
əbədiləşən mənəviyyat abidəsi, beşik nəğməsi, ana lay-
lası,  fikir  dünyası.  Sadə,  səmimi,  bitkin  əsər,  yetkin  fi-
kir, fəlsəfi ümumiləşdirmədi. Təlimdi, tərbiyyədi, nəsi-
hətdi,  vəsiyyətdi.  Zamanın dilmancı,  söz  söyləyəni,  ağı 
deyəni, saz sazlayanı, musiqi bəstələyənidi. İncə mət-
ləbdi, qəlbi kövrəkdi, yanğıdı, göynərtidi. Zülməti ya-
ran, aydınlığa aparandı. 

Bayatı, Bayatı! Hikmət, heyrət, gör-götür, ibrəta-
mizlik dünyasıdı. Könüllər mülkünün şahıdı, sulatnıdı. 
Təbibdi, loğmandı, şəfadı, məlhəmdi, safdı, dup-duru, 
dümağ, bəm-bəyazdı. Son mənzilin harayı, haqq çırağı, 
göz yaşlarıdı. Nurdu, işıqdı, ozandı, aşıqdı. Sonu görün-
məyən, bitməz, tükənməz incidi. 
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Səndən qeyri kimim var, Vətən 
 

Bayraqdı, 
Üç rənglidi, bayraqdı. 
Ən ülvi, ən müqəddəs 
Bir vətən, bir bayraqdı. 

 
Azərbaycan, Azərbaycan! Babaların dik başıdı, 

anaların göz yaşıdı. Şah dağım, şah vüqarımdı, Kəpə-
zimdi, Qoşqarımdı, Savalanımdı, axarımdı-baxarımdı. 
Ə1 çatmaz, ün yetməzimdi. Təkrarsız, bənzərsizdi bu 
vətən. Sirli-sehrlidi, ana mehirlidi, gen bərədi, zil dərə-
di,  sarp  qayadı,  mərd  qaladı.  Səfalı oylaqdı,  həm aran,  
həm yaylaqdı bu vətən. Dəmirqapı Dərbənddən o tərə-
fədi, Xəzərin çox yarısıdı, Borçalının hamısıdı, qərbi 
Azərbaycandı, Təbrizdən çox-çox o yanadı vətən. Ürəyi-
mə odun düşüb yanasıyam, od anamdı, mən də odlar ba-
lasıyam, bu torpaqçün öləsiyəm, bu vətəndə qalasıyam... 

Ey ana vətən! Yüyrüyüm səndə asılıb, nənnim sən-
də yırğalanıb. Qoynunda dünyaya gəlmişəm, sinəndə 
dil açmışam, ocağından ocaqlaşmışam. Beşiyim də sən-
də, güzarım da səndə, gələcək məzarım da səndə... 

Anamın qucağı ilk beşiyim, ilk laylam. Vətənin isti 
qoynu son harayım, son mənzilim. Biri əbədi baharım, 
biri əbədi yaşarım. Biri döşündən süd verənim, biri ürə-
yinin başında gəzdirənim. Biri dünyaya gətirən, kamala 
yetirənim, biri dünyalığını göstərənim, dünya verənim. 
Biri ağzımda dilim, biri ağır elim. Biri ülvi bəşərim, biri 
ilham pərim. Biri Fatmamdı, anamdı, biri Odlar yurdu, 
dünyalar dünyası. Biri anacanım, biri Azərbaycanım. 
İkisi də mənimdi, ilham pərimdi, şah əsərimdi. 

Düşünürəm. İlahi, görəsən yalnız yer üzündə yaşa-
yan insanlarınmı vətəni var. Onlarmı dünyaya vətəndə 
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gəlib, dünyalaşıblar. İstəkcanlı, vətəncanlı olublar. Və-
təni ana, ananı vətən biliblər. Bu müqəddəs varlığı qoru-
yub, uğrunda canlarından keçiblər, bu dünyadan köçüb-
lər. Dünya saya gəlməz, ağlasığmaz canlıların yurdu, 
yuvası, məskəni, vətəni deyilmi?! Onlar da insanlar ki-
mi öz vətənlərinin sahibləri, göz bəbəyi kimi qoruyanla-
rı deyilmi?! Bu həqiqəti nəzərə alaraq, əsərin vətənlə 
bağlı hissəsinin sonuna ürəyimdən keçənləri əlavə etmə-
yi məqsədəuyğun saydım. Heç nə unudulmasın, heç kəs 
yaddan çıxmasın deyə. 

Təbiətdə bütün canlıların yurdu, yuvası, vətəni var. 
Kəllə-kəlləyə gələn dağ keçilərinin vətəni sərt qayalıq-
lar, uçurumlar, keçilməzliklər. Maralların oylağı, aranı- 
yaylağı sıx ormanlardı. Olmasa yoxa çıxar, yox olarlar. 
Ceyranlar səhra gözəlləridi. Əlindən alsan özlərini yar-
ğana, uçuruma salarlar. Dünyadan köçərlər. Xarı bülbü-
lün vətəni Şuşada Cıdır düzüdü. Bülbül gülə bənd olar. 
Əlindən alsan ölər, gül saralar, solar. Qartalların vətəni 
uca göylərdi. Qıy vurar, qanad saxlar. Bayquşun vətəni 
xarabalıqdı. Elə hey uluyar, bayquş səsi çıxarar. Xaraba 
olmasa bayquş da olamaz. Gürzənin vətəni yuvasıdı. 
Yaxınlaşsan vurar, tas-tas elər. 

Qərib-qərib, qəmgin-qəmgin havada qanad açan 
durnalar yenə də əbədi vətənləri Bağdad, Bəsrə ellərinə 
dönərlər. 

Qaranquşun yuvasını uçursan ağlaşma səsi dünyanı 
başına götürər. Dəhşətə dözməz, özünü daşa, divara çır-
par, qana batar. 

 
Vətəndi, 
Şirin candı, vətəndi. 
Var olan canlıların 
Yuvaları vətəndi.  
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Vəhdən gələn ilahi səslər varlığıma hakim kəsilir. 
Vətən səsi, ana səsi. Gözəl köçər, gözəllik qalar bu dün-
yada. Ana dünyasını dəyişər, analar yaşar bu dünyada. 
Ana vətənləşər, vətən analaşar bu dünyada.  

Ürəyimdən qopub gələn bayatılarımla Sizlərə ana 
laylası çalmaq, vətən nəğməsi oxumaq istəyirəm. Ürək 
çırpıntılarımda qəlblərə girmək, könüllərdə yuvalanmaq 
arzusundayam. Arzularınız üzünüzə gülsün, sevinin, 
şadlanın. Allah amanında... 
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Arxa haray, 
El haray, arxa haray! 
Dağlar da bir arxadı, 
Dağ haray, arxa haray! 
 
A dağlar, 
Yanır bağrım, a dağlar. 
Anam, bacım köçəli 
Dərd oyanıb, a dağlar. 
 
Al qandı, 
Torpaq qandı, al qandı. 
Vətənə qurban gedən 
Şəhid canı, al qandı.  
 
Ay dağlar, 
Ay dərələr, ay dağlar, 
Ağlar günə qalmısan, 
Qarsız, yarsız, ay dağlar. 
 
Azad ol, 
Qır zənciri, azad ol. 
Hünərin zəfərindi, 
Azad yaşa, azad ol. 
 
Arxalan, 
Dağa söykən, arxalan. 
Dar gündə, dar ayaqda 
El-obana arxalan. 
 
Açılsın, 
Doğsun günəş, açılsın. 
Ötsün duman, çiskin, çən, 
Tər qönçələr açılsın. 
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Axar oldum, 
Axdıqca axar oldum. 
Göz yaşlarım selləndi, 
Çaylara axar oldum. 
 
Atmayın, 
Nişan alıb, atmayın. 
Nə durna, nə ceyrana, 
Nə marala atmayın. 
 
Aparın, 
Çökür zülmət, aparın. 
İlk eşqimin niskilin 
Öz Şıxlıma aparın. 
  
Ağlasın, 
Layla çalsın, ağlasın. 
Ana. şəhid balanı 
Həzin-həzin ağlasın. 
 
Arxasında, 
Dağ dağın arxasında, 
Borçalıda hamı bir, 
Dost dostun arxasında. 
 
Alimdi, 
Yox əvəzi, alimdi. 
Bumlu Muxtar Abduyev 
Şan-şöhrətli alimdi. 
 
Alması, 
Qızıləhməd alması. 
Xəstələrə şəfadı 
Qəbələnin alması. 
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Azad ol, 
Bəsdi, yetər, azad ol. 
Zənciri qır, parçala, 
Azad yaşa, azad ol. 
 
Arxan uçsun, 
Arxalı, arxan uçsun. 
Xalqa qənim kəsilən, 
Dağılsın, arxan uçsun. 
 
Alacaq, 
Almalıdı, alacaq. 
Xalqına can yandıran 
Əvəzini alacaq. 
 
Arxam yox, 
Bir köməyim, arxam yox. 
Tanrım, ümid sənədi, 
Səndən qeyri arxam yox. 
 
Ağlama, 
Can, el oğlu, ağlama. 
Məni də ağlar qoydun, 
Qəm sinəmi dağlama. 
 
Ayrılmaz, 
Ayrı düşməz, ayrılmaz. 
Araz, ha böl, ha ayır, 
Can canından ayrılmaz. 
         
Açıq-aşkar, 
Yağıyla açıq-aşkar. 
Düşmənə qan uddurar  
Türk oğlu açıq-aşkar. 
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Ayrılmaz, 
Ayrı düşməz, ayrılmaz. 
Bu can Qazağın canı, 
Can Qazaxdan ayrılmaz. 
 
Ağlayın, 
Sinə döyün, ağlayın. 
Balasını itirən 
Analara ağlayın. 
 
Ara qalsın, 
Üz qoy ki, ara qalsın. 
Yurduma qan salanın, 
Günləri qara qalsın. 
 
Ana Təbriz,  
Can sadağa sana Təbriz 
Ana Təbriz, ana Təbriz, 
Dünya heyran sana Təbriz. 
 
Ana Təbriz! 
Anamdır ana Təbriz! 
Ağlamaqdan kor oldum , 
Doymuşam cana, Təbriz! 
 
Ağlar məni, 
Ah çəkər, ağlar məni. 
Ölsəm-getsəm dünyadan, 
Bu dağlar ağlar məni. 
 
Anasan, 
Analara anasan. 
Laylamı sən çalsana. 
Vətən, cansan, anasan. 
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Ağrı dağ, 
Türkün dağı Ağrı dağ. 
Erməniyə göz dağı 
Türk vüqarlı Ağrı dağ. 
 
Başında saxlar, 
Qəlbi başında saxlar. 
Xalqına can qoyanı, 
Xalqı başında saxlar. 
 
Borcluyam, 
Borcum çoxdu, borcluyam. 
Bu vətənə, bu xalqa 
Ömrüm boyu borcluyam. 
 
Bizim qala, 
Alınmaz bizim qala. 
Dəmirqapı Dərbəndim 
Gözümdü, gözüm, qala. 
 
Baş əyin, 
Yada salın, baş əyin. 
Şəhid qəbri önündə 
Qürur duyun, baş əyin. 
 
Bağdadda, 
Ahu-nalə Bağdadda. 
Torpaq qana boyanır,  
Qanlar axır Bağdadda. 
 
Burda sarı,  
Yaramı burda sarı. 
Kəsmə yolumu, zalım, 
Gedirəm yurda sarı. 
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Bilmişik, 
Gec olsa da, bilmişik. 
Köhnə yurdun qədrini 
Təzə yurdda bilmişik. 
 
Bu xalqa, 
Bu millətə, bu xalqa 
Min kərə halal olsun, 
Heydər verən bu xalqa. 
 
Baş əydim, 
Səcdə qıldım, baş əydim. 
Gəzdim düzü, dünyanı, 
Torpağıma baş əydim. 
 
Baxır ha, 
Nəzər salır, baxır ha. 
Az bu xalqı soy, tala, 
Allah göydən baxır ha. 
 
Başdadı, 
Baş olubdu, başdadı. 
Xalqını candan sevən 
Mudam başda, başdadı. 
 
Bu düzlər, 
Bu ceyranlı, bu düzlər 
Yaylağım, oylağımdı 
O dərələr, bu düzlər. 
 
Bu xalqı, 
Qurban vermə bu xalqı. 
Tanrım özü qorusun 
Bu torpağı, bu xalqı. 
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Boynumda, 
El gücü var  boynumda. 
Bu vətənin, bu xalqın 
Haqqı-sayı boynumda. 
   
Bayrağı, 
Candan əziz bayrağı 
Ucalt göylərə sarı, 
Rəmzi vətən bayrağı. 
 
Bacarmaz, 
Qoymaz qeyrət, bacarmaz. 
Hər şeyə qadir xalqım 
Əyilməyi bacarmaz. 
 
Bərk-bərk tut, 
Gözüm-könlüm, bərk-bərk tut. 
Bu vətənlə bu xalqı 
Bas bağrına, bərk-bərk tut. 
 
Birdi dünya, 
Bir olub, birdi dünya. 
Nə əzəli, nə sonu, 
Hamıya birdi dünya. 
 
Büründü, 
Çən-cunaya büründü. 
Dağları duman aldı, 
Ağ örpəyə büründü. 
 
Бумдады, 
Гябялядя-Бумдады. 
Абдуйевляр няслинин 
Ясли, кюкц Бумдады. 
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Baş keçid, 
Başı qarlı baş keçid. 
Adını kim dəyişdi, 
A Başkeçid, Başkeçid. 
        
Bar dərin, 
Bar vaxtıdı, bar dərin. 
Könlünüz  istəyəndən, -  
Alma, heyva, nar dərin. 
 
Билмирям, 
Танымырам, билмирям. 
Ващид Гящряманов тяк 
Щцгугшцнaс билмирям. 
 
Бир дя bах, 
Бир бахмысан, бир дя бах. 
Мюъцзя Гябяляни 
Гойма эюздян, бир дя бах. 
 
Барлы олсун, 
Баь беъяр барлы олсун. 
Якин, бичин, ей достлар, 
Халгымыз варлы олсун. 
 
Бош галсын, 
Тез бошалсын, бош галсын. 
Ай йурдума эюз dикян, 
Йурдун, йуван бош галсын. 
  
Bəzəkli, 
Zər-zibalı, bəzəkli. 
Lənkəranın qızları 
Allı-güllü, bəzəkli. 
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Bəstəsində, 
Bənzərsiz bəstəsində, 
Pərvazxəyal oluram 
Üzeyir bəstəsində. 
 
Barışdı, 
Ömür sonla barışdı. 
Qardaşların qanları 
Torpaqlara qarışdı. 
 
Birləşin, 
El-obalar, birləşin. 
Qarşıda yağı düşmən, 
Güc bir olun, birləşin. 
 
Bina qurdum, 
Ev tikdim, bina qurdum. 
Allahdan qara gəldi, 
Boyandı qana yurdum. 
 
Böldülər,  
Can vətəni böldülər. 
Bir döyünən ürəkdi. 
İki yerə böldülər. 
 
Bəşərə məxsus, 
Bəşər bəşərə məxsus, 
Heydər tək bizim deyil, 
Heydər bəşərə məxsus. 
 
Can Kərəm, 
Qurban sənə can, Kərəm! 
Əyilməz vüqarlısan, 
Şir Kərəm, aslan Kərəm. 
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Can qurban, 
Canımdakı can qurban. 
Vətənimə, xalqıma 
Canım qurban, can qurban. 
 
Ъащаngir, 
Язиз достум Ъащаngir. 
Ващидя лайиг оьул, 
Бюйцк алим Ъащаngir. 
 
Ъаваншир, 
Кюклц нясил Ъаваншир. 
Сцрэцндя ъан чцрцтдц, 
Гямя гямxar Ъаваншир.  
 
Candan keç, 
Canım oğul, candan keç. 
Can vətənin yolunda 
Qan ver, can ver, candan keç. 
 
Can verdim, 
Canım vətən, can verdim, 
Uğrunda qurban getdim, 
Axdı qanım, can verdim. 
 
Can fəda, 
Olsun canda can fəda. 
Bu vətənə, bu xalqa 
Canımda can, can fəda. 
 
Can fəda, 
Olsun canda can fəda. 
Bu vətənə, bu xalqa 
Canımda can, can fəda. 
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Car olsun, 
Bu pak sevgim car olsun. 
Qan-qadalı dünyada 
Tanrı bizə yar olsun. 
 
Can ürəyim, 
Ağrıma, can ürəyim. 
Varlığımsan, canımsan. 
Canımda can ürəyim. 
 
Cənnətimdi, 
Behiştim, cənnətimdi. 
Bu ana vətən ki, var, 
Anamdı, cənnətimdi. 
 
Cövhərdi, 
Dürrrdü, ləldi, cövhərdi. 
Düşmənlərə göz dağı 
Türk oğlu türk Cövhərdi. 
 
Cənnətimdi, 
Vətənim cənnətimdi. 
Bu vətən ana vətən, 
Behiştim, cənnətimdi. 
 
Çaldıranda, 
Qan-qada Çaldıranda. 
Şah, sultan inadından 
Axdı qan Çaldıranda. 
 
Çaxnaşma, 
Düşməsin qan, çaxnaşma 
Bu yaramaz, bu nankor 
Saldı elə çaxnaşma. 
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Çinar babam,  
Sərv boylu çinar babam, 
Ucalardan ucasan 
Vüqarlı çinar babam. 
 
Çözülməz, 
Ağrı, əzab çözülməz, 
Vətən dərdi çəkilməz, 
Vətən dərdi dözülməz. 
 
Çələbi, 
Qürur, məğrur, Çələbi. 
Elə arxa dayanan 
Şəki xanı Çələbi. 
 
Çox çəkməz, 
Getməz belə, çox çəkməz. 
Qaranlıqlar sovuşar, 
Laçın dərdi çox çəkməz. 
 
Dayaqdı, 
Qala, səngər dayaqdı. 
Bir ana, bir də vətən 
Həm arxa, həm dayaqdı. 
 
Dağıdın, 
Vurun, yıxın, dağıdın. 
Bizə dağ çəkənlərin 
Tufanasın dağıdın. 
 
Darda mən, 
Heç qoymaram darda mən. 
Səninəm, səninləyəm 
Dar gündə mən, darda mən. 
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Dağlayın, 
Şiş qızdırın dağlayın. 
Vətən xainlərini 
Gözlərindən dağlayın.   
 
Doymadım, 
Gəzdim, sevdim doymadım. 
Yüz il ömür yaşadım, 
Vətən, səndən doymadım. 
 
Dəstələdi, 
Yarım gül dəstələdi. 
Üzeyir bəy əvəzsiz 
Mahnılar bəstələdi. 
 
Dəvələr, 
Mil, Muğandan dəvələr 
Təbrizə baş alıbdı, 
Bər-bəzəkli dəvələr. 
 
Deginən, 
Fəxr etginən, deginən 
Oğul, türk olduğunu, 
Yay dünyaya deginən. 
 
Deyibdi, 
Babalarım deyibdi: 
Xalqa can yandırana 
Xalqım canım deyibdi. 
 
Dup-duru, 
Damcılıtək dupduru. 
Əziz İlham qağanın 
Qəlbi təmiz, dupduru. 
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Dünyada, 
Ol müstəqil dünyada. 
Ən şirin şey azadlıq, 
Rahatlıqdı dünyada. 
 
Dözmürəm, 
Yanır canım. dözmürəm. 
Xocalı qan içində, 
Dəhşətlərə dözmürəm. 
 
Duracaq, 
Qürur-məğrur duracaq 
Xalqımın Heydər oğlu, 
Dünya durduqca duracaq. 
 
Darda qalmaz, 
Dar gündə, darda qalmaz. 
Vətənə arxalanan 
Heç vədə darda qalmaz. 
 
Dön geri, 
Vətən oğlu, dön geri. 
Vətən darda qalıbdı, 
Qayıt geri, dön geri. 
 
Дцнйада, 
Щейрят, щейран дцнйада. 
Йох тайы-бярабяри               
Гябялянин дцнйада. 
 
Dönərsən, 
Az gəz-dolan dönərsən, 
Bu torpaq ana torpaq, 
Anamıza dönərsən. 
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Dəyişmə, 
Dəyişməzi dəyişmə. 
Bu vətən sevgisini 
Dünyalara dəyişmə. 
 
Dən-dən olmaz, 
Hər toxum dən-dən olmaz. 
Qürbhət can ağrısıdı, 
Oğul, vətəndən olmaz. 
 
Dağdan ağır, 
Vüqardan, dağdan ağır 
Heydər də bir dağ idi, 
Dağlarda dağdan ağır. 
 
Daş bağla, 
Qaya bağla, daş bağla. 
Xalq üçün döyünməyən  
Ürəklərə daş bağla. 
 
Dumana qaldı, 
Çənə-dumana qaldı. 
Elat arana köçdü, 
Dağ ah-amana qaldı. 
 
Daşından, 
Qayasından, daşından 
Saray ucalt, ehram tik, 
Vətənimin daşından. 
 
Dilbozdu, 
Haça dildi, dilbozdu. 
Dilbozların dilbozu 
Qazax atı Dilbozdu. 



 22 

Daşlarda, 
Hikmət, heyrət daşlarda 
Beş yüz illik tarix var 
Həzrədəki daşlarda. 
 
Dəyişməz, 
Mərd, mübariz dəyişməz. 
Dünya dönər, dəyişər, 
Heydər dönməz, dəyişməz. 
 
Düz dolan, 
Düz ömür sür, düz dolan. 
Bu vətən, ana vətən, 
Dön başına, yüz dolan. 
 
Dalğalansın, 
Tez sancın, dalğalansın. 
Cıdır düzü Şuşada 
Al bayraq dalğalansın. 
 
Düzəcəm, 
Sədəf, muncuq düzəcəm. 
Ana vətən, şöhrətin 
Misralara düzəcəm. 
 
Ellimdi, 
Bir eldənik, ellimdi. 
Qan bir, can bir qohumuq, 
Əzizimdi, ellimdi. 
 
Ev tikdim, 
Döndüm elə, ev tikdim. 
Ata, baba yurdunda, 
Ev ucaltdım, ev tikdim. 
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Ел сахлар, 
Оба сахлар, ел сахлар. 
Халгына щавадары 
Ел горуйар, ел сахлар. 
 
Eldən olsun, 
Obadan, eldən olsun. 
Yurda arxa çevirən 
Ağızdan, dildən olsun. 
 
Янвяр киши, 
Аьсаггал Янвяр киши. 
Алим, сяййащ, щцнярвяр 
Вянамлы Янвяр киши. 
 
Əzizdi, 
Əzizimdi, əzizdi 
Xalqım, vətənim mənim 
Doğmalardan əzizdi. 
 
Əsirəm, 
Yurd-yuvasız əsirəm. 
Vətən yadıma düşüb. 
Sazaq olub əsirəm. 
 
Əyməsin, 
Əyilməsin, əyməsin. 
Tanrı şah vüqarını, 
Şah qəddini əyməsin. 
 
Əsir hey, 
Hey dolanır, əsir hey. 
Gah xəzri, gah gilavar 
Qəlbimizə əsir hey. 
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Fərəhdi, 
Qəlbə nurdu, fərəhdi. 
Bu ər-ərən, mərd igid 
Xalqımıza gərəkdi. 
 
Görmüşəm, 
Yuxum gəlib, görmüşəm. 
Cənnətməkan Şuşanı 
Uçmuş, batmış görmüşəm. 
 
Gül açdı, 
Güldü bahar, gül açdı. 
Ətirləndi qızılgül, 
Lalə, nərgiz gül açdı. 
 
Gəl, gəl de, 
Yurddan yurda gəl,gəl de. 
Arazın sahilində 
Çağır, səslən, gəl, gəl de. 
 
Getməyin, 
Heç bir yerə getməyin. 
Bu vətən ana vətən, 
Yad ölkəyə getməyin. 
 
Güllələnsin, 
Güllələ güllələnsin. 
Xalqıma güllə atan 
Qorbaçov güllələnsin. 
 
Gerçək olar, 
Yuxular gerçək olar. 
Şuşada büsat qurmaq, 
Arzular gerçək olar. 
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Gül-çiçək, 
Çəmən çiçək, gül-çiçək. 
Dağ yamacın xalıdı 
Lalə, nərgiz, gül, çiçək. 
 
Gözün aydın, 
Gözlərim, gözün aydın. 
Elimizə bahar gəlir, 
El-obam, gözün aydın. 
 
Götürməz, 
Təmiz qəlbdi, götürməz. 
Bu ləkəsiz xalqıma 
Ha ləkə vur, götürməz. 
 
Görünməz, 
Üzə çıxmaz, görünməz. 
Bu şəhər gözəl şəhər, 
Gözəlləri görünməz. 
 
Gəlmişəm, 
Ol arxayın, gəlmişəm. 
Vətən, sənin yolunda 
Can qoymağa gəlmişəm. 
 
Görünsün, 
Ucalt göyə, görünsün. 
Üçrəngli bayrağımız 
Hər bir yandan görünsün. 
 
Gedirəm, 
Yollar açıq, gedirəm. 
Anam Təbriz gözləyir, 
Anamgilə gedirəm. 
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Görk olacaq, 
Düşmənə görk olacaq. 
Bu dünyanın ağası 
Yenə də türk olacaq. 
 
Gül qoydum, 
Dəstə tutdum, gül qoydum. 
Mehdinin  məzarına, 
Çiçək düzdüm, gül qoydum. 
 
Güman yerim, 
Sönməsin güman yerim. 
Bircə sənsən, ey vətən. 
Din yerim, iman yerim. 
 
Getməz belə, 
Dəyişər, getməz belə. 
Zəngəzur bizdən gedib, 
Bu dəhşət getməz belə.      
 
Gülləyə gəl, 
Hədəf ol, gülləyə gəl. 
Ey vətənin xaini, 
Güllələn, gülləyə gəl. 
 
Görəcəmmi? 
Yaşayıb, görəcəmmi? 
Qarabağı, Laçını 
Ölməyib, görəcəmmi? 
 
Gələrsən, 
Üz tutarsan, gələrsən. 
Bu müqəddəs ocağa 
Dönər, bir də gələrsən. 
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Gül qoydum, 
Dəstə tutdum, gül qoydum. 
Mehdinin  məzarına, 
Çiçək düzdüm, gül qoydum. 
 
Güllə dəysin, 
Güllələ, gülə dəysin. 
Sən, ey vətən satqını, 
Gözünə güllə dəysin. 
 
Gözün aydın, 
Gözlərim, gözün aydın. 
Elimizə bahar gəlir, 
El-obam, gözün aydın. 
 
Güvənc yerim, 
Güvəncim, güvənc yerim 
Vətənimdi, xalqımdı, - 
Pənahım, güvənc yerim. 
 
Gedirəm, 
Yollar açıq gedirəm. 
Anam Təbriz gözləyir, 
Anamgilə gedirəm. 
 
Gülə dağlar, 
Gül aça, gülə dağlar. 
Ellər qalxa yaylağa, 
Sevinə, gülə dağlar. 
 
Gəlmişəm, 
Ol arxayın, gəlmişəm. 
Vətən, sənin yolunda 
Can qoymağa gəlmişəm. 
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Göz-qulaq ol, 
Sev candan, göz qulaq ol. 
Xalqıma, vətənimə 
Gözlərim, göz-qulaq ol. 
 
Güneydə, 
Günlü günlər güneydə... 
Qüzeydə titrəyərəm, 
Qazdır qəbrim güneydə. 
 
Kimim var, 
Tək-tənhayam, kimim var? 
Ana vətən, can vətən, 
Canımda can, kimim var? 
 
Kəməndə sal, 
Kəmənd at, kəməndə sal. 
Qarabağa sığal çək, 
Dilbozu kəməndə sal. 
 
Kimim var, 
Kimim qalıb, kimim var? 
Bu dünyada, ey vətən, 
Səndən qeyri kimim var? 
 
Küçəsi, 
Abidəsi, küçəsi... 
Niyə yoxdu Qazaxda 
Qaçaq Kərəm küçəsi? 
 
Kərəm gəlsin, 
Eyləsin kərəm, gəlsin. 
Nadanlar bu millətə 
Yedirtdi vərəm gəlsin. 
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Köçə-köçdü, 
Hay-haray, köçə-köçdü. 
Dağlar qarlı, baratlı, 
Yaylaqdan köçə-köçdü. 
 
Kərəmi, 
Ellər gəzir Kərəmi. 
Qazağın qeyrətidi 
İsrafili, Kərəmi. 
 
Kişnədi, 
Göy gurladı, kişnədi. 
Dilbozum məni görcək 
Şahə qalxdı, kişnədi. 
 
Közərsin, 
Alovlansın, közərsin. 
Ey vətən aşiqləri, 
Ocağınız közərsin. 
 
Кечя мяннян, 
Йол сала, кечя мянnян. 
Дямирапаран чайам, 
Ел эяля кечя мянnян. 
 
Köz ollam, 
Ocaq ollam, köz ollam. 
Sinəmi sipər edər, 
Vətən, sənə göz ollam. 
 
Kimə ağlar, 
Gözlərim kimə ağlar? 
El köçdü, oba köçdü, 
De qaldı kimə dağlar? 



 30 

Kor olar, 
Yedəklənər, kor olar. 
Xalqıma kəm baxanın 
Gözü qaroy, kor olar. 
 
Közərsin, 
Köz üstə köz közərsin. 
A mənim ata yurdum, 
Od-ocağın közərsin. 
 
Közərər, 
Köz-köz olar, közərər. 
Ata-baba ocağı 
Müdam yanar, közərər. 
 
Körpüyə, 
Sınıq körpü, körpüyə 
Gürcülər mənim deyir,- 
Mənim olan körpüyə. 
 
Kosalarda, 
O tayda Kosalarda, 
Qardaş Yasın məzarı 
Türk eli Kosalarda. 
 
Körpüdü, 
Bura sınıq körpüdü. 
Gürcü, mənimdi dəymə, 
Dərddən yanıq körpüdü. 
 
Kosalıda, 
Mərd olub Kosa Alı da. 
Ər-ərən Yasinimin 
Məzarı Kosalıda. 
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Kor olsun, 
Yedəklənsin, kor olsun. 
Xalqını istəməyən 
Zəlil olsun, kor olsun. 
 
Haram olar, 
Halalım, haram olar. 
Mən vətəni unutsam, 
Çörəyim haram olar. 
 
Hayqırır, 
Haray salır, hayqırır. 
Dalğalar savaşanda 
Coşur, Xəzər hayqırır. 
  
Harda səni, 
Can ata, harda səni. 
Xalq düşməni adıyla 
Vurdular, harda səni? 
 
Həsrətəm, 
Qürbətdəyəm, həsrətəm. 
Dünya uçsun, dağılsın, 
Mən anama həsrətəm. 
 
Hədəfdə, 
İraq şəhri hədəfdə... 
Həzrət Əli məzarı 
Ziyarətdi Nəcəfdə. 
 
Haqqı var, 
Haqlısının haqqı var. 
Torpağı qoruyanın  
Yaşamağa haqqı var. 
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Xalqımdı, 
Sazlı, sözlü xalqımdı. 
Cahana Vurğun verən 
Vətənimdi, xalqımdı. 
 
Xalqa dönək, 
Xalq olaq, xalqa dönək. 
Bu xalqın, bu vətənin 
Öpək, başına dönək. 
 
Xalq sevər, 
Millət sevər, xalq sevər. 
Xalqa candan yananı 
Xalq əzizlər, xalq sevər. 
  
Xalq hanı, 
Xalqın oğlu, xalq hanı? 
Elə yer, yer deyirsən, 
Vətən hanı, xalq hanı? 
     
Xoş gəlir, 
Хош эялибди, хош эялир. 
Гябялянин щяйаты 
Эцнц-эцндян хош эялир. 
 
Xalqındı, 
Ayıl qafil, xalqındı. 
Tikdirdiyin cah-cəlal 
Geci-tezi xalqındı. 
 
Xətri xoşdu, 
Əzizdi, xətri xoşdu. 
Qəlbi təmiz Aslanın, 
Hamıya xətri xoşdu. 
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Xəzərlər, 
Türk köklü  türk xəzərlər 
Yurdumuzda yurd salıb 
Gələn, qalan xəzərlər. 
 
Xalçası, 
Ağ qar qışın xalçası... 
Aləmə işıq saçır 
Şeyx Səfinin xalçası. 
 
Xoş halım, 
Xoş güzaram, xoş halam. 
Bax bu behişt vətəndi 
Xoş əhvalım, xoş halım. 
 
Xan qızı, 
Sultan qızı, xan qızı... 
Xalqımıza şərəfdi 
O, Natəvan - Xan qızı. 
 
Xalçası, 
Xalıları, xalçası. 
Vətənin hər qarışı 
Ürəyimin parçası. 
 
Xəzərlər, 
Ulu babam xəzərlər 
Həm atam, həm anamdı, 
Canımda can Xəzərlər. 
 
İlham verir, 
Qol-qanad, ilham verir 
Vətənimiz, xalqımız, 
İlhama ilham verir. 
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İlhamı, 
Heydər oğlu İlhamı 
Tanrım, sən özün qoru, 
Bəd nəzərdən İlhamı. 
 
Илщама эял, 
Илщамлан, илщамa эял. 
Qürurlу Илщамынла, 
Гур, йарат илщама эял. 
 
İlhamçısı, 
Carçısı, ilhamçısı 
İlham Heydər oğludu, 
Xalqımın İlhamçısı. 
 
İlhamdan, 
Dost-mehriban İlhamdan 
Olmayıb, olmayacaq 
Doğma, əziz İlhamdan. 
 
Qırdıran, 
Qırğın salan, qırdıran. 
Nədi xalqın günahı, 
Ey xalqını qırdıran?! 
 
Qurbanam, 
Qurban canım, qurbanam. 
Bu vətən, ana vətən, 
Mən vətənə qurbanam. 
 
Qazağım, 
Qazax elim, Qazağım. 
Hikmətim, heyrətimsən, 
Canımda can Qazağım. 
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Qazaxdı, 
Canımda can Qazaxdı. 
Dilimdə dil-dil ötən, 
Damarda qan Qazaxdı.  
 
Qıpçaqlar, 
Yenilməzlər qıpçaqlar. 
Yeridi düşmən üstə 
At belində qıpçaqlar. 
 
Qazağa, 
Dur gəl gedək Qazağa. 
Behişt, cənnəti görək, 
Qurban olaq Qazağa. 
 
Qazağa, 
Yurd varmı tay Qazağa? 
Bu canım qurban olsun 
Canımda can Qazağa. 
 
Qor doldu, 
Üzgün cana qor doldu. 
Qürbət qırdı belimi, 
Görən gözüm kor oldu. 
 
Qanımdadı, 
Südümdə, qanımdadı. 
Türklüyüm, türkçülüyüm 
Canımda, qanımdadı. 
 
Qanadım yox, 
Sevgim çox, qanadım yox. 
Bu vətən göylərində 
Uçmağa qanadım yox. 
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Qanad aldı, 
Durnalar qanad aldı. 
Batabatda dincəldi, 
Bağdad da qanad aldı. 
 
Qurtarmaz, 
Arzum sonsuz, qurtarmaz. 
Bu vətənə baxmaqdan 
Gözüm doymaz, qurtarmaz. 
 
Qənim ol, 
Qənim kəsil, qənim ol. 
Yağı düşmən amansız, 
Amansıza qənim ol. 
 
Гарадан, 
Бюйцк алим Гарадан. 
Бир дя эялмяз дцнйайа, 
Дост-мещрибан Гарадан. 
 
Qurban olsun, 
Qurban kəs, qurban olsun. 
Bu canım, bu cahanım 
Xalqıma qurban olsun. 
 
Qazaxlar, 
Qeyrətli türk qazaxlar 
Bir Qazax da bizdədi, 
Kökə bağlı Qazaxlar. 
 
Галаъаг, 
Тикян, гуран галаъаг. 
Ким апарыб юзцйля? 
Щамсы халга галаъаг. 
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Qocadı, 
İxtiyardı, qocadı. 
Şah dağına tay hanı? 
Ucalardan ucadı. 
 
Qurda-quşa, 
Çor dəysin qurda-quşa. 
Ceyranı az qovlayın, 
Yem olar qurda-quşa. 
 
Qayadan, 
Qala gördüm qayadan. 
İfçin-ifçin hörüblər, 
Hörgüsü var qayadan. 
 
Гызылдан, 
Açılıbdı  гызыл дан. 
Шащя галхан Дилбозун 
Bazubəndi qızıldan. 
 
Qucaq aç, 
Aç qəlbini, qucaq aç. 
Bir əri, bir igidi 
Bas bağrına, qucaq aç. 
 
Qıpçaqlar, 
Mərd, mübariz qıpçaqlar 
Canımda, qanımdadı, -  
Türk köklü türk qıpçaqlar. 
 
Qazağım, 
Yerim-yurdum Qazağım. 
Qaynar qanım, canımdı 
Anam, yarım Qazağım. 
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Qanımda, 
Varlığımda, qanımda, 
Türk qanıdı qaynayan, -  
Ürəyimdə, qanımda. 
 
Qor doldu, 
Üzgün cana qor doldu. 
Qürbət qırdı belimi, 
Görən gözüm kor oldu. 
 
Qanımdadı, 
Südümdə, qanımdadı. 
Türklüyüm, türkçülüyüm 
Canımda, qanımdadı. 
 
Qoyma məni, 
Tək, yalqız qoyma məni. 
Vətənimdi, anamdı, 
Anasız qoyma məni. 
 
Qayalar, 
Daş sipərlər-qayalar 
İgidlər səngəridi, 
Dar keçidlər, qayalar. 
 
Qalasız, 
Dar keçidsiz, qalasız. 
Ölkə dağılar gedər, 
Şəhər qalsa qalasız. 
  
Qayasında, 
Daşında, qayasında 
Canlı tarix yaşayır, 
Qazağın qayasında. 
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Laxta-laxta, 
Tökülər laxta-laxta. 
Xalqın malın yiyənlər 
Qan qusar laxta-laxta. 
 
Лянят олсун, 
Лянятля, лянят олсун. 
Халгы сойан кясляря 
Мин кяря лянят олсун. 
 
Mən ölmüşü, 
Öldürün mən ölmüşü. 
Vətənə satqın olsam, 
Yandırın mən ölmüşü. 
 
Muğanda, 
Kür, Arazlı Muğanda 
Teymurləng, Nadir şah da  
Çadır qurdu Muğanda. 
   
Mərdi var, 
Mərd oğlu var, mərdi var. 
Bu xalqın, bu vətənin 
Qeyrətlisi, mərdi var. 
 
Meh gəldi, 
Əsdi xəzri, meh gəldi 
Ruhuma layla çaldı, 
Qəlbim, ruhum dincəldi. 
 
Məlhəmdi, 
Məlhəm kəndi məlhəmdi 
Min bir dərdin dərmanı, 
Həm təbib, həm məlhəmdi. 
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Millətimdə, 
Ərənlər millətimdə. 
Saf məhəbbət, ülviyyət 
Xalqımda, millətimdə. 
 
Mənimdi, 
Tanrım verib, mənimdi. 
Bu cənnətməkan vətən 
Mənimkidi, mənimdi. 
 
Nə dərdim, 
Nə məlhəmim, nə dərdim? 
Laçını alan günü, 
Ölsəm, getsəm nə dərdim? 
 
Нощурэюл, 
Мин мянзяря Нощурэюл. 
Эюзялляр йыьнаьыды 
Гябялядя Нощурэюл. 
 
Nişan al, 
İgid oğul, nişan al. 
Qarşında düşmənindi, 
Qaşqasını nişan al.  
 
Nar vaxtıdı, 
Payızda nar vaxtıdı. 
Gülöyşə qan-qırmızı, 
Göyçayın nar vaxtıdı. 
 
Nalasında, 
Dərd var qəlb nalasında. 
İgidlər ruhu yaşar 
Gülüstan qalasında. 
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Noğul olmaz, 
Hər şirni noğul olmaz. 
Yurdu satan qədadan 
Xalqına oğul olmaz. 
 
Nur gələ, 
Nur ələnə, nur gələ.  
Tanrım aça gözümü,  
İşıq gələ, nur gələ. 
 
Nə dəhşət, 
Bu nə tufan, nə dəhşət, 
Coşan, daşan Xəzərin 
Törətdiyi nə dəhşət? 
 
O dağlar, 
O zirvələr, o dağlar. 
Anasız, bacısızam, 
Dağlar məni o dağlar. 
 
Olacaq, 
Olmalıdı, olacaq. 
Bu pir, ocaq torpaqda 
Çox Kərəmlər olacaq. 
 
Ocağım, 
Müqəddəsim, ocağım, 
Sən sönsən ölərəm mən 
Sönmə, ata ocağım. 
 
Olmayacaq, 
Axtarma, olmayacaq. 
Dünyada Qazağa tay 
Olmayıb, olmayacaq. 
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Oxşarı, 
Bərabəri, oxşarı... 
Bu dağlar şəfa dağlar, 
Yox bənzəri, oxşarı. 
 
Ocağa dön, 
Pirə dön, ocağa dön, 
Baba yurdu ocaqdı, 
Çat ocaq, ocağa dön. 
           
Oynadı, 
Çəpik çaldı, oynadı. 
Görənək yağış yağdı, 
Sellər, sular oynadı. 
 
Oyar, 
Canı yurd dərdi oyar. 
Vətənin igidləri 
Dağı dağ üstə qoyar. 
 
Oğuzlar, 
Türk tayfalar, oğuzlar. 
Südüm, qanım, canımdı 
Oğuz elim oğuzlar. 
 
Ocağa dön, 
Pirə dön, ocağa dön. 
Baba yurdu ocaqdı, 
Qürbətdən ocağa dön. 
 
Ordusu, 
Nuru paşa ordusu 
Xalqımın xilaskarı 
Qafqaz İslam ordusu. 
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Od apardı, 
Ocaqdan od apardı. 
Neçə ocaq yandırdı, -  
Közərən od apardı. 
 
Olmuşam, 
Yuxu basıb, olmuşam. 
Gecəni sübhə qədər  
Kəlbəcərdə olmuşam. 
 
Olmaya, 
Ölüm-itim olmaya, 
Ölüm bir kəfənlikdi, 
Qismət ola-olmaya?! 
 
Oynadı, 
Çəpik çaldı, oynadı. 
Bulud göz yaşın tökdü, 
Sellər, sular oynadı. 
 
