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Mənim sözlərimdən söz iyi gəlmir, 

Mənim şeirlərim çox qorxuludu. 

Bilmirəm nə işdi, nə möcüzədi, 

Özüm fağır,  dərdim dəli – doludu. 
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     Şair işləyirəm, dədə 

 
Yazmağa ta sözüm yoxdu, 

Deməyə də üzüm yoxdu, 

Başqa işim, gücüm yoxdu, 
Şair işləyirəm, dədə. 
 
Dünya mənə zülmət damdı, 

Taleyimə zəhər damdı. 

                         Ömrüm səhərsiz axşamdı, 
Şair işləyirəm, dədə. 
 
İstisi yox bir  alovam, 

Can üşüdən qar, qırovam. 

Ovçusu ölmüş bir ovam, 
Şair  işləyirəm, dədə. 
 
Bütövümdən qalıb tikə, 

Tikə ilə kim ev  tikə? 

Ürkə - ürkə, çökə - çökə, 
Şair işləyirəm, dədə. 
 
Yolumu tamam qar alıb, 

Baxmaqdan gözüm qaralib, 

Allahdan borca ar alıb, 
Şair işləyirəm, dədə. 
 
Sözlərimdə ziya yoxdu, 

Riya yoxdu, maya yoxdu, 

Pərdə yoxdu, həya yoxdu. 

Şair işləyirəm, dədə. 
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Şuşada ehsan demişəm, 

Özümü qurban demişəm. 

Bəlkə də, yalan demişəm, 
Şair işləyirəm, dədə. 

 
Şairə qiymət hardadı? 

Varsa da adda-buddadı. 

Şairlik   qismət olmadı, 
Şair işləyirəm, dədə. 
 
Gözəlləri qəzəl sevir, 

Düz əlləri düz əl sevir, 

Şairləri əcəl sevir, 
Şair işləyirəm, dədə. 
 
Vüsal olmaz hər gözləmə, 

Məmməd  kimi nər gözləmə. 

Məndən sərvət, zər gözləmə 
Şair işləyirəm, dədə. 
 
Dəyirmanda dənim yoxdu, 

Soyulmalı gönüm yoxdu, 

Ağlamalı günüm çoxdu. 
Şair işləyirəm, dədə. 
 
Od  püskürən  qara  dağam, 

Min  yerdən  çattaq – çattağam. 

Mən  dağam  ki,  hələ  sağam, 

Şair  işləyirəm, dədə.                      
 
                                       20.02.07 

                      Məmməd  Araz  nəzərdə  tutulur.  
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Mən 

 
Çoxdu bu dünyada tacir, komersant,  
Mən də komersantam, söz satıram mən. 

Amma,  çoxlarından fərqim odur ki,  
Nə satsam, hamısın düz satıram mən. 
                              
Nə olsun cibimdə param yoxumdu,  
İşimdə, gücümdə haram yoxumdu, 

Cazınan, mazınan aram yoxumdu,  
Kaman satıram mən, saz satıram mən. 
 
Yeməyib, içməyib diqqət edənə,  

Diqqət etməyənə  töhmət edənə,  
Sözə qiymət qoyub  hörmət edənə,  

Həmişə,  hər zaman naz satıram mən. 
 
Əyri olanları düzləmək üçün,  

Satqın olanları dizləmək üçün,  
Söz dərk etməyəni bizləmək üçün, 

Onda da neyləyim, biz satıram mıən. 
 
Çoxdu bu dünyada tacir, komersant,  
Mən də komersantam, söz satıram mən. 

Amma,  çoxlarından fərqim odur ki,  
Nə satsam, hamısın düz satıram mən. 
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                                  Eləsin 

                                                 
Taleyim bəd gəlib, qismətim qara, 

Dağlar gedən gündən möhtacam qara. 
Qaraya ağ desəm, ağa da qara, 

El, oba qoy mənə  lənət  eləsin. 
 
O qədər ki, qan tökülüb bu dağa, 

Heç fələk də dözə bilməz bu dağa. 
Quşa dönüb şair qonsun budağa, 
Sizi o dağlara dəvət eləsin. 
 
Dost yolunda çox düşmüşəm mən dara, 
Çəkmə məni imtahana, sən, dara. 

Dar günündə hay olmasam dostlara, 
Allah mənə dar gün qismət eləsin. 
 
Ağ gəlib gözümə, gedib göz, əldən, 
Həsrətdən düşübdü qaşa gözəl, dən. 
Əgər doysam sənin kimi gözəldən, 

Allah qoy ömrümü zülmət eləsin. 
 
Kim nə bilir, Xankişinin dərdi nə? 

O bu bağdan dərmədi nə, dərdi nə? 
Əlac etsə kim şairin dərdinə, 

Allah dədəsinə rəhmət eləsin. 
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                Vətəndir   

 
Nə ləl istəyirəm, nə  bir inci, 
Küsmə bu sözümdən, nə  bir inci. 
Bu dünyada mənim üçün birinci, 
Vətəndir!.. 
 
Namərdləri düyüm - düyüm mən düyüm, 
Ətini, suyunu verim, duzduyüm. 

Əzəldən ürəkdən yazıb  düzdüyüm, 
Vətəndir!.. 
 
Axtarsan taparsan qeyrət, ar azda, 
Çox qanlar axıbdı qanlı Arazda. 

Mənim üçün Həkəri də, Araz da, 
Vətəndir!.. 
 
Qeyrəti olanlar içməz ar, anda, 
Dağda doğulanlar batdı aranda. 
Dağda doğulsam da, mənə aran da, 
Vətəndir!.. 
 