Ötəcəm, 
Bülbül olub ötəcəm. 
Vətənin göylərində, 
Ölənəcən ötəcəm. 
 
Ютмяди, 
Сусду, бцлбцл ютмяди. 
Мусигинин сещриндя 
Лал дил олду, ютмяди. 
 
Öndəri, 
Dahi, düha öndəri 
Tanrı bizə göndərdi, 
Doğma, əziz öndəri. 
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Paşamdı, 
Qoç  Koroğlum, paşamdı. 
Xilaskarım, pənahım, 
Nurum, Nuru Paşamdı. 
 
Pənah yerim, 
Pənahım, pənah yerim, 
Təkcə sənsən vətənim, 
And yerim, pənah yerim. 
 
Rəhmət oxu, 
Qıl səcdə, rəhmət oxu 
Qız qala tikənlərə, 
Min kərə rəhmət oxu. 
 
Ращат йат, 
Рущу шадым, ращат йат.  
Сян вятян хидмятиндя 
Шящид олдун, ращат йат. 
 
Samirə, 
Şəhri Bağdad Samirə. 
Babəki öldürəndə 
Ağladımı Samirə? 
 
Su yerinə, 
Axmadı su, yerinə. 
Dünya qana çalxanır, 
Qan axır su yerinə. 
 
Sındırma, 
Gəl insafa, sındırma. 
Çinar pirdi, ocaqdı, 
Qol-qanadın sındırma. 
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Salam ver, 
Salam apar, salam ver. 
De qocalıb, gələmmir, 
O dağlara salam ver. 
 
Satmazlar, 
Satılmazdı, satmazlar. 
Vətən yurddan başlanır, 
Oğul, yurdu satmazlar. 
 
Sənindi, 
Səninkidi, sənindi. 
Bu anamız torpağı 
Qoru canım, sənindi. 
 
Sınmaram,  
Əyilmərəm, sınmaram. 
Mən kişilik rəmziyəm, 
Sındırsan da sınmaram.  
 
Sözə gəldi, 
Sözümüz sözə gəldi. 
Şahın evi yıxılsın, 
Bu vətən gözə gəldi. 
 
Salam olsun, 
Hal əhli, salam olsun. 
Gedənə yaxşı uğur, 
Gələnə salam olsun. 
 
Sədd çəkin, 
Səngər çəkin, hədd çəkin.  
Bu şəhər qədim şəhər, 
Ətrafına sədd çəkin. 
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Sənnənəm, 
Eşit məni, sənnənəm. 
Ölənəcən ey vətən, 
Səninləyəm, sənnənəm. 
 
Сящярди, 
Сюкцлцр дан, сящярди. 
Bu Bakı дцнйамыза 
Ачылан ал сящярди. 
 
Səbrə məni, 
Çağırma səbrə məni. 
Şuşamı almayınca, 
Qoymayın qəbrə məni.  
 
Синямдяди, 
Вятяним, синямдяди. 
Сяня сонсуз истяйим 
Ган ахан синямдяди. 
 
Sözü dedi,  
Söz saldı, sözü dedi. 
Kökü türk olduğunu 
Dudayev özü dedi. 
 
Sən varsan, 
Təksən, birsən, sən varsan. 
Allahın xoş bəndəsi, 
Nə yaxşı ki, sən varsan. 
 
Sorağın hanı, 
Bülbül, sorağın hanı? 
Gül açıb, nazlanıbdı, 
Səsin, sorağın hanı? 



 47 

Sarı su, 
Sarı köynək - sarı su... 
Bir gözəldi uyuyur 
Vətənimdə Sarı su. 
 
Sarı su, 
Göllər gölü Sarı su... 
Ha çox ceyran, cüyürü, 
Yaşılbaşı Sarı su. 
 
Sönməz olar, 
Sönməyər, sönməz olar... 
Ana vətən sevgisi 
Közərər, sönməz olar. 
 
Sağ olsun, 
Vətən, başın sağ olsun. 
Uğrunda oğlum şəhid, 
Oğulların sağ olsun. 
 
Səcdə qıl, 
Can bil, qan bil, səcdə qıl. 
Bu vətənə, bu xalqa 
Baş əy, diz çök, səcdə qıl. 
 
Şıxlıdı, 
Birim, pirim Şıxlıdı. 
Ömrüm sona yetəndə, 
Qəbir yerim Şıxlıdı. 
 
Şəkim mənim, 
Şirvanım, Şəkim mənim. 
Bakı gözümün nuru, 
Sən bircəm, təkim mənim. 



 48 

Təbrizim, 
Şan-şöhrətim, Təbrizim. 
Anamın anasısanı, 
Canım ana, Təbrizim. 
 
Tay hanı? 
Əvəz hanı, tay hanı? 
Nə Kərəm var, nə ağa, 
De, bunlara tay hanı? 
 
Tay olmaz, 
Tay tapılmaz, tay olmaz. 
Dünyada heç bir vətən 
Vətənimə tay olmaz. 
 
Torpaqdan yapış, 
Bərk tut, torpaqdan yapış. 
Həyat qur, həyat yaşa, 
Qızıl torpaqdan yapış.  
 
Tərəfinə, 
Gün düşdü tərəfinə. 
Bir abidə ucaldı 
Ziyanın şərəfinə. 
 
Tər güldü, 
Tər çiçəkdi, tər güldü. 
Bu gözəl güllər gülü, 
Ətirşahdı, tər güldü. 
 
Talandı, 
Talan oldu, talandı. 
Dəli Dilboz səkəndə 
Qırat, Dürat yalandı? 
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Türkmənlər, 
Türk ellilər türkmənlər. 
Siz bizdən, biz sizdənik 
Qohum-qardaş türkmənlər. 
 
Təbrizim, 
Həsrət gözlü Təbrizim. 
Görən dünyada varmı, 
Səntək qəmli Təbrizim? 
 
Türkəm türk, 
Türkcanlıyam, türkəm, türk. 
Uluların ulusu, 
Türk oğluyam, türkəm türk. 
 
Talandı, 
Talan könlüm talandı. 
Hər nəyi var bu xalqın 
Talan oldu, talandı. 
 
Toxunma, 
Yarpağıma toxunma. 
Əl vursan əlin yanar, 
Torpağıma toxunma. 
 
Torpaq oldum, 
Daş oldum, torpaq oldum. 
Vətən, səndən uzaqda 
Ürəyi yarpaq oldum. 
 
Təbrizdə, 
Şəhri-qədim Təbrizdə. 
Nə ola gedəm görəm, 
Öləm-qalam Təbrizdə. 
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Torpağa,  
Güc ver, tər tök torpağa. 
Torpaq son mənziliniz, 
Baş əy, diz çök torpağa. 
 
Türkəm türk,  
Azəriyəm, türkəm türk  
Qanım türkdü, canım türk,  
Əcdadım türk, türkəm türk. 
 
Türkdü, türk  
Ulularım türkdü, türk,  
Atam-anam Qazaxlı,  
Qazax eli türkdü, türk. 
 
Türklə ol,  
Türklə dost ol, türklə ol.  
Türklər arxalı dağdı,  
Dağa söykən, türklə ol. 
 
Türklərdi,  
Türk mənşəli türklərdi,  
Xəzər, oğuz, qıpçaqlar,  
Azərilər türklərdi. 
 
Türkə sarı, 
Türk eli, türkə sarı. 
Arzuların çin olar, 
Yol getsən türkə sarı. 
 
Türkdü türk, 
Türk köklüdü, türkdü türk. 
Ulu babam, nənəmin 
Əsli-nəsli türkdü türk. 
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Ucadı, 
Ucalıqdı, ucadı. 
Bu anacan vətənim 
Göylər qədər ucadı. 
 
Ucasız, 
Uca durun, ucasız. 
Ey xalqım, ey millətim, 
Məğrur gəzin, ucasız. 
 
Ucaldaq, 
Uca tutaq, ucaldaq. 
Bu üç rəngli bayrağı 
Lap göylərə ucaldaq. 
 
Uca tut, 
Ucalt göyə, uca tut. 
Bu xalqı, bu vətəni, 
Bu bayrağı uca tut. 
 
Uçdu da, 
Dağıldı da , uçdu da. 
Qan yuvası Şuravi 
Uçmalıydı, uçdu da. 
 
Uçacaq, 
Edib pərvaz uçacaq. 
Mənim sülh göyərçinim 
Qanadlanıb uçacaq. 
 
Ucuz oldu, 
Ucuzdan ucuz oldu. 
Ərəbləri qırırlar, 
Ölüm nə ucuz oldu? 
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Uca tut, 
Uca saxla, uca tut. 
Bu vətəni, bu xalqı, 
Oğul, ucalt, uca tut. 
   
Uç xəyalım, 
Qanadlan, uç xəyalım. 
Muğamatın sehrində 
Pərvazlan, uç xəyalım. 
 
Uçuram, 
Qanadlanıb uçuram. 
Oğlum qəhrəman oldu, 
Mən göylərdə uçuram. 
 
Ucadı, 
Ucalıqdı, ucadı. 
Xalqın ulu öndəri 
Şah dağından ucadı.  
 
Uzaqdı, 
Bakıdan çox uzaqdı. 
Vətənin qərb qapısı 
Qədim-qayım Qazaxdı. 
 
Ucadı, 
Uca tutun, ucadı. 
Xalqını ucaldanlar 
Göylərdən də ucadı. 
   
Цряйиндя, 
Гялбиндя, цряйиндя. 
Халга шам-чыраг тутан, 
Халгымын цряйиндя. 
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Ürəyidi, 
Qəlbidi, ürəyidi. 
İgidin vətən eşqi 
Döyünən ürəyidi. 
 
Üstümə, 
Ocağıma, tüstümə, 
Qoyma yağılar gələ, 
Od tökülər üstümə. 
 
Vuralar, 
Nişan ala, vuralar. 
Vətən xainlərinin 
Tez boynunu vuralar. 
 
Vətəndi, 
Qanım, canım vətəndi. 
Ürək boyda bu qala, 
Dünya boyda vətəndi. 
 
Vətəndi, 
Ana candı, vətəndi. 
Vətənə canım qurban, 
Canımda can vətəndi. 
 
Varam mən, 
Varam oğul, varam mən. 
Düşmənləri qır qurtar, 
Arxandayam, varam mən. 
 
Vətən oğlu, 
El oğlu, vətən oğlu 
Al bayraqla irəli, 
Hünərli vətən oğlu. 



 54 

Vətən səni, 
Can səni, vətən səni 
Ölərəm dəyişmərəm 
Dünyaya vətən, səni. 
         
Vətəndə, 
Oğul, ana vətəndə 
Yaşa, yarat, ad qazan 
Cənnət məkan vətəndə. 
 
Vermərəm, 
Verən verib. vermərəm. 
Qarabağı almasam, 
Əcələ can vermərəm. 
 
Vətənə, 
Yol göründü vətənə. 
Tanrı köməyim oldu, 
Gəldim, çatdım vətənə. 
 
Vətən de, 
Yurd-yuva de, vətən de. 
Yolunda candan keçsən, 
Şəhid olsan vətən de. 
 
Vətənə, 
Həsrət qaldım vətənə. 
Dağlar yolumu kəsib, 
Qoymur gedəm vətənə. 
         
Varaq gedək, 
Yar canım, varaq gedək. 
Ana vətən cənnətdi, 
Cənnətə varaq gedək. 
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Yalan oldu, 
Doğrular yalan oldu 
Qan tökdülər, qırdılar 
Ölkələr talan oldu. 
        
Yamacda, 
Gülür yal da, yamacda 
Xalı, xalça toxunub 
Gül-çiçəkdən yamacda 
  
Yelə döndü, 
Meh əsdi, yelə döndü. 
Qürbətdə gün görmədi, 
Obaya, elə döndü. 
 
Yaşayır, 
Qürur-məğrur yaşayır. 
Qəlblərdə heykəlləşən 
Qaçaq Kərəm yaşayır. 
 
Yatmırsan, 
Dincəlmirsən, yatmırsan. 
Elə hey döyünürsən, 
Can ürəyim, yatmırsan. 
 
Yetişir, 
Keçir zaman, yetişir 
Üzeyirlər, Vurğunlar 
Min ildə bir yetişir. 
 
Yaralı, 
Qəlbim sınıq, yaralı. 
O ceyran bizim ceyran, 
Maral hara maralı? 



 56 

Yurda dön, 
Yurd yerinə, yurda dön. 
Şənləşər ata evin, 
Ocağa dön, yurda dön. 
 
Йахшыды, 
Мяслящятди, йахшыды. 
Халга арха олмайан 
Итиб эется йахшыды. 
 
Йайласыды, 
Эюзяллик йайласыды. 
Йал-йамаъ мин мянзяря, 
Гябяля йайласыды. 
 
Yurda gəl, 
Yurd ocaqdı, yurda gəl. 
Oğul, qürbət acıdı,  
Heç dayanma, dur da gəl. 
 
Yaşasın, 
Ömür sürsün, yaşasın. 
Xalqını yaşadanlar 
Xalqı qədər yaşasın. 
 
Yaşasın, 
Yaşa dolsun, yaşasın. 
Əziz İlham qağamız 
Yüz il, min il yaşasın. 
 
Yanımdadı,  
Azərtürk yanımdadı. 
Türk türkünə arxadı,  
Türk türkün yanındadı. 
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Yurda göndər, 
Yola sal, yurda göndər. 
Göndərməsən ömrümün 
Taxtını burda döndər. 
 
Yanar canım, 
Alışar, yanar canım. 
Vətənə düşmən girsə 
Od tutar, yanar canım. 
 
Yad ollam, 
Anılmasam, yad ollam. 
Vətən, mən səninləyəm, 
Vətən, sənsiz yad ollam. 
 
Zəfər çalar, 
Qələbə, zəfər çalar. 
Arxası eldən olan 
Bil müdam zəfər çalar.  
 
Zaman gəlib, 
Xoş dövran, zaman gəlib 
Dünyamız gözəlləşib, 
Bir ayrı zaman gəlib. 
 
Зирвяди, 
Ял чатмазды, зирвяди. 
Щейдяр уъалыг рямзи, 
Зирвялярдян зирвяди. 
 
Zilə çəkdi, 
Saz tutdu, zilə çəkdi. 
Koroğludan oxudu, 
Zilləndi zilə çəkdi. 
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Ana, ana, qurban sana, 
Bir laylamı çalsana. 

 
Cənnət anaların ayağının altındadır 

                                                                        
Məhəmməd Peyğəmbər 

 
Nə böyük qüdrət, nə böyük hikmət, nə böyük heyrət, 

İlahi! 
 

Qadın-Günəş, cocuq-ay... nurunu günəşdən alır, 
Qadınsız ölkə çabuq məhv olur, zavallı qalır... 
Qadın gülərsə, şu issiz mühitimiz güləcək, 
Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. 

 
Hüseyn Cavid 

 
Dahimiz qadını səmaviləşdirir. Parlaq günəşə, ayla-

nan Aya, sayrışan ulduzlara bənzədir, eyniləşdirir. Qa-
dın var, cahan da var. Qadınsız cahan yetimdi, ölüm-
itim, heçdi-puçdu. 
 

Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən, 
Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var, yahu, 
Ki, hazıram yıxılıb xaki-payinə hər gün, 
Öpüm ayağını əcz ilə. Kimdir o? Nədir o? 
 
Ana! Ana!.. O adın qarşısında bir qul tək 
Həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir, 
Onun əliylə bəla bəhrinə yuvarlansam, 
Yenə xəyal edərəm bəzmi-istirahətdir. 

                                                           
Cəfər Cabbarlı 
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Dühamız ananı müqəddəs səcdəgah sayır, əlçatmaz, 
ünyetməz ucalıq bilir. Nə əvəzi, bənzəri, nə tayı, nə bə-
rabəri. Ananın qarşısında baş əymək, diz çökmək, pər-
vanələrtək başına dönüb, dolanmaqdan şərəf duyur, fəxr 
edir, vüqarlanır. Ananın yolunda candan keçməyi, qur-
ban getməyi ucalıq zirvəsi kimi tərənnüm edir. Gör-gö-
tür, ibrətamizlik məşəli alovlandırır. Bu çağırış, bu yan-
ğı insanları, anaları ürəklərində gəzdirməyə, diləklərin-
də yaşatmağa səsləyir. Dühamızın ana haqqındakı müd-
rikanə kəlamlarında ana haqqında himn eşidilir, əbədi 
məşəl alovlanır. 

 
Adın şərəflidir sənin, ey qadın! 
Dahilər anası çağırılır adın. 

 
Səməd Vurğun 

 
Şeir, sənət məbədimiz anaları ucaldıqca ucaldır, zir-

vələndirir. Həqiqətdir ki, analardı dahiləri dünyaya gəti-
rən, kamala yetirən, uğurlu gələcəyə uğurlayanlar. Analar 
dahilərin ilham pərisi, şah əsərləridi. Anaya səcdəyə du-
ran dahilər dünyanı gözəlləşdirən, bənzərsizləşdirənlərdi. 

Qadın ilahi qüvvə, ulu varlıq rəmzidi. El anasıdı, 
dünyalar dünyasıdı. Cahana, insanlığa şöhrətdi. Qadın 
ucalıq, ülvilik timsalıdı. Gözlərə işıq, qəlblərə yaraşıqdı. 
Qadınsız dünya məhvərindən dönə bilər, həyat sönə bi-
lər, bəşər ölə bilər. Ana vətəndi, vətən də ana...  

Amazonkalarımız - əfsanəvi cəngavər qadınlarımız 
ərənlərimizlə birlikdə dəryalarda qanad çalıblar, dağları 
qoşa aşıb, zirvələrə qoşa qalxıblar. İradəli, əqidəli anala-
rımız dar gündə, dar ayaqda hünər göstəriblər, zəfər ça-
lıblar, qələbə qazanıblar. Vay təbili çalınanda kişi palta-
rı geyiblər, qeyrət libasına bürünüblər. Nərlərə arxa du-
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rublar, sipər olublar. Yürüş məqamında at miniblər, ya-
raqlanıblar. Qılınc əldə, qalxan sinədə “gəldim, yetir-
dim, vurdum-vur”- deyiblər. Yeriyiblər düşmən üstünə. 
Döyüş meydanında cəngə giriblər, qarşı-qarşıya durub-
lar, əlbəyaxa olublar, qan uddurublar, qırıblar, qurtarıb-
lar. Vətən üçün, müqəddəs torpaq üçün dünyaya gələn 
qızlarımız vaxtsız dünyalarını dəyişiblər, vətənə qurban 
gediblər. Qürurlu duruşları, mənalı-məzmunlu baxışla-
rından dünya təzələnib, aləm gözəllənib... 

Ey yeri, göyü, ərşi-ürşü yaradan, insanları xəlq eylə-
yən Allahım - Ulu Tanrım! Vətənə, xalqa bağlılığı, anaya 
sonsuz məhəbbəti, torpağa dərin ehtiramı, sevməyi, sevil-
məyi Sən bizlərə bəxş etmiş, Sən bizləri ruhlandırmısan.  

Ey ziyam, ziyarətgahım, bu müqəddəslikləri, bu ül-
vilikləri yazmağımda mənə kömək oldun, arxa durdun. 
Başımın üstündə, ürəyimin başındasan. Ey pənahım, 
səcdəm, səcdəgahım, qibləm, qibləgahım!.. 

Ürəyimin başında yuvalanan, qərar tutan biri anadı, 
biri vətən. Nə anasız vətən var, nə vətənsiz ana. İlham 
pərim ana, şah əsərim vətən. Arzumuz, diləyimiz ana ol-
sun, vətən olsun. Döyünən ürəyimiz,  gözümüz, göz bə-
bəyimiz, qoşa qanadımız, şöhrətimiz, şanımız ana vətən... 

Ey ana vətən! Yüyrüyüm səndə asılıb, nənnim sən-
də yırğalanıb. Qoynunda dünyaya gəlmişəm, sinəndə dil 
açmışam, ocağından ocaqlaşmışam. Beşiyim də səndə, 
güzarım da səndə, gələcək məzarım da səndə... 

Anamın qucağı ilk beşiyim, ilk laylam. Vətənin isti 
qoynu son harayım, son mənzilim. Biri əbədi baharım, 
biri əbədi yaşarım. Biri döşündən süd verənim, biri ürə-
yinin başında gəzdirənim. Biri dünyaya gətirən, kamala 
yetirənim, biri dünyalığını göstərənim, dünya verənim. 
Biri ağzımda dilim, biri ağır elim. Biri ülvi bəşərim, biri 
ilham pərim. Birini gözdən qoymaq, birindən doymaq 
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olmaz. Biri güvənc yerimdi, biri göz bəbəyimdi. Biri 
odum, atəşim, biri sönməz günəşim. Biri kökümdü, biri 
südümdü. Biri qibləgahım, biri səcdəgahım, biri son 
mənzilim, biri son harayım. Biri döyünən ürəyim, biri 
göz bəbəyim. Biri Fatmamdı, anamdı, biri Odlar yurdu, 
dünyalar dünyası. Biri müqəddəs yerimdi, biri ocağım, 
pirimdi. Biri anacanım, biri Azərbaycanım. İkisi də mə-
nimdi, ilham pərimdi, şah əsərimdi. 
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Aya döndü, 
Gün keçdi, aya döndü. 
Körpə Səma səmada 
Ulduza, Aya döndü. 
 
Ayırma, 
Can İlahi, ayırma. 
Canımda can baladı, 
Canı candan ayırma. 
 
Az ağla, 
Az sinə döy, az ağla. 
Yazan belə yazıbdı, 
Bəxti qaram, az ağla. 
 
Anadı, 
Anasıza anadı. 
Kiçik yaşlı qardaşa 
Böyük bacı anadı. 
 
Altında, 
Gözüm yox zər, altında. 
Yatıram, cənnət, ana, 
Ayağının altında. 
 
Ağ olsun, 
Anan qurban, ağ olsun. 
Üzümü ağ elədin, 
Qızım, üzün ağ olsun. 
 
Ağlar günə, 
Saldılar ağlar günə. 
Anam gəlib çıxmayır, 
Qalmışam ağlar günə. 
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Ayırma, 
Ayrı salma, ayırma. 
Ana, bala bir candı, 
Canı candan ayırma. 
 
Anasız, 
Dözmək olmur anasız. 
Ağlar, mələr qalıbdı 
Körpə quzum anasız. 
 
Ağlasın, 
Qara geysin, ağlasın. 
Köçən elin oğludu, 
El yığılsın, ağlasın. 
 
Az kövrəl, 
Az qəhərlən, az kövrəl. 
Ağlamaqla qayıtmaz, 
Anasızım, az kövrəl. 
 
A göylər, 
Ay-ulduzlu, a göylər! 
Anam köçdü dünyadan, 
Ağlaşalım, a göylər! 
 
Anasıza, 
Həyan ol anasıza. 
Həyatın nə mənası 
Yarsıza, anasıza?! 
 
Atdandı, 
Mindi ata, atdandı. 
Anam yadıma düşdü, 
Quş ürəyim atdandı. 
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Ayırma, 
Ayrı salma, ayırma. 
Ana qurban balaya, 
Balasından ayırma. 
 
Ağlayır, 
Ağlar qalıb, ağlayır. 
Anasını itirən 
Körpə quzum ağlayır. 
 
Ağ olsun, 
Ağ libas gey, ağ olsun. 
Eldən elə köçürsən, 
Qızım, üzün ağ olsun. 
 
Anam, gəl, 
Din-imanım, anam, gəl. 
Kirpiyimdə yaş donub, 
Göynəyirəm, sonam, gəl. 
 
Anasına, 
Qoymaram ana sınaş. 
Canı qurban elərəm 
Balamın anasına. 
 
Anadan ayrı, 
Qaldım anadan ayrı. 
Heç bir gün də olmasın 
Bala anadan ayrı. 
 
Ana yeri, 
Görükür ana yeri. 
Bir vaxt şax gəzən canım, 
Get, yana-yana yeri. 
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Anadan sonra,  
Köçən anadan sonra 
Biz kimik, kimsənəyik. 
Ata-anadan sonra?! 
 
Ağlaram, 
Ah çəkərəm, ağlaram. 
Sənsiz yetim qalmışam, 
Ana deyib ağlaram. 
 
Anasıdı, 
Ülvilik anasıdı. 
Vurğun anası Məhbub 
Analar anasıdı. 
 
Anacan, 
Canımda can, ana, can. 
Canım qurban canına, 
Çal laylamı, anacan. 
 
Bənzərsən,  
Quzu balam, bənzərsən.  
Sən anamın özüsən,  
Sən yarıma bənzərsən. 
 
Balasına, 
Balamın balasına 
Nənəsi qurban olsun, –   
Ceyranın balasına . 
 
Borcu var, 
Tükənməyən borcu var. 
Hər bir kəsin anaya 
Haqqı-sayı, borcu var. 
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Baladan ötrü, 
Körpə baladan ötrü 
Ömrünü qurban elər 
Ana baladan ötrü. 
 
Balama qurban, 
Balam, balama qurban. 
Balam qəsrim, qalamdı, 
Olum qalama qurban. 
 
Betər ağlar 
Yas tutar, betər ağlar. 
Balasını itirən 
Göylərdən betər ağlar. 
 
Bala dağı, 
Balanın bala dağı... 
Hər bir dərdə dözərəm, 
Dözülməz bala dağı. 
 
Bir yana, 
Dünya-aləm bir yana, 
İnsana doğma, əziz  
Bir vətəndi, bir ana. 
 
Бетяр аьлар, 
Сач йолар, бетяр аьлар. 
Шящид гардаш баъысы 
Анадан бетяр аьлар. 
 
Bir candı, 
Bir ürəkdi, bir candı. 
Anam, yarım, diyarım 
Ayrılmazdı, bir candı. 
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Баъыма, 
Анаъаным, баъыма... 
Шящид олуб баласы, 
Гурбан ъаным баъыма. 
 
Baş əyin, 
Ürək sürtün, baş əyin. 
Ana abidəsinə 
Səcdə qılın, baş əyin. 
 
Bayatı, 
Bayat eli-bayatı. 
Anamın oxşaması, 
Laylasıdı bayatı. 
 
Bəsləsin, 
Layla çalsın, bəsləsin. 
Analar sağlam olsun, 
Sağlam bala bəsləsin. 
 
Balamdı, 
Anasızdı, balamdı. 
Qəlb qəmli, gözü nəmli 
Təkim, bircəm, balamdı. 
 
Bala verməz, 
Dərd verər, bala verməz. 
Ömrü gömgöy verənim 
Min deyim, ala verməz. 
    
Baladan ayrı, 
Ağlar baladan ayrı. 
Nə dəhşətdi, İlahi, 
Ana baladan ayrı. 
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Baladan ayrı, 
Balam baladan ayrı... 
Ana dözməz, ölməzmi 
Körpə baladan ayrı? 
 
Bala dərdi, 
Balamın bala dərdi... 
Çəkilən, tükənən döy, 
Yamandı bala dərdi. 
 
Balası yox, 
Balamın balası yox. 
Dünya, oğul, qız adda 
Səngəri, qalası yox. 
 
Balası var, 
Ceyranın balası var. 
Bu səhra gözəlinin 
Min dərdi, bəlası var. 
  
Can deyəndə, 
Qımışır can deyəndə. 
Canımda can oynayır 
Körpəmə can deyəndə. 
 
Cijimə, 
Canımda can cijimə 
Bu canım da qurbandı, 
Anam - Fatma cijimə. 
 
Canımdı, 
Nəfəsimdi, canımdı. 
Anama qurban canım, 
Canım anacanımdı. 
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Cana de, 
Od düşübdü cana, de. 
Ay anasız qalan kəs, 
Ana çağır, ana de. 
 
Can şirin, 
Cahan şirin, can şirin... 
Həyatımın mənası 
Anam şirin – can şirin. 
 
Can bala, 
Canım bala, can bala, 
Dünyamsan, dünyalarsan, 
Canımda can, can bala. 
 
Çay axır, 
Axır bulaq, çay axır. 
Anam dünyadan köçür, 
Gözlərimdən çay axır. 
 
Çəkəm indi, 
Xoş dərd yox çəkəm indi. 
Fələk, evin yıxılsın, 
Anasız təkəm indi.  
 
Çağır məni, 
Bir səslən, çağır məni. 
Dünyadan köçən anam, 
Eylədin fağır məni. 
 
Çiynində, 
Qollarında, çiynində. 
Ölsəm, köçsəm dünyadan 
Gedəm qardaş çiynində. 
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Çiçəyə bax, 
Gülə bax, çiçəyə bax. 
Anası el gözəli, 
Balası göyçəyə bax. 
 
Dönər gələr, 
Anadı, dönər gələr.  
Balası ağlar qalıb, 
Balaya dönər gələr. 
 
Demişəm, 
Gülsün hər yan demişəm. 
Balam dil açan günə 
Bir qoç qurban demişəm. 
 
Deməyin, 
Anasızdı deməyin. 
Qızım dünyaya gəldi, 
Mənə yetim deməyin. 
 
Daş düşsün, 
Hellənsin kaş daş düşsün. 
Bəd övladın başına 
Qaya düşsün, daş düşsün. 
 
Dərmandı, 
Cana məlhəm, dərmandı. 
Ananın ana südü 
Min bir dərdə dərmandı. 
 
Daşa döndər, 
Daşlaşdır, daşa döndər. 
Yurduma qan salanı 
Allahım, daşa döndər. 
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Дур бир бах, 
Галх айаьа, дур бир бах. 
Эюр бир ня зулумдайам, 
Анаъаным, дур бир бах. 
 
Diri baş, 
Ağıllı baş, diri baş. 
Ölləş kimə gərəkdi? 
Oğul olar diribaş. 
 
Danışır, 
Dil-dil ötür, danışır. 
Ay elimin isməti, 
Hamı səndən danışır. 
  
Dön, balam, 
Qayıtginən, dön balam. 
Sən gələnə qalmaram, 
Ata yurda dön balam. 
 
Gedirəm, 
Köçür köçüm, gedirəm. 
Qürbət yansın, yaxılsın, 
Mən anama gedirəm. 
 
Göz dağı, 
Sinə dağı, göz dağı... 
Ata-ana dağı da, 
Övlad dağı, göz dağı. 
 
Gəlmişəm, 
Qarşındayam, gəlmişəm. 
Balamız ağlar qalıb,  
Ayağına gəlmişəm. 
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Güldürün, 
Gülüş tutun, güldürün. 
Dünyaya Nigar gəlib, 
Atın-tutun, güldürün. 
 
Gəlmişəm, 
Yanındayam, gəlmişəm. 
Pirim, ocağım ana, 
Ziyarətə gəlmişəm. 
 
Gəlmişəm, 
Canım ana, gəlmişəm. 
Qəbrinə diz çökməyə, 
Baş əyməyə gəlmişəm. 
 
Gəlirəm, 
Gözlə, ana, gəlirəm. 
Həsrətin od vurubdu, 
Yana-yana gəlirəm. 
 
Güvənin, 
Əhd-ilqara güvənin. 
Ay ismətli qadınlar, 
Ərə-yara güvənin. 
 
Gedək evə, 
Dur gedək, gedək evə. 
Balanın gözü yaşlı 
Gözləyir, gedək evə. 
 
Gəldim, ana, 
Can ana, gəldim, ana. 
Məzarda tək qalmadın, 
Yanına gəldim ana. 
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Gün doğsun, 
Dan sökülsün, gün doğsun. 
Ay ismətli gözəllər, 
Bəxtinizə gün doğsun. 
 
Göz dağı, 
Sinə dağı, göz dağı, 
Əqli zəif balalar 
Analara göz dağı. 
 
Götürməz, 
Hər kürək dərd götürməz. 
Yetim qoyma balamı, 
Haqq işini bitirməz. 
  
Göynəmə, 
Az yan-yaxıl, göynəmə. 
Anasız yetim canım, 
Göyüm-göyüm göynəmə. 
 
Gözlərəm, 
Göz olaram, gözlərəm. 
Bir ana, bir vətəni 
Ölənəcən gözlərəm. 
 
Gələcəm, 
Allah qoysa, gələcəm. 
Anamın məzarına 
Diz çökməyə gələcəm. 
 
Gülmədi, 
Güləmmədim, gülmədim. 
Ürəyim qan ağladı, 
Yetim canım gülmədi. 
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Эюрясян, 
Эяля заман, эюрясян. 
Бу гейрятли оьулдан 
Эюз долусу эюрясян. 
 
Gəlmişəm, 
Məzarına gəlmişəm. 
Qarşında baş əyməyə, 
Diz çökməyə gəlmişəm. 
 
Gözün aydın, 
Könlü xoş, gözün aydın 
Qız-gəlin allı-şallı, 
Gəldi yaz, gözün aydın. 
 
Gəzirəm, 
Ana, səni gəzirəm. 
Biz bir ruh, bir canıydıq, 
Səni, məni gəzirəm. 
 
Gözəldi, 
Gözəl dünyam gözəldi. 
Bir vətənim, bir anam, 
Bir də yarım gözəldi. 
 
Giley-güzar, 
Ev yıxdı giley-güzar. 
Anacan, etmə yardan 
Söz-söhbət, giley-güzar. 
 
Həzin ağla, 
Ağı de, həzin ağla. 
Bala dərdi dözülməz, 
Layla çal, həzin ağla. 
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Həzin ağla, 
Həzin de, həzin ağla. 
Qoyma ruhu incisin, 
Balamı həzin ağla. 
 
Halal elə, 
Can ana, halal elə. 
Südünlə böyütmüsən, 
Südünü halal elə. 
 
Halal elə, 
Can ana, halal elə. 
Vətən səsləyir məni, 
Südünü halal elə. 
 
Hanası var, 
Cəhrəsi, hanası var. 
Bə mən yetim neyləyim, 
Hamının anası var. 
  
Haqqı-sayı, 
Zəhməti, haqqı-sayı. 
Anama qurban canım, 
Boynumda haqqı-sayı. 
 
Hardasan? 
Cismim yandı, hardasan? 
Gözlərimdən axan yaş 
Ana, qandı, hardasan? 
 
Hayla de, 
Harayla de, hayla de. 
Sənsiz yuxum çəkilib, 
Ana, mənə layla de. 
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Xoşbəxt ol, 
Həyat gözəl, xoşbəxt ol. 
Qızım, sənə duam bu: 
Xoşbəxt yaşa, xoşbəxt ol. 
 
İsmətindən, 
Həyası ismətindən... 
Qeyrət çələngi hördüm 
Yarımın ismətindən. 
 
Kəsməyin, 
Bıçaq alıb kəsməyin. 
Ananı ağlar qoyub, 
Körpə quzu kəsməyin. 
 
Kimə qoydu? 
Kim vardı, kimə qoydu? 
Allah, köç edən ana  
Balasın kimə qoydu? 
 
Kübarlı, 
Nəzakətli, kübarlı. 
Məclisə yaraşıqdı 
Əsli, nəsli kübarlı. 
 
Könlün al, 
Başsağlıq ver, könlün al. 
Şəhidin anasına 
Səbir dilə, könlün al. 
 
Körpədi, 
Südəmərdi, körpədi. 
Qan ver, can ver körpənə, 
Körpə quzum körpədi. 
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Körpəm gəlir, 
Cana can körpəm gəlir. 
Qoy sevinsin dünyamız, 
Dünyaya körpəm gəlir. 
 
Kürdü neynim, 
Arazdı, Kürdü neynim... 
Mənim bu körpə quzum 
Şıltaqdı, kürdü, neynim? 
 
Kimim var, 
Qurban sənə, kimim var? 
Ana vətən, can vətən, 
Səndən qeyri kimim var? 
 
Kəsməz ha,  
Kəsilməz ha, kəsməz ha.  
Anasın itirənin   
Göz yaşları kəsməz ha. 
 
Qalam var, 
Qalalıyam, qalam var. 
Nə bir könül verənim, 
Nə könül alanım var. 
 
Qucaqla, 
Aç qolların, qucaqla. 
Ananın baş daşını 
Bas bağrına, qucaqla. 
 
Qan olur, 
Can-ciyərim qan olur. 
Körpə quzu, ağlama, 
Bağrım başı qan olur. 
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Гызлары, 
Эялинляри, гызлары 
Щамсы исмят щейкяли, 
Qarabağın гызлары. 
 
Qalmışam, 
Köçüb dünyam, qalmışam. 
İtirmişəm anamı, 
Ağlar-mələr qalmışam. 
 
Qurbanam, 
Qurban canım, qurbanam. 
Qazax mənim anamdı, 
Mən anama qurbanam. 
 
Qucağında, 
Layla çal qucağında. 
Qalsın, ay gəlin, balan 
Qoynunda,  qucağında. 
 
Qıvraqdı, 
Qıvraq uşaq qıvraqdı. 
Boyuna görə deyil, 
Diribaşdı, qıvraqdı. 
 
Qanımdadı, 
Canımda, qanımdadı. 
Qeyrət, ismət halalca 
Südümdə, qanımdadı. 
 
Qoymadım, 
Dizinə baş qoymadım. 
Vaxtsız köçən anamın 
Laylasından doymadım. 
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Qardaş qalar, 
Qarındaş, qardaş qalar. 
Yetim qardaşa bacı, 
Bacıya qardaş qalar. 
 
Laylasıdı, 
Laylalar laylasıdı. 
Ruhuma sığal çəkən 
Anamın laylasıdı. 
 
Laylasını, 
Çal ömrün laylasını. 
Dünyaya dəyişmərəm 
Bir ana laylasını. 
 
Laylasına, 
Həsrətəm laylasına. 
Anam yuxuma gələ, 
Baş qoyam laylasına. 
 
Laxta-laxta, 
Tökülər laxta-laxta. 
Anaya əl qaldıran 
Qan qusar laxta-laxta. 
 
Laylasına, 
Oxşama, laylasına 
Həsrət qaldım a göylər, 
Anamın laylasına. 
 
Layla de, 
Laylamı çal, layla de. 
Ana, ruhuna qurban, 
Oxşama de, layla de. 
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Nələr keçər, 
Mələyər, mələr keçər. 
Anasız qalan quzu, 
Könlündən nələr keçər? 
 
Nağıl de, 
Can nənə, bir nağıl de. 
Balamı laylalandır, 
Bayatı de, nağıl de. 
 
Nə fərqi, 
Bala baldı, nə fərqi? 
Oğlan oldu, qız oldu, 
Bizdən ötrü nə fərqi? 
 
Nə dəhşət? 
Bu nə sitəm, nə dəhşət? 
Ana balasız qaldı, 
Aman Tanrı, nə dəhşət? 
 
Nolar ki? 
Canım qızım, nolar ki, 
Qaynanan da anadı, 
Ana desən, nolar ki? 
 
O mənəm, 
Ana, gəzmə, o mənəm. 
Vətən yolunda şəhid, 
Qanlı köynək - o mənəm. 
 
Olmaz, olmaz, 
Olmayıb, olmaz, olmaz.  
Anam  dünyada təkdi. 
Anamdan olmaz, olmaz. 
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Oynayır, 
Gülür qəlbim, oynayır. 
Bu toy oğlumun toyu, 
Canımda can oynayır. 
 
Oxşasın, 
Layla çalsın, oxşasın. 
Allahım, bu qız balam  
Anasına oxşasın. 
 
Özgə yolda, 
Yad cığır, özgə yolda, 
Anam haqqa qovuşdu, 
Qalmışam özgə qolda. 
  
Юзцндя эюр, 
Ъан бала, юзцндя эюр. 
Аз гына ону, буну, 
Эцнащы юзцндя эюр. 
 
Öndədi, 
Qabaqdadı, öndədi. 
Ana, peyğəmbərlərdən 
Əvvəldədi, öndədi. 
 
Pakdı, pak, 
Gül-çiçəkdi, pakdı, pak. 
Bulaq üstəki qızlar 
Dupdurudu, pakdı, pak. 
 
Pənahım, 
Vətən canım, pənahım. 
Vətəndi son ümidim, 
Vətən anam, pənahım. 
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Peşmanam, 
Müşkül halam, peşmanam. 
Dilim-ağzım qurusun, 
Danladığıma peşmanam. 
 
Sazla məni, 
Saz elə, sazla məni. 
Zülfümdən üç tel ayır, 
Laylala, sazla məni. 
 
Saxlasın, 
Göz dəyməsin , saxlasın. 
Sənin bircə balanı 
Allah  özü saxlasın. 
 
Saxlasın, 
Nəzər salsın, saxlasın. 
Təkcə, bircə balamı 
Xudam özü saxlasın. 
 
Solmuşam, 
Saralmışam, solmuşam. 
Sensizliyə dözməyib, 
Ana, yaman olmuşam. 
 
Sağalmaz, 
Qövr eyləyər, sağalmaz. 
Bala dağı dəhşətdi, 
Bala dağı sağalmaz. 
 
Süddəndi, 
Təmiz süddü, süddəndi. 
Bu ismət, bu nəcabət 
Ana südü, süddəndi. 
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Saxlasın, 
Sahib dursun, saxlasın. 
Tanrım Sadiq balamı 
Yaman gözdən saxlasın. 
 
Saya gəlməz, 
Saysızdı, saya gəlməz. 
Elimin gözəlləri 
Saymaqla saya gəlməz. 
 
Сарышынды, 
Sarıdı, сарышынды. 
Гябяля эюзялляри 
Алаэюз, сарышынды. 
 
Səs ver, 
Ana, səsimə səs ver. 
Naləmdən göy hönkürür, 
Ahımdan dağlanır yer. 
 
Saçlarına, 
Xına yax saçlarına. 
Bu canım qurban olsun 
Anamın saçlarına. 
 
Saç yolar, 
Tökər zülfün, saç yolar. 
Oğul itirən ana 
Sinə döyər, saç yolar. 
 
Suladım, 
Gülü əkdim, suladım. 
Anamın məzar gülün 
Göz yaşımla suladım. 
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Səsin gəlsin, 
Can nənə, səsin gəlsin. 
Qoyma körpəm ağlayır, 
Layla çal səsin gəlsin. 
         
Şərəfdi, 
Ləyaqətdi, şərəfdi. 
Anaya səcdə qılmaq 
Həm borc, həm də şərəfdi. 
 
Torpaqdan, 
Oldum daşdan, torpaqdan. 
Bir ovuc götür gətir 
Anam yatan torpaqdan. 
 
Tək-təkdi, 
Yox əvəzi, tək-təkdi. 
Qazağın gözəlləri 
Bu dünyada tək-təkdi. 
 
Tanrıma, 
Ulu Tanrım, Tanrıma 
Bu canım qurban olsun 
Bala verən Tanrıma. 
 
Tanrıdan, 
Bir səs gəlir Tanrıdan: 
Qardaşlara bir bacı 
Diləyirəm Tanrıdan. 
 
Üşüdü, 
Gördü, gözüm üşüdü. 
Körpə anasız qaldı, 
Yandı, canım üşüdü. 



 85 

Verməsin, 
Ana yazıq, verməsin. 
Hər nə istər qoy versin, 
Bala dağı verməsin. 
 
Yetimə, 
Kimsəsizə, yetimə, 
Yaman günə qalarsan, 
Əl qaldırsan yetimə. 
 
Yanam, Allah, 
Od tutam, yanam, Allah. 
Anasız yaşayıram, 
Mən necə canam, Allah? 
 
Yaşa, 
Yaşa, ay bacım, yaşa. 
Anam dünyadan köçdü, 
Torpağı sanı yaşa. 
 
Yandım daha, 
Od tutdum, yandım daha. 
Yetimliyin dilini 
Anladım, qandım daha. 
 
Yat körpəm, 
Gəl xumarlan, yat, körpəm. 
Başın qoy sinəm üstə, 
Layla çalım yat, körpəm. 
 
Yara bağlar,  
Yaralar yara bağlar.  
Balasını itirən  
Dərd bağlar, yara bağlar. 
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Yatızdır, 
Tez əmizdir, yatızdır. 
Sal yüyrüyə yırğala, 
Laylanı çal, yatızdır. 
 
Yarımaz, 
Yarıtmayan yarımaz. 
Bəd övlad kimə gərək, 
Xeyrə-şərə yaramaz. 
 
Yandım, Allah, 
Od tutdum, yandım Allah! 
Anam köçdü ölmədim, 
Niyə dayandım, Allah! 
 
Yağaydı, 
Qar tökülə, yağaydı. 
Bəd övladın başına 
Göylərdən daş yağaydı. 
 
Yanındayam, 
Qəbri nur, yanındayam. 
Gəlmişəm çal laylamı, 
Can ana, yanındayam. 
 
Yaxın kimdi, 
Uzaq kim, yaxın kimdi? 
Bacıya, həm qardaşa 
Anadan yaxın kimdi?! 
 
Yanan ölsün, 
Halına yanan ölsün. 
Sağ-salamat qayıt gəl, 
Can bala, anan ölsün. 
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Dəhşət də, qiyamət də qürbətdə... 
 

Ağla məni, ağla məni, 
Qoy çaylar da çağlasınlar. 
Ağla məni, ağla məni, 
Yer də, göy də ağlasınlar... 

 
Qürbətdə qalan qərib, 
Od tutan, yanan qərib. 
Ağlamaqdan kor oldu 
Yedəkdə qalan qərib. 

 
Ah çəkdirər, ağladar qürbət. Dağ çəkər, dağladar 

qürbət. 
Qürbətdə vətəni ürəyinin başında gəzdirər, gözlərində 

nurlandırarsan. Müdam düşüncələrində, fikrində, xəyalın-
da canlandırarsan. Yuxularında zənciri qırmış kimi vətəni-
nə qanad alarsan. Yurdu qucaqlarsan, sönən ocağı ocaqlar-
san. Sönən şamı yandırarsan. Qohum-qardaşı, yar-yoldaşı 
bağrına basarsan. Ana məzarına baş əyər, diz çökərsən. 
Qəfildən gözlərin açılanda ah çəkərsən, ağlarsan, qəm si-
nəni dağlarsan. Arxası üstə ölü kimi qalarsan... 

Qürbətin üzü boz, qəlbi bum-buzdu. Açılmayan til-
simdi, sirdi-sehirdi. Boynuna dolanan heç vaxt qırılma-
yan, parçalanmayan zəncirdi. Sağalmaz yaman yarasıdı. 
Nə təbibi, nə məlhəmi. Ürək yanğısı, sinə dağı, göz yaş-
larının  selidi. Bitməz, tükənməz, sonu görünməyən zül-
mətdi, zillətdi, dəhşətdi. Eh, daha nələr, nələrdi... 

Qaydadı, vətənin qədri-qiymətı odda yanan, külə 
dönən qürbətdə daha çox bilinər. Aşar, daşar, sellənər 
vətənə sarı, baş alar yurda doğru. Bəli, vətəndə dünyaya 
göz açarsan, qürbətdə kor olar, yedəkdə qalarsan. Və-
təndə ad alarsan, od alarsan, qürbətdə adsız qalar, şam-
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sız yanarsan. Vətəndə nər, qürbətdə qəhər. Vətəndə hör-
mət, ehtiram, qürbətdə töhmət, min bir möhnət. Vətəndə 
qohumlu-qardaşlı, qürbətdə gözü yaşlı. Vətəndə şahlıq, 
sultanlıq, qürbətdə qorxaqlıq, dustaqlıq. Vətən candı, 
qürbət zindan. Vətən laləzardı, qürbət borandı, qardı, bir 
ayrı dövrandı... 

Dəhşət də qürbətdə, qiyamət də qürbətdə qopar. 
Qürbət insanı yarımcan eylər. Nə ölülüyü, nə diriliyi bi-
linər. Candan bezar, diriykən məzar. Qürbət sıxar-sındı-
rar, didər-parçalar insanı. Qürbətdə qəribin qəlbi qəmli, 
gözü nəmli. Tez dolar, tez boşalar. 

Qərib nə kimsəyə ürək qızdırar, nə ürək açar. Nə 
qolu güclü, nə dili ötkəm, nə qəlbi xoş olar. Simsiz- 
simsarsız, çıxdaş, nimdaş, lazımısız-lüzumsuz. İxtiyar-
sız, cəsarətsiz, hünərsiz, gözü qıpıq, qəlbi sınıq. Müdam 
qəhərli, intizarlı, gözləri yol çəkən, xəbər soraqlı. Yaz 
gələndə, payıza dönəndə səmada göylər gözəli durna qa-
tarını gözlər, səslərini eşidər, heyranlanar, xəbər-ətər eş-
qinə düşərlər. “Bir xəbər veriniz bizə durnalar”ı haylar-
haraylarlar. Tez-tez röyalarda vətənə qovuşar, vətənlə-
şərlər. Sevinc, şadlıq qatarına qoşularlar. Göz açanda, 
röya qaçanda, yalan olanda yanar-yaxılar, yaz yağışı tək 
dolar, boşalarlar. Qəmli qəlblər sızım-sızım sızıldar, ah 
çəkər dünyada, ağlar dünyada... 

Ayrılıq, ayrılıq! Aman ayrılıq, hər bir dərddən ya-
man ayrılıq. Ana deyib ağlayan, vətən deyib sızlayan 
ayrılıq. Küskünlü, üzüntülü, hıçqırıqlı, iniltili, göynərti-
li, nisgilli ayrılıq. Sonu görünməyən intizar, qəlbi dağla-
yan, yolları bağlayan ayrılıq. Müdam yandıran, yaxan, 
sinələri dağlayan, çaylar təki çağlayan ayrılıq. Hökmü 
yenilməz, keçilməz sədd, aşılmaz zirvə, barışmaz inad, 
alınmaz qala, yenilməz yalçın qaya. 
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Həsrət, həsrət! Üzü boz, dönəlgəsi müşkül, sirri 
açılmaz həsrət, insanı yaman günə qoyan, qəlbi sınıq, 
gözü qıpıq həsrət. Təbibsiz, məlhəmsiz, əlacsız, yaman 
yarasından betər həsrət. Taledən küsən, dünyadan əl 
üzən, vay-vaylıq, bəxti qaralıq, zəhər-zəqqum, heçlik, 
puçluq dünya. Həsrət ağlayırdı, “Yetim segah” üstə 
hönkürürdü. 

Hicran, hicran! Poladı əridib muma, daşı quma dön-
dərəndi hicran. İnsanı yaman günə qoyar, didər, parça-
lar. Ömür sarayını sökər, dağıdar hicran ana naləsidi, 
qəlblərin titrəməsi, saz-kamanın inləməsi, təbiətin ağlar 
səsidi. İnsanın yetimlənməsi, taleyin sönməsidi hicran... 

Eşitmişdim ki, illərcə tək-tənha yaşayan qoca, öm-
rünün qürub çağında “öldü var, döndü yoxdu” – dedi, 
qərarlaşdı, qətiləşdi. Zalımlı, zülümlü, ölümlü, itimli 
qürbətlə vidalaşdı. Sıx ormanlardan keçdi, qarlı dağlar-
dan, keçilməz sıldırımlıqlardan aşdı, dizin-dizin sürün-
dü. Əliqanlı, qoluqanlı vətənə sarı, yurduna doğru. Min 
bir məşəqqətlərə, dəhşətlərə sinə gərdi. Özünü dəli çaya 
atdı, axarıyla vətənə səmt aldı. Arzusuna çatar-çatmaz, 
qəfildən sərhədçilərin güllələrinə tuş gəldi. Al qana bo-
yandı. Aşağı axarlarda canı vətən torpağına tapşırıldı. 
Ruhu vətəndə yaşadı. İlahi, heç kəs qürbətdə qalmasın, 
heç kəs vətənsiz olmasın. 

1949-cu ildə bir axşam qapımızı döydülər. Hamımı-
za “tələsin, tələsin” deyib maşına doldurdular. Ağstafa 
dəmir yolu vağzalında xeyli qohum-əqrabalarımızı da 
gördük. Hamımızı böyük yük vaqonlarına mindirdilər. 
Düz 7 gün yol getdik. Tomsk vilayəti, Bakqar rayonu, 
Çernişevka kəndinə çatdıq. Qarlı-boranlı günlərimiz  
başladı. Bacım Validə həsrətə, nisgilə dözmədi. Son nə-
fəsdə “canım, qardaşım Nəriman, vətənə dönsəniz məni 
burada qoymayın, qəbrim çat-çat olar, çatlar”-deyib, 
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gözlərini yumdu. Torpağa tapşırdıq. Yeddi ildən sonra 
dünya döndü, dəyişdi. Taleyimiz üzümüzə güldü. Qata-
rımız baş aldı vətənə sarı, Şıxlıya doğru... 

Anam Gülsaba Validəsiz gəldiklərinə görə dözmür, 
elə hey ağlayırdı. “Məni qaytarın Validənin yanına. Ba-
lam qürbətdə tək qalmasın” deyərdi. Anamın göz yaşları 
məni də ağlar günə qoydu. İllaha da tez-tez yuxuma gi-
rəndə. Bir gün hamıdan xəbərsiz dostumla birlikdə Vali-
dənin qəbrini gətirməyə getdik.  

Qəbirstanlığın yerində bina tikmişdilər. Baş daşları 
sökülüb, dağılmışdı. Validənin baş daşını tapdıq. Daşın 
alt hissəsində xeyli torpaq qalmışdı. Hamısını götürdük, 
qayıtdıq. Kəndimizdə atamla anamın qəbir daşları qoşa 
dayanmışdı. Torpağı ikisinin arasına tökdüm. “Rahat 
yatın, Validəni gətirdim. Ruhlarınız şad olsun”- dedim. 

Qürbətin gözü tutulanda, beli qırılanda, vətənə dön-
mək cənnəti görmək kimidi. Yenidən dünyaya gəlmək, 
dünyalanmaq kimidi. Vətəndə yenidən yaşamaq, vətən-
də dünyadan köçmək arzudu, diləkdi, kama yetməkdi.  

Lap uzaqlardan, dünyanın o başından qərib səsi 
gəldi. Həzin-həzin, için-için, dərdli-məlallı səsi.  
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Ay haray, 
Haray, haray, ay haray. 
Qürbətdə can üstəyəm, 
Vətən haray, ay haray. 
 
Ay izlər, 
Yara varan ay izlər, 
Ağlar günə qalmışam, 
Ay cığırlar, ay izlər. 
          
Ayırdı, 
Ayrı saldı, ayırdı. 
Araza nə dedim ki, 
Canı candan ayırdı. 
 
Anam gəlsin, 
Yaralı canım, gəlsin. 
Qəbrim qürbətdə qalıb, 
Yad gəlməz, anam gəlsin. 
 
Ağlaram,  
Can, el oğlu, ağlaram. 
Ağlar günə qalmışam, 
Vətən deyib ağlaram. 
 
A dağlar, 
Qarlı dağlar, a dağlar, 
Gecə-gündüz ağlaram 
Sənsiz, yarsız, a dağlar. 
 
A dağlar, 
Çən-çisəkli, a dağlar, 
Kimim yox, kimsənəm yox, 
Ağla məni, a dağlar. 
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Arxa haray, 
Dost haray, arxa haray, 
Dəryada qərq oluram, 
El haray, arxa haray. 
        
Ağlayar, 
Yas saxlayar, ağlayar. 
Ümidim bir dağlardı, 
Dağlar məni ağlayar. 
 
Аъы щясрят, 
Гям даьы - аъы щясрят. 
Щей яридяр, чцрцдяр 
Инсаны аъы щясрят. 
 
Аьларам, 
Ащ чякярям, аьларам. 
Йардан аралы ъаным, 
Гям синями даьларам. 
 
Baxan dağlar, 
Baxdıqca baxan dağlar, 
Həsrətinə dözmürəm 
Yandıran, yaxan dağlar. 
 
Bağlı qaldı, 
Bağlandı, bağlı qaldı. 
Şuğullar ev yıxdılar, 
Qapılar bağlı qaldı. 
          
Bülbülü, 
Susar eşqin bülbülü. 
Gülü solsa, saralsa, 
Ölər gülün bülbülü. 
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Bəs neynim, 
Bəs yanmayım, bəs neynim? 
Qürbətdə elsiz, yarsız 
De ölməyim, bəs neynim? 
  
Bezar oldum, 
Bezikdim, bezar oldum. 
Bu dünya mənə qənim, 
Canımdan bezar oldum. 
 
Bezmişəm, 
Xətri-xoşum, bezmişəm. 
Sənsiz ağlar qalmışam, 
Sənsizlikdən bezmişəm. 
 
Buralar da, 
Qürbətdi buralar da. 
Ana deyib ağlaram, 
Qalmam mən buralarda. 
 
Bulanmışam,  
Dəryayam, bulanmışam. 
Hicran məni öldürür. 
Yarası sulanmışam. 
 
Bəxti qara, 
Gün görməz bəxti qara. 
Yarsız-diyarsız qaldım, 
Mən bədbəxt, bəxti qara. 
 
Buralarda, 
Ah-aman buralarda… 
Qəriblik qəm yuvası,  
Qalamam buralarda. 
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Baş apardı, 
Dil yordu, baş apardı. 
Elə ağlamsındı ki, 
Gözümü yaş apardı. 
 
Belə gəldi, 
Beləymiş, belə gəldi. 
Hamı bəxtli, yığvallı, 
Mənimki belə gəldi. 
 
Bağlıdı, 
Təbriz yolu bağlıdı. 
Həsrət öldürür məni, 
Sinəm çarpaz dağlıdı. 
 
Çatdırın, 
Çatdar bağrım, çatdırın. 
Yerlər dərdimə dözmür, 
O göylərə çatdırın. 
 
Çağır gəlim,  
Bir səslən, çağır gəlim. 
Sənsiz burda başıma 
Od-alov yağır, gülüm. 
 
Çeşmələr, 
Axar çaylar, çeşmələr. 
Qürbətdə can üstəyəm, 
Ağlayarmı çeşmələr? 
 
Çən gəldi, 
Dağ başına çən gəldi. 
Qovurdu yurd həsrəti, 
Saçlarıma dən gəldi. 
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Darda məni, 
Axtarmır yar da məni. 
Namərdlər qoydu qaçdı 
Dar gündə, darda məni. 
 
Даьлар мяни,  
Gözləyər даьлар мяни. 
Бу щясрят, аъы гцрбят 
Даь чякяр, даьлар мяни. 
 
Dağlar məni, 
Dağ çəkər, dağlar məni. 
Qürbətdə can verirəm, 
Kim gələr ağlar məni? 
 
Dağlar məni, 
Bu həsrət dağlar məni. 
Nə anam var, nə bacım, 
Ölsəm, kim ağlar məni? 
 
Dağlar məni, 
Dağ çəkər, dağlar məni. 
Qürbətdə can verirəm, 
Kim gələr ağlar məni? 
 
Дашы вар, 
Гайасы вар, дашы вар. 
Бу щясрятдян йаньылы 
Эюзялин эюз йашы вар. 
     
Daşlı qalım, 
De, başı daşlı qalım?! 
A Tanrım, qoyma məni 
Gözləri yaşlı qalım. 
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Dərdim mənim, 
Yar dərdi dərdim mənim. 
Həsrət dərdim qövr edər, 
Üzər bu dərdim mənim. 
 
Doldum mən, 
Bulud kimi doldum mən. 
Yolum qürbətə düşdü, 
Saraldım mən, soldum mən. 
 
Dözülməz, 
Dözüm olmaz, dözülməz. 
Vətən dərdi çəkilməz, 
Vətənsizlik dözülməz. 
 
Dözmək olmur, 
Dözmürəm, dözmək olmur. 
Vətənə həsrət canım, 
Həsrətə dözmək olmur. 
 
Dosta məndən, 
Yaxına, dosta məndən, 
Sağdı söylə, salam de 
Sirdaşa, dosta məndən. 
 
Dosta məndən, 
Dost bilən dosta məndən  
Bir qucaq sevgi apar 
İnciyən dosta məndən. 
 
Ellə ol, 
Obayla ol, ellə ol. 
Qürbətin gözü yaşlı, 
Qürbət olma, ellə ol. 
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Elə dön, 
Elin oğlu, elə dön. 
Yazıq günə qalarsan, 
Yığıl, yığış, elə dön. 
 
Gələnim yox, 
Tənhayam, gələnim yox. 
Yataqda can üstəyəm, 
Yazığı gələnim yox. 
 
Gedirəm,   
Gedərgiyəm, gedirəm. 
Mənimki belə gəldi, 
Qürbət sarı gedirəm. 
 
Gedəydim, 
Qismət ola, gedəydim. 
Anamın məzarına 
Ziyarətə gedəydim. 
 
Güzarım var, 
Qürbətdən güzarım var. 
Ay ellər, sizə qurban, 
Sizlərə güzarım var. 
 
Gələn yox, 
Nə bir gedən, gələn yox. 
Mən burda can verirəm, 
Heç yazığı gələn yox. 
         
Gözlərim, 
Yar gözləyən gözlərim 
Kor oldu, yedəkləndi 
Yara həsrət gözlərim. 
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Gözlər səni, 
Yol çəkər, gözlər səni. 
Harda, haralardasan? 
Gözlərim gözlər səni. 
 
Gətirin, 
Varın, gedin gətirin. 
Ər Kərəmi Tehrandan 
Kəsəmənə gətirin. 
    
Gəzirəm, 
Ata, ana gəzirəm. 
Allah, yaram qan sızır, 
Yana-yana gəzirəm. 
 
Gözlərim, 
Göz yaşlarım, gözlərim. 
Yar deyir, yar axtarır 
Yara həsrət gözlərim. 
 
Görəcək 
Ulu Tanrım, görəcək. 
Açılıb kor gözlərim, 
Vətənimi görəcək.  
 
Gülə könlüm, 
Gül aça, gülə könlüm. 
Heç olmaya bir dəfə 
Sevinə, gülə könlüm. 
 
Gələnim yox, 
Gedənim, gələnim yox. 
Qürbətdə can üstəyəm, 
Halıma yananım yox. 
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Gözün aydın, 
Könül, gül, gözün aydın. 
Yarım qürbətdən gəlir, 
Gözlərim, gözün aydın. 
 
Haçandı, 
Yanır canım haçandı. 
Yeddi yol ayrıcında 
Gözləyirəm haçandı?! 
 
Haçandı, 
Qışdı, yazdı, haçandı? 
Nə gedən var, nə gələn, 
Xəbər yoxdu haçandı. 
 
Hara gəldim, 
Hardaydım, hara gəldim? 
Vətəndən qürbət adlı 
Yağışa, qara gəldim. 
 
Həzin-həzin, 
Çal neyi həzin-həzin. 
Dağlar, daşlar ağlasın, 
Ağlayım həzin-həzin. 
 
Həsrətində, 
Qürbətdə, həsrətində 
Can verirəm, ölürəm 
Bir vətən həsrətində. 
 
Haça dağ, 
Haçalı dağ, haça dağ. 
Qəlbim qəmdi, kədərdi, 
Sinəmdədi Haça dağ.  
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Haray dağlar, 
Hay dağlar, haray dağlar, 
Həsrətinlə ağlaram 
Hər həftə, hər ay, dağlar. 
 
Haram var? 
Haram qalıb, haram var? 
Qürbətdə can üstəyəm, 
Sağalmayan yaram var. 
 
Hönkür-hönkür, 
Can vətən, hönkür, hönkür. 
Qürbətdə can üstəyəm, 
Ağlaram hönkür-hönkür. 
 
Щайларам, 
Щарайларам, щайларам. 
Араздан йурда бахıb, 
Гощумлары щайларам. 
 
Xəbər ver, 
Qurban sənə, xəbər ver. 
Mənim qürbət naləmi 
El-obaya xəbər ver.  
         
Xoş həyat, 
Bir xoş dövran, xoş həyat. 
Qürbət behişt olsa da, 
Sür vətəndə xoş həyat. 
 
Kimlər var, 
Söylə görək, kimlər var? 
Qürbətdə qalanlardan 
Kimlər sağdı, kimlər var? 
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Kor olsun, 
Yedəklənsin, kor olsun. 
Yarı yardan ayıran  
Müxənnəti kor olsun. 
 
Kimə qaldı, 
De, danış, kimə qaldı? 
O bağ-bağça, gül-çiçək 
Kimindi, kimə qaldı? 
       
Кечя билям, 
Sərhədi кечя биллям. 
Кцрц архада гойуб, 
Аразы кечя билям. 
 
Kərküklər, 
Can, qanımdı Kərküklər. 
Bayatıya şam-çıraq, 
Tutanlardı Kərküklər. 
 
Qalmasın, 
Getsin, həsrət qalmasın. 
Bu dünyada heç kəsin 
Gözü yaşlı qalmasın. 
 
Qəribəm, 
Qərib canam, qəribəm. 
Kimin qarğışı tutdu? 
Öz evimdə qəribəm. 
 
Qəm evim,  
Dərd yurdumdu, qəm evim. 
Yarsız, yaraşıqsızam,  
Qəmə qərqəm, qəm evim. 
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Qalarsan, 
Yol alarsan, qalarsan. 
Ay vətəni tərk edən, 
Ağlar günə qalarsan. 
 
Qaralı qürbət, 
Ağlı-qaralı qürbət, 
Nə sağalmaz yarasan, 
Qaldım yaralı, qürbət. 
 
Qürbətdə, 
Həsrət dağı qürbətdə. 
Qaçaq Kərəm uyuyur 
Üzü dönük qürbətdə. 
 
Qalan ağlar, 
Qal olan. qalan ağlar. 
Qəlbi vətənçün yanan, 
Qürbətdə qalan ağlar. 
 
Qor oldum, 
Kösöy oldum, qor oldum. 
Qürbət üzdü canımı, 
Ağlamaqdan kor oldum. 
 
Qan ağlar, 
Yanar qəlbim, qan ağlar. 
Nə müddətdi gəlməyir, 
Yarsız canım qan ağlar. 
        
Qəribə, 
Həyat gözəl, qəribə. 
Tanrım, özün kömək ol 
Gözü yaşlı Qəribə. 
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Qanadında, 
Qolunda, qanadında, 
Uçub yara gedəydim, 
Qızıl quş qanadında. 
 
Qürbət eldə, 
Qərib el, qürbət eldə 
Gəl qoyma ölüm, qalım, 
Vətənsiz qürbət eldə. 
 
Ганад алды, 
Танрыдан ганад алды. 
Гцрбятдя ъан чцрцдян 
Вятяня ганад алды. 
 
Ганад алды, 
Танрыдан ганад алды. 
Гцрбятдя ъан чцрцдян, 
Вятяня ганад алды. 
 
Qəmli dağlar, 
Ələmli, qəmli dağlar 
Qalıb elsiz, elatsız, -  
Gözləri nəmli dağlar. 
 
Qəhər məni, 
Kəsir dərd, qəhər məni. 
Həsrət yaram sağalmır, 
Boğur qəm, qəhər məni. 
 
Qəm yazma, 
Qəmli könül, qəm yazma. 
Qəmdə ömür çürütdün, 
Bəsdi, yetər, qəm yazma. 
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Quş qonsun, 
Ensin göydən, quş qonsun. 
Yardan xəbər gətirir, 
Pəncərənə quş qonsun. 
 
Nə deyim, 
Yanır canım, nə deyim? 
Yarımdan ayırana 
Qarğamayım, nə deyim? 
 
Nə dəhşət, 
Bu nə yanqı, nə dəhşət? 
Vətənsiz qalan canım, 
Öləmmirəm, nə dəhşət. 
 
Olmaya, 
Həsrət, qürbət olmaya. 
Ölüm haqdı, qoy olsun, 
Yarsız həyat olmaya. 
 
O mənəm, 
Bəxti qara - o mənəm. 
Nə təbibim, məlhəmim, 
Xəstə düşən - o mənəm. 
 
Paşa məni, 
Tutmaz xan, paşa məni. 
Yad eldə bir yar sevdim, 
Basdılar daşa məni.  
 
Salmasın, 
Tərsliyinə salmasın. 
Ölüm-itim dünyadı, 
Qürbət eldə qalmasın. 
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Saraylar məni, 
Çəkməz saraylar məni. 
Qəm yüküm taybataydı, 
Yordu bu taylar məni. 
  
Solmuşam, 
Saralmışam, solmuşam. 
Halı pərişan canım, 
Qəmlərə qərq olmuşam. 
 
Sahibsizə, 
Yan baxma sahibsizə. 
Ey Allahı sevən kəs, 
Sahib ol sahibsizə. 
          
Salam de, 
Salam apar, salam de. 
Qürbətdə qalanlara 
Həsrət eldən salam de. 
 
Sağalmaz, 
Yox çarəsi, sağalmaz. 
Elə həsrət qalanın 
Qürbət dərdi sağalmaz. 
 
Sarı tel, 
Göy, ala göz, sarı tel. 
Yolum qürbətə sarı, 
Ağla məni Sarıtel. 
 
Salamat, 
El-obamız salamat. 
Qəribim, az qəhərlən, 
Anan, bacın salamat. 
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Şam yanar, 
Gecə keçər, şam yanar. 
Həsrət gözlər  yar gözlər, 
Şam əriyər, şam yanar. 
 
Toxuyur, 
Qızlar xalı toxuyur. 
Mən qürbətdə can çəkir, 
Quşlar nəğmə oxuyur. 
 
Toy çaldır, 
Nişan göndər, toy çaldır. 
Səssizdi qürbət toyu, 
Gəl vətəndə toy çaldır. 
 
Tacım hanı, 
Düçübdü, tacım hanı? 
Yiyəsiz can verirəm, 
Çağırın, bacım hanı?  
 
Uzaqda, 
Ağlar gözdü uzaq da. 
Eşqim, yarım, dildarım 
Qaldı məndən uzaqda. 
 
Varaq gedək, 
Ürəyim, varaq gedək. 
Vətən gözləyir bizi, 
Vətənə varaq gedək. 
   
Varaq gedək, 
Hazırlaş varaq gedək. 
Bu ölkə qərib ölkə, 
Vətənə varaq gedək. 
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Vətənsiz, 
Vətən bizik, vətən siz. 
Heç bir insan olmasın 
Yurd-yuvasız, vətənsiz. 
 
Vətəndə, 
Oğul, ana vətəndə. 
Yaşa, yarat, ad qazan 
Cənnətməkan vətəndə. 
 
Yurda dön, 
Yurd yerinə, yurda dön. 
Şənləndir ata evin, 
Ocağa dön, yurda dön. 
     
Yaralı, 
Qəlbim sınıq, yaralı... 
Bu mənəm - bəxti qara, 
Düşdüm eldən aralı. 
 
Yorma məni, 
Yorğunam, yorma məni. 
Gəl-get dərdimdən soruş, 
Özümdən sorma məni.  
 
Yaramı sarı, 
Qalım yaramı sarı? 
Qürbətdə xəstə düşdüm, 
Vətən, yaramı sarı. 
 
Yananım, 
Yazıq canım-yananım. 
Nə dərdimi bilənim, 
Nə halıma yananım. 
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Yanarsan, 
Od tutarsan, yanarsan. 
Qürbətdə vətən deyib, 
Yaman günə qalarsan. 
 
Yara məni, 
İncidir  yara məni. 
Bilmək olmaz, ölərəm, 
Yetirin yara məni. 
 
Yol alsın, 
Yola salın, yol alsın. 
Gözü yaşlı qürbətdən 
Vətəninə yol alsın. 
 
Yol salın, 
Cığır salın, yol salın. 
Həsrət ağlar qoyduğu 
Könüllərə yol salın. 
 
Yudu getdi, 
Uçurdu, yudu getdi. 
Sahibsiz qalan yurdu 
Sel gəldi, yudu getdi. 
 
Yaman olur, 
Qəriblik yaman olur. 
Yar yara qovuşmasa, 
Ah olur, aman olur. 
 
Yamandı, 
Qürbət, həsrət yamandı. 
Vətənsiz kimsəsizəm, 
Günüm ahdı-amandı. 
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Yaz gülüm, 
Bahar gülüm, yaz gülüm, 
Mən yetimin taleyin 
Qələmə al, yaz, gülüm. 
 
Yaram var, 
Yaralıyam, yaram var. 
Dindirməyin, sormayın, 
Sağalmayan yaram var. 
 
Yaman ağlar, 
Yananım yaman ağlar. 
Nə yarım var, nə bacım, 
Tək bircə anam ağlar. 
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Yarım mənə yarım desə, nə dərdim, 
Bülbül olub bağçasında ötərdim. 

 
Məhəbbət, eşq, sevgi! Doğan günəşdi, sayrışan ul-

duzdu, on dörd gecəlik aydı. Dəryadı, ümmandı, təla-
tümdü, fırtınadı, qasırğadı. Arxalı dağdı, başı qarlı 
zirvədi. Sıx ormandı, yaşıl taladı. Çöllü biyabandı, su-
suz səhradı, yaldı, yamacdı. Qaynar bulaqdı, coşar 
çaydı, daşar seldi. Dumandı, çiskindi, qardı, borandı, 
sazaxdı. Yazdı, yağışdı, çaxan şimşəkdi, rəngli göy 
qurşağıdı. Alınmaz qala, keçilməz səddi, uçurumdu, 
təhlükədi, ölümlə olum inadıdı. Közərən ocaqdı, şölə 
saçan, nur paylayan şam-çıraqdı. Laləzardı, çəmən-
zardı, gülüstandı. 

İlahidən gələn, Tanrı göndərən ülvilik, ülviyyət mə-
bədidi, vurğunluq, ağıllılıq, ağılsızlıq, dəlilik, divanəlik 
sarayıdı, qənirsizlik məşəlidi. Düyündü, tilsimdi, sirdi, 
sehrdi. Qubardı, fəryaddı, ahu-nalədi, sitəmdi, göynərti-
di, iniltidi, sızıltıdı. Cana qəsddi, cana məlhəmdi, sonsuz 
həvəsdi. Nigarançılıqdı, bədbinlikdi, sarsıntıdı, ümidsiz-
lik, tərki-dünyalıqdı. Zil qaranlıqdı, zülmətdi, gözəgö-
rünməzdi, aydınlıq, səmavilikdi. Dəli gülüşdü, qəhqəhə-
di, qan-qadadı, səksəkədi, təhlükədi, acizlik, məyusluq-
du. Boynunu buran, köks ötürəndi, səcdəyə gələndi. 
İnamdı, inamsızlıqdı, dönməzlikdi, inadkarlıqdı. Enişli-
yoxuşlu, əzablı, iztirablı yolun yolçusudu. Ehtirası çul-
ğalayan, incə duyğuları, zərif hissləri tarıma çəkən, vəc-
dəyə gətirəndi. 

Məhəbbət, eşq, sevgi! Qürbətdi, qəribdi, hicrandı, 
intizardı, ayrılıqdı, başı bəlalıdı, sinəsi dağlı, qolu bağlı, 
zəncirlidi, ayağı qandallıdı. Yuxusu ərşə çəkilən, dərdə 
dözəndi, öz-özünə danışandı, bəzən də laldı, dinməz, 
danışmazdı. Qəlbi darda, gözü yoldadı, çarəsizdi, acizdi, 
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təkdi, tənhadı, kimsəsizdi, ümidsizdi. Ayağı yalın, başı 
açıq, sinəsi dağlı, Məcnun sayağıdı. Utancaqdı, gizlə-
nəndi, kövrəkdi, ürkəkdi, titrəkdi. Zərif duyğudu, həzin 
mahnıdı, qəmli şərqidi, ağlar, yanar türküdü. Cana si-
təmdi, nalədi, fəryaddı, haraydı, hıçqırtıdı... 

Məhəbbət, eşq, sevgi tonqalında yanan, əbədiyyətə 
qovuşan Fərhad və Şirindi, Leyli və Məcnundu. Qurba-
ninin Pərisidi, Valehin Zərnigarıdı, Abbasın Gülgəzidi, 
İbrahimin Hürnisəsidi, Novruzun Qəndabıdı, Tahirin 
Zöhrəsidi, Qəribin Şahsənəmidi, Koroğlunun Nigarıdı, 
Sarı Aşığın Yaxşısıdı, Əsli və Kərəm fəryadıdı. Yüzlə-
rin, minlərin ərşə bülənd olan ahıdı-naləsidi... 

Günəşim, dağın arxasında gizlənmə, çıx dağın arxa-
sından. Ayım, qeybə çəkilmə, gül camalını göstər. Mə-
ləyim, tələs göydən en, qəlbimə qonaq gəl. Taleyimlə 
oynama, aləmi üstümə güldürmə. Çarəsiz həsrəti vüsal 
dəmində sevindir. Tilsimdən qurtar, gözəlliklərə apar. 
Odla suyun arasında qoyma. Yanar külə dönərəm, sellə-
rə-sulara qərq olaram. Əqlimi əlimdən, huşumu başım-
dan alan gəlişin Tanrıya da xoş gedər, mən tək zəlilinə 
də. Gəlməsən yeri-göyü yandıraram, dünyanı ağlar qo-
yaram. Heç yazığın gəlmir, nə qədər gözəgörünməz ola-
caq, əfsanəyə, nağıla bürünəcəksən? İnadım, inadkarım, 
sənsiz ölərəm, külə dönərəm. Qənirsizim, boynu zəncir-
li, qolları bağlı eşq dustağına, məhəbbət dəlisinə, sevgi-
nin göz dağına necə qıyırsan? Məcnun əfsanədi, Kərəm 
nağıldı mən olan yerdə... 

Məhəbbət, eşq, sevgi! Əzəli bilinməyən, sonu gö-
rünməyən, sonsuzluq, intəhasızlıqdı. Dünya durduqca, 
insanlıq yaşadıqca, məhəbbət də, eşq də, sevgi də yaşa-
yacaq,  yaşadacaq.  Tanrı kimi,  günəş kimi,  ay  kimi,  ul-
duz kimi, sönməz məşəl kimi... 
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Dəli eşqə düşən dəliləşər, tilsimli, sirli-sehirli yaşar. 
Möcüzəyə, əfsanəyə nağıla bürünər. Bəzən başı açıq, 
ayağı yalın, qəm libaslı. Bəzən bayqular ulayan xaraba-
lıqlara, bəzən çöllü biyabanlara doğru baş alıb gedər.  
Bəzən başı çalmalı dağlarda çovğunlu, boranlı günlərini 
yaşar. Bəzən yar eşqiylə dərin dəryalara qərq olar. Xə-
yallanar, ilham pərisini axtarmaq üçün günəşlə, ayla, ul-
duzlarla görüşər, onlara pənah aparar. İnsanlarla az gö-
rüşər, az təmasda olar. Təklik, tənhalığa üz tutar, pün-
hanlıq sevər. Yarı gözü önündə canlananda sevinər,  gü-
lər, gülümsər, qəhqəhə çəkər. İtirəndə hönkür-hönkür 
ağlar, dünyanı qəmə qərq elər. Yandırar dünyanı, yaxar 
dünyanı. Yar yolunda ölümü şərəf sayar.  

Dünya gözəlliklər, gözəllər dünyasıdı. Ürəklərin 
sevdasıdı. Hər yerin, hər xalqın öz gözəlliyi, öz gözəllə-
ri. Lakin bizim gözəllərin nə əvəzi, nə bənzəri, nə tayı, 
nə bərabəri. Qələmə sığmaz, xəyala gəlməz. 

Dağlarımız dağ vüqarlı, başı çalmalı, bəyaz qarlı, si-
nəsi çeşməli. Zümzüməli, mahnılı, şərqili. Çaylarımız 
dəliqanlı, aşar, coşar, nəğmə qoşar. Xınalı kəklikli, şey-
da bülbüllü. Ürkək, titrək ceyranlı, cüyürlü. Daha nə gö-
zəlliklər, nə təkrarsızlızlıqlar... 

Ətəkləri çəmənzar, güllü, çiçəkli, ləçəkli. Gözəlləri 
gözəllikləri kimi ağılasığmaz, xəyalagəlməz. İlham pəri-
si, su sonası, ay parçası. Qənirsizləri ağlı alar, çaşdırar, 
gözləri qamaşdırar. Şux qamətli, incə belli, şirin dilli. 
Saçlar gərdandan sallanar, topuq çalar. Qaşı, gözü can 
alan, eşqə salan. 

Yanaqları, buxaqları qara xallı. Qənirsizlər göydən 
enən huri-mələkləri mat qoyar, heyrətə gətirər. Özlərini 
gözəllərə qatar, dünyanın xoşbəxti sayarlar. Göylərə üz 
tutar, gözəllərə qarışarlar. 
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Arxalı dağlarımızın gen sinəsində əsrlərcə əbədiya-
şar qız qalalarımız qərar tutur. Toxunmazlıq, basılmaz-
lıq, alınmazlıq rəmzi kimi. İsmət heykəli, ibrətamizlik, 
heyrətamizlik abidəsi kimi. Qız-gəlinlərimiz bu müqəd-
dəsliyi gör-götür dünyası, ürəklərin sevdası sayır, yara-
dır, yaşadır. Nəsillərdən-nəsillərə uğurlayırlar. 
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Aydı, nədi, 
Ulduzdu, Aydı, nədi? 
Ay bu gözəl nə gözəl, 
Günəşdi, Aydı, nədi? 
 
Kürdü neynim? 
Arazdı, Kürdü neynim? 
Canım, can alanımdı, 
Küsəndi, kürdü neynim? 
 
Açıla bəxtim, 
Görə, açıla bəxtim. 
Qaldıra eşq dağına, 
Gülə, açıla bəxtim. 
 
A yollar, 
Gözüm yolda, a yollar, 
Deyin yara tez gəlsin, 
A cığırlar, a yollar. 
 
A yollar, 
Qan-qadalı, a yollar, 
Hamı gedən qayıtdı, 
Hanı yarım, a yollar? 
 
Ay yollar, 
Arzu dolu ay yollar, 
Məni yara yetirin, 
Ay cığırlar, ay yollar. 
 
A yollar, 
Ağlar gözüm, a yollar, 
Gedən yarım gəlmədi, 
Yandı canım, a yollar. 
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A yollar, 
Ağlar gözüm, a yollar. 
Yarı apardın getdin, 
Yarsız qaldım, a yollar. 
 
Ağlayın, 
Qaldım ağlar, ağlayın. 
Siz, ey huri-mələklər, 
Mələyimi ağlayın. 
 
Açılsın, 
Aç yaxanı, açılsın. 
Görünsün cənnət bağı, 
Kor gözlərim açılsın. 
 
Ahım tutar, 
Amanım, ahım tutar. 
Yar, məni dərdə salma, 
Qarğışım, ahım tutar. 
 
Ağladınmı, 
Mən getdim, ağladınmı? 
Mənə açıq qapını 
De, yada bağladımmı? 
 
Axsın qoy, 
Yara həsrət axsın qoy. 
Ürəyim qana dönüb, 
Göz yaşlarım axsın qoy. 
 
Ay hayıf, 
Çökdü zülmət, ay hayıf! 
Bir qənirsiz gözəlin 
Söndü ömrü, ay hayıf! 
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And içim, 
Gözəl, nəyə and içim? 
Inanmırsan sevirəm? 
Quran gətir, and içim. 
 
Aynada, 
Dur, gəl dayan aynada. 
Camalın şölə saçsın, 
Heyran qalsın ayna da. 
 
At getsin, 
Zər döy deyəm sat getsin. 
Ondan sənə yar olmaz, 
Burax getsin, at getsin. 
 
Açıla, 
Qönçə güllər açıla. 
Yarım gələ görüşə, 
Bağlı bəxtim açıla. 
 
Açılsın, 
Gülsün, bəxtim açılsın. 
Gözlərimə nur gəlsin, 
Kor gözlərim açılsın. 
 
Açılsın, 
Keçsin duman, açılsın. 
Eldə bir gözəl qalıb, 
Baxt-yığvalı açılsın. 
 
Ayrılaq, 
Yollar haça, ayrılaq. 
Sən mənə yar olmadın, 
Sağollaşaq ayrılaq. 
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Az deyin, 
Az könül qır, az deyin. 
Bu dünya fani dünya, 
Yarım, canım, az deyin. 
 
Az deyin, 
Az qəlbə dəy, az deyin. 
Ay ilk eşqim, taleyim, 
Qurban canım, az deyin. 
 
Ayırma, 
Ayrı salma, ayırma - 
Tanrım, sənə mən qurban, 
Yarı yardan ayırma. 
 
Aldı neynim, 
Ağlımı aldı, neynim? 
Bir oğrun baxışıyla 
Kəməndə saldı, neynim?  
 
Аь булуд, 
Дцмаь булуд, аь булуд. 
Йар инъийиб, кцсцбдц, 
Эял аьлашаг аь булуд. 
 
Айдан дуру, 
Бямбяйаз, айдан дуру. 
Уръащ олдуьум эюзял 
Эцняшдян, айдан дуру.  
 
Ağlayıram, 
Ah çəkir, ağlayıram. 
Gül saralıb, solubdu, 
Bülbülü ağlayıram. 
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Açılmaz, 
Qalar bağlı, açılmaz. 
Bülbüllə gül eşqinin 
Sirri-sehri açılmaz. 
 
Alma mənnən, 
Allahım, alma mənnən. 
Al,  canım sənə qurban, 
Eşqimi alma mənnən. 
 
Alma məndən, 
Rəhimlim, alma məndən. 
Ölüm haqdı, hazıram, 
Yarımı alma məndən. 
 
Ayırma, 
Ayrı salma, ayırma. 
Tanrım, can yara qurban, 
Canı candan ayırma. 
 
Ayırma, 
Ayrı salma, ayırma. 
Ey bizləri yaradan, 
Yarı yardan ayırma. 
 
Atdı getdi, 
Saymadı, atdı getdi. 
Məni piyada qoyub, 
Atın oynatdı getdi. 
 
Apar get, 
Apar gülüm, apar get. 
Canım sənə sadağa, 
Ürəyimi apar get. 
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Ağlama, 
Ağlar qoyma, ağlama. 
Ürəyim qana dönür, 
Qəm sinəmi dağlama. 
 
Açılmaz, 
Qalar bağlı, açılmaz. 
Yarım gəlib açmasa, 
Qara bəxtim açılmaz. 
 
Ayırma, 
Ayrı salma, ayırma. 
Bu göz o gözə qurban, 
Gözü gözdən ayırma. 
 
Ayırma, 
Ayrı salma, ayırma. 
Yar yara bənd olubdu, 
Bəndi qırma, ayırma. 
 
Ah-vaydan, 
Qəm-qüssədən, ah-vaydan 
Ağlar könlüm, silkin, çıx 
Ah-amandan, ah-vaydan. 
 
Apar məni, 
Qanadlan, apar məni. 
Şah dağının qoynuna, 
Yargilə apar məni. 
 
Açılsın, 
Gülsün, eynim açılsın. 
Xumar gözlər süzülsün, 
Gözüm, könlüm açılsın. 
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Ağ çiçək, 
Gözəl, göyçək ağ çiçək, 
Zərif, incə-mincəsən, 
Dümağ çiçək, ağ çiçək. 
 
Aybəniz, 
Gül yanaqdı Aybəniz. 
Gözlər xumarlananda 
Aydan gözəl-Aybəniz. 
 
A yollar, 
Ay dolaylar, a yollar, 
Gedən yar qayıtmadı 
Ay cığırlar, a yollar. 
 
Bir gül dər, 
Gül bağçamdan bir gül dər. 
Qəlbim sevinsin, gülsün, 
Bir olanım, bir gül dər. 
 
Barışsın, 
Alqış elə, barışsın. 
Sevən qəlblər sevinsin, 
Ulduzları barışsın. 
 
Bənd elə, 
Gəl bəndə sal, bənd elə. 
Sevənləri sevindir, 
Bir-birinə bənd elə. 
 
Bəndə düşdüm, 
Bənd oldum, bəndə düşdüm. 
Bir gözəl ağlım aldı, 
Kəməndə, bəndə düşdüm. 
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Boğça da, 
Gülür güllü boğça da. 
Qızıldan qolbağı var 
Yar göndərən boğçada. 
 
Bir gül dər, 
Bir çiçək dər, bir gül dər.  
En qızlar bulağına,  
Qəlbə sevinc bir gül dər. 
 
Bumbuzdu, 
Bərk soyuqdu, bumbuzdu. 
Yaz,  yay qızmaz divarı, 
Zivərsiz ev bumbuzdu. 
 
Bəmbəyaz, 
Dümağ bədən bəmbəyaz. 
Gözləri oynar, gülər, 
Yanaq, buxaq bəmbəyaz. 
 
Barı gözəl, 
Payızın barı gözəl. 
Gülyanaqlı alması, 
Heyvası, narı gözəl. 
 
Bəllidi, 
Apaydındı, bəllidi. 
Könül verən, yar sevən 
Gözlərindən bəllidi. 
 
Boran gəlir, 
Çovğunlu boran gəlir. 
Harda qaldı vəfalım, 
Qar gəlir, boran gəlir. 
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Baş bağla, 
Kəlağay al, baş bağla. 
Ürəksiz gözəllərin 
Ürəyinə daş bağla. 
 
Baharım mənim, 
Gülsün baharım mənim. 
Baharda yar sevmişəm, 
Bahardı yarım mənim. 
 
Bənd ola, 
Düşə bəndə, bənd ola. 
Camal aya vurula, 
Ay camala bənd ola. 
 
Belə bax, 
Elə baxma, belə bax. 
Kəmər düşdü belindən, 
İncə belim, belə bax. 
 
Basdırın, 
Qəbrə qoyun, basdırın. 
Yalvarıram, siz məni 
Yar yanında basdırın. 
 
Bu dağı, 
Sınıb könlün budağı. 
Yara həsrət qoyubdu, 
Yoxa çıxsın bu dağı. 
 
Boyun dağı, 
Ağırdı boyun dağı. 
Yardan yara hədiyyə 
Qol bağı, boyun bağı. 
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Bənd elər, 
Salar bəndə, bənd elər 
Barmaqda nişan üzük 
Qəlbi qəlbə bənd elər. 
 
Bu nəymiş, 
Od-alovmuş, bu nəymiş? 
Eşqinin atəşindən 
Yanır canım, bu nəymiş?! 
 
Bəzək vur, 
Bəzən, bərtən, bəzək vur. 
Yar görüşdə gözləyir, 
Qaşa, gözə bəzək vur. 
 
Baxmadın, 
Gəldin, keçdin baxmadın. 
Məndən yana boylandın, 
Göz yaşıma baxmadın. 
 
Bilən hanı? 
Dərdimi bilən hanı? 
Bu mən - eşq dəlisinin 
Halını bilən hanı? 
 
Bəzəkdi, 
Yaraşıqdı, bəzəkdi. 
Mələkmisal gözəllər 
Ömrümüzə bəzəkdi. 
 
Bənd olar, 
Bəndə düşər, bənd olar. 
Könül bir şirin sözə, 
Gözlər gözə bənd olar. 
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Baxışı, 
Qaşı, gözü, baxışı 
Dünyaya işıq saçır, -  
Yar gözəlin baxışı. 
 
Bəzənsin, 
Yarım, canım bəzənsin. 
Al-qumaşa bürünsün, 
Seçsin, geysin bəzənsin. 
 
Başqasına, 
Göz qoydu başqasına. 
Mən ona canım verdim, 
O uydu başqasına. 
 
Bir də gəl, 
Bir gəlmisən, bir də gəl. 
Güllər ətirlənibdi, 
Gül dərməyə bir də gəl. 
 
Bir də gəl, 
Yar taleyim, bir də gəl. 
Sənsiz ahu-fəğanam, 
Bir gəlmisən, bir də gəl. 
 
Boyunca, 
Gül əkdim yol boyunca. 
Yar gəldi, ötdü getdi, 
Görəmmədim doyunca. 
 
Bələndim, 
Eşq gülünə bələndim. 
Yarla görüşə çıxdım, 
Yar ətrinə bələndim. 
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Bülbülüm, 
Nalə çəkir bülbülüm. 
Qızılgül sənə qurban, 
Sızıldama bülbülüm. 
 
Bir də gəlləm, 
Gözəlim, bir də gəlləm. 
Ömür vəfa eləsə 
Görməyə bir də gəlləm. 
 
Bəsdi, yetər, 
Bülbülüm, bəsdi, yetər. 
Bizləri də az kövrəlt, 
Ağlama, bəsdi, yetər. 
 
Bəyi var, 
Dünyanın xan, bəyi var. 
Bülbülün güldən ayrı 
Canım, özgə nəyi var? 
 
Bağa qurban. 
Sən gələn bağa qurban. 
Eşqin sinəmə çəkən 
Çal-çarpaz dağa qurban. 
 
Бутасы, 
Зяр-зибасы, бутасы - 
Йарыма кюйняк алдым, 
Гызылданды бутасы. 
 
Betər oldum, 
Betərdən betər oldum. 
Yara əlim çatmadı, 
Ölümdən betər oldu. 
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Баш-баша, 
Габаг-qənşər, баш-баша. 
Гойнунда шамамалар 
Верибдиляр баш-баша. 
 
Bülbülə de, 
Gül üstə bülbülə de. 
Mənim ağlar eşqimi 
O şeyda bülbülə de. 
 
Bar vaxtıdı, 
Payızdı, bar vaxtıdı. 
Qızlar bulaq başında, 
Sevməyə yar vaxtıdı. 
 
Başında, 
Tirmə şalı başında 
Gözəl qız canım aldı, - 
Buz bulağın başında. 
 
Bir aləmdi, 
Bir dünya, bir aləmdi. 
Hər kəsin öz sevgisi 
Təkrarsız bir aləmdi. 
 
Bir vədə de, 
Vaxt ayır, bir vədə de. 
Dözməyir can, ürəyim, 
Ürəyim, bir vədə de. 
 
Barın dər, 
Yetişib bar, barın dər. 
Bu gözəlin yetişmiş 
Şamamasın, narın dər. 
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Başqasına, 
Gəl uyma başqasına. 
Yastığın yar yastığı, 
Baş qoyma başqasına. 
 
Bağlanmadı, 
Bağ atdım, bağlanmadı. 
Ürəyimə od salan 
Qəlbimə bağlanmadı. 
 
Bədbəxtəm, 
Qara bəxtim, bədbəxtəm. 
Yar deməkdən lal oldum, 
Taleyi kəm bədbəxtəm. 
 
Başımdan, 
Getməz sevdam başımdan. 
Gördüm səni, ey mələk, 
Ağlım çıxdı başımdan. 
 
Baxmazmı? 
Göz yetirər, baxmazmı? 
Qaçıb getsə gözəlim 
Yandırmazmı, yaxmazmı? 
 
Barışmaram, 
Küsmüşəm, barışmaram. 
Sınıq qəlbim sındırdın, 
Sınmışam, barışmaram. 
 
Bulaqda, 
Qənşər gəldik bulaqda. 
Gözəl xətrimə dəydi, 
Ağlar qaldı bulaq da. 
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Başımda, 
Dəli sevda başımda -  
Yardan dastan yazıram, 
Ağlayır göz yaşım da. 
 
Bənzəri, 
Yox əvəzi, bənzəri. 
Harda qaldı, gəlmədi 
O, dilimin əzbəri? 
 
Baxma dedi, 
Boylanma, baxma dedi. 
Ağlımı uçuran qız 
Şimşək tək çaxma dedi. 
 
Bizə gələ, 
Bizlərə, bizə gələ. 
Küsə ata-anadan, 
Teylənə, süzə gələ. 
 
Baxmadı, 
Üz çevirdi, baxmadı. 
Selləndi göz yaşlarım, 
Bir yol dönüb baxmadı. 
 
Bulaqda, 
Gözəl qızlar bulaqda. 
İgid görər  yar sevər 
Sərçeşmədə, bulaqda. 
 
Bağışla, 
Səhv eləsəm bağışla. 
Ürəyimi al da get, 
Tək bir baxış bağışla. 
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Bənd oldum, 
Saldı bəndə, bənd oldum. 
Ağlım çaşdı, huş getdi, 
Bir gözələ bənd oldum. 
 
Bə neynim? 
Həsrət yaram, bəs neynim? 
Gücüm gözümə çatır, 
Ağlamayım, bə neynim? 
 
Bəri döndər, 
Üzünü bəri döndər. 
Gözündəki əksimi 
Bacarsan, geri göndər. 
 
Bada verdin, 
Ömrümü bada verdin. 
Ağrı-acını mənə, 
Sevgini yada verdin. 
 
Bağlama, 
Qıl ehtiyat, bağlama. 
Hər yolunu azana 
Canım, könül bağlama. 
 
Batdı getdi, 
İlk eşqim batdı getdi. 
Dalğalara çırpıldı, 
Dəryada batdı getdi. 
 
Bəlkə gəldi, 
İnsafa bəlkə gəldi?! 
Məni yetim qoymadı, 
Qayıtdı, bəlkə gəldi. 
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Bəri başdan, 
Almaynan səri başdan. 
Bu sevda yalan sevda, 
Tez qurtar  bəri başdan. 
 
Bir də gəl, 
Bir gəlmisən, bir də gəl. 
Sənsizliyə dözmürəm, 
Can almağa bir də gəl. 
 
Bilmədim, 
Bacarmadım, bilmədim. 
Dünyadan vaxtsız köçən 
Yar qədrini bilmədim. 
 
Bəh-bəh de, 
Bəh-bəh söylə, bəh-bəh de. 
Gözəl yarın şəninə 
Uxay-uxay, bəh-bəh de. 
 
Bilginən, 
Eşitginən, bilginən. 
Sənsiz könlüm ahu-zar, 
Tarımardı, bilginən. 
 
Bir də gəl, 
Təkim, birim, bir də gəl. 
Qoyma ağlar qalım mən, 
Ağlar qoyan, bir də gəl. 
 
Bənovşə, 
Kol dibində bənövşə 
Gözlədi, yar gəlmədi, 
Boyun bükdü bənövşə. 
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Bir də görəm, 
Bir gördüm, bir də görəm. 
Səni tək yuxuda yox, 
Gerçəkdə bir də görəm. 
 
Batana qaldı, 
Ulduz batana qaldı. 
Yarla həsrət görüşüm 
Şenlik yatana qaldı. 
 
Bənd elə, 
Gəl bəndə sal, bən elə. 
Bahar olsun, gül açsın, 
Yarı yara bənd elə. 
 
Bal dadır,  
Şip-çirindi, bal dadır. 
Əlim bala batıbdı, 
Ağzım, dilim bal dadır. 
 
Bal dadır, 
Yar şirindi, bal dadır. 
Yanaqları can alır, 
Dil, dodağı bal dadır. 
 
Bala döndü, 
Zəhərin bala döndü. 
Ürək açdığım gözəl 
Dinmədi, lala döndü. 
 
Can aldı, 
Dəli həsrət can aldı. 
Nə mən yara yetişdim, 
Nə yar mənə yan aldı. 
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Ъанлар алыр, 
Ъан алан ъанлар алыр. 
Йанаглар эцл гырмызы, 
Бахышы ъанлар алыр.  
 
Can ürəyim, 
Canımda can ürəyim, 
Eşqimiz ağlar qaldı, 
Yanıram, yan, ürəyim. 
 
Cəm-cəmdi, 
Dağda bulud cəm-cəmdi. 
Məni tez-tez incidən 
Təkim, birim, bircəmdi. 
 
Can  dərdi, 
Yurd dərdidi can dərdi. 
Məni məcbur eylədin, 
Sizə gəldim candərdi. 
 
Ceyranım var, 
Cüyürüm, ceyranım var. 
Hər kəsin öz maralı, 
Mənim öz ceyranım var. 
 
Car olmaz, 
Hər eşq dildə car olmaz. 
Gözü oyda, quşdadı, 
Onnan mənə yar olmaz. 
 
Çalxalan, 
Bir gəl cuşa, çalxalan. 
Xəzər təlatümdədi, 
Dəli könül, çalxalan. 
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Çağır gəlim, 
Harayla, çağır gəlim. 
Mən səndən ayrılalı 
Bir başımdı, bir əlim. 
 
Çoxdusa, 
Dərdin əgər çoxdusa, 
Mən dünyanı neynirəm, 
Yarım, canım yoxdusa. 
 
Çarəsizə, 
Qalıbdı çarə sizə. 
Ey gözəllər gözəli, 
Qıl çarə çarəsizə. 
 
Çal məni, 
Çal gözəlim, çal məni. 
Şimşəkli gözlərinlə  
Haldan hala sal məni. 
 
Çatarmı? 
Həsrət kama çatarmı? 
O yar məni öldürür, 
Vüsal yara çatarmı? 
 
Çıxmasın, 
Qəm-qüssədən çıxmasın. 
Məni ağlar qoyan yar 
Heç ağ günə çıxmasın. 
 
Çoban ağlar,  
Sarasız çoban ağlar.  
Bu nisgilə dözməyən  
Mil ağlar, Muğan ağlar. 
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Çathaçatdı, 
Qovhaqov, çathaçatdı. 
Uzalı qalan əlim 
Yarıma çathaçatdı. 
 
Çata-çat, 
Yetər-yetməz, çata-çat. 
Ürək susdu, dayandı,  
Əlim yara çata-çat. 
 
Çən gəldi, 
Yağış yağdı, çən gəldi. 
Dərdindən gözümə tor, 
Saçlarıma dən gəldi. 
 
Dincəl bir az, 
Yar gələr, dincəl bir az. 
Ürəyim, az döyün, vur, 
Gözlərim, dincəl biraz. 
 
Düzəlmir, 
Yanır canım, düzəlmir. 
Bu mən bəxti qaranın 
Yar sevdası düzəlmir. 
  
Doymadım, 
Ha doy deyin, doymadım. 
Yüz il ömür yaşadım, 
Yardan, candan doymadım.  
 
Dərdim var, 
Dərmanım yox, dərdim var. 
Bu dərdi yar göndərib, 
Sağalmayan dərdim var. 
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Demirəm, 
Deyəmmirəm, demirəm. 
Yarım çəkdiyi dağı 
Ürəyimə demirəm. 
 
Dolanım, 
Pərvanənəm, dolanım. 
Gəl izin ver, gözəlim, 
Qoy başına dolanım. 
 
Dərməyin, 
Əl vurmayın, dərməyin. 
Gül bülbülün gülüdü, 
Gülsüz ölər, dərməyin. 
 
Dinə bir gün, 
Danışa, dinə bir gün. 
Məndən küsüb gedən yar 
Qayıda, dönə bir gün. 
 
Doladım, 
Güldü gözlər, doladım. 
Zərli gümüş kəməri 
Yar belinə doladım. 
 
Дцшцбдц, 
Баш-бейнимя дцшцбдц. 
Кимя дейим, а Танры, 
Йар кюнлцмя дцшцбдц. 
 
Дюзмцрям, 
Ащ-аманым, дюзмцрям. 
Йарын gюз йашlarыna 
Йанıр ъаным, дюзмцрəm. 
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Daşdımı,  
Çaylar coşdu, daşdımı? 
Məni duymayan qəlbin 
Qayadımı, daşdımı? 
 
Dolan gəl, 
Dolan könlüm, dolan, gəl. 
Bu bir İlahi qismət, 
Yar başına dolan gəl. 
 
Dərdə mən, 
Düçar oldum dərdə mən. 
Aparacam qəbrədək 
Yarım verən dərdi mən. 
 
Döz bir az, 
Gözlə bir az, döz bir az. 
Az yarım deyib ağla,  
Dərdli canım, döz bir az. 
 
Dolanım, 
Qurşaqlanım, dolanım. 
İcazə ver gözəl yar, 
Başna dönüm, dolanım. 
 
Dayan, dur, 
Ayaq saxla, dayan, dur. 
Baxım sənə doyunca, 
Od könülə hayan dur. 
 
Dönərəm, 
Dolanaram, dönərəm. 
Yar mənə könül versə, 
Yar başına dönərəm. 
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Dərmanım yox, 
Dərdim çox, dərmanım yox. 
Yar dedim, yar eşitdim, 
Təbibim, dərmanım yox. 
 
Daşdı, vallah, 
Qayadı, daşdı, vallah. 
Mən bu yara nə deyim? 
Ürəyi daşdı, vallah. 
 
Dələr keçər, 
Dərd qəlbi dələr keçər. 
A könlümün həmdəmi, 
Könlündən nələr keçər? 
 
Dil bilməz, 
Yarımçıqlar dil bilməz. 
Ha qaş, ha da göz oynat, 
Anşırammaz dilbilməz. 
 
Dumanım, 
Ərşə qalxır dumanım. 
Qız, yazığın gəlmirmi? 
Tək sənədi gümanım. 
 
Daşdı nədi, 
Sel bəndi aşdı, nədi? 
Bu gözəlin ürəyi 
Qayadı, daşdı, nədi? 
 
Demişdin, 
Söz vermişdin, demişdin. 
Dünyada təkcə mənə 
Mən səninəm demişdin. 
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Danı məndən, 
Gizlətmə danı məndən. 
Yalvarıram, ayırma 
Can alan, canı məndən. 
 
Dəsmalı, 
Gül bəzəkli dəsmalı 
Öpdüm, bağrıma basdım, 
Yardan gələn dəsmalı. 
 
Dağlar məni, 
Dağ çəkər, dağlar məni. 
Nə anam var, nə yarım, 
Bəs kimlər ağlar məni? 
 
Dözərmi? 
Ha döz deynən, dözərmi? 
Yar, insafa gəlginən, 
Sənsiz canım dözərmi? 
 
Düşər birdən, 
Kəmərin düşər birdən. 
İncə belin qucamaz, 
Sürüşər, düşər birdən. 
 
Deşdi neynim, 
Tuşladı, deşdi, neynim? 
Atdı müjkan oxunu, 
Sinəmi deşdi, neynim? 
 
Doldu neynim, 
Yarğanım doldu, neynim? 
Səni gördüm sevindim, 
Gözlərim doldu, neynim? 
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Daş bağla, 
Qaya bağla, daş bağla. 
O ürək ki, səndədi, 
Ürəyinə daş bağla. 
 
Damıbdı, 
Gözümdən yaş damıbdı. 
O qız məni sevdiyi 
Ürəyimə damıbdı. 
 
Dupduru, 
Dümağ bəyaz, dupduru. 
Bəxtimə qismət ola 
Gözəl-göyçək, dupduru. 
 
Dayan dur, 
Ayaq saxla, dayan dur. 
Baxım sənə doyunca, 
Qoyma ölüm, dayan dur. 
 
Deyindim,  
Dodaq büzdüm, deyindim.  
Yar sözümə gəlmədi,  
Arxasınca deyindim.  
 
Dost olaq,  
Dost mehriban, dost olaq. 
Candan əziz canımsan, 
Eşqə sadiq dost olaq. 
 
De, nolar, 
Savab qazan, de, nolar? 
Mən yetimin dərdini 
O yetimə de, nolar? 
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Düz yola, 
Düz cığıra, düz yola. 
Gəl səmt alaq, düzələk 
Əyri yoldan düz yola.  
 
Dərindi, 
Dərindədi, dərindi. 
Yarım vurduğu yara 
Sağalmazdı, dərindi. 
 
Döyünməz, 
Nəbzi itər, döyünməz. 
İnsafa gəl, ey gözəl, 
Ürək susar, döyünməz. 
 
Dilə düşdüm, 
Söyləndim, dilə düşdüm. 
Mən yetim bir yar sevdim, 
Ağıza, dilə düşdüm. 
 
Doldu sənsiz, 
Gözlərim doldu sənsiz. 
Gül açan gül bağça da 
Saraldı, soldu sənsiz. 
 
Diləyimdə, 
Gəzirsən diləyimdə. 
Elə hey döyünürsən 
Qəlbimdə, ürəyimdə. 
 
Döndü yoxdu, 
Dönmərəm, döndü yoxdu. 
Bu gözəlin yolunda 
Öldü var, döndü yoxdu. 
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Демишям, 
Сюз вермишям, демишям. 
Йар бизя gələn günə 
Ъаны гурбан демишям.   
 
Dolannam, 
Dolaq ollam, dolannam. 
Əgər icazə versən 
Yar, başına dolannam. 
 
Düşmüşəm, 
Gülüm, candan düşmüşəm. 
Sən gedəli günüm yox,  
Gör nə hala düşmüşəm? 
 
Doymadım, 
Heyran qaldım, doymadım. 
Sözündən, söhbətindən 
Güldü könül, doymadım. 
 
Duruş tut, 
Tabla, dirən, duruş tut. 
Bu sevgi dəli sevgi, 
Oğulsansa, duruş tut. 
 
Dərdimi, 
Təbib bilməz dərdimi. 
Eşqim ağlar qalıbdı, 
Kimə deyim dərdimi? 
 
Daşa dəydi, 
Daş  gəldi daşa dəydi. 
Mənim  ilk məhəbbətim, 
İlk eşqim, daşa dəydi. 
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Donuqdu, 
Qaş-qabaqdı, donuqdu. 
Ha danışdır, ha dindir, 
Kəlmə kəsmir, donuqdu.  
 
Daşa dönsün, 
Daşlaşsın, daşa dönsün. 
Məni ağlar qoyan kəs 
Qayaya, daşa dönsün. 
 
Düşdü, 
Qada canıma düşdü. 
Dərd elə oynatdı ki, 
Qolum yanıma düşdü. 
 
Dumandı, 
Qəlbim çiskin, dumandı. 
Yar könlümə dəyibdi, 
Günüm ahdı-amandı. 
   
Dərd bilməz, 
Dərd anlamaz dərd bilməz. 
Canımın yandığını 
Hardan bilər dərdbilməz? 
 
Dinsənə, 
Bir yar deyib, dinsənə. 
Qarşında səcdədəyəm, 
Qız, danışsan, dinsənə. 
 
Dilin tap, 
Gözlərə bax, dilin tap. 
Ürəyini al ələ, 
Dindir yarı, dilin tap. 
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Dil dedim, 
Layla dedim, dil dedim. 
Ay vəfasız, eşqimi 
Ürəyindən sil dedim. 
 
Düz baxa, 
Düz dayana, düz baxa. 
Nola yana dönməyə, 
Gözlər gözə düz baxa. 
 
Dilə bənd, 
Mənəm şirin dilə bənd. 
Bülbül fəğan qoparır, 
Olub bağda gülə bənd. 
 
Dərd verdi, 
Kədər verdi, dərd verdi. 
Mən yara ürək verdim, 
Yar sağalmaz dərd verdi. 
 
Dünyamı, 
Eh, bu dünya, dünyamı? 
Yar getdi, dünyam getdi, 
İtirmişəm dünyamı. 
 
Düz getdi, 
Aşdı dağdan, düz getdi. 
Bir atlının tərkində 
Bir ala göz qız getdi. 
 
Elə baxma, 
Göz süzüb, elə baxma. 
Nalə çəkən bülbüləm, 
Yandırıb, külə baxma. 
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Elədim, 
Güldü arzum, elədim. 
Sən verən canı, Tanrım, 
Yara qurban elədim. 
 
Eylərəm, 
Gərəksə, qan eylərəm. 
Bir canımı a dostlar, 
Yara qurban eylərəm. 
 
Eşq məni, 
Sevgi məni, eşq məni 
Ölməyə qoymayacaq, 
Yaşadacaq eşq məni. 
 
Fürsətdi, 
Gözəl məqam, fürsətdi. 
Gözəli gözdən qoyma, 
Ələdüşməz fürsətdi. 
 
Əl vurmayın, 
Amandı, əl vurmayın. 
Bülbül qana qərq olar, 
Güllərə əl vurmayın. 
 
Ələndi, 
Göy gurladı, ələndi. 
O qız əğyara uydu, 
Başıma od ələndi. 
 
Əlinə dəysə, 
Gözəl, əlinə dəysə... 
Ağlım çaşar, huş gedər, 
Əlim əlinə dəysə. 
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Əslinə, 
Şan-şöhrətdi əslinə. 
Qurban canım, a Tanrı, 
Bu gözəlin nəslinə. 
 
Əlimə, 
Əlini ver əlimə 
Öpüm bal dodaqların, 
Bal tökülsün dilimə. 
 
Göynən gedir, 
Yar gözəl göynən gedir. 
Deyirəm en, dön bəri, 
Daha da göynən gedir. 
 
Gələrmi? 
Küsüb gedən gələrmi? 
Gedib yara yalvarsam, 
Bir insafa gələrmi? 
 
Gəzəydim, 
Bağçadan gül üzəydim. 
Yarla gülşən seyrində 
Bir doyunca gəzəydim. 
 
Güzgülən, 
Bax aynaya güzgülən. 
Qaşa, gözə sığal çək. 
Dola zülfün, güzgülən. 
 
Gecə gəldi, 
O gecə gecə gəldi 
Gözlərim, yatma gözlə 
Yar bəlkə gecə gəldi. 
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Görə billəm, 
Görsənsə, görə billəm. 
Gözlərin şimşəyində 
Öldürər, ölə billəm. 
 
Gələn olsun, 
Gedənlər gələn olsun 
Sevdiyim qızın gözü 
Ağlar yox, gülən olsun.  
 
Görmədim, 
Könül verdim, görmədim. 
Cəfa çəkdim, yar sevdim, 
Vəfasını görmədim. 
 
Görmüşəm, 
Göydən gəlib, görmüşəm. 
Mələkmisal gözəli 
Mən yuxumda görmüşəm. 
 
Gələnə qaldı, 
Getdi, gələnə qaldı. 
Yara qurban demədim, 
Yarım gələnə qaldı. 
 
Gəlibdi, 
Eşqə sadiq gəlibdi. 
Qaş-gözü can alandı, 
Can almağa gəlibdi. 
 
Gəlmişəm, 
Gəl demisən, gəlmişəm. 
Durma, hazırlaş gedək, 
Qaçırmağa gəlmişəm. 
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Gəlsənə, 
Yol alsana, gəlsənə. 
Gözlərim səni gözlər, 
Yol gözlərəm, gəlsənə. 
 
Göz məni, 
Süzür baxış, göz məni. 
Qız, qorxmursan öldürər 
Səndəki qaş, göz məni? 
 
Gəlginən, 
Gəl ceyranım, gəlginən. 
Nə hürk, nə qorx, nə titrə, 
Tək-tənhayam, gəlginən. 
 
Gəlginən, 
Gəl sevgilim, gəlginən. 
Könlün məni istəsə, 
Buyurginən, gəlginən. 
 
Göynədi, 
Dağ çəkilib, göynədi. 
Yardan qalan bu yara 
Göyüm-göyüm göynədi. 
 
Çəkmisən, 
Qırılıb bağ, çəkmisən. 
Yetim eşqim hönkürür, 
Sinəmə dağ çəkmisən. 
 
Gəlmisən, 
Bilib xəstə, gəlmisən. 
Amandı bir də küsmə, 
Gözüm üstə gəlmisən. 
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Görmədim, 
Göz gəzdirdim, görmədim. 
Gəzdim düzü-dünyanı, 
Yar tək gözəl gormədim. 
 
Göynəmə, 
Az yan-yaxıl, göynəmə. 
Vəfasız atdı getdi, 
Can ürəyim, göynəmə. 
 
Gəlməsin, 
Yas tutmasın, gəlməsin. 
Bir ağlar məzaram mən, 
Ağlamağa gəlməsin. 
 
Gözlərəm, 
Dan atsa da gözlərəm. 
Gəl gör bir nə haldayam, 
Gözlərini gözlərəm. 
 
Gözlərindən, 
Gözəlin gözlərindən 
Nə doydum, nə usandım 
Öpməkdən gözlərindən. 
                    
Gözəlin, 
Baldı sözü gözəlin. 
Bir baxmaqla can alır, 
Qaşı, gözü gözəlin. 
 
Gələnə bax, 
Gözündən gülənə bax. 
Göydən gələn mələkdi, 
Sallanıb gələnə bax. 



 149 

Gözündən öp, 
Gözəlin gözündən öp. 
Bulaq da bir gözəldi, 
Bulağın gözündən öp. 
 
Gəl apar, 
Səninkidi, gəl apar. 
Gözlərim yaşlı qalıb, 
Gözlərimi gəl apar. 
 
Gülə baxdım, 
Bağçada gülə baxdım. 
Gül gülmədi üzümə, 
Yar gülə, gülə baxdım. 
 
Gülə məndən, 
Gül aça, gülə məndən. 
Baxtım üzümə gülə, 
Yar gələ gülə məndən. 
 
Gəlmir, 
Dünya dağıla, gəlmir. 
Məni dəli eyləyir, 
O qız ağıla gəlmir.  
 
Güneylər, 
O quzeylər, güneylər 
Eşqini pünhan salma, 
Eşidənlər söz eylər. 
 
Göz olsun, 
Xoş baxışlı göz olsun. 
Eşqimi pünhan saxla, 
Qoyma dildə söz olsun. 
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Gəlməsin, 
Artıq kecdi, gəlməsin. 
Sağlığımda gəlmədi, 
Qəbrim üstə gəlməsin. 
      
Gəlmişəm, 
Yandı canım, gəlmişəm. 
Mən  belə gözləməzdim, 
Yar, ölməyə gəlmişəm. 
 
Görə biləm, 
Görsənə, görə biləm. 
Qəlbimi açam yara, 
Qəlbini  görə biləm. 
 
Gedəlim, 
Haydi, yarım, gedəlim. 
Qarlı dağlar aşalım, 
İstanbula gedəlim. 
 
Gül əsər, 
Ötər bülbül, gül əsər. 
Bülbülün öz yarı var, 
Mənimki də Güləsər. 
 
Gələrmi? 
Dönər, geri gələrmi? 
Məni ağlar qoyan yar 
Güldürməyə gələrmi? 
 
Gül verdim, 
Çiçək verdim, gül verdim. 
Danışmaza, dinməzə 
Ürək verdim, dil verdim. 
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Gözdən qoyma, 
Göz elə, gözdən qoyma. 
İtirərsən, yanarsan, 
Gözəli gözdən qoyma. 
 
Gələrmi? 
Yol alarmı, gələrmi? 
Mən yetimi görməyə 
Sevdalı yar gələrmi? 
 
Gülərmi? 
Ağlar gözlər gülərmi? 
Bülbül ahu-nalədə, 
Gül açılar, gülərmi?  
 
Gözləri,  
Şimşək çaxar gözləri. 
Aman Allah, o nədi? 
Aldı, çaxdı gözləri. 
 
Gözləməkdən, 
Göz doyub gözləməkdən. 
Nə yar gəldi, nə namə, 
Kor oldum gözləməkdən. 
 
Götür qaç, 
Min səməndi, götür qaç. 
İki könül birdisə, 
Al tərkinə, götür qaç. 
 
Gəlimmi, 
Gəlməyimmi, gəlimmi? 
Ya yox söylə, ya hə de, 
Qalım, yoxsa ölümmü? 
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Görünməz, 
Gözə dəyməz, görünməz. 
El ismətli gözəllər 
Gəzər pünhan, görünməz. 
 
Gül bağlar, 
Dəstə tutar, gül bağlar. 
Yarsız soldu, saraldı 
Gül bağçalar, gül bağlar. 
 
Güldü gözlər, 
Gül açdı, güldü gözlər. 
Yarım görüşə gəldi, 
Sevindi, güldü gözlər. 
 
Gəlmirmi? 
Yetimə qız gəlmirmi? 
Qəlbin daşdı, qayadı, 
Heç yazığın gəlmirmi? 
 
Günüm var, 
Yarsız qara günüm var. 
Yuxum ərşə çəkilib, 
Nə günüm, gündüzüm var. 
 
Göz vurun, 
Gözə alın, göz vurun. 
Gözəl ülküb boylanır, 
Kiprik çalın, göz vurun, 
 
Gələrmi? 
Görən, Tanrım, gələrmi? 
Son köçümdü gedirəm, 
Ağlaşmaya gələrmi? 
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Gəlmədi, 
Elçi düşdüm gəlmədi. 
Taleyim qan ağladı, 
Gözüm, könlüm gülmədi. 
 
Gülsə nolar? 
Qımışsa, gülsə nolar? 
Xumar baxışlarıyla 
Odlara salsa nolar? 
 
Gəncliyim, 
Qaldı harda gəncliyim? 
Yar deyib ağladığım, 
Dəli eşqim gəncliyim? 
 
Gəlmədi, 
Vədə verdi, gəlmədi.  
Gözlədim dan söküldü, 
Vədəsinə gəlmədi. 
 
Gün də qalsa, 
Gün keçsə, gün də qalsa 
Yarla görüşməliyəm, 
Ömrümə gün də qalsa. 
 
Gəlmirsən, 
Gözləyirəm gəlmirsən. 
Yarım, nar mövsümüdü, 
Nar dərməyə gəlmirsən? 
 
Güləcək, 
Gül açacaq, güləcək. 
Bülbül köçdü dünyadan,  
Görən gül də köçəcək? 
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Görünür, 
Pərişan hal görünür. 
Bilməm bu nazlı dilbər 
Nədən qəmli görünür? 
 
Gələrəm, 
Gedər yenə gələrəm. 
Az qəhərlən, az ağla, 
Yar, başına dönərəm. 
 
Göyçəkdi, 
Gül-çiçəkdi, göyçəkdi. 
Bu ilahi qənirsiz, 
Gözəllərdən göyçəkdi. 
 
Gül dərdim, 
Gül bağçadan gül dərdim. 
Yarı sevdim, sevindi, 
Sevinc dərdim, gül dərdim. 
 
Gümanım, 
Güman yerim, gümanım. 
Yar getdi, həyat getdi, 
Yox bir kəsə gümanım. 
 
Gül güldü, 
Açdı qönçə, gül güldü. 
Bülbül fəğan qopardı, 
Çiçək güldü, gül güldü. 
 
Gözə baxmır, 
Durub, göz-gözə baxmır. 
Ha deyirəm yanarsan, 
Ocağa, közə baxmır. 
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Görüncə, 
Göz tutunca, görüncə, 
Dəli eşqə düşənlər 
Yarı sevər ölüncə. 
 
Günahım yox, 
Bir suçum, günahım yox. 
Günahım səni sevmək, 
Özgə bir günahım yox. 
 
Gülbəniz, 
Gülər üzlü Gülbəniz. 
Gözəllərin gözəli, 
Çiçək bəniz, gül bəniz. 
 
Gül aşığı, 
Bülbülüm gül aşığı. 
Gözlər gülməz, sevinməz, 
Yandırar gül aşığı. 
 
Gülməyir, 
Gözlər qəmli, gülməyir. 
Bu nə hikmət, nə heyrət, 
Yarsız qəlbim gülməyir. 
 
Gözdən qoyma, 
Gözəli gözdən qoyma. 
Bu gözəl el isməti, 
Gözlərim, gözdən qoyma. 
 
Gözaltım, 
Yar sevincim, gözaltım. 
Ay əryan oğul, sənin 
Varmı yarın, göz altın? 
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Gözəlidi, 
Gözəllər gözəlidi. 
Yaradan, qurban sənə, 
Yar dünya gözəlidi. 
 
Gələydi, 
Yar gələydi, gələydi. 
Baxıb ağlar gözümə 
Bir yazığı gələydi. 
 
Gözlərəm, 
Gözüm yolda gözlərəm. 
Küsüb, atıb gedənin 
Dönməyini gözlərəm. 
 
Hara Leyli, 
Baxırsan hara, Leyli? 
Var-dövlət gəldi-gedər, 
Salginən yara meyli. 
 
Gerçəkdimi, 
Söz-söhbət gerçəkdimi? 
İgid bir qız qaçırıb, 
Siz Tanrı, gerçəkdimi? 
 
Göz məni, 
Qarsır ocaq, köz məni. 
Yandıracaq a Tanrım, 
Gözəldəki göz məni. 
 
Gül bir az, 
Yar gözəlim, gül bir az. 
Ürəyimə nur çilə, 
Gözlərindən gül bir az. 
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Geyin gəl, 
Bəzən-bərtən, geyin gəl. 
Gəlinlik paltarını 
Tez-tələsik geyin, gəl. 
 
Görünməz, 
Gül bağçada görünməz. 
Qovuşdur yara məni 
Sən, ey gözə görünməz. 
 
Эюзnən еля, 
Щим-ъими эюзnən еля. 
Йара сиррини аэащ 
Baxışnan, эюзнян еля. 
 
Эяляйди, 
Цз тутайды, эяляйди. 
Ня эюрцнцр, ня  эялир, 
Бир yuxuma эяляйди. 
 
Эедирсян? 
Йарым, ъаным эедирсян? 
Бу мян бядбяхт йетими 
Кимя гойуб эедирсян? 
 
Эеъядян, 
Эеъя кечир эеъядян. 
Эюзляйирям йар эялмир, 
Йаныр ъаным эеъядян. 
 
Эяляъяк, 
Ешгя садиг эяляъяк. 
Эюрцб мцшкцл щалымы, 
Мяня рящми эяляъяк. 
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Gəlmədi, 
Çıxdı, getdi, gəlmədi. 
Gözlərim yolda qaldı, 
Yolda qoyan gəlmədi. 
  
Gözlərə de, 
Gözəldə gözlərə de. 
Ürək gülür, sevinir, 
Sözünü gözlərə de. 
 
Gül-çiçək, 
Çəmən çiçək, gül çiçək. 
Göydən gələn mələkdi 
Gözəl-göyçək Gülçiçək. 
 
Gül üstə, 
Ötür bülbül gül üstə. 
O gül mənim gülümdü, 
Qoymur ötəm gül üstə. 
 
Gülə, gülə, 
Qoyma dərd gülə, gülə. 
Yıxdı eşq məbədini 
Üzümə gülə-gülə. 
 
Gözlə məni, 
Yar canım, gözlə məni. 
Gedirəm tez gələrəm, 
Gözlərim, gözlə məni. 
 
Gül gülə, 
Gül bağçada gül, gülə. 
Bu ilahi eşqə bax, 
Sarmaşıbdı gül gülə. 
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Gələ bir gün, 
İnsafa gələ bir gün. 
Görə müşkül halımı,  
Yazığı gələ bir gün. 
 
Gecələr, 
Can can çəkir gecələr. 
Asta dolan başıma, 
Gir qoynuma gecələr. 
 
Görəsən, 
Harda, necə görəsən? 
Yoxluğuna dözmürəm, 
Yar, yuxuma girəsən. 
 
Göy gözdü, 
Sarışındı, göy gözdü. 
Türkün qənirsizləri, 
Göy, ala göz, göy gözdü. 
 
Gül, bülbül, 
Gəldi bahar, gül, bülbül. 
Güllər qımışır sənə, 
Sevin bülbül, gül, bülbül. 
 
Gəlmirsən, 
Gözləyirəm gəlmirsən. 
Bu nə küsü, nə inci, 
Nə olub ki, gəlmirsən?  
 
Gələr bir gün, 
Gedənim gələr bir gün. 
Gözlərim çox ağlayıb, 
Güldürən gələr bir gün. 



 160 

Gülər könlüm, 
Gül açar, gülər könlüm. 
Yar gələr könlüm alar, 
Sevinər, gülər könlüm. 
 
Gül açır, 
Ötür bülbül, gül açır. 
Gözəllər ətir saçır, 
Gözəlliklər gül açır. 
 
Gələcək, 
Söz veribdi gələcək. 
Boynuna sarmaşacam, 
Göz yaşımı siləcək. 
 
Gül sevgisi, 
Yandırır  gül sevgisi. 
Ah-amandı, nalədi 
Bülbülün gül sevgisi. 
 
Göz altın, 
Söylə varmı gözaltın? 
Eşqə salan, ağladan, 
Həsrət qoyan gözaltın?! 
 
Gecikmə, 
Ömür gödək, gecikmə. 
Dünya vəfasız dünya, 
Yar sevməyə gecikmə. 
 
Gecədi, 
Uyumuşam, gecədi. 
Yar yuxuma gəlmişdi, 
Nə mübarək gecədi. 
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Gözləmə, 
Gözüm-könlüm, gözləmə. 
Evdə gözdən qoymurlar, 
Yarım-canım, gözləmə. 
 
Gül dərdim, 
Gül becərdim, gül dərdim. 
Yar mənə könül verdi, 
Sevin, dərdim, gül, dərdim. 
 
Gözə bax, 
Aman Allah, gözə bax. 
Atəşiylə yandırır, 
Ceyrandakı gözə bax. 
 
Gəlmişdi, 
Bəzənmişdi, gəlmişdi. 
Gül bağçada gül dərən 
Yar yuxuma gəlmişdi. 
 
Göründü, 
Qəfil gəldi, göründü. 
Yuxuma yarım gəldi, 
Ayım, günüm göründü. 
 
Görə gözüm, 
Yar gələ, görə gözüm. 
Əli əlimə dəyə, 
Açıla, görə gözüm. 
 
Görə billəm, 
Görünə, görə biləm. 
Telini hörə-hörə, 
Əlində ölə billəm. 
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Gələcək, 
Candan əziz, gələcək. 
Can ürəyim, döz, tavla, 
Eşqə sadiq gələcək. 
 
Gəlməsin, 
Uçub dünyam, gəlməsin. 
Məni oduna salıb, 
Yandıranım gəlməsin. 
 
Gül dəstə, 
Çiçək dəstə, gül dəstə. 
Tanrıma qurban olum,  
Yanımdadı Güldəstə. 
 
Günə sər, 
Dər gülləri günə sər. 
Gözəllər gözəlidi 
Mən sevdiyim Güləsər. 
 
Görə biləm, 
Görsənə, görə biləm. 
Qəlbimə nur ələyə, 
Dil açam, dinə biləm. 
 
Günahım, 
Yox taqsırım, günahım. 
Mən yarımı sevirəm, 
Bumu mənim günahım? 
 
Gəlmir, 
Deyən qəsdi var, gəlmir. 
Ağlar günə qalmışam, 
Əhdə vəfadar gəlmir. 
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Getməsin, 
Gedin deyin getməsin. 
Yataqda can verirəm, 
Alsın canım, getməsin. 
 
Getmə, qal, 
Dayan, dincəl, getmə, qal. 
Allahını sevərsən, 
Qolunu boynuma sal. 
 
Gülməzmi, 
Sevinməzmi, gülməzmi? 
Göz gözə sataşanda, 
Ağlar gözlər gülməzmi? 
 
Görəsən, 
Gülə bəxtin, görəsən. 
Gül, çiçəyin ətrində 
Yar görünə, görəsən. 
 
Gülə bülbül, 
Gül aça, gülə bülbül. 
Atıb qəm libasını, 
Oxuya, gülə bülbül. 
 
Gələ birdən, 
Yar qəfil gələ birdən. 
Qapını tay-tay aça, 
Üzümə gülə birdən. 
 
Gözümdə qaldı, 
Gözü gözümdə qaldı. 
Alışdı, yandı canım, 
Arzum gözümdə qaldı. 
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Gələmmirəm, 
Yar canım, gələmmirəm. 
Ayaq tutmur, göz görmür, 
Qəbrinə gələmmirəm. 
 
Gülməsin, 
Geysin qara, gülməsin. 
Məni ağlar qoyanın 
Üzü, gözü gülməsin. 
 
Görəndə, 
Görüşəndə, görəndə, 
Canımdan oysanıram, 
Səni qəmli görəndə. 
 
Görəndə, 
Canım fəda görəndə. 
Gözlərim qəhqəh çəkər, 
Səni gülər görəndə. 
 
Gileylim, 
Tez-tez küsən gileylim, 
Can-ciyər qurban sənə, 
Az gileylən, gileylim. 
 
Görüşək, 
Bir vaxt elə görüşək. 
Tükənib səbri-qərar, 
Gəl doğsun ay, görüşək. 
 
Gülə-gülə, 
Gül dərdi gülə, gülə. 
Eşqimi ağlar qoydu, 
Üzümə gülə-gülə. 
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Gülə bənd,  
Gül bağçada gülə bənd.  
Bu nə eşqdir, İlahi,  
Bülbül olub gülə bənd?! 
 
Gəlmirmi, 
Gedən gedib, gəlmirmi? 
Ağlar qoyub gedənin 
Heç yazığı gəlmirmi? 
 
Görsənə, 
Açıb gözünü, görsənə. 
Vətən gözəlliyində 
Gözəlləri görsənə. 
 
Göz dəyər, 
Az göz süzdür, göz dəyər. 
Ha çoxdu bədnəzərlər, 
Gözlərinə göz dəyər. 
 
Göz apardı, 
Nəfs düşdü, göz apardı. 
Gülən gözüm ağladı, 
Göz dəydi, göz apardı. 
 
Görəydim, 
Görsənəydi, görəydim. 
Gözəllər yığnağında 
İlk eşqimi görəydim. 
 
Gül bağça, 
Çiçək bağça, gül bağça. 
Nə gözəldi, ilahi, 
Bülbül ötən gül bağça. 
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Gözə bəndəm, 
Söhbətə, sözə bəndəm. 
Eşqi könül yandıran 
Gözəldə gözə bəndəm. 
 
Gözüm səni, 
Yar, könlüm, gözüm səni 
Nə ola bir görəydi, -  
Ağlayan gözüm səni. 
 
Gözəldi,  
Bənzərsizdi, gözəldi. 
Könül tutsa, vurulsan, 
Kor da, şil də gözəldi. 
  
Gəzmə məni, 
Axtarma, gəzmə məni. 
Az zülüm verməmisən, 
Qayıdıb əzmə məni. 
 
Gül üstə, 
Şeh düzülüb, gül üstə 
Nə gözəldi, İlahi, 
Bülbül ötür gül üstə. 
 
Gülüm var, 
Gülşənim var, gülüm var. 
Bülbül köçdü dünyadan, 
Ağlar qalan gülüm var. 
 
Gül də güldü, 
Gül açdı, gül də güldü. 
Güldü gülərüz yarım, 
Bülbül də, gül də güldü. 
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Ha çoxdu, 
Gözəl, göyçək ha çoxdu. 
Vəfalısı tək-təkdi, 
Vəfasızı ha çoxdu. 
 
Hardasan, 
İman-dinim, hardasan? 
Can sirdaşım, taleyim, 
Ömrüm, günüm, hardasan? 
 
Harda qaldı, 
Yar canım harda qaldı? 
Söz vermişdi gələrəm, 
Gəlmədi, harda qaldı? 
 
Həyan ol, 
Çat dadıma, həyan ol. 
Bəlkə sağaldım birdən, 
Sağ qalmağa həyan ol. 
 
Hə deynən, 
Yanır canım, hə deynən. 
Heç yazığın gəlmirmi? 
Qız, ölürəm, hə deynən. 
 
Hal məni, 
Bu əhval, bu hal məni 
Öldürəcək bilirəm,- 
Yara həsrət hal məni. 
 
Haram var, 
Haram qalıb, haram var? 
Elsiz, yarsız qalmışam, 
Sağalmayan yaram var. 



 168 

Hardasan, 
Yanır canım, hardasan? 
Gözlərimdən çay axır, 
Selə salan, hardasan? 
 
Haram qaldı, 
Haram var, haram qaldı? 
Yar sinəmi dağladı, 
Sağalmaz yaram qaldı. 
 
Hardasan, 
Haralarda, hardasan? 
Gözüm-könlüm ağlayır, 
Ağlar qoyan, hardasan? 
 
Harda qaldı, 
Yar canım harda qaldı? 
Dedi: gözlə, gəlirəm, 
Gəlmədi, harda qaldı?! 
 
Haraya gəl, 
Səsə gəl, haraya gəl. 
Sənsiz könlüm göynəyir, 
Məlhəm qoy yaraya, gəl. 
 
Humay quşum, 
Yar quşum, Humay quşum, 
Gözlədim yar gəlmədi, 
Az ağlat, Humay quşum. 
 
Hanı bə? 
Humay quşu hanı bə? 
Xəbər verin, yar gəlir, 
Bə hardadı, hanı bə? 
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Harda qaldı, 
Gəlmədi, harda qaldı? 
Ürəyimi apardı, 
Gözlərim yarda qaldı. 
 
Haldadı, 
Düşüb hala, haldadı. 
Bilirsənmi, ey yarım, 
Yarın yaman haldadı. 
 
Haraylar, 
Könlüm səni haraylar. 
A gözüm sənə qurban, 
Qəlbim səni haraylar. 
 
Harda qaldı, 
Gəlmədi, harda qaldı? 
Xəyal min səmtə uçdu, 
Gümanım harda qaldı? 
 
Hədərdi, 
Özgə sevgi hədərdi. 
Bülbülün, gülün eşqi 
Sonsuzluğa qədərdi. 
 
Hanı bəs, 
Eşqə sadiq hanı bəs? 
Can dedim, canım verdim, 
Can verdiyim hanı bəs? 
 
Hay düşdü, 
Hay saldı, haya düşdü. 
Payıza söz vermişdi, 
Səfəri yaya düşdü. 
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Həyadı, 
Ar-namusdu, həyadı. 
Gözəlin gözəlliyi, 
Abır, ismət, həyadı. 
 
Hər nə var, 
Bitirmişəm hər nə var. 
Bu bağ, bağça, gül, çiçək 
Səninkidi, hər nə var. 
 
Hava gəldi, 
Əsdi meh, hava gəldi. 
Gördüm dəli ceyranı, 
Başıma hava gəldi. 
 
Həmdərdim, 
Yar həmdəmim, həmdərdim. 
Taleyimə nur saçar 
Həmtəbibim, həmdərdim. 
 
Hardasan? 
Keçir gecə, hardasan? 
Nə səsin, nə nəfəsin, 
Ömrüm-günüm, hardasan? 
 
Halım yox, 
Əhvalım yox, halım yox. 
Pərişanam əlindən, 
Danışmağa halım yox. 
 
Haçan gələr? 
Haçandı, haçan gələr? 
Gözlərim qan ağlayır, 
Bəs yarım haçan gələr? 
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Hal əhli, 
Əhval tutar hal əhli. 
Canım sənə sadağa, 
Mətləb qanan hal əhli. 
 
Hardadı? 
Harda qaldı, hardadı? 
Gözləyirəm gəlməyir, 
İsmi pünhan hardadı? 
 
Hardan keçim, 
Yol göstər hardan keçim? 
Qapımı bağlayan qız, 
Daşdan-divardan keçim? 
 
Hay düşə, 
Səda gələ, hay düşə. 
Gözəllər qatarından  
Kor bəxtimə pay düşə. 
 
Heç gülməz, 
Ağlar gözlər, heç gülməz. 
Yarı vəfasız könlüm 
Heç gülərmi? Heç gülməz. 
 
Xoş gedər, 
Gülər gözlər, xoş gedər. 
Sevənlər  sevinsələr, 
Allaha da xoş gedər. 
  
Xala bax, 
Gül yanaqda xala bax. 
Bəzənib, bərtənibdi, 
Boynundakı şala bax. 
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Xalı-xalça, 
Gül-çiçək, xalı-xalça. 
Gözəllər yar eşqiylə 
Toxuyur xalı-xalça. 
 
Xəlvəti, 
Getdim, gördüm xəlvəti. 
Gözəldən könül aldım 
Tamam gizli, xəlvəti. 
 
Xumarlan, 
Xumar gözlüm, xumarlan. 
Telinə sığal çəkim, 
Xumar-xumar xumarlan. 
 
Хатырла, 
Хятри хошум, хатырла. 
Сон эюрцшцн эюз йашын 
Сал бир йада, хатырла. 
 
Хала бах, 
Эцл йанагда хала бах. 
Цряйимя хал салан, 
Цряйимдя хала бах. 
 
Xal düşdü, 
Yar, könlümə xal düşdü. 
Getdin, geri dönmədin, 
Ürəyimə xal düşdü. 
 
Xatırla, 
Xətri xoşum, xatırla. 
Bulaqda söz vermişdin, 
Bir yada sal, xatırla. 
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Xoş gəldin, 
Səfa gəldin, xoş gəldin. 
A canım sənə qurban, 
Can almağa xoş gəldin. 
 
Xala bax, 
Xallara bax, xala bax. 
Qoşa xalım sənindi, 
Yar, gəl, tez gəl xala bax. 
 
Xalam oğlu, 
Deyiklim xalam oğlu, 
Gözlədim ki, gələrsən, 
Gəlmədin, xalam oğlu. 
 
Xoş gedər, 
Xoş gələn gün xoş gedər. 
Yarım bir busə versə, 
Allaha da xoş gedər. 
 
Xalı göyçək, 
Xalları, xalı göyçək. 
Məni yoldan eylədi 
Yanaqda xalı göyçək. 
 
Xalça da, 
Bir dünyadı xalça da. 
Yarın əksi canlanır 
Yar toxuyan xalçada. 
 
Xoşhalam, 
Xoş əhvalam, xoş halam. 
Huri mələk misallım, 
Ay camallım, xoş halam. 
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İz məni, 
Yordu bu yol, iz məni. 
Tez aparmır yargilə 
Cığır məni, iz məni. 
 
İstəyincə, 
İstəklim, istəyincə 
Həyat sür, ömür yaşa 
Arzunca, istəyincə. 
 
İncə belə, 
Ay belə, incə belə. 
Qıvrılam ilan kim, 
Dolanam incə belə. 
 
İzə gəl bir, 
Gəl, yola-izə gəl bir. 
Yolum bağlıdı sizə, 
Sən sada bizə gəl bir. 
 
İtirmə, 
Tax barmağa, itirmə. 
Məni itirsən də, yar, 
Üzüyümü itirmə. 
 
İnnən belə, 
Tək qaldın innən belə. 
Ay qədrimi bilməyən, 
Ha ağla innən belə. 
 
Истямям, 
Мялякмисал, истямям. 
Йарды гялбимя щямдям, 
Гейри-йары истямям. 
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İstərəm, 
İstəmişəm, istərəm. 
Tanrıya qurban canım, 
İstəklimi istərəm. 
 
İsmət axtar, 
Qeyrətlim, ismət axtar. 
Sev gözəllər gözəlin, 
Gözəldə ismət axtar. 
 
İmana gəl, 
İnsafa, imana gəl. 
Həsrətin xəstə salıb, 
Yar, nolar amana gəl. 
 
İtirdim, 
İtkin düşdü, itirdim. 
Uçdu tülək tərlanım, 
Tərlanımı itirdim. 
 
Qıymadı, 
Qıya baxdı, qıymadı. 
Canımı qurban verdim, 
Bir baxışa qıymadı. 
 
Qoymur yata, 
Bülbüldü, qoymur yata. 
Yara layla çalıram, 
Ağrılar qoymur yata. 
 
Quşum qondu, 
Göz qoydum, quşum qondu. 
Ağıl çaşdı, huş itdi, 
Gözələ quşum qondu. 
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Qəsdi nə, 
Qərəzi nə, qəsdi nə? 
Gözəl məni öldürür, 
Öldürməkdə qəsdi nə? 
 
Qəsdi nə, 
Biləmmədim qəsdi nə? 
Mən yara can demişəm, 
Can almaqda qəsdi nə? 
 
Qəmli göylər, 
Ələmli, qəmli göylər. 
Siz nəyə həsrətsiniz, 
Gözləri nəmli göylər?! 
  
Qəsdi nə? 
Qəsd elədi, qəsdi nə? 
Canımı aldı, getdi, 
Can almaqda qəsdi nə? 
 
Qovrulub, 
Həsrət canım  qovrulub. 
Eşq oduna yanmışam, 
Külüm göyə sovrulub. 
 
Qıymırsan, 
Anlamırsan, duymursan. 
Qız, gözüm səndə qalıb, 
Bir baxışa qıymırsan. 
 
Qıymadın, 
Yandı canım, qıymadın. 
Ha yalvardım, and verdim, 
Bir öpüşü qıymadın. 
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Qəsdi var, 
Vallah-billah, qəsdi var. 
Bu gözəl canım alır, 
Can almağa qəsdi var. 
 
Qəsdi var, 
Qəsdə düşüb, qəsdi var. 
Canım alan gözəlin 
Can almağa qəsdi var. 
 
Qəsd elə, 
Qəsdə duran, qəsd elə. 
Bu can sənə qurbandır, 
Nə durmusan, qəsd elə. 
 
Qatmışam, 
Qəmi qəmə qatmışam. 
Göz yaşını, gözəlim, 
Göz yaşıma qatmışam. 
 
Qan gəldi, 
Töküldü qan, qan gəldi. 
Yar deyib ağlamaqdan, 
Gözlərimə qan gəldi. 
 
Qanad aç, 
Tez pərvazlan, qanad aç. 
Gözü yollarda qalıb, 
Yar yanına qanad aç. 
 
Qıza bax, 
Qubalı qız, qıza bax.  
Teylənmiş  ceyrandı bu, 
Ceyrandakı gözə bax.   
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Qəsd elə, 
Nə durmusan, qəsd elə. 
Ölümdən  oyana nə? 
Al canımı,  qəsd elə.   
 
Qan sızdı, 
Qan töküldü, qan sızdı. 
Gözlədim yar gəlmədi, 
Yarım necə qansızdı? 
 
Qara xal var, 
Yanaqda qara xal var. 
Heç kəsə ürək açma, 
Get təkcə yara yalvar. 
 
Qaraldı, 
Şər qarışdı, qaraldı. 
Gözlədim yar gəlmədi, 
Gözüm, könlüm qaraldı. 
 
Qul oldum, 
Xan oğluydum, qul oldum. 
Baxdım huri- mələksən, 
Döndüm qula, qul oldum. 
 
Qurudu, 
Heyran canım qurudu. 
Baxdım-baxdım lal oldum, 
Matım-qutum qurudu. 
 
Qanım qaynar, 
Bahardı, qanım qaynar. 
Gözlərim gözəllərdə, 
Canımda qanım qaynar. 
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Qarğaram, 
Qarğış tökər, qarğaram. 
Yarı məndən edənə 
Ölənədək qarğaram. 
 
Qurban sana, 
Can qurban, qurban sana. 
Atma, getmə amandı, 
Mən sana qurban, sana. 
  
Qurtarmaz, 
Qövr eyləyər, qurtarmaz. 
Ha məlhəm qoy, ha sarı, 
Yaram yarsız qurtarmaz. 
           
Qalmışam, 
Yatıb bəxtim, qalmışam. 
Nə işim var, nə gücüm, 
Baxa-baxa qalmışam. 
 
Qismət ola, 
Qismətim qismət ola. 
Uçub sizə gəlməyim 
Yar, mənə qismət ola. 
 
Qəlbi nur, 
Nur paylayır qəlbi nur. 
Ah, bu gözəl, nə gözəl! 
Gözləri nur, qəlbi nur. 
 
Qara xal, 
Xub yaraşır yara xal. 
Görəni dərdə salır 
Gül yanaqda qara xal. 
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Qazdırın, 
Qəbrimi gen qazdırın. 
Nakam eşqin fəryadın 
Baş daşıma yazdırın. 
 
Qismət ola, 
Yar gələ, qismət ola. 
Arzuladığım görüş 
Bəxtimə qismət ola. 
  
Qapıdan, 
Yan keçməyə qapıdan. 
Gözlərim ağlayanda 
Yarım görə qapıdan. 
 
Qəmə məni, 
Qəmlərə, qəmə məni, 
Dərdindən qəm dağıyam, 
Az yüklə qəmə məni. 
 
Qalmadı, 
Gül, dərdilər qalmadı. 
Gül bülbülün gülüdü, 
Gül bülbülsüz qalmadı. 
 
Qadan allam, 
Can deyər, qadan allam. 
Qoymaram, yar, gedəsən, 
Yalvarar, qadan allam. 
 
Qalmışam, 
Dan sökülür, qalmışam. 
Gözləyirəm yar gəlmir, 
Boynuburuq qalmışam. 
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Qəlbinə, 
Sevgisizin qəlbi nə? 
Yar da körpə uşaqdı, 
Dəymə yarın qəlbinə. 
 
Qaytar məni, 
Aparma, qaytar məni. 
Canını qurban verər, 
Qoymaz öləm yar məni. 
 
Гынама, 
Ъандан язиз, гынама. 
Мян сяня йарым дедим, 
Мян йетими гынама. 
 
Qada məni, 
Alıbdı qada məni. 
Ay el oğlu, tez yetiş, 
Verirlər yada məni. 
 
Qımışdı, 
Al yanağı qımışdı. 
Gözlər gözə boylandı, 
Dil dodağa qımışdı. 
 
Qımışdı, 
Baxdım qıza, qımışdı. 
Allahım, bu nə ceyran? 
Güldü, gözlər qımışdı. 
 
Qıymadı, 
Hey qınadı, qıymadı. 
Ah-amanda yalvardım, 
Qız busəni qıymadı. 
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Qəmdi, qəm, 
Qəm-qüssədi, qəmdi, qəm. 
Yar deyib ağlamaqdan 
Yar gözləri nəmdi, nəm. 
 
Qar ola, 
Çovğun, boran,qar ola. 
Sevən qəlblər sevinə, 
İstəklilər yar ola. 
 
Qalam var, 
Qalalıyam, qalam var. 
Nə bir könül verənim, 
Nə könlüm alanım var. 
 
Qara gözlər, 
Əyri qaş, qara gözlər, 
Özgəsini neyləyər, 
Dikilib yara gözlər. 
 
Qal deyir, 
Dəli şeytan qal deyir. 
Qubanın gözəlini 
Al da, burda qal deyir. 
 
Qalandı, 
Canımda od qalandı. 
Bu nə gözəl, ilahi, 
Canım oduna yandı. 
 
Qoymasın, 
Nəzər salsın, qoymasın. 
Bu mən ağlar yetimi  
Gözü yaşlı qoymasın. 
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Qəsdi var, 
Qəsdə durub, qəsdi var. 
Bu gözəlin, Allahım, 
Can almağa qəsdi var. 
 
Qara məni, 
Hey basır qara məni. 
Mən yarımın dəlisi, 
Yetirin yara məni. 
 
Qurumaz, 
Axar çaylar, qurumaz. 
Yarsız qalan gözəlin 
Göz yaşları qurumaz. 
 
Qar gəlir, 
Boran, çovğun, qar gəlir. 
A göylər, aman verin, 
İlk görüşə yar gəlir. 
 
Qəfildən, 
Çaxdı şimşək qəfildən. 
Gözlər göz yaşı tökdü, 
Yar göründü qəfildən. 
 
Qoşa xallı, 
Yanar göz, qoşa xallı. 
Vallah-billah, öldürür  
Yanağı qoşa xallı. 
 
Qalarsan, 
Halı müşkül qalarsan. 
Yar getsə, yarsız qalsan 
Yaman günə qalarsan. 
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Qəbrim üstə, 
Ot bitib qəbrim üstə. 
Ruhum gözləyir səni, 
Gəl görün qəbrim üstə. 
 
Qor dolsun, 
Köz ələnsin, qor dolsun. 
A məni yandıran yar, 
Yatağına qor dolsun. 
 
Qala düşdü, 
Can qeylü-qala düşüdü. 
Mən yara nə dedim ki, 
Yar haldan – hala düşdü? 
 
Qımışa, 
Gülə, gözlər qımışa. 
Dodaq əsə, titrəyə, 
Yanaqda xal qımışa. 
 
Qarışmaz, 
Gəzər gendə, qarışmaz. 
Bu nə candı, canandı, 
Xeyrə, şərə qarışmaz. 
 
Qaçaq gedək, 
Götürülək, qaçaq gedək. 
Səni mənə vermirlər, 
Qoşulaq qaçaq gedək. 
 
Qayıtmazmı, 
Gedənim qayıtmazmı? 
Geri üstümə dönüb, 
Yuxudan oyatmazmı? 
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Qız qala, 
Qız qarıya, qız qala. 
Məni ağlar qoyan yar 
Yarsız qala, qız qala. 
 
Qurban olum, 
Yar gözəl, qurban olum. 
Qurban olum dediyin 
Dilinə qurban olum. 
 
Qövr elər, 
Sızlar, yaram qövr elər. 
Sağalmaz yar yarası, 
Bağrım başı qövr elər. 
 
Qaş-qaşa, 
Gözlər gözə, qaş-qaşa. 
Gəl sevgilim, gəl gülüm, 
Yasdıq qoyaq baş-başa. 
 
Qan olur, 
Qana dönür, qan olur. 
Sən küsəndə, ceyranım, 
Bağrım başı qan olur. 
 
Qaçdı, neynim, 
Qaçağan qaçdı, neynim? 
Əğyara könül verdi, 
Qoşuldu qaçdı, neynim? 
 
Qaçar birdən, 
Tanrı yol açar birdən?! 
Yarına könül verən 
Qoşular qaçar birdən?! 
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Qəsdinə, 
Yaman saldı qəsdinə. 
Gözəlim alır canım,  
Can almaqda qəsdi nə? 
 
Qaratel, 
Dümağ bəniz, qara tel. 
Canımı oda yaxdı 
Qara gözlüm Qaratel. 
 
Qovuşmaz, 
Qalar həsrət, qovuşmaz. 
Yazan elə yazıb ki, 
Bülbül gülə qovuşmaz. 
 
Kor bəxtim, 
Yandı, oldu qor bəxtim. 
Yazıq günlərə qaldı 
Kor yığvalım, kor bəxtim. 
 
Könlümdəsən, 
Gözümdə, könlümdəsən. 
Al, könlüm sənin olsun, 
Sən çoxdan könlümdəsən. 
 
Kaman yeri, 
Ox yeri, kaman yeri. 
Yar sinəmi oxladı, 
Ağrıyır yaman, yeri. 
 
Küsdün getdin, 
Kövrəldin, küsdün getdin. 
A sənə canım qurban, 
Nə dedim küsdün getdin? 
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Keçdimi? 
Gör getdimi, keçdimi? 
Yalvarıram xan çinar, 
Yarım gəldi keçdimi? 
 
Küsərmi? 
Küsü tutar, küsərmi? 
Hər kiçik sözdən ötrü 
Heç yar yardan küsərmi? 
 
Kimə deyim? 
Kimim var, kimə deyim? 
Yar məndən küsüb gedib, 
Dərdimi kimə deyim?  
 
Keçmiş olsun, 
Çəkilsin, keçmiş olsun. 
Yarım, dərd-bəla səndən 
Ötüşsün, keçmiş olsun. 
 
Kövrəlmə, 
Qəhərlənmə, kövrəlmə. 
Yar gələr könlün alar, 
Bəsdi yetər, kövrəlmə. 
 
Küsmə gəl, 
Sil göz yaşın, küsmə gəl. 
Nə olub, nə dedim ki? 
Ürəyimi üzmə gəl. 
 
Kül olum, 
Demirəm ki, gül olum. 
Yar, od ələ üstümə, 
Sənsiz yanım, kül olum. 
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Kür axır, 
Axır, yaman kür axır. 
Neçə nakam sevgiyə 
Göz yaşı tökür, axır. 
 
Küsübdü, 
Qaş-qabaqdı, küsübdü. 
A yara canım qurban, 
Niyə məndən küsübdü? 
 
Kədər oldu,  
Qəm oldu, kədər oldu. 
Yar qəlbimi sındırdı, 
Ölümdən betər oldu. 
 
Kiməm mən? 
Yarsız canım, kiməm mən? 
Yar deyib ağlayıram, 
Yarım bilər kiməm mən. 
 
Keçmərəm, 
Ha deynən  keç, keçmərəm. 
Öz canımdan keçərəm, 
Şirin yardan keçmərəm. 
 
Keçdi məndən, 
Ay aman, keçdi məndən. 
Ümidim bir yaraydı, 
Yarım da keçdi məndən. 
 
Köçərəmmi, 
Köç edər, köçərəmmi? 
Yardan cavab almasam, 
Dünyadan köçərəmmi? 
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Küsmək olar? 
Küsdürmək, küsmək olar? 
Yar küsər, könlün allam, 
Heç yardan küsmək olar? 
 
Küsüb məndən, 
İnciyib, küsüb məndən. 
Yığvalım qara gəlib, 
Kor bəxtim küsüb məndən. 
 
Kor baxım, 
Yedəklənim, kor baxım. 
Yarım, səni unutsam 
Bu dünyaya kor baxım. 
 
Kədər oldu, 
Qəm oldu, kədər oldu. 
Ha yarımı gözlədim, 
Gəlmədi, kədər oldu. 
 
Köçmüsən, 
Yox xəbərin, köçmüsən. 
Mən səni ürəyimə 
Köçürmüşəm, köçmüsən. 
 
Keçərmi, 
Bulud gəlib keçərmi? 
Dönsəm yarın başına 
Günahımdan keçərmi? 
 
Küsmüşəm, 
Küsdürmüsən, küsmüşəm. 
A mənim dünyam olan, 
Sən dünyamdan küsmüşəm. 
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Keçmişəm, 
Yarçün candan keçmişəm. 
Ürəyimin oduyla 
Ürəyinə keçmişəm. 
 
Keç indi, 
Gəl bu yoldan keç indi. 
Yarı gəlib çıxınca, 
Həsrət qəlbi keçindi. 
 
Köçək gedək, 
Taleyim, köçək gedək. 
Bu yerlər bizə dardı, 
Göylərə uçaq gedək. 
 
Keçmir nədən, 
Dərd odu keçmir nədən? 
Gözüm yollarda qalıb, 
Yar gəlib keçmir nədən? 
 
Kimə qaldı, 
Kim yazdı, kimə qaldı? 
O var-dövlət, cah-cəlal 
Kimindi, kimə qaldı? 
 
Kordu görmür,  
Kor olub, kordu görmür. 
Bəxti qara gözəlin 
Gözləri kordu, görmür. 
 
Loğmanım, 
Yox təbibim, loğmanım. 
Yaralarım göynəyir, 
Qız, özün ol loğmanım. 
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Meyli məndə, 
Həvəsi, meyli məndə. 
Baxışından duyuram, 
Gözəlin meyli məndə. 
 
Mələklər, 
Mələk misal mələklər 
Ölkəmizdə ha çoxdu, 
Bənzərsizlər, mələklər. 
 
Mən ölmüşü, 
Ağlatma mən ölmüşü. 
Yar, az ha ölməmişəm, 
Az öldür mən ölmüşü. 
 
Мənnən оl, 
Йар эюзялим, мянnən ол. 
Эязмя мяндян аралы, 
Мян сяниням, мянnən ол. 
 
Min olsun, 
Xoş diləklər min olsun. 
Yarım yuxuma gəlsin, 
Arzularım çin olsun. 
 
Mənim ha döy 
Gül sənin, mənim ha döy. 
Bülbülüm, ah-fəğan sal, 
Yar mənim, sənin ha döy. 
 
Məlhəm ollam, 
Yar, gəlləm məlhəm ollam. 
Canım sənə sadağa, 
Yarana məlhəm ollam. 
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Məni sənsiz, 
Olmayım məni sənsiz. 
Bir söylə, nə deyərlər 
Görsələr məni sənsiz? 
 
Mənnəndi, 
Mənimlədi, mənnəndi. 
Yan-yaxıl səni, dünya, 
Yarım, canım mənnəndi. 
 
Müşkünaz, 
Müşkü ənbər, müşkü naz. 
Gözüm gözündə qalıb, 
Hara baxır Müşkünaz? 
 
Mən neynim, 
Ağlar gözüm, mən neynim? 
Göylərə yalvarıram, 
Gəlmir yarım, mən neynim? 
 
Mərdi mən, 
Əzizlərəm mərdi mən. 
Yar mənə dərd yükləyib, 
Necə çəkim dərdi mən? 
 
Möhlət istə, 
Vaxt istə, möhlət istə. 
Yarın gələni gözlə, 
Tanrıdan möhlət istə. 
 
Mənimdi, 
Mənimkidi, mənimdi. 
Öldü var, döndü yoxdu, 
O yar mənim, mənimdi. 
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Nur çilə, 
Gəl işıq saç, nur çilə. 
Gözün dolsun, doluxsun, 
Al könlümü nur çilə. 
 
Nar göndər, 
Xəstəhalam, nar göndər. 
Dünyada ən şirin şey, 
Bir cüt qoşa nar göndər 
 
Nara bax, 
Köynək altda nara bax. 
Odlu baxışlarıyla 
Məni yaxan yara bax. 
 
Niyə getdin, 
Nə dedim, niyə getdin? 
Yolunu gözləməkdən, 
Yollar gözümdə bitdi. 
 
Neynirəm, 
Yox əvəzi, neynirəm?  
Yarım köçdü dünyadan, 
Özgə yarı neynirəm? 
 
Nə deyim, 
Dilim tutmur, nə deyim? 
Küsüb - küsdürən yara 
Can deməyim, nə deyim?  
 
Neynirəm, 
Nəyə lazım, neynirəm? 
Yarım, canım yoxdursa, 
Var-dövləti neynirəm? 
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Niyə gəlməz? 
Ay çinar, niyə gəlməz? 
Kölgəndə görüşərdik, 
Bəs, yarım niyə gəlməz? 
 
Nazı məni, 
Əritdi nazı məni. 
Vallah-billah, öldürür 
Bu qızın nazı məni. 
 
Nə gözəl, 
Ah, nə gözəl, nə gözəl! 
Gözələ könül vermək, 
Könül almaq nə gözəl! 
 
Nar gəlir, 
Bir gülöyşə nar gəlir. 
Bir bax, bir bax gözlərim, 
Odu, odu, yar gəlir. 
 
Nar apar, 
Dər bağçadan nar apar. 
Gözüm səni gözləyir, 
Bir cüt narım var, apar. 
 
Nə olar, 
Nələr olar, nə olar? 
Bir təbəssüm göstərsən, 
Dünya qopar, nə olar? 
 
Nə deyim, 
Dilim laldı, nə deyim? 
Qaçdı dəli ceyranım, 
Mən baxtı kəm nə deyim? 



 195 

Nağıl de, 
Canım, mənə nağıl de. 
Oxşa yetim qəlbimi, 
Əfsanə de, nağıl de. 
 
Nə var ki? 
Eşqdən əzəl nə var ki? 
Ha dünyanı dolan-gəz, 
Yardan gözəl nə var ki?  
 
Nə yaxşı, 
Güldü gözlər, nə yaxşı... 
Sevən qəlblər görüşdü, 
Ay nə gözəl, nə yaxşı. 
 
Nə dərdim, 
Nə becərdim, nə dərdim? 
Gözəl qımışdı, güldü, 
İnnən belə nə dərdim? 
 
Nə deyər,  
Nə danışar, nə deyər? 
Eşqə salan günahkar 
Mən ağlasam, nə deyər? 
 
Nə var ki, 
Xəstə canım, nə var ki, 
Yar gələ könül verə, 
Sağalmağa nə var ki? 
 
Novruzu, 
Fəsli bahar Novruzu, 
Yarla qoşa qarşıla 
Ömrə bəzək Novruzu. 
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Nəyim var ki, 
Nə verdin, nəyim var ki? 
Bir yardı tez apardın, 
De, özgə nəyim var ki? 
 
Narı dər, 
Üz heyvanı, narı dər. 
Qoşa narlar sənindi, 
Yar, gəl, tez gəl narı dər. 
 
Nə qaldı, 
Nə qovğadı, nə qaldı? 
İki könül dünyadan 
Köçdü getdi, nə qaldı? 
 
Nişan gəlir, 
Şam yandır, nişan gəlir. 
Gözün aydın, ay ellər, 
Ceyrana nişan gəlir. 
 
Nagahan, 
Gələ birdən, nagahan. 
Gül bağçada seyr edə, 
Öpəm, qucam nagahan. 
 
Nədən oldu, 
Nə oldu, nədən oldu? 
Gəlmişəm yanındayam, 
Ağlamaq nədən oldu? 
 
Nur payla, 
Yarım tez gəl, nur payla. 
Tutulan gözlərimə 
İşıq payla, nur payla. 
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Nə var ki, 
Nə qalıb ki, nə var ki? 
Ülvi sevgidən gözəl 
Bu dünyada nə var ki? 
 
Novruzda, 
Gülür çəmən Novruzda 
Vətən təzə don geysin, 
Təzə ildə, Novruzda. 
 
Novruzda, 
Gəldi, çıxdı Novruz da. 
Qız gəlinlər qol-qola 
Yallı gedər Novruzda. 
 
Novruzda gəl, 
Gəl yarım, Novruzda gəl. 
Gül çiçəkdən dəstə tut, 
Ətirli Novruzda gəl. 
 
Olaydı, 
Nə olaydı, olaydı. 
Yar könlümü almağa 
Şirin dilim olaydı. 
 
Oynadın, 
Yar gözəli oynadın. 
Gözüm görsün, sevinsin. 
Ürəyimi oynadın. 
 
Olmasa, 
Sönər dünyam, olmasa. 
Yaşamaram, ölərəm 
Nazlı nigar olmasa. 
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Olmasa, 
Sönər şamım, olmasa. 
Ölmərəm, bəs neylərəm 
Yanımda yar olmasa? 
 
Odlu baxış, 
Atəşli, odlu baxış. 
Oda salar, yandırar 
Şimşəkli, odlu baxış. 
 
Odlu baxış, 
Od ələr odlu baxış. 
Vurğunluğa bəs edər, 
Qəfildən odlu baxış. 
 
O da yaxşı, 
Bu yaxşı, o da yaxşı. 
Mənimki bu gözəldi, 
O gözəl, o da yaxşı. 
 
Olaydı, 
Qızıl baxtım olaydı. 
Qızlara söz atdığım 
Cavan vaxtım olaydı. 
 
O gedən oldu, 
Getdi, o gedən oldu. 
Xəstəsinə dönmədi, 
Yarım o gedən oldu. 
 
Olmuşam, 
Ayıl-mayıl olmuşam. 
Bu gözəl ağlım alıb, 
Ağlı zayıl olmuşam. 
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Ovsunla, 
Sal sehrinə, ovsunla. 
Can üstəyəm ölürəm, 
Qoyma ölüm, ovsunla. 
 
Od salıb, 
Yanır canım, od salıb. 
İlk eşqimin yanğısı 
Ürəyimə od salıb. 
 
Oxşama, 
Sığal çəkmə, oxşama. 
Qız, sənlə görüşümüz 
Saxla qalsın axşama. 
 
Olacaq, 
Olacaqsa, olacaq. 
Mən razıyam desəm də, 
Atam deyən olacaq. 
 
Oda qala, 
Çat ocaq, oda qala. 
Mən cənnət bağındayam, 
Gələ yar o da qala. 
 
Oxşasın, 
Sığal çəksin, oxşasın. 
İcazə ver əllərim 
Tellərini oxşasın. 
 
Oynayar, 
Bağın barı oynayar. 
Gözəlin sinəsində 
Bir cüt narı oynayar. 
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Od qoydu, 
Oda saldı, od qoydu. 
Süzgün baxan gözləri 
Ürəyimə od qoydu. 
 
O gedən oldu, 
Getdi, o gedən oldu. 
Göz yolda, könül səsdə, 
Yarım o gedən oldu. 
 
Oxuyur, 
Keçir gecə, oxuyur. 
Bu səs nə ilahi səs, 
Ürəyimi oxuyur. 
 
Olaydım, 
Bəxti yüyrək olaydım. 
İncə belə dolanan 
Gümüş kəmər olaydım. 
 
Olaydı,  
Nə olaydı, olaydı!  
O titrək, ürkək ceyran  
Yarım, canım olaydı. 
 
Oynadı, 
Sular daşdı, oynadı. 
Çeşmə qızları gördü, 
Göz-göz daşdı, qaynadı. 
 
Öpüş ver, 
Bir öpüş al, öpüş ver. 
Qoy ürəklər sevinsin,  
Qəlbə fərəh, öpüş ver. 
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Ölərəm? 
Sönər şamım, ölərəm. 
Ürək açsam, söz desəm, 
O, yox desə ölərəm. 
 
Ötəcək, 
Yar, yar deyib ötəcək. 
Bülbül gülün eşqiylə 
Ölənəcən ötəcək. 
 
Öldü bülbül, 
Yar, gülsüz öldü bülbül. 
Saldılar dar qəfəsə, 
Çatladı, öldü bülbül. 
 
Özgəsinə, 
İnanma özgəsinə. 
Bel bağlama, ey könül, 
Bir başqa özgəsinə. 
 
Özümü, 
İtirmişəm özümü. 
Dilim tutulub, yara 
Deyəmmirəm sözümü. 
 
Ölməzmi, 
Can üzülər, ölməzmi? 
Ey qəfəsə salanlar, 
Bülbül gülsüz ölməzmi? 
 
Ömür çatmaz, 
Vaxt yetməz, ömür çatmaz. 
Ha yar gözlə ölüncə, 
Yar gəlməz, ömür çatmaz. 
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Pirə bu gün, 
Ocağa, pirə bu gün. 
Bu mən eşq dəlisini 
Çatdırın pirə bu gün. 
 
Pərişanam, 
Qəmliyəm, pərişanam. 
Nə dedim küsdün məndən, 
Ay halı pərişanım? 
 
Payızda, 
Bar- bağçalı payızda 
Qızlar gəlin bəzəyir, 
Toy büsatlı payızda. 
 
Rast gələ, 
“Segah” gələ, “Rast” gələ. 
Arzular kama yetə 
Yar yarına rast gələ. 
 
Razı sal, 
Razılıq et, razı sal. 
Qoyma inciyə gedə, 
Al könlümü, razı sal. 
 
Röyama gəl, 
Gəl canım, röyama gəl. 
Al ağlımı başımdan, 
Yuxuma - röyama gəl. 
 
Ram elə, 
Səcdəyə dur, ram elə.  
Oxu bülbülüm, oxu, 
Könülləri ram elə. 
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Sadəsinə, 
Səmimi, sadəsinə. 
Ürək qızdır, könül ver 
Gözəlin sadəsinə. 
 
Sərindi, 
Axar çaylar sərindi. 
Cumma eşq dəryasına, 
Eşq dəryası dərindi. 
 
Səni gözlər, 
Yar-canım səni gözlər. 
Ağlar qoyub getdiyin 
Gözlərim səni gözlər. 
 
Səhərdən, 
Yar gözlədim səhərdən. 
Yarıma qurban oldum, 
Gəldi, düşdü kəhərdən. 
 
Selə döndü, 
Su daşdı selə döndü. 
Yar görüşə gəlmədi, 
Ürəyim elə döndü... 
 
Sağalmaz, 
Yox təbibi, sağalmaz. 
Yar yarası dərindi, 
Yar yarası sağalmaz. 
 
Səndə qalsın, 
Sənindi, səndə qalsın. 
Gözümü pay göndərdim, 
Saxla, qoy səndə qalsın. 
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Sənə bağlı, 
Qalmışam sənə bağlı. 
Köntöy baxma eşqimə, 
Getməyim sinə dağlı. 
 
Sağalmaz, 
Can, təbibim, sağalmaz. 
Ha məlhəm qoy, ha sarı, 
Yar yarası sağalmaz. 
 
Sözü gəldi, 
Səsləndim, sözü gəldi. 
Qapım tıp-tıp döyüldü, 
Gözümə gözü gəldi. 
 
Sağaldım, 
Sağalmazdım, sağaldım. 
İsmi pünhanım gəldi, 
Dəydi əli, sağaldım. 
 
Səninəm, 
Səninləyəm, səninəm. 
Dünyada təkim sənsən, 
Təkim, bircəm, səninəm. 
 
Sorağı, 
Nə xəbəri, sorağı, 
Yar o gedən gedibdi, 
Nə səsi, nə sorağı?! 
 
Sözüm qaldı, 
Söhbətim, sözüm qaldı. 
Ürəyimi apardı, 
Gözündə gözüm qaldı. 



 205 

Sevərsən, 
Düşər eşqə, sevərsən. 
Dəymə sənsiz qəlbimə, 
Sən Allahı sevərsən. 
 
Səndən gözəl, 
Tək-tənham, səndən gözəl 
Gör bir varmı, özün de, 
Dünyada səndən gözəl? 
 
Sənin olsun, 
Xoş yığval sənin olsun. 
İstərəm, ay gözəl qız, 
Gözlərin mənim olsun. 
 
Sürmələ, 
Bax aynaya, sürmələ. 
Tellərinə sığal çək, 
Gözü-qaşı sürmələ. 
 
Silkin gəl, 
Sığallan gəl, silkin gəl. 
Baxışın alsın canım, 
İlk eşqim gəl, ilkim gəl. 
 
Sonu sən, 
Ay ümidim, sonu sən. 
Bu sevda dəli sevda, 
Əzəli sən, sonu sən. 
 
Süzüldü, 
Ala gözlər süzüldü. 
Şeytan araya girdi, 
Əlim yardan üzüldü. 
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Sağalmaz, 
Sarğı tutmaz, sağalmaz. 
Qılınc kəsən sağalar, 
Eşq yarası sağalmaz. 
 
Sındırdı,  
Eşqimi yar sındırdı. 
Əyilməz şah vüqardım,  
Vüqarımı sındırdı. 
 
Sən məni, 
İncitdin nədən məni? 
Ağlar qoyduğun azmış, 
Oda saldın sən məni. 
 
Saralar, 
Həsrət çəkən saralar. 
Qövr eləyir, göynədir 
Yarım vuran yaralar. 
 
Sevinsin, 
Gülsün, gözlər sevinsin. 
Yar yara könül verib, 
Sevən qəlblər sevinsin. 
 
Sözə bağlı, 
Olar söz sözə bağlı. 
Işarə vermir gələm, 
Qalmışam gözə bağlı. 
 
Səsim ol, 
Sazım, sözüm, səsim ol. 
Qız, tənha üzülürəm, 
Gəl can alan kəsim ol. 
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Sənindi, 
Qurban sənə, sənindi. 
Gözlərim səndə qalıb, 
Ürəyim də sənindi. 
 
Silmədin, 
Dərd verdin, qəm silmədin. 
Cəfa çəkdim, can qoydum, 
Yar, qədrimi bilmədin. 
 
Səni mən, 
Tale bildim səni mən. 
Dünyaya dəyişmərəm 
Yar gözəlim, səni mən. 
 
Su atdım, 
Getdi yarım, su atdım. 
Arxasınca göz yaşım 
Ürəyimə axıtdım. 
 
Sındırmışam, 
Salmışam sındırmışam. 
Heç özüm də bilmədən, 
Bir könül sındırmışam. 
 
Sən varsan, 
Yarım, canım, sən varsan. 
Dünya necə də gözəl, 
Nə yaxşı ki, sən varsan. 
 
Sonalar, 
Yaşılbaşlar sonalar. 
Oğlanın qaydasıdı 
Gözəlləri sonalar. 



 208 

Sonu yoxmu? 
Sonsuzmu, sonu yoxmu? 
Əzabın, işgəncənin 
Gözəlim, sonu yoxmu? 
 
Söndürmə, 
Alovlandır, söndürmə. 
Alırsan al canımı, 
Son eşqimi söndürmə. 
 
Səs gəlir, 
Gələn yardı, səs gəlir. 
Addımından duyuram, 
Demə özgə kəs gəlir. 
 
Sarılam, 
Sarıq olam, sarılam. 
Yarım gələ, atılıb 
Yar boynuna sarılam. 
 
Səbrə məni, 
Çəkməyin səbrə məni. 
Gözlərim yar gözləyir,  
Qoymayın qəbrə məni. 
 
Sözə gəlmə, 
Söhbətə, sözə gəlmə. 
Pünhan gəz, pünhan dolan, 
Amandı, gözə gəlmə. 
 
Sağalmaz, 
Yaram qanar, sağalmaz. 
Təbibi, məlhəmi yar, 
Yar gəlməsə sağalmaz.   
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Sən gedən, 
Günüm ağlar sən gedən. 
Gözlərim qanlı yaşdı, 
Yarım, canım, sən gedən. 
 
Sönməsin, 
Alovlansın, sönməsin. 
Ölüm haqdı, neyləyim, 
Eşq atəşim sönməsin. 
 
Sözə gəldik, 
Söhbətə, sözə gəldik. 
Eşqimiz ağlar qaldı, 
Nə yaman gözə gəldik? 
 
Saf eşqim, 
Saf qəlbimdi saf eşqim. 
Dəryalara qərq etdi, 
Mən yetimi saf eşqim. 
 
Sevdası var, 
Sevgisi, sevdası var. 
Qəlbi təmiz yetimin 
Saf eşqi, sevdası var. 
 
Səni gözlər, 
Tək səni, səni gözlər. 
Canım sadağandı, gəl 
Gözlərim səni gözlər. 
 
Сындырдын, 
Яйдин, гырдын, сындырдын. 
Гялби кювряк эюзялин 
Сыныг кюнлцн сындырдын. 
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Сел апарды, 
Сел эялди, сел апарды. 
Бу мян бəхтi гаранын 
Сарасын сел апарды. 
 
Сяни истяр, 
Тяк сяни, сяни истяр. 
Дярдиндян ъаным хястя, 
Йар, кюнлцм сяни истяр. 
 
Саралды, 
Эцл баğчалар саралды. 
Эюзлядим йар эялмяди, 
Göyün qaşı гаралды.  
 
Süzdü məni, 
Köntöycə süzdü məni. 
O qızın lal baxışı 
Allahım, üzdü məni. 
 
Salmayın, 
Ölər bülbül, salmayın. 
Ayırıb öz gülündən, 
Dar qəfəsə salmayın. 
 
Salmayın, 
Sözə, səsə salmayın. 
Bülbül gülsüz yaşamaz, 
Dar qəfəsə salmayın. 
 
Səsidi, 
Bu səs bülbül səsidi. 
Gül üstündə oxuyur, 
Dəli eşq həvəsidi. 



 211 

Soldu getdi, 
Açmadı, soldu getdi. 
Öldü gülün bülbülü, 
Gül tənha soldu getdi. 
 
Sənə bağlı, 
Qalmışam sənə bağlı. 
Nə “hə”, nə “yox” deyirsən, 
Gəzirəm sinə dağlı. 
 
Saldı məni, 
Tilsimə saldı məni. 
Baxdım, baxdım alışdım, 
Yandırdı-yaxdı məni. 
 
Səninləyəm, 
Səninəm, səninləyəm. 
Köçsəm, getsəm dünyadan, 
Yenə də səninləyəm. 
 
Sənin olsun, 
Sənindi, sənin olsun. 
Bu canım sənə qurban, 
Al, canım sənin olsun. 
    
Son da gəldi, 
Axır da, son da gəldi. 
Nazlı yar görüşümə 
Qırmızı donda gəldi. 
 
Sarı, gəl, 
Qandı yaram, sarı, gəl. 
Mənə sevinc olmadın. 
Dərd olmağa barı, gəl 
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Sudan keçir, 
Yollarım sudan keçir. 
Mən bu tayda qalmışam. 
Gəl məni sudan keçir. 
 
Sazlansın, 
Saz köklənsin, sazlansın. 
Yarım məclisə gəlir, 
Saz tutanlar sazlansın. 
 
Səni gözlər, 
Tək səni, səni gözlər. 
Nə yatar, nə dincələr, 
Gözlərim səni gözlər. 
 
Sər görüm, 
Yaş libası sər görüm. 
Güllər solur bağçada, 
Gözəlim, gəl dər görüm. 
 
Sordum səni, 
Hamıdan sordum səni. 
A yaxına gəlməzim, 
Gendə də yordum səni?! 
 
Siz tərəfə, 
Yol yoxdu, siz tərəfə. 
Gözümü ağlar qoyma, 
Ayaq bas biz tərəfə. 
 
Sarıdan, 
Yox yaramı sarıdan. 
Gözlədim yar gəlmədi, 
Gecə keçdi yarıdan. 
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Sən oldun, 
Yar, pənahım sən oldun. 
Hər xoş günümə ortaq, 
Hər dərdimə tən oldun. 
 
Sən verdin, 
Sən, gözəlim, sən verdin. 
Gözlərimə nur, işıq, 
Qəlbə sevinc sən verdin. 
 
Söyüdlər, 
Bulaq başı söyüdlər... 
Qızların saçlarıdı 
Salxım-salxım söyüdlər. 
 
Sel apardı,  
Sel gəldi, sel apardı.  
Çoban, evin yıxıldı, 
Saranı sel apardı. 
  
Sarasız,  
Muğam qızı Sarasız  
Göylər də ağlar qalıb,  
Xan çobansız, Sarasız. 
 
Sağalmaz,  
Yaram dərin, sağalmaz. 
Yardı  dəvam-dərmanım, 
O gəlməsə sağalmaz. 
 
Sinəmdə, 
Od-alovdu sinəm də. 
Açıq-aşkar görünən 
Yar dağıdı sinəmdə. 
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Sinə dağlı, 
Qəlb dağlı, sinə dağlı. 
Elsiz, yarsız qalmışam, 
Göz bağlı, sinə dağlı. 
 
Səndə qalsın, 
Al saxla, səndə qalsın. 
Ürəyimə ürək qat, 
İkisi də səndə qalsın. 
 
Sırqasına, 
Göz qoydum sırqasına. 
Ülvi eşqin eşqinə 
Qoymaram sırğa sına. 
 
Sınıq oldum, 
Dərd döydü, sınıq oldum. 
Od qoydun qız, bağrıma, 
Mən bağrı yanıq oldum. 
 
Söz demə, 
Çək nazını, söz demə. 
Gül de gülsün gözləri, 
Güldən ağır söz demə. 
 
Sevinsin, 
Sevinc tapsın, sevinsin. 
Bir gülüş qat ruhuma, 
Gözüm, könlüm sevinsin. 
 
Şipşirin, 
Olmaz belə şipşirin. 
Gözləri can alandı, 
Dil-dodağı şipşirin. 
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Şəfa ver, 
Son nəfəsəm, şəfa ver. 
Sən təbibim, məlhəmim, 
Qoyma ölüm, şəfa ver. 
 
Teylərəm, 
Çəkər qılınc, teylərəm. 
Mənə öz yarım gərək,  
Qeyrisini neylərəm. 
 
Tək sənsən, 
Təkim, birim, bircəmsən. 
Gözləyəcəm ölüncə, 
Canımda can tək sənəsn. 
         
Toxuyun, 
Naxış vurun, toxuyun. 
Yar eşqilə, a qızlar, 
Xalı, xalça toxuyun. 
 
Toxunsun, 
Toxundurun, toxunsun. 
Çəpik çalsın kipriklər, 
Gözlər gözə toxunsun. 
 
Tək səni, 
Təkim, bircəm, tək səni. 
A dünyanın gözəli, 
Dünyam istər tək səni. 
 
Toxusun, 
Qur hananı, toxusun. 
Qız hana arxasında 
Yara xalı toxusun. 
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Telli qızlar, 
Gül yanaq, telli qızlar 
İgidi dəli eylər, 
Toqqalı, telli qızlar. 
 
Taparam, 
Qaçma məndən, taparam. 
Ulu göylərə uçsan, 
Gələr səni taparam. 
 
Talan könlüm, 
Talandı, talan, könlüm. 
Uçdu getdi qəlbimdən, 
Yara yar olan könlüm. 
 
Tez-tez gəl, 
Yar-sevgilim, tez-tez gəl. 
Bağçam güldü, çiçəkdi, 
Gül bağçama tez-tez gəl. 
 
Talandı, 
Talan könlüm talandı. 
Bu gözəlin gözləri 
Məni məndən alandı. 
 
Toydadı, 
Toy çalınar, toydadı. 
Tez tələsin, a dostlar, 
Yarım, canım toydadı. 
 
Табаьын, 
Ойулур даш табаьын. 
Гыз, сяня нейлямишям? 
Ачылмыр гаш-габаьын. 
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Tərdimi, 
Güllər təzə-tərdimi? 
Əlim yardan üzülüb, 
Kimə deyim dərdimi? 
 
Tez-tez gəl, 
Gözüm yolda, tez-tez gəl. 
Qoyma ağlar qalım mən, 
Ağlar gözüm, tez-tez gəl. 
 
Toyda gördüm, 
Toyuydu, toyda gördüm. 
Gözüm gözəldə qaldı, 
Gözümü toyda gördüm. 
 
Tərsinə, 
Dümağ bədən, tər sinə. 
Bir söz dedim tutuldu, 
Baxdı mənə tərsinə. 
 
Tez gəlsin, 
Son nəfəsim tez gəlsin. 
Birdən ölləm, keçinnəm, 
Yara deyin tez gəlsin. 
 
Teldən ötrü, 
Durna tel, teldən ötrü 
Ölürəm, ay incə bel, 
Səndəki teldən ötrü. 
 
Tez qayıt, 
Ömrüm, günüm, tez qayıt. 
Sən gələnə qalmaram, 
Qoyma ölüm, tez qayıt. 
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Tez qayıt, 
Ağlar gözüm, tez qayıt. 
Sənsizlikdə ölərəm, 
Qoyma ölüm, tez qayıt.   
 
Təbrizdə, 
Şux tərlanlar Təbrizdə... 
Bir gözəl ağlım ala, 
Alam, qalam Təbrizdə. 
 
Telinə, 
Əl çəkəydim telinə. 
İlan kimi qıvrılıb, 
Dolanaydım belinə. 
 
Tez-tez gəl, 
Yar gözəlim, tez-tez gəl. 
Canım olan vəfadar, 
Can almağa tez-tez gəl. 
 
Tez-tez gəl, 
Təşrif buyur, tez-tez gəl. 
A canım sənə qurban, 
Can almağa tez-tez gəl. 
 
Tez gəlsin, 
Çapsın atı, tez gəlsin. 
Göz yaşlarım tükəndi, 
Deyin ölür, tez gəlsin. 
 
Titrədim, 
Gördüm yarı, titrədim. 
Üşüm-üşüm üşüdüm, 
Titim-titim titrədim. 
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Uçurma, 
Eşq məbədin uçurma. 
Qəlbimdə ucaltmışam, 
Ucalığı uçurma. 
 
Uçurdum, 
Budağımdan uçurdum. 
Gözəl uçdu əlimdən, 
Taleyimi uçurdum. 
 
Uçmağım var, 
Qol açıb uçmağım var. 
Yar gildədi ürəyim, 
Yar gilə uçmağım var. 
 
Uçurma, 
Yar, əl saxla, uçurma. 
Əhd-peymanla qurduğun 
Eşq sarayın uçurma. 
 
Ulduzum, 
Mənim tale ulduzum, 
Bir parla, bir şəfəq saç, 
Sayrışan dan ulduzum. 
 
Uçdular, 
Açıb qanad, uçdular. 
Mən gördüyüm gözəllər 
Görən hara uçdular? 
 
Üzdü məni, 
Ayrılıq üzdü məni. 
Dərd verən zalım qızı 
Uzaqdan süzdü məni. 
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Ümid var, 
Ümid elə, ümid var. 
Dərmanı yardan olsa, 
Sağalmağa ümid var. 
 
Üzüldü, 
Düşdü üzgün, üzüldü. 
Aman Allah, nə dəhşət, 
Əlim yardan üzüldü. 
 
Üzməyin, 
Əl vurmayın, üzməyin. 
Bülbülüm dözməz ölər, 
Güllərini üzməyin. 
 
Ürəyincə, 
Qəlbincə, ürəyincə 
Bir gözələ ürəkdən 
Ürək ver ürəyincə. 
 
Цзц эцлмяз, 
Гямлиди, цзц эцлмяз. 
Йарындан айрыланын 
Щеч вядя цзц эцлмяз. 
 
Ürəksizə, 
Nə deyim ürəksizə? 
Eşqi vermə, a Tanrım, 
Eşqsizə, ürəksizə. 
 
Verə nola, 
Allahım verə nola, 
Uçmağa yar qoynuna 
Qol-qanad verə, nola! 
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Vaxtı keçdi, 
Vədəsi, vaxtı keçdi. 
Dan sökülür, gün doğur, 
Görüşün vaxtı keçdi. 
 
Vermisən, 
Sağ ol, Ülkər, vermisən. 
Dönüb sevgilimgilə, 
Məktubumu vermisən. 
 
Vurdu məni, 
Ox atdı, vurdu məni, 
Oğrun baxışlarıyla 
Tərs baxdı, vurdu məni. 
 
Vermirlər, 
Bəyənmirlər, vermirlər 
Əlacı qaçmaqdadı, 
Gəl tez qaçaq, vermirlər. 
 
Viran qalıb, 
Xaraba, viran qalıb. 
Getmisən, a dilbərim, 
Ev-eşik viran qalıb. 
 
Varı neylər, 
Dövləti, varı neylər? 
Vəfalı yar axtaran 
Vəfasız yarı neylər? 
 
Vaxtında, 
Səbri yoxdu vaxtın da. 
Gözəli kəməndə sal 
Vədəsində, vaxtında. 
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Yastığa, 
Mütəkkəyə, yastığa. 
Gəl baş qoyaq, əzizim, 
Cehizliyin yastığa. 
 
Yar desəm, 
Yarım desəm, yar desəm 
Dilim, ağzım qurusun, -  
Bir də sənə yar desəm. 
 
Yatdı, ağla, 
Bəxt, yığval yatdı, ağla. 
Dəli eşqin dəlisi 
Dəryada batdı, ağla. 
 
Yandı dünyam, 
Yandı, yaxıldı dünyam. 
Yar mənə yar demədi, 
Çökdü, dağıldı dünyam. 
 
Yara qurban, 
Yar olan yara qurban. 
Yar könlümün həmdədmi. 
Yar canım yara qurban. 
 
Yanaqdan, 
Göz çəkmədim yanaqdan. 
Bir şirin öpüş aldım 
Bal süzülən dodaqdan. 
 
Yeyin gəl, 
Gözləyirəm, yeyin gəl. 
Güldür yetim bəxtimi, 
Al-qırmızı geyin gəl. 
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Yol al, gəl, 
Cığır sal gəl, yol al, gəl. 
Həsrət gözüm yol gözlər, 
Ürəyimə yol al, gəl. 
 
Yarımçıq, 
Şöhrət - şanım yarımçıq. 
Yarım dünyadan köçdü, 
Qaldı canım yarımçıq. 
 
Yat bəxtim, 
Yarsız bəxtim, yat bəxtim. 
Dünyan qara geyibdi, 
Yat yığvalım, yat bəxtim. 
 
Yatmıram, 
Keçir gecə, yatmıram. 
Yuxum ərşə çəkilib, 
Sənsizlikdi, yatmıram. 
 
Yatmıram, 
Qaçıb yuxum, yatmıram. 
Səbəbi sənə bəlli, 
Sorma niyə yatmıram?! 
 
Yatmıram, 
Yuxum qaçıb, yatmıram. 
Nə yatım, röyada da 
Gülüm, sənə çatmıram. 
 
Yandırar, 
Salar oda, yandırar. 
Aralı dur, gen dolan, 
Dərdim səni yandırar. 
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Yarı məndən, 
Can olmaz yarı məndən. 
Yalvarıram, a Tanrım, 
Ayırma yarı məndən. 
 
Yarı sən, 
Ağlar qoydun yarı sən. 
Yarımağa qoymadın, 
Yarıyasan barı, sən. 
 
Yazdadı, 
Bahardadı, yazdadı. 
Eşq, məhəbbət sevdası 
Yaz gələndə, yazdadı. 
 
Yara qaldı, 
Sındı qəlb, yara qaldı. 
Gözəlim atdı getdi, 
Sağalmaz yara qaldı. 
 
Yoxdu, yox, 
Yarım, canım yoxdu, yox. 
Can gedib, canan gedib, 
Cana məlhəm yoxdu, yox. 
 
Yetmədim, 
Sındı bəxtim, yetmədim. 
Hamı kamına yetdi, 
Mən arzuma yetmədim. 
 
Yatmışam, 
Xumarlanıb yatmışam. 
Yarı bağçada görüb, 
Gül ətrinə batmışam. 
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Yatarmı? 
Mürgüləyər, yatarmı? 
Hamılar yatsalar da, 
Divanələr yatarmı? 
 
Yada getdi, 
Yad oldu, yada getdi. 
Mən göz qoyduğum sona 
Qoşuldu yada, getdi. 
 
Yol tapam, 
Cığır tapam, yol tapam. 
Bəxtim gülə üzümə, 
Yar qəlbinə yol tapam. 
 
Yanar şamlar, 
Axşamlar yanar şamlar. 
Yarsız mənə qoşulub 
Əriyər, sönər şamlar. 
 
Yanında, 
Qalıb canım yanında. 
Səni tək buraxmaram, 
Ölləm-qallam yanında. 
 
Yarpağa məni, 
Bükmə yarpağa məni. 
Qız, əhdimi unutsam, 
Tapşır torpağa məni. 
 
Yan keçirsən, 
Dolanıb, yan keçirsən. 
Ay zalımın balası, 
Yandırıb can, keçirsən 
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Yar olmaz, 
Hər gözəldən yar olmaz. 
Gözəl alar ağlını, 
Eşqə vəfa yar olmaz. 
 
Yatmadım, 
Yar eşqiylə yatmadım. 
Könlümə könül verdi, 
Sevincimdən   yatmadım. 
 
Yaxşı yar, 
Həm pis, həm də yaxşı yar. 
Hamıya qismət olsun 
Yaxşı gözəl, yaxşı yar. 
 
Yol elə, 
Yar, cığır aç, yol elə. 
Gözlərim səni gözlər, 
Sinəm üstə yol elə. 
 
Yarı gözlər, 
Edər ah-zarı, gözlər. 
Nə yatar, nə dincələr, 
Gözlərim yarı gözlər. 
 
Yoxam mən, 
Sən yoxsansa, yoxam mən. 
Tənha qoyub getmisən, 
Bil ölmüşəm, yoxam mən. 
 
Yaşdan deyil, 
Hər ağrı yaşdan deyil. 
Mənə zülüm verən yar, 
Ürək ki, daşdan deyil. 
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Yarı sən, 
Yarımdın, yarı sən. 
Az qəlbimə toxun, dəy, 
Ay vəfasız, barı, sən. 
 
Yarı mənnən, 
Deyən yox, yarı mənnən. 
Mən fələyə neylədim, 
Ayırdı yarı mənnən? 
 
Yarıdı, 
Artıq ömür yarıdı. 
A Tanrım, qurban sənə, 
Bu yar kimin yarıdı? 
 
Yazan sənsən, 
Söz qoşan, yazan sənsən. 
Yar gəzən bağça-bağda 
Aşıq sən, ozan sənsən. 
 
Yan getdi, 
Azdı yolun, yan getdi. 
Mənim bəxtim, yığvalım 
Dəydi daşa, yan getdi. 
 
Yara dəymə, 
Dönnəm ah-zara, dəymə. 
Alırsan al canımı, 
Tək bircə yara dəymə. 
 
Yarın gəlir, 
At üstdə yarın gəlir. 
Bəzən-bərtən sığallan, 
Sevgili, yarın gəlir.  
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Yataram, 
Xumarlanar, yataram. 
Qəfil yuxuma gəlsən, 
Göz yaşıma qataram. 
 
Yanmazmı? 
Alovlanar, yanmazmı? 
Yarı əğyara uysa, 
Yanar canı yanmazmı? 
 
Yuxumda, 
Gördüm səni yuxumda. 
Dünyam behiştə döndü, 
Cənnət gördüm yuxumda. 
 
Yatmayaq, 
Gəl-gəl gülüm, yatmayaq. 
Xəyallar aləmində 
Gecə-gündüz yatmayaq. 
 
Yanmazmı, 
Yandırmazmı, yanmazmı? 
Eşqlənən dəli könül 
Düşər oda, yanmazmı? 
 
Yar desəm, 
Yarım desəm, yar desəm 
Dilim, ağzım qurusun, 
Bir də sənə yar desəm. 
 
Yaşayaq, 
İlqar verək, yaşayaq. 
Məqamdı həyat quraq, 
Bir olaq, bir yaşayaq. 
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Yar deyir, 
Yar çağırır, yar deyir. 
Qumru fəqan qoparır, 
Bir yar dərdim var deyir. 
 
Yarı var, 
Sevgilisi, yarı var. 
Durnanın yar durnası, 
Bülbülün gül yarı var. 
 
Yandırdı, 
Gəldim dada, yandırdı. 
Yalvardım öpüş aldım, 
Saldı oda, yandırdı. 
 
Yara məni, 
Üzər bu yara məni. 
Ağlamaqdan kor oldum, 
Çatdırın yara məni. 
 
Yara sarı, 
Məlhəm qoy, yara sarı, 
Ölsəm yenə gözlərim 
Baxacaq yara sarı. 
 
Йох мяним, 
Gün-güzarım йох мяним. 
Yar, юлцрям эедирям, 
Аьлайаным йох мяним. 
  

Йандым эял, 
Алышдым эял, йандым эял. 
Эюзляйирям эялмирсян, 
Ъаным садаьанды, эял. 
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Йар эялмир, 
Кцсцб йарым, йар эялмир. 
Аь buludlar аьлашыр, 
Ъаным эялмир, йар эялмир. 
 
Yazan ola, 
Yaz deyəm, yazan ola. 
Mənim qəm fəryadımı 
Göylərə yazan ola. 
 
Yalandı, 
Yalan oldu, yalandı. 
Dedilər yarın gəlir, 
Demə, hamısı yalandı. 
 
Yarı məndən, 
Qənirsiz, yarı məndən. 
Alırsan al canımı, 
Ayırma yarı məndən. 
 
Yanarmı, 
Alışarmı, yanarmı? 
Ürəkdən sevməyənin 
Heç ürəyi yanarmı? 
 
Yenidən, 
Gəl barışaq yenidən. 
Həyat gözəl, əzizim, 
Quraq həyat yenidən. 
 
Yuxumda, 
Yuxu gördüm yuxumda. 
Həyatda görüşmədik, 
Gəl görüşək yuxumda. 
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Yaraşır, 
Bir-birinə yaraşır. 
Baxın, görün necə də  
Yar yarına yaraşır. 
 
Yandırar, 
Yanar qəlbin yandırar. 
Qara göz, incə belli 
Alışdırar, yandırar. 
 
Yan keçir, 
Canım alan yan keçir. 
Eşqə salıb ağladır, 
Ağlar qoyan yan keçir. 
 
Yoxdu, yox, 
Xoş gün, ayım yoxdu, yox. 
Hamı getdi, qayıtdı, 
Yardan xəbər yoxdu, yox. 
 
Yatarmı? 
Dinclik tapar, yatarmı? 
Gecə keçir yar gəlmir, 
Yar gözləyən yatarmı? 
 
Yerə qoydum, 
Qocaldım, yerə qoydum. 
Düşdüm eşqdən, həvəsdən, 
Qılıncı yerə qoydum. 
 
Yazgınan, 
Al qələmi, yazgınan. 
Mənim nakam eşqimi 
Göz yaşımla yazginan. 
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Yola saldım, 
Gəlmişdi, yola saldım. 
Tək-tənha, damın altda 
Yenə ağlara qaldım. 
 
Yetirsin, 
Bağın barı yetirsin. 
Xudam bu gözəlləri 
İstəyinə yetirsin. 
 
Yardı, vallah, 
Yarımdı, yardı, vallah. 
At belində görünən, 
O gələn yardı, vallah. 
 
Yarsızlar, 
Yara həsrət yarsızlar. 
Siz kimi gözləyirsiz? 
Ay eldəki yarsızlar. 
 
Yaşayaq, 
Gəl, can alan, yaşayaq. 
Canbir olaq, can deyək, 
Canımda can yaşayaq. 
 
Yolla bəri, 
Dur gəl o yolla bəri. 
Əgər özün gəlməsən, 
Əksini yolla bəri. 
  
Yaram çox, 
Halım müşkül, yaram çox. 
Sənsizliyə dözməzdim, 
Neynim, özgə çaram yox.  
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Yaxına gəl, 
Gen durma, yaxına gəl. 
Oda tut, atəşə tut 
Qoy yanım, yaxına gəl. 
 
Yuxular, 
Ah yuxular, yuxular, 
Əlim yara dəyməmiş, 
Ayrı salan yuxular. 
 
Yuxumda, 
Gördüm yarı yuxumda. 
Görüşə çatar-çatmaz, 
Şimşək çaxdı yuxumda. 
 
Yay da getdi, 
Yaz çıxdı, yay da getdi. 
Bu ay gələrəm dedin, 
Gəlmədin, ay da getdi. 
 
Yalvarır, 
Hey səsləyir, yalvarır. 
Bu nə heyrət, a Tanrı, 
Bülbül gülə yalvarır. 
 
Yarı məndən, 
Yar sən, yarı məndən. 
Fələk, sənə nə deyim? 
Ayırdın yarı məndən. 
 
Yetir məni, 
Qəmərim, yetir məni. 
Yarım gözləyir məni, 
Yarıma yetir məni. 
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Yarda qaldı, 
Yar olan harda qaldı? 
Canımı qurban verdim, 
Can alan yarda qaldı. 
 
Yetməsin, 
Yetirməsin, yetməsin. 
Məni yardan edəni 
Murazına yetməsin. 
 
Yastığa, 
Mütəkkəyə, yastığa, 
Yarımla baş qoyaydım 
Haşiyəli yastığa. 
  
Yardan ötrü, 
Bar yığdım yardan ötrü. 
Siz Allah, əl vurmayın, 
Saxlaram yardan ötrü. 
 
Zəridi, 
Yar könlün dürr, zəridi. 
Ürəyimin sevinci, 
Dilimin əzbəridi. 
 
Zərim mənim, 
Zər-zibam, zərim mənim, 
Tanrım aldı əlimdən 
Yarım, Zivərim mənim. 
 
Зирвялян, 
Ешгли гялбим, зирвялян. 
Ешг дярйада ганадлан, 
Ешг даьында зирвялян. 
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Zildimi,  
Səsi pəs ya zildimi? 
Məni dilindən silən 
Ürəyindən sildimi? 
 
Zülm elə, 
Sal zülmətə, zülm elə. 
Dözə bilmirəm artıq, 
Çək qılıncı, zülm elə. 
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Müdriklərdən dərs alsaydım nə dərdim, 
Əyri yoldan doğru yola dönərdim. 

 
Tərbiyə beşik nəğməsi, ana laylasıdı, südlə gələr, 

sümüklə çıxar. Bəli, qeyrət qandan, ismət süddəndi. Hər 
ikisi ülvi olsa ülviləşər bəşər. Övlad baş ucalığı, könül 
xoşluğudu. Əsil övlad evə hörmət, elə şöhrət, xalqa baş 
ucalığı gətirər. Qabil, qadir övlad ailənin şahlığı, sultan-
lığıdı. Oğul vətəndi, qız ana. Vətəni, ananı qeyrətlilər 
qoruyar, ismətlilər ismətləndirər. Qeyrətlilərdən qeyrət-
lən, ismətlilərdən ismətlən. Xalqın yaşarılığı, xoş gələ-
cəyi, qələbəsi, təntənəsi təlimdə-tərbiyədədi. Bu kökdən 
köklən, bu müqəddəsliyə səcdə qıl... 

Əsli-kökü, adət-ənənəni uca tut, öyüd-nəsihəti başı-
na tac elə. Müdriklərdən dərs al, ağsaqqala, ağbirçəyə 
ehtiram qıl. Tamlaş, bütövləş, qəlbən təmiz, mənən zən-
gin ol, durulaş, saflaş. Abır-ismət de, hamıya qismət de. 
İnsan insanlığa, hörmət hörmətə bağlıdı. Böyüyə ehti-
ram borcdu, bu gün ona, sabah sənə. Eşitməmisən ki, 
böyüyün qədrini bilməyən böyürə-höyürə qalar? Böyük-
lərə kiçiklik etmək, ona baş əymək, səcdə qılmaq şərəf-
di, baş ucalığıdı. Bəli, qanana bir baxış da bəsdi. Unut-
ma ki, insan ölər, insanlıq qalar bu dünyada. Kişilər kö-
çər, kişilik qalar bu dünyada... 

Ədəb-ərkanı gözlə, oturuşunu-duruşunu bil. Qulaq 
as, qulaq ardına vermə. Məclislərdə ayaqda otur, başa 
çəksinlər. “Ağır otur, batman gəl”. Az danış, alçaqdan 
danış, naz danış, hikmət söylə. Eşidənlər əhsən desinlər, 
bərəkallah söyləsinlər. Məsləhətə yat, ehtiramı üstün tut. 
“Gənəşikli don gen olar”ı unutma, müdam yadda saxla. 
Nə oda  sal,  nə odlan.  Zəhmli  olma,  rəhimli  ol.  Köntöy  
baxma, göz ağartma. Nə bozar, nə qızar. Nə küs, nə küs-
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dür. Yolları yollara, telləri telə cula. Bil ki, xoşgəldin 
sevincdi, əlvida qəhər. 

Tikanlı söz qəlbi tikanlar. Qəlbi sınığın könlünü al, 
qəlbini dindir, dərdinə məlhəm ol. Zəhmətlə böyü, qey-
rətlə yaşa. Qeyrisinin kölgəsində yaşama. Min budaq ol, 
özün kölgə sal. Gələnlər kölgələnsin, dinclik tapsın. 
Ömür uzat, ömür üzmə. Üzü dönənin çırağı sönər. Bay-
quş xarabalıqda ular, bülbül gülüstanda ötər. Qanı su ilə 
yuyarlar, namusu heç nəylə. Qaydadı, irəli baxan irəli 
gedər. Geriyə boylanan geridə qalar. Həmişə işığa sarı, 
aydınlığa doğru. 

Tərbiyəsizdən tərbiyə ummaq qəbahətdir. Abırsız-
dan, zircikdən, sitaldan, cahildən, nadandan aralı. Bil ki, 
elə qalmaqal bədəsildən, bəd övladdan düşər. Cavanlıq 
elə, cahillik eləmə. Çətinə düşəndə dad-fəryad qoparma, 
götürümlü, təmkinli ol. Bil ki, dostdan çox düşmən var. 
Həqiqətdır ki, hər qaranlıq gecənin bir aydın səhəri var. 
Min dərdin də min bir dərmanı. “Kilimə bürün, elnən 
sürün”. “Çay görməmiş çirmənmə, vay görməmiş hön-
kürtü salma”. Nə qəhərlən, nə qürrələn, nə şeşələn, nə 
yekələn, nə aş, nə daş, nə yellən, nə davalan, birqərar ol. 

Qeyrətinlə, hünərinlə zəfərlən, tilsimi qır, zənciri 
parçala. İpi qırıqdan, iki yana baxandan, qırdım qaçdı-
dan aralı. Unutma ki, qorxaq da düşmən qədər təhlükəli-
di. Cəsarətli olan hər şeyə qələbə çalar. 

Dərdi-məlalı yaxına buraxma, keçər, gedər ümidilə 
yaşa. Unutma ki, qapı döyənin qapısını döyərlər. Çalış 
yad elə, dad eləmə. Əfsanə, nağıl duzlu, məzəli, şirin, 
həqiqətin üzü boz, acı... 

Düzə çək, düzə meyl elə. Halal yaşamaq can sağlığı, 
uzun ömürlülükdü, bir də könül xoşluğu. Əliəyrinin ürə-
yi də əyridi, diləyi də, üstəlik əməli də. Gözüaçıq ol, gö-
zükölgəli olma. Qəlbi ləkəlidən, könül bulandırandan 
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uzaq gəz, uzaq dolan. Yad gözdən, bəd nəzərdən, bəd 
əməldən sakın. “Azacıq aşım, ağrımaz başım” de. Bo-
ğaz boydan aşağını unutma. Gözün, könlün tox olsun. 
Hərisliyi qamçıla, dad elə, fəryad qopar, yaxına burax-
ma. Ehtiyat qıl, kələk işlədən kələkbaz olar. Kələklə gə-
lən küləklə gedər. Sovrular, heç-puç olar. Nə izi, nə tozu 
qalar. 

Əmək itirənin əməyi itər. Təmkinli, götürümlü ol, 
tez alışma. Guruldama, narın-narın yağıb ellərə-obalara 
su çilə. Heç vədə uyma əğyar sözünə. Özü bütöv, sözü 
bütöv ol. Axır sözünü əvvəlcə demə. Dinləməyi bacar, 
qarşıdakını özündən üstün, ağıllı say. Diz çökməkdənsə, 
ayaq üstə ölməyi şərəf say. Ayaq eşənlə ayaq yalayanın 
nə fərqi?! Quyruq bulama, yumruq göstər. Dostluq şər-
bətini iç. Dost yolunda candan keç. Ərk elədiyinə ürək 
qızdır, könül ver. Dikbaş olma, tay-tuş ol. 

Zəhmətə qatlan, zəhmətkeş adlan. Gözü açıq ol, gö-
zü kölgəli olma. Üz-gözünü turşutma, gülərüz ol. Mə-
nəm, mənəm demə, mənəmlik göstər. Şöhrət dalınca 
qaçma, qoy əməlinlə, arzunla özü gəlsin yanına. Qan-
qadadan aralı, dedi-qodudan kənar. Qaxınc, töhmət elə-
mə. Qəzəbdən, kindən bir şey çıxmaz, can üzər. Sülhse-
vər ol, heç vaxt qarışdırma, barışdır. Qaniçən olma, işıq 
saçan, nur paylayan, şam-çıraq tutan ol! Pambıqla baş 
kəsmək dəhşətdi, qılıncla düşmən başı kəsmək hünərdi. 
Sərraf' nəzərli, mətləb qanan ol. Ağı qaradan, yaxşını 
yamandan seçməyi bacar. Bil ki, qara rəng birlikdi, güc-
dü, qüdrətdi. Bir də matəm. Sarı sevincdi, şənlikdi. Göy 
rəng göyün rəngidi. Yaşıl təbiətin rəngidi, yaşarlığıdı, 
gözəllikdi. Ağ rəng gözlərə işıqdı, aydınlıqdı, paklıq, 
təmizlikdi. Qırmızı yaxşılıqdı, həm də qandı-qadadı. 

Müdam oxu-öyrən, kamala çat. Yerin altını da bil, 
üstünü də. Ucal, yüksəl, göylərin qoynundan ulduz dər, 
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ay dər, başın uca, alnın açıq, gözün nurlu, qəlbin təmiz 
olsun. Vətən səmalarında şimşəklən çax, düşməni yan-
dır-yax! 

Dostluqda möhkəm, düz ilqar, düz etibar ol! Əl-ələ 
ver, qol-qola gir, mətinləş, sıxlaş, nə araya girsinlər, nə 
aranı vursunlar, nə də suyu bulandırsınlar. 

Hamıya bir gözlə bax, eyni nəzərlə yanaş, ayrı-seç-
kilik salma. Abdulla Şaiq babamızın “Həpimiz bir günə-
şin zərrəsiyiz, həpimiz bir yuva pərvərdəsiyiz” hikməti-
ni həmişə qulağına sırğa elə. 

Səxavətli ol, israfçıl olma. Malının qədrini bilən, ca-
nının da qədrini bilər, elinin-obasının da. Kasıba əl tut, 
yetim-yesir sevindir, darda qalana arxa ol. Aciz olma, 
mübariz ol. Qəlbi genişin ürəyi də geniş olar, arzusu, di-
ləyi də. Bəd nəzərdən, bəd əməldən, yad gözdən sakın. 
Kəcə çəkmə, düzə çək. Cızından çıxma, yolunu azma, 
düz yola qayıt. Çıraq söndürmə, çıraq yandır, şam-çıraq 
tut, nur ələ, işıq saç.  
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Ağ qarı, 
Çirkab tutmaz ağ qarı. 
Tanrı tezcə götürsün 
Aramızdan murdarı. 
 
Azad ol, 
Qır zənciri, azad ol. 
Hünərin zəfərindi, 
Azad yaşa, azad ol. 
        
Ar elə, 
Abır-həya, ar elə. 
Elin gözü tərəzi, 
El-obadan ar elə. 
  
Ağlama, 
Bəxti qaram, ağlama. 
Yazan belə yazıbdı, 
Gözüm-könlüm, ağlama. 
 
Allaha de, 
Bəndə yox, Allaha de. 
Göyə üz tut, dərdini 
Bir olan Allaha de. 
 
Ağac başında qora, 
Bilmədim, düşdüm tora. 
O qızı məndən eləyən 
İmansız getsin gora. 
 
Arxasıza, 
Su gələ, arxa sıza. 
Arxalı dayaqlıdı, 
Arxa dur arxasıza. 
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Allahım, 
Ulu Tanrım – Allahım. 
Yaradan-yaşadanım, 
Təkim, varım, Allahım. 
 
Axtara, 
Yada sala, axtara. 
Sən kimi axtardın ki, 
Kim də səni axtara? 
  
Aydan gəlib, 
Ulduzdan, Aydan gəlib. 
Tanrı göndərən mələk 
Yar sevib, Aydan gəlib. 
 
A dünya, 
Dağıl, sökül,  a dünya. 
Haqsızlıq ərşə  çıxıb, 
Xaraba  qal, a dünya.  
 
At oynadır, 
Atlanıb, at oynadır. 
Meydan tülkülərindi, 
Tülkülər at oynadır. 
 
Allahdan, 
Bəndə umar Allahdan. 
Kömək duran Allahdı, 
Gözlə kömək Allahdan. 
 
Ağsaqqala, 
Müdrikə, ağsaqqala 
Ehtiram et, hörmət et 
Ağbirçək, ağsaqqala. 
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Ağzına qoy, 
Bal dadır, ağzına qoy. 
Artıq-əskik danışma, 
Dilini ağzına qoy. 
 
Allah verir, 
Bir Allah, Allah verir. 
Hər kəsə bəxt, qisməti, 
Ömrü də Allah verir. 
 
Axtarın, 
Yada salın, axtarın. 
Anılsın xatirələr, 
Dost-tanışı axtarın. 
 
Аьлайа, 
Аьы дейя, аьлайа. 
Мяндян цз дюндяряним 
Гябрим цстя аьлайа. 
 
Аз аьла, 
Аз синя дюй, аз аьла. 
Эедян эетди гайытмаз, 
Гайытмазы аз аьла 
 
Ağrıma, 
Ağrı görmə, ağrıma. 
Canımda can ürəyim, 
Yalvarıram, ağrıma. 
 
Adın qalsın, 
Əməlin, adın qalsın. 
Xalqa xidmət şərəfdi, 
Şərəfli adın qalsın. 
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Ar elə, 
Abır elə, ar elə. 
El töhməti yamandı, 
Düşün, daşın, ar elə. 
 
Ağlama, 
Bəsdi, yetər, ağlama. 
Yazan qara yazıbdı, 
Qara bəxtim, ağlama. 
 
Almasın, 
Tanrım verib, almasın. 
Alır alsın canımı, 
Mənliyimi almasın. 
 
Azğınlar, 
Sağ olmasın azğınlar. 
El-obaya ləkədi 
Qudurğanlar, azğınlar. 
 
Ağardı, 
Yorğun gözüm ağardı. 
Dərd çəkib, qəm yeməkdən 
Qara saçım ağardı. 
 
Alma mənnən, 
Amandı, alma mənnən. 
Alırsan al canımı, 
Yazmağı alma mənnən. 
 
Açılsın, 
Nurlu sabah açılsın. 
Tanrımın rəhmi gəlsin, 
Yatmış bəxtin açılsın. 
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Ağlayır, 
Körpə xəstə, ağlayır. 
Ana dözmür balaya, 
Ana-bala ağlayır. 
 
Ağlaram, 
Ah çəkərəm, ağlaram. 
Yetimi ağlar görsəm, 
Ağlar qalar, ağlaram. 
 
Ağrıma, 
Ağrı görmə, ağrıma. 
Ağrısan ağrıyaram, 
Can ürəyim, ağrıma. 
 
Ağla məni, 
Dəsmal al, ağla məni. 
Vaxt yetəndə gedəcəm, 
Ha sarı, bağla məni. 
  
Ağsaqqala, 
Müdrikə, ağsaqqala 
Ehtiram et, hörmət et, 
Ağbirçək, ağsaqqala. 
 
Ağzına qoy, 
Bal dadır, ağzına qoy. 
Artıq-əskik danışma, 
Dilini ağzına qoy. 
  
Allah verir, 
Bir Allah, Allah verir. 
Hər kəsə bəxt, qisməti, 
Ömrü də Allah verir.  
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Axtarın, 
Yada salın, axtarın. 
Anılsın xatirələr, 
Dost-tanışı axtarın. 
 
Adım qaldı, 
Ad aldım, adım qaldı. 
Xalqıma, millətimə 
Tər-təmiz adım qaldı. 
 
A Tanrı, 
Qurban sana, a Tanrı! 
Natavanı xəlq etdir 
Qazağıma, a Tanrı! 
     
Аьлайа, 
Аьы дейя, аьлайа. 
Мяндян цз дюндяряним 
Гябрим цстя аьлайа. 
   
Аз аьла, 
Аз синя дюй, аз аьла. 
Эедян эетди гайытмаз, 
Гайытмазы аз аьла 
 
Бахды кечди, 
Бойланды, бахды кечди. 
Цряйимя од салды, 
Шимшяктяк чахды кечди. 
 
Bağlı qalsın, 
Bağlansın, bağlı qalsın. 
Ev yıxanın qapısı 
Həmişə bağlı qalsın. 
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Bayquş ular, 
Bay ular, bayquş ular. 
Ev yıxanın evinin 
Başında bayquş ular. 
 
Bilməzdim, 
Anlamazdım, bilməzdim. 
Dünyanın faniliyin 
Mən heç belə bilməzdim. 
  
Bir də gəlməz, 
Gəlmişdi, bir də gəlməz. 
Uçdu tülək tərlanım, 
Qonmağa bir də gəlməz. 
 
Bir də gəlməz, 
Uçurdum, bir də gəlməz. 
Başıma şahlıq quşu 
Qonmağa bir də gəlməz. 
 
Барышын, 
Барыш тутун, барышын. 
Ганы суйла йуйarлар, 
Гурбан сизя, барышын. 
 
Биъ битяр, 
Биъ тохумдан биъ битяр. 
Танынмаз, билинмяздян  
Биъ доьулар, биъ битяр. 
 
Belimi, 
Əyən əydi belimi. 
Mən fələyə neyləyim, 
Qırdı fələk belimi. 
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Bir də olmaz, 
Bir gəlib, bir də olmaz. 
Natavantək ər qızdan 
Qazaxda bir də olmaz. 
      
Bəsdi de, 
Bəsdi, yetər, bəsdi de. 
Ağlar günə qalarsan, 
Elə tövbə, bəsdi de. 
 
Betərindən, 
Pisindən betərindən,  
Bu dərdə dözər canım, 
Saxlasın betərindən. 
 
Bulansın, 
Durulmasın, bulansın. 
O qəlbi çirkabları 
Çirkablıqda bulansın. 
 
Bir də gəlməz, 
Ha gəl de, bir də gəlməz. 
İslamın imamları 
Dünyaya bir də gəlməz.  
 
Bar apar, 
Yetişibdi bar, apar. 
Doldur xuru-xurcunu, 
Alma, heyva, nar apar. 
 
Bir də gələr, 
Bir gələn bir də gələr. 
İmamların Mehdisi 
Qayıdar, bir də gələr. 
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Barışaq, 
Barış tutaq, barışaq. 
Yetər küsülü qaldıq, 
Gəl öpüşək, barışaq. 
 
Bəsdi de, 
Nəfsi tox ol, bəsdi de. 
Tanrı göndərən paydı,  
Doyumlu ol, bəsdi de. 
 
Bir də verər, 
Çox çəkməz, bir də verər. 
Tanrı köməyin olar, 
Bir verdi, bir də verər.  
 
Belə gördüm, 
Yoxladım, belə gördüm. 
Dünyaya nə etibar? 
Dünyanı belə gördüm. 
 
Bulanıb, 
Küsüb, dünya bulanıb. 
Göylər ağlar qalıbdı, 
Yerlər qana bulanıb. 
 
Bəd yarı, 
A bəd əsil, bəd yarı. 
Torpaq tez çəkib alsın 
Bəd övladı, bəd yarı. 
 
Bəsdi de, 
Çək tamahı, bəsdi de. 
Fələk kələyin kəsər, 
Neyləmisən, bəsdi de. 
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Basabasdı, 
Tutatut, basabasdı. 
Dünyanın gözü kormu, 
Görmürmü basabasdı?! 
 
Bəs nə vaxt, 
Sən, ey Tanrım, bəs nə vaxt 
Qan tökən, qan içənlər 
Qırılacaq, bəs nə vaxt? 
 
Borcluyam, 
Bir borcum var, borcluyam. 
Varlığım, sağlığımla 
Bir Tanrıma borcluyam. 
 
Bəxtimə, 
Daş yamandı bəxtimə. 
Mən neyləyim, a Tanrım, 
Mənnən küsən bəxtimə? 
 
Budumu, 
Dünya bumu, budumu? 
Mən sənə bel bağladım, 
Etibarın budumu? 
 
Bağlı qaldı, 
Bağlandı, bağlı qaldı. 
Ev yıxan müxənnətin 
Qapısı bağlı qaldı. 
 
Burax getsin, 
At getsin, burax getsin. 
Dediyin sənlik deyil, 
Başını burax getsin. 
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Bir də gəl, 
Təkim, birim, bir də gəl. 
Bir yuxuma girmisən, 
Gəl taleyim, bir də gəl. 
 
Bağlı qalsın, 
Bağlansın, bağlı qalsın. 
Qapımı bağlayanın 
Qapısı bağlı qalsın. 
 
Barışın, 
Gəldi Novruz, barışın. 
Umu-küsü nə lazım, 
Qucaqlaşın, barışın. 
     
Bulanlıqlar, 
Sel-sular, bulanlıqlar. 
Dünya belə getməz ha, 
Durular bulanlıqlar. 
 
Bəri gəl, 
Getmə uzaq, bəri gəl. 
Orda ilan-çayan var, 
Körpə quzum, bəri gəl. 
 
Bir hava çal, 
Eşqliyəm, bir hava çal. 
Sümüyümü oynadan 
Şux, oynaq bir hava çal. 
 
Barışdıq, 
Güldü tale, barışdıq. 
Qurban sənə, a Tanrı, 
Yarım ilə barışdıq. 
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Bir də gələr, 
Bir gəlib, bir də gələr. 
Ha at oynatsın, çapsın, 
Qapıma bir də gələr. 
 
Bağışla, 
Vurma üzə, bağışla. 
Sən ona tay deyilsən, 
Günahını bağışla. 
 
Boğarlar, 
Boğuşdurar, boğarlar. 
Sahibi olmayanı 
Küçük kimi boğarlar. 
  
Bekara, 
Kara gəlməz bekara. 
Quyruq bular, şırvanar 
Ona, buna bekara. 
 
Budumu?  
Dünya bumu, budumu? 
Hamsı oğru, dələduz, 
Həyat bumu, budumu? 
 
Bar verər, 
Bar yetirər, bar verər. 
Hər ağacın vaxtı var, 
Öz vaxtında bar verər. 
 
Belədi, 
Belə gəlib, belədi. 
Dünya qana çalxanır, 
Görən niyə belədi? 
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Başdan keçər, 
Baş olar, başdan keçər. 
Müdriklərin kəlamı 
Qayadan, daşdan keçər. 
 
Baş qoyma, 
Düşün, daşın, baş qoyma. 
Vəfalı, vəfasızla 
Bir yastığa baş qoyma. 
 
Bu dünya, 
Sirr-sehirdi bu dünya. 
Gəlhagəldi gəlirlər, 
Köçə-köçdü bu dünya. 
 
Bir də verər, 
Bir verən bir də verər. 
Ey Tanrının bəndəsi, 
Haqlı ol, bir də verər. 
 
Borcluyam, 
Bilən bilir borcluyam. 
Bir anama, atama, 
Bir Tanrıma borcluyam. 
 
Bənzəri, 
Yox oxşarı, bənzəri. 
Su çərşənbə dupduru, 
Göz yaşının bənzəri. 
 
Bağlı qalsın, 
Bağlansın, bağlı qalsın. 
Qapılar bağlayanın 
Qapısı bağlı qalsın. 
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Bəd əllər, 
Şər gətirər bəd əllər. 
Doğram-doğram kəsilsin 
Bəd əməllər, bəd əllər. 
 
Batdı neynim, 
Ay gəldi batdı, neynim? 
Üzüm, gözüm gülmədi, 
Yığvalım yatdı, neynim? 
  
Bəxti qara, 
Gün görməz bəxti qara. 
Niyə dünyaya gəldim, 
Mən bədbəxt, bəxti qara? 
 
Belə dünya, 
Belədi, belə, dünya. 
Məni ağlar qoyandı, 
Dağıla belə dünya. 
 
Beş arşın bez, 
Ağ kəfən, beş arşın bez. 
Qismət ola, olmaya, 
Hər kəsə beş arşın bez. 
 
Büdrəmə, 
Dəli köhlən, büdrəmə. 
Həyat şirin, çətindi, 
Dar ayaqda büdrəmə. 
 
Bir dəfə, 
Könlünü ver bir dəfə. 
Bir dəfə ailə qur,  
Həyat yaşa bir dəfə. 
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Borc alma, 
Borc götürmə, borc alma. 
Qaytarmaq çətin olur, 
Sələmçidən borc alma. 
 
Bəla məndən, 
Uzaq dur, bala, məndən. 
Sonumdu, can verirəm, 
Əl çəkmir bəla məndən.  
 
Bir də olmaz, 
Bir gəlib, bir də olmaz. 
Natavan tək ər qızdan 
Qazaxda bir də olmaz. 
 
Bu dünya, 
Belə gəlib bu dünya. 
Nə qəm elə, nə qəm ye, 
Belə gedir bu dünya. 
 
Bir gün yoxam, 
Qocayam, bir gün yoxam. 
Dünyaya nə etibar, 
Bir gün var, bir gün yoxam. 
 
Belə qaldım, 
Dərd döydü, belə qaldım. 
Simamı dəyişmədim, 
Necəydim, elə qaldım. 
 
Bir gün mən də, 
Vaxt gələr bir gün mən də 
Dostlarım köçən kimi 
Köçərəm bir gün mən də. 
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Başıma qaxma, 
Tez-tez başıma qaxma. 
Alırsan al canımı, 
Səhvim başıma qaxma. 
 
Can-ciyər, 
Yardı yarım can-ciyar. 
Ata, ana candısa, 
Qardaş-bacı can-ciyar. 
 
Cəzası var, 
Yanılma, cəzası var. 
Bir könül küsdürənin, 
Min könül cəzası var. 
 
Cavanlıq, 
Hay-haraylı cavanlıq, 
Bir də geri dönməzsən, 
Yandı canım, cavanlıq. 
 
Cingildəmə, 
Az səs sal, cingildəmə. 
Səsin qulağma düşür, 
Başımda cingildəmə. 
 
Cığaldan, 
Xeyir gəlməz cığaldan. 
Tanrı bizi qorusun 
Şər yaxandan, cığaldan. 
 
Can sağlığı, 
Qoy olsun can sağlığı. 
İnsana nə lazımdı? 
Şirincə can sağlığı. 
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Can deyin, 
Can eşidin, can deyin. 
Qoy könlümüz xoş olsun, 
Can qurbana  can deyin. 
 
Чалханыр, 
Дярйа ъошур, чалханыр. 
Фялакятди бу дцнйа, 
Ган-ган дейир, чалханыр. 
 
Çiy süddü, 
Bədəsildi, çiy süddü. 
Dostuna bel bağlama, 
Əmdiyi süd çiy süddü. 
 
Çilədi, 
Yağdı, yağış çilədi. 
Ağ şırmayı muncuqlar 
Qəlbimə nur çilədi. 
 
Çarəsi yox, 
Axtarma, çarəsi yox. 
Hər şeyin çarəsi var, 
Bir ölmün çarəsi yox. 
 
Çal aşıq, 
Köklə sazın, çal aşıq. 
Əsli-Kərəm yanğısın 
Yana-yana çal, aşıq. 
 
Çalxanır, 
Aşır-daşır, çalxanır. 
Qudurğanlar əlindən 
Dünya qana çalxanır. 
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Deyən yox, 
Dərdi qandım deyən yox. 
Mən yetimin halına 
Yandım, yandım deyən yox. 
 
Dinlə məni, 
Bir eşit, dinlə məni. 
Yıxılan çətin qalxır, 
Yıxılma, dinlə məni. 
 
Daş qoydum, 
Qaya qoydum, daş qoydum. 
Yolumu bağlayanın 
Ürəyinə daş qoydum. 
 
Daşdan çıxır, 
Daş olur, daşdan çıxır. 
Mən yetimin çörəyi 
Qayadan, daşdan çıxır. 
 
Dön geri, 
Vətən oğlu, dön geri. 
Vətən darda qalıbdı 
Qayıt geri, dön geri. 
 
Duzu yox, 
Şəkəri yox, duzu yox. 
Hamıya çörək verdim, 
Çörəyimin duzu yox. 
 
Dağılsın, 
Dağ-dağ olsun, dağılsın. 
Xalqı soyan kəslərin 
Tufanası dağılsın. 
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Dərd verdi, 
Kədər verdi, dərd verdi. 
Çəkilməyən bu dərdi 
Xalqıma namərd verdi. 
 
Döndü getdi, 
Zəmanə döndü, getdi. 
Bir ocaq qalamışdım, 
Yel vurdu söndü, getdi. 
     
Dönən olma, 
Əhdindən dönən olma. 
Od ol, atəş ol, oğul, 
Alovu sönən olma. 
 
Dəyməsə, 
Bar dərilməz dəyməsə. 
Ağlın başına gəlməz, 
Başın daşa dəyməsə. 
 
Dərd verdin, 
Könül qırdın, dərd verdin. 
Yazımı boynu buruq, 
Payızımı sərt verdin. 
 
Düz ərlər, 
Haqq danışar  düz ərlər. 
Desən ki, şah ölübdü, 
Ulqumunu üzərlər. 
 
Düzəlməz, 
Düzgün olmaz, düzəlməz. 
Kökdən əyri qalxıbdı, 
Ha dirək qoy, düzəlməz. 



 259 

Dərdi çox, 
Dərmanı yox, dərdi çox. 
Dünya yaman gündədi, 
Azarı çox, dərdi çox. 
 
Dil tapın, 
Dilə gəlin, dil tapın. 
Ay kişilər, qadınlar, 
Aranızda dil tapın. 
 
Düz yola, 
Düz cığıra, düz yola. 
Gəl səmt alaq, düzələk 
Əyri yoldan düz yola.  
 
Dağa söykə, 
Dağ oğlu, dağa söykə. 
Təpədən arxa olmaz, 
Arxanı dağa söykə. 
        
Düzə çək, 
Düzlüyə çək, düzə çək. 
Xam-xəyala düşəni 
Əyri yoldan düzə çək. 
 
Dözmürəm, 
Yaxılıram, dözmürəm. 
Candan bezar olmuşam, 
Haqsızlığa dözmürəm. 
 
Duruluq, 
Tər-təmizlik, duruluq. 
İnsanın şərəfidi 
Paklıq, saflıq duruluq. 
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Dəymədik, 
Can yandırdıq, dəymədik. 
Olmazın işlər gördük, 
Bir sağ ola dəymədik. 
 
Daşdan keçir, 
Daş olur, daşdan keçir. 
Hər işim tərsə düşüb, 
Qayadan, daşdan keçir. 
 
Durmuşuq, 
Dayanmışıq, durmuşuq. 
Əllərimiz göylərdə, 
Allah deyib durmuşuq. 
 
Daş yonan, 
Qaya yaran, daş yonan, 
Əlin-qolun var olsun 
Kərpic kəsən, daş yonan. 
 
Desinlər, 
Danışsınlar, desinlər. 
Qız, ləkəsiz aynasan, 
Qoy nə deyir - desinlər. 
 
Dözmürəm, 
Dözəmmirəm, dözmürəm. 
Hər dəhşətə dözərəm, 
Yaltaqlığa dözmürəm. 
 
Dağım uçdu, 
Dağıldı, dağım uçdu. 
Babam köçdü dünyadan, 
Arxamnan dağım uçdu. 
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Daşdan çıxır, 
Daş olur, daşdan çıxır. 
Mən yetimin çörəyi 
Qayadan, daşdan çıxır. 
 
Daş bağla, 
Kəs qayanı, daş bağla. 
Daş ürək kimə gərək, 
Daş ürəyə daş bağla. 
 
Dərd vursun, 
Kədər döysün, dərd vursun. 
Allah, mərdi namərd yox, 
Qoy vursa da mərd vursun. 
 
Daş bağla, 
Qaya bağla, daş bağla. 
Daş ürək insanların 
Ürəyinə daş bağla. 
 
Dindirmə, 
Danışdırma, dindirmə. 
Əlindən cana doydum, 
Cin atına mindirmə. 
 
Dərdə düşsün, 
Namərdi dərdə düşsün 
Tapılmasın dərmanı, 
Sağalmaz dərdə düşsün. 
 
Daşdı dünya, 
Qayadı, daşdı dünya. 
Bir gözü od-alovdu, 
Bir gözü yaşdı dünya. 



 262 

Dünyadı, 
Vermir aman, dünyadı. 
Kimə xoş gün-güzaran, 
Kimə yaman dünyadı. 
 
Dərdim çox, 
Dərdə düçar, dərdim çox. 
Nə təbib, nə məlhəmim, 
Yox dərmanım, dərdim çox. 
      
Danışmaz, 
Edər diqqət, danışmaz. 
Danışsa hikmət söylər, 
Hədyan-hüdyan danışmaz. 
 
Düzəlməz, 
Əyri bitən düzəlməz. 
Əyriyə ha dirək qoy, 
Əyri ağac düzəlməz. 
 
Dan ulduzum, 
Yatma, oyan, ulduzum. 
Sən mənim taleyimsən, 
Parla, yan dan ulduzum. 
 
Dirə məni, 
Az dərdə dirə məni. 
Yar, eşqindən dəliyəm, 
Gəl apar pirə məni. 
         
Dözəmmirəm, 
Ha döz de, dözəmmirəm. 
Qövr eyləyir yaralar, 
Ağrıya dözəmmirəm. 
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Дяйяъяк, 
Дяйишяъяк, дяйяъяк. 
Мурдар ермянилярин 
Башы даша дяйяъяк. 
 
Дцдямя, 
Дцдцк чалар дцдямя. 
Щядйан-щцдйан данышар 
Аьылдан кям, дцдямя. 
 
Дейяъям, 
Демялийям, дейяъям. 
Дилими кяссяляр дя, 
Щягигяти дейяъям. 
 
Дил тапын, 
Дилляшмяйин, дил тапын. 
Щюъят-мюъят олмайын, 
Диля эялин, дил тапын. 
 
Dincə qoy, 
Dincəlsin qoy, dincə qoy. 
İnsan torpaq kimidi, 
Düşər gücdən, dincə qoy. 
 
Düşün bir, 
Bir daşın bir, düşün bir, 
Bəd əməlindən əl çək, 
Taleyini düşün bir. 
 
Daş üstə, 
İmzam durur daş üstə. 
Yaşamağa haqqın yox, 
Daş qoymasan daş üstə. 
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Dirə məni, 
Az dərdə dirə məni 
Vurğun vurdu, vuruldum, 
Gəl yetir pirə məni. 
 
Düzü, dünya, 
Az bozart üzü, dünya! 
Əyriyə yan basırsan, 
Görmürsən düzü, dünya?! 
 
Dumandı, 
Tutulub göy, dumandı. 
Əhvalımı sormayın, 
Könlüm çəndi-dumandı. 
 
Düzdədi, 
Sökdü, yıxdı, düzdədi. 
Nankor övlad, bəd övlad 
Komasını düzdədi. 
 
Doymadım, 
Doymaq olmur, doymadım. 
Yüz yaş arxada qaldı, 
Yaşamaqdan doymadım. 
 
Dinməynən, 
Danışmaynan, dinməynən. 
Dinsən dilin kəsilər, 
Lal ol, kar ol, dinməynən. 
 
De gelsin, 
Aşıq qardaş, de gəlsin. 
Bu şənlik el şənliyi, 
Koroğludan de gəlsin. 
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Dumandı, 
Dağlar başı dumandı. 
Tutqundu qəlbim kimi 
Halı xeyli zamandı. 
 
Deməsəm, 
Sınar qəlb, düz  deməsəm. 
Ölmərəmmi, a Tanrım, 
Həqiqəti deməsəm? 
 
Döngünən, 
Oğul, yurda döngünən 
Gözü yolda anamı 
Əvəzimdən öpgünən. 
 
Dolama, 
Yollar əyri, dolama. 
Ürək açdım, söz dedim, 
Az ələ sal, dolama. 
 
Enərlər, 
Axrı yoxdu, enərlər. 
Tez yuxarı qalxanlar 
Tez də yerə enərlər. 
 
Eləyəm, 
Necə varam, eləyəm. 
Dəyişməzəm, dönməzəm, 
Mən buyam, mən beləyəm. 
 
Eldən gedər, 
Obadan-eldən gedər. 
İnsan var öz evindən, 
İnsan var eldən gedər. 
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Eyhamla de, 
Başa sal, eyhamla de. 
Qəlbə toxunma, dəymə, 
Sözünü eyhamla de. 
 
El sözü, 
Elin sözü, el sözü. 
Müdriklər kəlamıdı 
Hikmət dolu el sözü. 
 
Əlindən, 
Baxışından, əlindən, 
Sağalar xəstə canım 
İxtiyarın əlindən. 
 
Əyildi, 
Əyilməzdi, əyildi. 
Qocalıq müşkül halım, 
Qəddi-qamət əyildi. 
 
Əyərmi, 
Əyri düzü əyərmi? 
Qadın əri saymasa,  
Yaşamağa dəyərmi? 
 
Əl tutun, 
Kömək durun, əl tutun. 
Mənəm-mənəm deyənlər, 
Kasıblara əl tutun. 
 
Əl tutun, 
Əl açana əl tutun. 
Əl tutmaq Əlidəndi, 
Kimsəsizə əl tutun. 
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Əsəcək, 
Qara tellər əsəcək. 
Bu dünya belə getsə, 
Qara yellər əsəcək. 
 
Ərk elə, 
Etibar qıl, ərk elə. 
Ürək açma yadlara, 
Dosta, yara ərk elə. 
 
Əl çəkin, 
Ərəblərdən əl çəkin. 
Qırdınız, qurtardınız, 
Qan içənlər, əl çəkin. 
 
Əl çirkidi, 
Əl vurma, əl çirkidi. 
Qoru namus, qeyrəti, 
Var-dövlət əl çirkidi. 
 
Əl tutun, 
Kömək olun, əl tutun. 
Ay varlı, hallı kəslər, 
Kasıblara əl tutun. 
 
Falçılar, 
Sirr-sehirdi falçılar. 
Dil tökür, dil-dil ötür 
Yalan-yulan falçılar. 
 
Fəryad olar, 
Ah-aman, fəryad olar. 
Az qan tök, az qan ağla, 
Dünyada fəryad olar. 
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Fitrəti, 
Saf ol eşqi, fitrəti. 
Ələ fürsət düşübdü, 
Vermə əldən fürsəti. 
 
Gözlərəm, 
Şamı-şölə, gözlərəm. 
İmdadıma yetməyi 
Bir Tanrıdan gözlərəm. 
 
Gedirəm, 
Köçə-köçdü, gedirəm. 
Ömrün qürub çağıdı,  
O dünyaya gedirəm. 
  
Gedər gəlməz,  
Ömürdü gedər, gəlməz. 
Halallaş el-obayla, 
Bu yolla  gedən gəlməz. 
 
Gərçəkdən, 
Sözü söylə gərçəkdən. 
Bu dünya yaranıbdı 
Həqiqətdən, gərçəkdən. 
 
Güllə dəysin, 
Güllə çax, güllə dəysin. 
Bəd oğulun başını 
Güllələ, güllə dəysin. 
 
Görmürsən, 
Gözün qandı, görmürsən. 
Dünya qana çalxanır, 
Qan selini görmürsən. 
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Göylə gedər, 
Yer bilməz, göylə gedər. 
Havalıda nə ağıl, 
Havalı göylə gedər. 
 
Görə biləm, 
Göz görə, görə biləm. 
Bu dünyanın axrını 
Ölməyəm, görə biləm. 
          
Gözəl ola, 
Gözəlim gözəl ola. 
Arzum budu, a Tanrı, 
Dünyamız gözəl ola. 
 
Gözü gülsün,  
Sevinsin, gözü gülsün.  
Qaş-qabaqlı dünyanın  
Bir kərə üzü gülsün. 
 
Gözündən, 
Qıraq qoyma gözündən. 
Yağını elə vur ki, 
Qan tökülsün gözündən. 
 
Götürməz, 
Almaz ələ, götürməz. 
Haram toxum səpənlər 
Halal məhsul götürməz. 
   
Gözləmə, 
Göz yetirmə, gözləmə. 
Hər əsli, nəsli yoxdan 
Hörmət, mərifət gözləmə. 
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Gec olar, 
Yar, gecikmə, gec olar. 
Dünyaya nə etibar, 
Tez gəl, sonra gec olar. 
 
Gözündən, 
Qədirbilməz, gözündən 
Sənə nə etmişəmsə, 
Görüm gəlsin gözündən. 
 
Görməyəm, 
Yedəklənəm, görməyəm. 
Qan-qadalar dözülməz, 
Tutula göz, görməyəm. 
 
Görmürəm, 
Kor olmuşam, görmürəm. 
Nə yaxşı ki, taleyim, 
Alçaqları görmürəm. 
 
Güman yerim, 
Sirr yerim, güman yerim.  
Inamımı qırdı dost, 
Puç oldu güman yerim. 
 
Geri dön, 
Bax geriyə, geri dön. 
Sonra peşman olarsan, 
Dön taleyim, geri dön. 
 
Gəzdirək, 
Uca tutaq, gəzdirək. 
Papaq namus rəmzidi, 
Başımızda gəzdirək. 
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Gəlməsin, 
Nəyə gəlir? Gəlməsin. 
Köçürəm bu dünyadan, 
Vəfasızım gəlməsin. 
 
Gəlməsin, 
Xoşbəxt olsun, gəlməsin. 
Sağlığımda gəlməyən 
Qəbrim üstə gəlməsin. 
 
Göz üstə qoy, 
Uca tut, göz üstə qoy. 
Sən “Qurani-Kərimi” 
Öpgünən, göz üstə qoy. 
 
Girləmək, 
Başsızlıq baş girləmək. 
Həyat yaşa, həyat qur, 
Yaramaz baş girləmək. 
 
Görərmi, 
Qismət olar, görərmi? 
Allahını unudan 
De, bir xoş gün görərmi? 
 
Görəm səni, 
Taleyim, görəm səni. 
O dünyaya köçməmiş 
Bir kərəm görəm səni.  
 
Эетмяз ща, 
Эедилмяз ща, эетмяз ща. 
Дяйишяр чархы-дювран, 
Дцнйа беля эетмяз ща. 
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Эцндян-эцня, 
Эцн кечир эцндян-эцня. 
Даьылыр, парчаланыр 
Бу дцнйа эцндян-эцня. 
 
Эеъядя, 
Чюкцб зцлмят эеъядя. 
Пяришан щал олмушам, 
Зил гаранлыг эеъядя. 
 
Эюряъям, 
Эюрмялийям, эюряъям. 
Шащларын, султанларын 
Сон кючцнц эюряъям. 
 
Güvən gəz, 
Qürurlan gəz, güvən gəz. 
Hər kəsə bel bağlama, 
Tək özünə güvən gəz. 
 
Gedəcək, 
Gələn gəlib, gedəcək. 
Eyş-işrətə qurşanma, 
Ömrün bada gedəcək. 
    
Gözlərim ağlar, 
Ağlar, gözlərim ağlar. 
Yedəklərdə qalmışam, 
Sənsiz gözlərim ağlar. 
 
Güzəşt yoxdu, 
Qayğı var, güzəşt yoxdu. 
Təlimdə, tərbiyədə  
Tələb var, güzəşt yoxdu. 
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Göz bağlar, 
Atar, satar, göz bağlar. 
Göy göz adam qorxulu, -  
Göz çıxardar, göz bağlar. 
 
Göy gözdən, 
Dadi-billah göy gözdən. 
Özünüzü qoruyun 
Bəd uğurdan, göy gözdən. 
 
Gülmədim, 
Güləmmədim, gülmədim. 
Ağlar qalan dünyada 
Hey ağladım, gülmədim. 
 
Gəlməsin,  
Keçmə ömür, gəlmə sin. 
Getsin o pis günlərim, 
Pis aylarım gəlməsin. 
 
Gələrim yox, 
Gedərim, gələrim yox. 
Gül əkdim, gül becərdim, 
Gülümü dərənim yox. 
  
Göz olsun, 
Nəzər salsın, göz olsun. 
Tanrımıza üz tutaq, 
Tanrı bizə göz olsun. 
 
Gedərlər, 
Niyyət tutar, gedərlər. 
Pirləri, ocaqları 
Pənah yeri bilərlər. 
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Göz doymur, 
Doya bilmir, göz doymur. 
Bu nə dərddi, bəladı? 
Tamah doymur, göz doymur. 
 
Güc səndə, 
Pəhləvanım, güc səndə. 
Bəs kimi gözləyirsən, 
Gir meydana, güc səndə. 
 
Günahkar, 
Axtarmayın günahkar. 
Doğru yola çəkmədik, 
Sənsən, mənəm günahkar. 
 
Ha deynən, 
Ha başa sal, ha deynən. 
Qanmaza, qandırmaza 
Nə xeyri var, ha deynən. 
 
Ha yalvar, 
Baş əy, diz çök, ha yalvar. 
Qılınc qından çıxıbdı, 
Qan tökənə ha yalvar. 
 
Harayam mən, 
Ah-nalə, harayam mən. 
Qanadı sınmış quşam, 
Nə bəxti qarayam mən. 
 
Haşadan, 
Qurtul üzdən haşadan... 
Ər oğlu ər, çəkinmə 
Bəydən, xandan, paşadan. 
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Humay quşum, 
Can quşum, Humay quşum, 
Humaya nişan taxdıq, 
Avazlan Humay quşum. 
  
Humay quşum, 
A qəmli Humay quşum, 
Humay dünyadan köçdü, 
Qan ağla, Humay quşum. 
 
Halal olsun, 
Halal al halal olsun. 
Səni doğan anaya 
Min kərə halal olsun. 
 
Hesabı yoxdu, 
Ay, gün hesabı yoxdu. 
Tarixdə qırğınların 
Sayı, hesabı yoxdu. 
 
Hövsələ, 
Böyük gücdü hövsələ. 
Neynəyim, məndə yoxdu 
Səndə olan hövsələ. 
 
Hör görüm, 
Daşdan qala hör görüm. 
A millətə zülm edən, 
Sinə dağı  gör, görüm. 
 
Hay-küydən, 
Hay-haraydan, hay-küydən 
Baş götürüb də qaçdım, -  
Qalmaqaldan, hay-küydən. 
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Hər aylar, 
Hər həftələr, hər aylar, 
Uçsun, çöksün, dağılsın 
Oğru tikən saraylar. 
 
Щюъятди, 
Йцз де, мин де, щюъятди. 
Ня ганыр, ня гандырыр, 
Щюъят оьлу щюъятди. 
 
Щаггын йох, 
Эцнащын чох, щаггын йох. 
Бир кюнцл сындырмысан, 
Йашамаьа щаггын йох. 
 
Heç nədən, 
Azdı ağlım heç nədən. 
Uydum namərd felinə, 
Düşdüm tora heç nədən 
 
Heç kəsdi, 
Heç bir kəsdi, heç kəsdi. 
Vəzifədə şah, sultan, 
Vəzifəsiz heç kəsdi. 
         
Harda qaldı, 
Gəlmədi, harda qaldı? 
Xəyal min səmtə uçdu, 
Gümanım harda qaldı? 
 
Həmdərdik, 
Dost mehriban, həmdərdik. 
Baxışlarımız eyni, 
Həmfikirik, həmdərdik. 
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Halallıq, 
Halal çörək, halallıq. 
İnsan ləyaqətidi 
Paklıq, saflıq, halallıq. 
 
Haydı dünya, 
Haraydı, haydı dünya. 
Qan tökülür, qan axır, 
Ağlardı, vaydı dünya. 
 
Halıma, 
Əhvalıma, halıma. 
Yazıq günlərə qaldım, 
Yazıq mənim halıma. 
 
Ha axtar, 
Ha eşələ, ha axtar. 
Ədalət oğurlanıb, 
Oğruları ha axtar. 
 
Ha ağla, 
Ha ağı de, ha ağla 
Gedən getdi qayıtmaz, 
Qayıtmaza ha ağla. 
 
Ha danla, 
Ha başa sal, ha danla, 
Yox sırtığın həyası, 
Həyasızı ha danla. 
  
Heç kəsə, 
Yük olmadım heç kəsə. 
Hamıya əl tutmuşam, 
Borcum yoxdu heç kəsə. 
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Haqdan gəlir, 
İlahi haqdan gəlir. 
Tanrı verən payımdı, 
Tanrıdan, haqdan gəlir. 
 
Haram olsun, 
Haram zat, haram olsun. 
Kəsdiyimiz duz-çörək 
Qoy sənə haram olsun. 
 
Haqqa sarı, 
Haqq evi haqqa sarı. 
Bina ucalt şən yaşa, 
Əl uzat haqqa sarı. 
 
Haqqa sarı, 
Boyun əy haqqa sarı. 
Boynunu vursalar da, 
Qan axıt haqqa sarı. 
 
Haqqa sarı, 
Ədalət, haqqa sarı. 
Başından vursalar da, 
Başı əy haqqa sarı. 
 
Halallıq al, 
Halalım, halallıq al. 
Verən halallıq versin, 
Alanım, halallıq al. 
 
Ha səslə, 
Ha harayla, ha səslə... 
Kar qaya da dinməzdi, 
Hay verməzi ha səslə. 
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Hikkəli, 
Haylı-küylü, hikkəli. 
Yerə, göyə sığışmaz, 
Hikkəlidi, hikkəli. 
 
Heç kəsdən, 
Qorxum-hürküm heç kəsdən. 
Nə umur, nə küsürəm, 
Bu dünyada heç kəsdən. 
 
Hərdən ağla, 
Sal yada, hərdən ağla. 
Ruhum ağlar qalıbdı, 
Yar, məni hərdən ağla. 
 
Halım yox, 
Əhvalım yox, halım yox. 
Qocalıq haldan salıb, 
Ağrıyır can, halım yox. 
 
Xoş gedər, 
Xoşhal olar, xoş gedər. 
Hamı gülsə, sevinsə, 
Allaha da xoş gedər. 
 
Xoş olar, 
Xoşhal olar, xoş olar. 
Sən yetimə əl tutsan, 
Allaha da xoş olar. 
 
Xaraba qaldı, 
Yandı, xaraba qaldı. 
Qan içənin sarayı 
Uçdu, xaraba qaldı. 
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Xoşlamaz, 
Xoşhal olmaz, xoşlamaz. 
Mənim bu dəli könlüm  
Hər yetəni xoşlamaz. 
 
Xəbərin yox, 
Xəbərsiz, xəbərin yox. 
Dünya uçur, dağılır, 
Dünyadan xəbərin yox. 
         
Xaraba qaldı, 
Uçdu, xaraba qaldı. 
Hey uladı bayqular, 
Dünya xaraba qaldı. 
 
Xəlq eyləyən, 
Yaradan, xəlq eyləyən, 
Varlığım sənə bağlı, - 
Ey bizi xəlq eyləyən. 
 
Xalçada, 
Rəng od alıb xalçada. 
Xalçaçının ürəyi 
Qonub  qalıb xalçada. 
 
Xəstədi, 
Düşüb xəstə, xəstədi. 
Ümid qalıb Tanrıya, 
Can üstədi, xəstədi. 
 
İstəyirəm, 
Görməmək istəyirəm. 
Haqsızlığa dözmürəm, 
Kor olmaq istəyirəm. 
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İşə göndər, 
İş tapşır, işə göndər. 
Qoy ərkisin, bərkisin, 
Lap çətin işə göndər.  
 
İlhamdan, 
Doğma, əziz İlhamdan 
Dünyanı ha gəz, axtar, 
Tapılarmı İlhamdan? 
 
İnnən belə, 
Kiməm ki, innən belə? 
Bəxt yatdı, yığval döndü, 
Nə həyat innən belə? 
 
İnanma, 
Ürək vermə, inanma. 
Öpüş səni aldadar, 
Hər öpüşə inanma. 
 
İnanma, 
Fırıldaqdı, inanma. 
Cadugara, falçıya, 
Cin, şeytana inanma. 
 
İtirdim, 
İtkin düşdüm, itirdim. 
Kəm ağlımın ucundan 
Dost-yarımı itirdim. 
 
İstərəm, 
İstəklindən istərəm. 
Yaradan, yaşadandan 
Şirin bir can istərəm. 
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İstəmir, 
Gözlər doymaq istəmir. 
Bu dünya, şirin dünya, 
Heç kim köçmək istəmir. 
 
İstəmə,  
Arzulama, istəmə. 
Təki canın sag olsun, 
Özgə heç nə istəmə. 
                   
Инъиди, 
Гянирсизди, инъиди. 
Бянзярсиз инъя мяхлуг, 
Инъилярдян инъиди. 
 
İtirmə, 
İtkin salma, itirmə. 
Hər şeyi itirsən də, 
Dostu, yarı itirmə. 
 
Кцл башыма, 
Гар йаьды кцл башыма. 
Унутдум досту, йары, 
Кцл олду, кцл, башыма. 
 
Кцсяр йатар, 
Кцсдцрмя, кцсяр йатар. 
Црякди-кцсяйянди, 
Ъанындан кцсяр йатар. 
 
Küsənmə, 
Arxalanma, küsənmə. 
Şən həyat qur, şən yaşa, 
Qeyrilərə küsənmə. 
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Köçər gedər, 
Köç gələr, köçər gedər. 
Ömür də köç kimidi, 
Gün gələr köçər gedər. 
 
Köçəcək, 
Gələn bir gün köçəcək. 
Bu dünya fani dünya, 
Bəy də, xan da köçəcək. 
 
Kiməm ki,  
Kimim var ki, kiməm ki? 
Bu dünya heç kimindir,  
Mən də heçəm, kiməm ki? 
 
Keçirəm, 
Şirin  candan keçirəm. 
Salamat qal, a dünya, 
Vaxt yetdi, mən köçürəm.  
 
Keçəcək, 
Qıl körpüdən keçəcək. 
Hamı ölüm şərbətin 
İçməlidi, içəcək. 
 
Kimsəsizə, 
Yön tutmaz  kimsə sizə. 
Sağ olmuş, kimdi baxan 
Yetimə, kimsəsizə?! 
         
Kəsdilər, 
Doğradılar, kəsdilər. 
Mən kimə neyləmişdim, 
Kəndirimi kəsdilər? 
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Kim bilir? 
Nə çəkirəm, kim bilir? 
Ədalət yanğısını 
Mizrab, bir də sim bilir. 
 
Kəndə gəl, 
Orda düşmə bəndə, gəl. 
Təhsilini başa vur, 
Oğul, qayıt kəndə gəl. 
 
Köçər gedər,  
Vaxt gələr, köçər gedər.  
Dünya kimə qalıbdı, 
Hər insan köçər gedər. 
 
Kömək olsun, 
An adın, kömək olsun. 
Kömək bir Allahdandır, 
Tanrıdan kömək olsun. 
 
Köçdü getdi, 
Qalmadı, köçdü getdi. 
Nakişilər çoxaldı, 
Kişilər köçdü getdi.  
  
Keç mənnən, 
Sür karvanı, keç mənnən. 
Ara-axtar dünyanı, 
Taparsanmı heç mənnən? 
 
Kömək istə, 
Köməksiz, kömək istə. 
Üz tut ulu Tanrıya, 
Tanrıdan kömək istə. 
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Kişidən törər, 
Ərdən, kişidən törər. 
Biqeyrət qeyrətsizdən, 
Kişi kişidən törər.  
 
Küləklər, 
Əsən, coşan küləklər  
Ev yıxar, evsiz qoyar, 
Dəliqanlı küləklər. 
 
Keçdi getdi, 
Karvanım keçdi getdi. 
Ömrüm də bir karvanmış, 
Tələsdi, keçdi getdi. 
 
Köçdü getdi, 
Gəlmişdi, köçdü getdi. 
Bumu ömrün vəfası? 
Qalmadı, köçdü getdi. 
 
Köçdü getdi, 
Qalmadı, köçdü getdi. 
Yamanlar meydan sular, 
Yaxşılar köçdü getdi. 
 
Kara gəlməz, 
Yaramaz, kara gəlməz. 
Əldən çıxan əyri iş 
Heç vədə kara gəlməz. 
 
Küsər səndən, 
İncitmə, küsər səndən. 
Qəlbim kövrək, incədi 
Söz demə, küsər səndən. 
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Küsənmə, 
Küsü tutma, küsənmə. 
Qonşunun dövlətinə 
Köks ötürmə, küsənmə. 
 
Kiməm ki, 
Kimim var ki, kiməm ki? 
Qohum-qardaş yad oldu, 
Bu dünyada kiməm ki? 
 
Kora çalım, 
Çəkic ver, kora çalım. 
Zay züryətin başına 
Mıx çalım, kora çalım. 
 
Keçmə məndən, 
Ərənim, keçmə məndən. 
Mən bir tülək tərlanam, 
Gəl ovla, keçmə məndən. 
 
Kədərdi, 
Günüm, ayım kədərdi. 
Qalan fani dünyadı, 
Hamı gəldi-gedərdi. 
 
Köçər gedər, 
Xainlər keçər gedər. 
Beş arşın bez tapılmaz, 
Kəfənsiz köçər gedər. 
 
Köməyim ol, 
Gərəyim, köməyim ol. 
Mənim bu dar günümdə 
Arxam ol, köməyim ol. 
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Könüldən, 
Hər ağrına könül tən. 
Ağılsız söz söyləyib, 
Düşmə gözdən, könüldən. 
 
Könlümdə qal, 
Gözümdə, könlümdə qal. 
A canım sənə qurban, 
Könlüm al, könlümdə qal. 
         
Kimə qaldı, 
Kim yazdı, kimə qaldı? 
O var-dövlət, cah-cəlal 
Kimindi, kimə qaldı? 
 
Kəmənd at, 
Dola qola, kəmənd at. 
Üçyaşar dəlisoyun 
Boğazına kəmən at. 
 
Kimsən sən, 
Köksüz, soysuz, kimsən sən? 
Oğru, quldur, baş kəsən, 
Kimlərdənsən, kimsən sən. 
 
Qocalıq, 
Qəlbi qəmli qocalıq, 
Nə tez qapımı döydü,- 
Gözü nəmli qocalıq? 
 
Qorxuram, 
Canım əsir, qorxuram. 
Nə şeytandan, nə cindən, 
Şərəfsizdən qorxuram. 
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Qanmazı, 
Dil bilməz, qanmazı 
Sel gəlsin, sel aparsın 
Qandırmazı, qanmazı. 
 
Qisməti, 
Bəxt-yığvalı, qisməti. 
Pay, qismət Tanrıdandı, 
Hər kəsin öz qisməti. 
 
Qurbandı, 
Sadağadı, qurbandı. 
Bir oğul, bir qız verən 
Tanrıma can qurbandı. 
 
Qız istə, 
Qız arzula, qız istə. 
Ata, anaya sevinc, - 
Bir ismətli qız istə. 
 
Qana dönüb, 
Qan olub, qana dönüb. 
Göz yaşlarımın seli, 
Axiban qana dönüb. 
 
Qız versin, 
Bir gözəl qız, qız versin. 
Ata, anaya fərəh 
Tanrı oğul, qız versin. 
 
Qurban olum, 
Sizlərə qurban olum. 
Sizlər Tanrı payımsız, 
Tanrıma qurban olum. 
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Qurban olum, 
Qurbanam, qurban olum. 
Mənə beş övlad verən 
Tanrıma qurban olum. 
 
Qarışın, 
Dilbir olun, qarışın. 
Qanı suyla yuyublar, 
Qan tökənlər, barışın. 
 
Qan ağlar, 
Könül göynər, can ağlar. 
Dünya dəhşət içində, 
Yer də, göy də qan ağlar. 
 
Qəbul olsun, 
Qurban kəs qəbul olsun. 
Ürəyində tutduğun 
Niyyətin qəbul olsun. 
 
Qalana dünya, 
Oda qalana dünya. 
Mən gəlmişdim, gedirəm, 
Qaldı qalana dünya. 
 
Qurd basar, 
Qurd ürəkli qurd basar. 
Dar gündə, dar ayaqda 
Dönər şirə, qurd basar. 
 
Qədərmiş, 
Yazı, qismət, qədərmiş. 
Ömür uzanmaz daha, 
Həyat bura qədərmiş. 
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Qoca dünya, 
Bu dünya, qoca dünya. 
Nədən qənim kəsildin 
Bizlərə, qoca dünya? 
 
Qurbanlıq, 
Qurban payı-qurbanlıq. 
Kasıb-kusuba əl tut, 
Ver süründən qurbanlıq. 
 
Qısqırtma, 
Qızışdırma, qısqırtma. 
Bu iti, bu tulanı 
Üstümüzə qısqırtma. 
 
Qəlbə dəymə, 
Can qəlbim, qəlbə dəymə. 
Sığala çək, sığalla, 
Pərişan qəlbə dəymə. 
 
Qurtarır, 
Çatır sona, qurtarır. 
Ömür bir karvan yolu, 
Son mənzildə qurtarır. 
 
Qədərmiş, 
Yazı, qismət, qədərmiş. 
Söndü ömür şamları, 
Həyat bura qədərmiş. 
 
Гана салма, 
Ган тюкян, гана салма. 
Аз чалхан, аз йырьалан, 
Исламы гана салма. 
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Гардашым, 
Йарындашым, гардашым. 
Юмрцмя шам-чырагсан 
Ъаным, ганым гардашым. 
 
Гядярди, 
Сонсузлуьа гядярди. 
Тящсил алмаг, юйрянмяк 
Достум, гября гядярди. 
  
Qulam mən, 
Qul oğluyam, qulam mən. 
Az sınağa çək məni, 
Bir çarəsiz qulam mən. 
 
Qarışdı, 
Ağlım çaşdı, qarışdı 
Gözümdə şimşək çaxdı, 
Ağ qaraya qarışdı. 
 
Qurtarır, 
Çatır sona, qurtarır. 
Ömür bir karvan yolu, 
Son mənzildə qurtarır. 
 
Qalacaq, 
Kim qalıb, kim qalacaq? 
Hamı gəldi-gedərdi, 
Qeyrət, ismət qalacaq. 
 
Qəmlidi, 
Qəlbim sınıb, qəmlidi. 
Əhvalımı soruşma, 
Gözüm qəmli, nəmlidi. 
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Qara neynim, 
Sazağa, qara neynim? 
Bu acı taleyimə 
Mən bəxti qara neynim? 
 
Qədərmiş, 
Yazı, qismət, qədərmiş. 
Həyatın sonu gəldi, 
Ömür bura qədərmiş. 
 
Qara bəxtim,  
Yağdı qar, qara bəxtim. 
Kimə neylədim, oldu 
Yığvalı qara bəxtim. 
 
Qalır belə, 
Dəyişmir, qalır belə. 
Gün keçir, həyat sönür, 
Bu dünya qalır belə. 
 
Qocayam, 
Qocalmışam, qocayam. 
Ömrün qürub çağıdı, 
Köçəköçəm, qocayam. 
 
Qoşulma, 
Aralı gəz, qoşulma. 
Nə nadana, xəsisə, 
Nə alçağa qoşulma. 
 
Qana salar, 
Qansızdı, qana salar. 
Qılınc, qalxan oynadar, 
Qan tökər, qana salar. 
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Qurtarmır, 
Üzülür can, qurtarmır. 
Bu nə dərddi, bəladı, 
Heç canımdan qurtarmır. 
 
Qalmazmı? 
Gözlər yaşlı qalmazmı? 
Qan tökülür, qan axır, 
Dünya yetim qalmazmı? 
 
Qaçhaqaçdı, 
Tuthatut, qaçhaqaçdı. 
Dünya əzəldən belə 
Qovhaqov, qaçhaqaçdı.  
 
Qoşa çıxdı, 
Dərd zəri qoşa çıxdı. 
Dünya, xanən dağılsın, 
Namərdlər başa çıxdı. 
 
Qəbrə sığmaz, 
Məzara, qəbrə sığmaz. 
Mənə bir qəbir yetər, 
Dərdlərim qəbrə sığmaz. 
 
Qonaqsız, 
Halım müşkül qonaqsız. 
Kimə gərək bu həyat 
Dostsuz, yarsız, qonaqsız?! 
 
Qəlb oxşa, 
Ürək güldür, qəlb oxşa. 
Bu vəfasız dünyada 
Könül xoşla, qəlb oxşa. 
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Qalacaq, 
Dünya qalır, qalacaq. 
Hamı gəldi-gedərdi, 
Bir insanlıq qalacaq. 
 
Qisməti var, 
Bəxti var, qisməti var. 
Hər kəsin bu dünyada 
Tanrıdan qisməti var. 
 
Qaçıram, 
Burax məni, qaçıram. 
Haqsızlığa dözmürəm, 
Haqqa sarı qaçıram. 
 
Qananım, 
Qandıranım, qananım. 
Nə qeydimə qalan var, 
Nə halıma yananım. 
 
Qalmasın, 
Tez get qaytar, qalmasın. 
Ürəyində nisgilin, 
Qəmi-qüssə qalmasın. 
 
Qan saldı, 
Qan törətdi, qan saldı. 
Iki qonşu dövlətin  
Arasına qan saldı. 
 
Qalacaq, 
Qalmalıdı, qalacaq. 
Mən olmasam, ay ellər, 
Dünya böşmu qalacaq? 
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Qismətdi, 
Allah verən qismətdi. 
Allahını unudan 
Qurda-quşa qismətdi. 
 
Qansız oldu, 
Şah, sultan qansız oldu. 
Millət can hayındadı, 
Canlılar cansız oldu. 
 
Qalmayıb, 
Qurtarıb, heç qalmayıb. 
Etibarsız dünyada 
Etibarlı qalmayıb. 
 
Qurusun, 
Susuz qalsın, qurusun. 
A mənə qarğış tökən, 
Dilin, ağzın qurusun. 
 
Ган олар, 
Ган тюкцляр, ган олар. 
Бир наданын ялиндян 
Ел-обада ган олар. 
   
Lənət olsun, 
Daş yağsın, lənət olsun. 
Bəd oğulda nə təqsir, 
Zatına lənət olsun. 
 
Lənət olsun, 
Lənətlə, lənət olsun. 
Ara vuran, ev yıxan 
Şeytana lənət olsun. 
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Mənim balam, 
Can balam, mənim balam, 
Ərənlər tarix yazdı, 
Aç oxu, mənim balam. 
 
Möhlət ver, 
Yaradanım, möhlət ver. 
Yazılarım yarımçıq, 
Bir azca da möhlət ver. 
 
Maydandı, 
Apar, qaytar, maydandı. 
Kişiliyə ləkədi, 
Quloyşadı, maydandı. 
  
Murdardı, 
Qan-qadadı, murdardı. 
Satqınlıqda yox tayı, 
Ev yıxandı, murdardı. 
 
Məni de, 
Mən yetimi, məni de. 
Bu dünyada kəm yığval, 
Bəxti qara məni de. 
 
Müxənnət, 
Azğın, pozğun, müxənnət. 
Elə qalmaqal salar 
Ara vuran, müxənnət. 
   
Mən bədbəxt, 
Bu mən yazıq, mən bədbəxt. 
Hamıya arxa durdum, 
Arxasızam mən bədbəxt. 
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Namusdu, 
Qoru, saxla, namusdu. 
Papaq başda kişilik, 
Papaq qeyrət, namusdu. 
 
Nardan düzəlt, 
Sıx narı, nardan düzəlt. 
Yeməklərin ləzizi - 
Nar şərab nardan düzəlt. 
 
Nədən ötrü, 
Soruş bir nədən ötrü 
Qan tökür, qan ağladır 
Dünyaya, nədən ötrü? 
           
Nə xeyri, 
Nə əlacı, nə xeyri? 
Köçür dünyam, gedirəm, 
Ağlamağın nə xeyri? 
  
Nə vaxtacan, 
Dərd, qəmim nə vaxtacan? 
Daşıyacam ah-aman 
A Tanrım, nə vaxtacan?! 
  
Nə gözəl, 
Ah, nə qəşəng , nə gözəl?! 
Bu dünyada İlahim, 
Paklıq, saflıq nə gözəl. 
 
Novruzda, 
Ər-ərənlər Novruzda 
Güləş tutar, bel əyər, - 
Arxa vurar  Novruzda. 
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Nə çarə, 
Çarəsizə nə çarə? 
Ölüm haqdı qaçılmaz, 
Qaçılmaza nə çarə? 
 
Nə var ki, 
Həya yoxsa, nə var ki? 
Utanmayandan sonra 
Oynamağa nə var ki? 
 
Nə sözüm, 
Qanmıyana  nə sözüm? 
Siz ki, məni duymadız, 
Sizə mənim nə sözüm? 
 
Niyə məndən, 
Yan keçdi niyə məndən? 
Ruhum, canım, bayatım 
Küsübdü niyə məndən? 
 
Nə qaldı, 
Nə qovğadı, nə qaldı, 
Fələk mənim başıma 
Gətirməmiş nə qaldı? 
 
Nə var ki, 
Nə olub ki, nə var ki... 
Arsız-pirsiz dünyada 
Yaşamağa nə var ki?! 
 
Nə qaldı, 
Keçdi ömür, nə qaldı? 
Fələk, bir söylə görüm 
O dünyama nə qaldı?! 
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Nə qaldı, 
Keçdi ömür, nə qaldı? 
Səksən qaldı arxada, 
Doxsanıma nə qaldı? 
 
Нейлярям, 
Ней чаларам, нейлярям. 
Йары əğyarla эюрсям, 
Бяс юлмярям, нейлярям? 
 
Nağıl dünya, 
Möcüzə, nağıl dünya, 
Yozulmamış sehirsən 
Əfsanə, nağıl dünya. 
 
Nə xəbəri, 
Nə ətər, nə  xəbəri, 
Sən dünyadan küsmüsən,  
Dünyanın nə xəbəri? 
 
Nalbəndim, 
Nal kəsənim, nalbəndim, 
Səfərim dağlaradı, 
Atı nalla, nalbəndim. 
 
Од салма, 
Од ялямя, ол салма. 
Эюз йашына дюзмцрям, 
Цряйимя од салма. 
 
Oldu, 
Doğrular yalan oldu. 
Kişilər köçdü getdi, 
Varlığımız talan oldu. 
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Olmuşam, 
Qəmlərə qərq olmuşam. 
Sınıb qolum-qanadım, 
Halı yaman olmuşam. 
 
Olmaya, 
Ölüm haqdı, olmaya. 
Beş arşın bez kəfənlik 
Qismət ola, olmaya. 
         
Olubdu, 
Dünya dönük olubdu. 
Başıma küllər olsun, 
Gədələr bəy olubdu. 
 
Oyarlar, 
Görmə, gözün oyarlar. 
Gördüyünü danışsan, 
Qara günə qoyarlar. 
 
Oynamazlar, 
Dur, toysuz oynamazlar. 
Hər kəsin öz havası, 
Hər saza oynamazlar. 
 
Oğul qalar, 
Qız köçər, oğul qalar. 
Adətimiz nə gözəl, 
Ocaqda oğul qalar. 
      
Oynatma, 
Qurban sənə, oynatma. 
Görmürsən, nə haldayam? 
Əsəbimi oynatma. 
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Olacaq, 
Geci, tezi olacaq. 
Dünya belə getməz ki, 
Dünya alt-üst olacaq. 
 
Oynayın, 
Toy Nigarın, oynayın. 
Qatarla yallı gedin, 
Süzün, səkin, oynayın. 
 
Olanda, 
Vicdan təmiz olanda 
Uzun olur ömürlər, - 
Haqq-ədalət olanda. 
 
Olarmış, 
Olmalıymış, olarmış. 
Can bilib, can verdiyin 
Dost da düşmən olarmış. 
 
Olandı, 
Olmuşlardı, olandı. 
Dünyanın ən zəngini 
Mənən zəngin olandı. 
 
Olacaq, 
Olmalıdı, olacaq. 
Əsli-kökü zaydısa, 
Mərifətsiz olacaq. 
 
Olacaq, 
Qismət nədi, olacaq. 
Bəndələr nə karədi, 
Tanrı deyən olacaq. 
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Oyanmaz, 
Yuxu dərin, oyanmaz. 
Ha harayla, ha səslə 
Yatmış bəxtim oyanmaz. 
 
Olmasın, 
Tanrım, nolar, olmasın. 
Nə dərdi-qəm, nə qüssə, 
Nə göz yaşı olmasın. 
 
O qızı çayda gördüm,  
Əlində bayda gördüm, 
Danışmadım, dinmədim, 
Ondan nə fayda gördüm?. 
 
Ölüm istə, 
Yaşama, ölüm istə. 
İsməti itirəndə 
Tanrıdan ölüm istə. 
 
Ölmür nədən, 
Öldürən ölmür nədən? 
Haqsızlıq başdan aşır, 
Haqsızlar ölmür nədən? 
 
Ömrü az, 
Ömrü gödək, ömrü az. 
Yaman günə az qalıb, 
Yaman günün ömrü az. 
          
Ötməsin, 
At, güllən boş ötməsin. 
Ağzını möhkəm saxla, 
Dilin dil-dil ötməsin. 
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Ömür istə, 
Möhlət al, ömür istə. 
Var-hal ömür uzatmaz, 
Tanrıdan ömür istə. 
 
Önə çək, 
Qabağa çək, önə çək. 
Namuslu, qeyrətlini 
Öndə saxla, önə çək. 
 
Ölsən yaxşı, 
Bilməyib, ölsən yaxşı 
Qızın azıb yolunu, 
Öldürsən, ölsən yaxşı... 
  
Ölmərəm, 
Ölməmişəm, ölmərəm. 
Bu dünyanı düz görsəm 
Heç ölmərəm, ölmərəm. 
 
Öyrədin, 
Üç yaşardı, öyrədin. 
Dəliqanlı Dilboza 
Kəmənd atın, öyrədin. 
 
Ötər keçər, 
Çən, duman ötər keçər. 
Dərd var çarə tapılmaz, 
Dərd var tez ötər keçər. 
 
Pay gəldi, 
Göydən sovqat, pay gəldi. 
Nə vaxtdı gözləyirdim, 
Bir bayatı pay gəldi. 
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Peyğəmbərim, 
Din, iman, peyğəmbərim. 
Sonuncu peyğəmbərdi 
Məhəmməd peyğəmbərim. 
 
Pozulmaz, 
Ha poz deynən, pozulmaz. 
Dəyişər dövri-zaman, 
Əhd, peyman pozulmaz. 
 
Rüzgar da, 
Əsir, tökür rüzgar da. 
Mən yetimin halına 
Qan ağlayır rüzgar da. 
 
Rəngi var, 
Solmaz zehi, rəngi var. 
Qarabağ xalçasında  
Gül əksi, gül rəngi var.  
 
Salam olsun, 
Min rəhmət, salam olsun. 
Ey məzarda yatanlar, 
Sizlərə salam olsun. 
 
Sahib sizə, 
Kim durar sahib sizə? 
Çörək verən az olar 
Yetimə, sahibsizə. 
 
Sağ olsun,  
Sağlıq olsun, sağ olsun. 
Qanadı sınmış quşam, 
Sənin canın sağ olsun. 
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Sağlam ol, 
Sağlam can ol, sağlam ol. 
Sağlamlıq gözəl nemət, 
Sağlam yaşa, sağlam ol. 
 
Sənə nə, 
Sənin ha döy, sənə nə? 
Dünya uçur, dağılır, 
Qoy dağılsın, sənə nə? 
 
Səpərlər, 
Gələr payız, səpərlər. 
Bərəkətli torpağa 
Halal toxum səpərlər. 
 
Sönən şam, 
Əriyən şam, sönən şam, 
Mənim acı taleyim 
Keçən çıraq, sönən şam. 
 
Sadiqdi, 
Eşqə sadiq Sadiqdi. 
Tağıya can məlhəmi, 
Candan əziz Sadiqdi.  
      
Solmaya, 
Vaxtsız çiçək olmaya. 
Ölüm haqdı qaçılmaz, 
Gec ola, tez olmaya. 
 
Söz olma, 
Yad dilinə söz olma. 
Səni atıb gedənin 
Ocağına köz olma. 



 306 

Сарыйам, 
Сарыг тутмур сарыйам. 
Юмрцн гцрцб чаьыды, 
Сон мянзиля сарыйам. 
 
Solmasın, 
Saralmasın, solmasın. 
Nə heç bir kəs anasız,  
Nə vətənsiz olmasın. 
 
Selədi, 
Yön yağışa, selədi. 
Bizdən olmaz zalımlar 
Bizlərə qəsd elədi. 
 
Sarıdı, 
Məlhəm qoydu sarıdı. 
Məlhəmin nə xeyri var? 
Yolum qəbrə sarıdı. 
 
Simsarı,   
Simsiz saza sim sarı. 
Dar günündə harayla 
Dostu, yarı, simsarı. 
 
Sözündən öp, 
Söhbəti, sözündən öp. 
Qocanın əllərindən, 
Körpənin gözündən öp. 
 
Sarı tel, 
Göy, ala göz, sarı tel. 
Zülfündən üç tel ayır, 
Çal yarına Sarıtel. 
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Sel səni, 
Döysün külək, yel səni. 
Namərdə baş əyincə, 
Qoy aparsın sel səni. 
      
Sağ olsun, 
Sağlıq olsun, sağ olsun. 
Kasıblıq eyib deyil, 
Təki canın sağ olsun. 
 
Sakit olmur, 
Döyünür, sakit olmur. 
Ürəyimə nə dedim 
Dincəlmir, sakit olmur?! 
 
Sözü yox, 
Nə üzü, nə sözü yox. 
Elə utandırdım ki, 
Söz deməyə sözü yox. 
 
Sağalmaz, 
Yox çarəsi, sağalmaz. 
Ha təbib ol məlhəm qoy, 
Yaman yara sağalmaz. 
 
Su salın, 
Sel yeridin, su salın. 
Ev yıxanın evinə 
Qəm calayın, su salın. 
 
Sağalmaz, 
Yox çarəsi, sağalmaz. 
Bu yara yaman yara, 
Yaman yara sağalmaz. 
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Seli gözlə, 
Səbr elə, seli gözlə. 
Haram bina uçacaq, 
Gur gələn seli gözlə. 
 
Saxlasın, 
Göz yetirsin, saxlasın.  
Atasız, anasızlar, 
Xudam sizi saxlasın. 
 
Söz demə, 
Azıb ağlı, söz demə. 
Məsləhətə yatan döy, 
Söz qaytarar, söz demə. 
 
Sim sarı, 
Götür sazı, sim sarı. 
Heç unutmaq olarmı 
Dostu, yarı, simsarı?! 
 
Sarıyam, 
Yaş doxsana sarıyam. 
Ömür keçir, gün keçir, 
Son mənzilə sarıyam. 
 
Sınacaq, 
Çox sınmazlar sınacaq. 
Dünyaya qan udduran 
Çanağında sınacaq. 
   
Salıbdı, 
Dərdə körpü salıbdı. 
Bülbülü ağlar qoyan 
Ağlar günə qalıbdı. 
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Sabahım açıl, 
Açıl, sabahım, açıl. 
Gecə köçünü çəkdi, 
Aydın sabahım, açıl. 
 
Sevinər, 
Sevinc tapar, sevinər. 
İsmətə heykəl qursam, 
Qeyrət baxar sevinər. 
 
Səpməyin, 
Qoy xam qalsın, səpməyin. 
Torpaq haram götürməz, 
Haram toxum səpməyin. 
 
Şəkər qat, 
Acı dilə şəkər qat. 
Zəhər dili şirinlə, 
Söz-söhbətə şəkər qat. 
 
Şərəfsizə, 
Qeyrətsiz, şərəfsizə 
Nə ad verim, a Tanrım, 
Məsləksiz, şərəfsizə?  
  
Şərləmə, 
Şərə salma, şərləmə. 
Onun-bunun sözüylə 
Heç bir kəsi şərləmə. 
 
Şivəndi, 
Ah-nalədi, şivəndi. 
Dünya qana çalxanır, 
Qan-qadadı, şivəndi.  
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Tay-tuşdan, 
Gendə gəzmə tay-tuşdan. 
İrəli get, ad qazan, 
Qalma geri tay-tuşdan. 
     
Tər sinə, 
Dümağ bədən, tər sinə. 
Taleyim dəydi daşa,  
Döndü yığval tərsinə. 
 
Тящсилди, 
Эюзляря нур тящсилди. 
Аьыл, камал дярйасы 
Тярбийяди, тящсилди. 
 
Танышда, 
Танышлар да, таныш да. 
Гощум-яграба гядяр 
Язизди дост, таныш да. 
 
Таныйын, 
Таныш олун, таныйын. 
Щяр кяся инанмайын, 
Дост, дцшмяни таныйын. 
 
Təmizdi,  
Tərtəmizdi, təmizdi. 
Qəlbimi Tanrım verib, 
Dupdurudu, təmizdi. 
 
Tələsmə, 
Yüz ölç, bir biç, tələsmə. 
Həyat çətin sınaqdı, 
Söz verməyə tələsmə. 
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Tərbiyə ver, 
Balana tərbiyə ver. 
Xalqıma layiq böyüt, 
Təhsil ver, tərbiyə ver. 
 
Tələs sən, 
Az sonala, tələs sən. 
Tay-tuşlar ev-eşikli, 
Ev almağa tələs sən. 
 
Toxunma, 
Gəl əl vurma, toxunma. 
Tanrıya and verirəm, 
Ürəyimə toxunma. 
 
Tutanım yox, 
Tut deyən, tutanım yox. 
Ayaq üstə qaldıran, 
Qolumdan tutanım yox. 
  
Tövbə de, 
Tap cəsarət, tövbə de. 
Çəkin bəd əməlindən, 
Tövbə elə, tövbə de. 
 
Tüstüsünə, 
Oduna, tüstüsünə 
İsinmədim, qızmadım, 
Kor oldum tüstüsünə. 
 
Tərsinə, 
Yarıtmadı tər sinə. 
Yığvalım qara geydi, 
Döndü bəxtim tərsinə. 
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Tək əlnən, 
Qanad qalxmaz tək əlnən. 
Hara gedib çıxarsan 
Tay qanadnan, tək əlnən. 
 
Tamahkar, 
Eylər bir gün tamahkar. 
Yaman günə qalacaq 
Bol sərvətli tamahkar. 
 
Təmizdi, 
Pakdı, safdı, təmizdi. 
Qəlbim də özüm kimi 
Dupduru, tərtəmizdi. 
 
Tutubdu, 
Vurub başa, tutubdu. 
Bu yığvalı qaranın 
Tutması var, tutubdu. 
 
Təlxəkdi, 
O, yaltaqdı, təlxəkdi. 
Atasına min rəhmət, 
Oğlu ondan təlxəkdi. 
 
Təmizlik, 
Şərəf-şandı təmizlik. 
İnsanın ləyaqəti -  
Paklıq, saflıq, təmizlik. 
 
Tənbeh elə, 
Ağsaqqal, tənbeh elə. 
Yolunu azanları 
Başa sal, tənbeh elə. 
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Taleyim, 
Atam, anam taleyim. 
Bacı, qardaşdan olmaz, 
Yarım, canım taleyim.  
       
Tez-tez gəl. 
Qurban sənə, tez-tez gəl. 
Baba ocağı isti, 
Qızınmağa tez-tez gəl. 
 
Tez-tez gəl, 
Gəl gözlərim, tez-tez gəl. 
Ata, ana yurdundan 
Od almağa tez-tez gəl. 
 
Tez-tez gəl, 
Gəl taleyim, tez-tez gəl. 
Yurdda  ocağımızı, 
Yandırmağa tez-tez gəl. 
  
Təbibim yox,  
Yarım yox, təbibim yox. 
Yarama məhləm qoyan 
Loğmanım, təbibim yox. 
 
Tərbiyə, 
Verin təlim-tərbiyə. 
Ana bətnindən başlar 
Ana verən tərbiyə. 
 
Tövbə de, 
Tövbə söylə, tövbə de. 
Bəsdi yetər dağıtdın, 
Allaha bax, tövbə de. 
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Tər sinəsən, 
Şux bədən, tər sinəsən. 
Haqqdan gələn sözümü 
Anlama tərsinə sən. 
         
Talandı, 
Talan könlüm talandı. 
Bizlər gəldi - gedərik, 
Qoca dünya qalandı. 
 
Tapılmaz, 
Can şirindi, tapılmaz. 
Əziz saxla, əzizlə, 
Bil qədrini, tapılmaz. 
 
Tapılmaz, 
Qoru canı, tapılmaz. 
Elə dərdə düşərsən, 
Dərdə çarə tapılmaz. 
           
Uca dünya, 
Ucadan uca dünya. 
Müdriklərin müdriki 
Əfəndi, xoca dünya. 
 
Uyu, 
Qurbanın olum, uyu. 
Gəlməyə yol tapmıram, 
Sağım çay, solum quyu. 
 
Urcah oldum, 
Bilmədim, urcah oldum. 
Taleyə, qismətə bax, 
Gör kimə urcah oldum?! 
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Uçmur da, 
Uçulmur da, uçmur da. 
Haramla tikilən ev 
Dağılmır da, uçmur da. 
 
Uçsun qoy, 
Dağılsın qoy, uçsun qoy. 
Qanla tikilən saray 
Alt-üst olsun, uçsun qoy. 
  
Uçdu getdi, 
Uçurduq, uçdu getdi. 
Humay quşu İlhamə 
Əlimizdən uçdu getdi. 
 
Uçrum olar, 
Fəlakət, uçrum olar. 
Ailə bir dövlətdi, 
Uçursan uçrum olar. 
 
Unutma, 
Diqqət kəsil, unutma. 
Hər hikməti, heyrəti 
Dinlə, eşit, unutma. 
       
Uçurun, 
Sökün, tökün, uçurun. 
Bu bina şər yuvası, 
Yerli-dibli uçurun. 
 
Uçurumdu, 
Yarğandı, uçurumdu. 
Varlı, kasıb arası 
Bir dərin uçurumdu. 
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Unutma, 
Saxla yadda, unutma. 
Ey ixtiyar sahibi, 
Allahını unutma. 
 
Unudan, 
Unudular unudan. 
Çörəyə həsrət qalar 
Haqqı- sayı unudan.  
 
Unutma, 
Yadda saxla, unutma. 
Unutsan da hər şeyi, 
Haqqı-sayı unutma. 
 
Ürəyim, 
Ürək dostum, ürəyim. 
Dünyaya bir gəlmişik, 
Qoyma köçək, ürəyim. 
 
Ürəyim, 
Can ürəyim, ürəyim, 
Səni çox incitmişəm, 
Qan ağlayan ürəyim. 
 
Üşümə, 
Üşüyürəm, üşümə. 
Varlığım, sağlığımsan, 
Can ürəyim, üşümə. 
 
Цстцн эял, 
Цстцн долан, цстцн эял. 
Аьылын, щцняринля 
Дцшмяниня цстцн эял. 
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Vaxtıdı, 
Vədəsidi,  vaxtıdı. 
Sənin zamanən deyil, 
Köçüb getmək vaxtıdı.  
 
Вахты кечди, 
Вядяси, вахты кечди. 
Елмя başım гарышды, 
Севмяйин вахты кечди. 
 
Verənim yox, 
Bir öyüd verənim yox. 
Yolumu çaşdım, azdım, 
Məsləhət verənim yox. 
 
Vaxtıdı, 
Yazın gözəl vaxtıdı. 
Burax umu-küsünü, 
Barış, görüş vaxtıdı. 
 
Vaxtıdı,  
Vaxt gəlibdi, vaxtıdı. 
Göz görmür, ağıl kəsmir, 
Artıq köçmək vaxtıdı.  
 
Yarama, 
Bir aç, bir bax yarama. 
Gəl təbib ol, məlhəm ol, 
Yara vurma yarama. 
 
Yavaş bağla, 
Yaramı yavaş bağla. 
Qanmazın, qandırmazın 
Ürəyinə daş bağla. 
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Yiyəsi var, 
Arxası, yiyəsi var. 
Mən ona doy gələrəm, 
Nə olsun yiyəsi var? 
 
Yağış istə, 
Sel-sulu yağış istə. 
Bağ-bostan bada getdi, 
Göylərdən yağış istə. 
 
Yayımız da, 
Birdi qış, yayımız da. 
Toyumuz bir olubdu, 
Bir olub vayımız da. 
  
Yada sal, 
Bir yad elə, yada sal. 
Dünyadan köçənlərin 
Adını an, yada sal. 
 
Yaltaqda, 
Qeyrət olmaz yaltaqda. 
Oğul yarına uydu, 
Ana qaldı qoltuqda. 
 
Yola gəl, 
İmana gəl, yola gəl. 
Atan-anan yazıqdı, 
Qədirbilməz, yola gəl.  
 
Yaxşı var, 
Sayseçmə var, yaxşı var. 
Ər-ərənlər adnandı, 
Yaxşıdan da yaxşı var. 
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Yetirməz, 
Düşər haldan, yetirməz. 
Şoran torpaq bağ, bostan, 
Tər şamama yetirməz. 
 
Yalvarmışam, 
Dar gündə yalvarmışam. 
Göylərə üz tutmuşam, 
Allaha yalvarmışam. 
 
Yer qoyun, 
Ağla gəlin, yer qoyun. 
A düşmən olan kəslər, 
Barışmağa yer qoyun. 
  
Yasa batsın, 
Yas tutsun, yasa batsın. 
Məni yazıq qoyanı 
Qan qussun, yasa batsın. 
           
Yuxular, 
Qarma-qarış yuxular, 
Yaman günlərə qoydun, 
Mən neynəyim yuxular? 
 
Yazan var, 
Bəxt-qisməti yazan var. 
Nə dərdimi yozanım, 
Nə qəbrimi qazan var. 
     
Yaza-yaza, 
Sevindim yaza, yaza. 
Ömrümü vurdum başa 
Xalqımdan yaza-yaza. 
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Yad elə, 
Sal yadına, yad elə. 
Yolum son mənzilədi, 
Fəryad qopar, dad elə. 
 
Yol kəsən, 
Hər yan quldur, yol kəsən. 
Kəndirin kəsiləydi 
Yol bağlayan, yol kəsən. 
  
Yollar var, 
Cığırlar var, yollar var. 
Bu dağlar çətin dağlar, 
At işləməz yollar var. 
  
Yaramaz, 
Fayda verməz  yaramaz. 
İşi tutdun möhkəm tut, 
Yarımçıq iş yaramaz. 
 
Yalqızlıq, 
Tək-tənhalıq, yalqızlıq. 
Aman, nə yaman dəhşət, 
Kimsəsizlik, yalqızlıq. 
 
Yarısın, 
Əlbir olsun, yarısın. 
Bu dünyada insanlar 
Bir-birinə yarısın. 
 
Yasam mən, 
Gah toyam, gah yasam mən. 
Neynirəm qızıl teşti 
İçinə qan qusam mən? 
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Йатар бир эцн, 
Дюзяммяз, йатар бир эцн. 
Гал гейдиня, гядрин бил 
Црякди, йатар бир эцн. 
 
Йола чяк, 
Аздым йолум, йола чяк. 
Учрумда гярг олурам, 
Тут голумдан, йола чяк. 
 
Йарамаз, 
İş йарıtmaz йарамаз. 
Лякя вурмаг, ев йыхмаq 
Кишилийя йарамаз. 
 
Yada məni, 
Satmayın yada məni. 
Dəryaya atın gedim, 
Verməyin yada məni. 
 
Yaxan dünya, 
Düzəlməz, yaxan dünya. 
Alt-üst olsun, dağılsın 
Bizə kəm baxan dünya. 
 
Yatmayın, 
Əkin, biçin, yatmayın. 
O dünyada yatarsız, 
Bu dünyada yatmayın. 
 
Yaxan oldun, 
Yandırıb, yaxan oldun. 
Çay kimi axıb getdin, 
Arxanca baxan oldum. 
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Yox mənim, 
Yar həmdəmim yox mənim. 
Ağlar günə qalmışam, 
Ağlayanım yox mənim. 
   
Йатар бир эцн, 
Дюзяммяз, йатар бир эцн. 
Гал гейдиня, гядрин бил 
Црякди, йатар бир эцн. 
 
Йола чяк, 
Аздым йолум, йола чяк. 
Учрумда гярг олурам, 
Тут голумдан, йола чяк. 
 
Yarıdı, 
Yüz illiyin yarıdı. 
Nə görüb, nə etmisən? 
Keçib ömür, yarıdı. 
 
Йарамаз, 
İş йарıtmaz йарамаз. 
Лякя вурмаг, ев йыхмаq 
Кишилийя йарамаз. 
 
Yoxdusa, 
Nə gəzirsən, yoxdusa? 
Hörmət, izzət olarmı 
Qanun-qayda yoxdusa? 
 
Yaxşıdı, 
Bunun nəyi yaxşıdı? 
Hər yan çirkab, bulanlıq, 
Yaşamasan yaxşıdı. 
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Yaxşıdı, 
Pak dolanmaq yaxşıdı. 
Nadanlar məclisindən 
Aralanmaq yaxşıdı. 
 
Yamandı, 
Halım yarsız yamandı. 
Yalvarıram, a Tanrım, 
Çat dadıma, amandı. 
 
Yaman olur, 
Yaman gün yaman olur. 
Fələyin çəkdiyi dağ 
Ah olur, aman olur. 
 
Yaşa dünya, 
Ömür sür, yaşa dünya. 
Bizlər gəldi-gedərik, 
Əbədi yaşa dünya. 
 
Yandığından, 
Od tutub yandığından 
Ləkəli ləkə yaxar, 
Alışıb yandığından. 
 
Yavadı, 
Şana deyil, yavadı. 
Az danışdır, az söylət, 
O ağızından yavadı. 
 
Yazana qaldı, 
Yozan, yazana qaldı. 
Varlılar itdi, batdı, 
Dünya yazana qaldı. 
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Yaraşmaz, 
Yaraşdırma, yaraşmaz. 
Artıq-əskik danışmaq 
Heç bir kəsə yaraşmaz. 
 
Yola ver, 
Dərya kamal, yola ver. 
Hərə bir ağıldadı, 
İnsanları yola ver. 
 
Yamana qaldı, 
Dövran yamana qaldı. 
Yaxşı köçdü dünyadan, 
Dünya yamana qaldı. 
 
Yaraşmaz, 
Yaraşdırma, yaraşmaz. 
ArxayLa söz danışmaq 
Kişiliyə yaraşmaz. 
 
Yalandı, 
Var da, hal da yalandı. 
Bizlər gəldi-gedərik, 
Qoca dünya qalandı. 
   
Yel səni, 
Döydü külək, yel səni. 
Keçmə namərd körpüdən, 
Qoy aparsın sel səni. 
        
Yozulmaz,  
Hər sirr-sehir yozulmaz. 
Dünya dönər, dəyişər, 
Dost arası pozulmaz. 
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Yamana qaldı, 
Yaman yamana qaldı. 
Kişilər gəldi, getdi, 
Dünya yamana qaldı. 
 
Yazana qaldı, 
Ümid yazana qaldı. 
Mənim acı taleyim 
Yazan, yozana qaldı. 
 
Yazda oldu, 
İşvə də, naz da oldu. 
Arzumuz çiçək açdı, 
Toyumuz yazda oldu. 
 
Yaxşılıq, 
Mərd işidir yaxşılıq. 
Əlindən gələni et, 
Yaddan çıxmaz yaxşılıq. 
 
Yarıyın, 
Kömək olun, yarıyın. 
Bir-birinizə arxa, 
Dayaq durun, yarıyın. 
 
Yun dara, 
Cəhrəni qur, yun dara. 
Başına şal yaraşır, 
Ayağına qondara. 
 
Yandırın, 
Atın oda, yandırın. 
Cəhənnəm ocağında 
Caniləri yandırın. 
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Yandırın, 
Şam gətirin yandırın. 
Bu gün od çərşənbədi, 
Ocaq çatın, yandırın. 
  
Yapışma, 
Pərçim olma, yapışma. 
Vəzifə gəldi-gedər, 
Bərk-bərk tutma, yapışma. 
 
Zəhmətlə, 
Qabarlı əl, zəhmətlə 
Ad qazan, şöhrətə çat 
Alın tərlə, zəhmətlə. 
 
Zənginlik, 
Mənən olsun zənginlik. 
Dünyada qalacaqdı 
Paklıq, saflıq, zənginlik. 
 
Zənginlər, 
Dup-durular, zənginlər. 
Var-dövlət kimə qalıb? 
Qalar mənən zənginlər. 
 
Zəncirlə, 
Qoyma gözdən, zəncirlə. 
Quduzlaşıb, qudurub, 
İti bağla, zəncirlə. 
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