Loğmanlar çaşarlar məni yaralar, 
Məni məndən alsa, təkcə yar alar. 
İçimdə göynəyən bütün yaralar, 
Vətəndir!.. 

 
Satdı yurdu bax bu çaqqal,  bu  nadan, 
Atasını, anasını  bu  danan. 
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Budaqları min bir yerdən budanan, 
Vətəndir!.. 
 
Mən dağlar oğluyam, qartalam, gülüm, 
Qartalsız, pələngsiz mən necə gülüm. 
Solmayan çəmənim, solmayan gülüm, 
Vətəndir!..                                       
                                                         
                                                            08.02.07                                       

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

        

         Yerin görünür 
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Zilimə zil çatmaz, bəmimə də bəm, 

“Kef”imə “kef” çatmaz, dəmimə də  dəm, 
Dərdimə dərd çatmaz, qəmimə də qəm, 
Yerin görünür... 
 
Şairi  sevdirən dildi, ləhcədi  
Mənin dilim incədən də incədi. 

Duyğusuz ürəklər aysız  gecədi, 
Yerin görünür... 

 
Qəlbimi kövrəldən tənha lalədi, 
Ayrılıq nəğməsi səssiz nalədi. 

Sevgisiz bir ömür boş piyalədi, 
Yerin görünür... 

 
Mərdlər için-için od tutub yanar, 
Od tutub yansa da, yanmağın danar. 
Şamsız pərvanələr soyuqdan donar, 
Yerin görünür... 
 
Dünya belə qalmaz, mərdlər doğular, 
Əyrilərin dərsin verər doğrular. 
Dərd gölündə ancaq mərdlər boğular,  
Yerin görünür... 
 
Vətənində qərib olmaq yamandı,  
Dağ deməkdən dodaqlarım qanadı. 
Dərbənd bacım, Təbriz, Göyçə anamdı, 

Yerin görünür...  
                                               10.05.2010 
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              Var ol səni, var ol dünya 
   

Heydər kimi ahıl verdin, 
              Var ol səni, var ol dünya! 

 İlham kimi oğul verdin 
   Var ol səni, var ol dünya! 

 
Bulaqlar çaya qovuşub, 
Bu tay o taya qovuşub. 

Xəzər dünyaya qovuşub,                                        
Var ol səni, var ol dünya! 

 
Millətindən pasiban var,  
Muğamatdan nigaran var. 

Nə yaxşı ki, Mehriban var,                                     
Var ol səni, var ol dünya! 

 
Çox-çox suları durultdun,  
Çoxuna lənət oxutdun. 
Heydərə rəhmət oxutdun,                                       

           Var ol səni, var ol dünya! 
 

Vermisən qeyrəti bura,  
Vermisən sərvəti bura. 
Vermisən cənnəti bura,                                  
Var ol səni, var ol dünya! 

 
 

Qabaqdadı cah-cəlalın, 
Daha yoxdu qeylü-qalın. 
Ömürlük var ağsaqqalın,  
Var ol səni, var ol dünya! 

 
Bir ruzi var hər ayaqda, 



Xankişi  Bəxtiyar  

 12 

Çarə olmaz olacaqda. 

Kömək oldun dar ayaqda,  
Var ol səni, var ol dünya! 
 
Bağçalarda bar görürəm, 
Yaltaqları xar görürəm. 

Yaxşı yuxular görürəm,  
Var ol səni, var ol dünya! 
 
Yoxa çıxsa qəmu-hicran, 
Bütöv olsa Azərbaycan, 
Deyəcəyəm axıracan,                                        

Var ol səni, var ol dünya!    
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             Mənim sözlərimdən söz iyi gəlmir   

 
Mənim sözlərimdən söz iyi gəlmir, 
Mənim şeirlərim çox qorxuludu. 
Bilmirəm nə işdi, nə möcüzədi, 
Özüm fağır, dərdim dəli – doludu. 
 
Mənim sözlərimdən söz iyi gəlmir. 
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Ağır gəlir bir-birindən hər ilim. 

Tək bircə sözümü ayaq-baş desəm, 
Doğransın qoy dilim  lap dilim-dilim. 
 
Ağrı – acılarım çox dərindədi, 
Qar ələnib baharıma, yayıma. 

Hərə öz kefində, aləmindədi, 
Bir nəfər hay verən yoxdu hayıma. 
 
Dinəmmirəm, dinsəm məni boğarlar, 
Sözlərim başıma yaxşı turp əkir. 

Batır orda –burda  bizim oğullar, 
Gəlib əcnəbilər burda kef çəkir. 
 
Sırsıra bağlayıb yolum, qənşərim, 
Bir qəpik  vermirlər bircə sözümə. 
Mənim qənimimdi qələm, dəftərim, 
Qırx ildi qazıram qəbir özümə. 

 
Taleyim, qismətim yoxdu yerindən, 
Nə bağım var, nə bağçam, nə barım. 
Heç olmasa yarımadım birindən, 
Vəfasız çıxdılar bütün dostlarım. 

 
Hər tində bir dükan, budka açırıq, 
Doymayır qarnımız, içimiz bizim. 

Zibil qaynadırıq, hoqqa açırıq, 
Birləşsək beşimiz, üçümüz bizim. 
 
Göyçə, Şuşa dərdi ağladır məni, 

Sarvanım ölübdü, karvanım yoxdu. 
Ağrılar yamanca ağrıdır məni, 

Loğmanım ölübdü, dərmanım yoxdu. 
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Öldü arılarım, qaldım pətəksiz, 

Beynimə qan sızıb, başım ağarıb. 
Oxuya bilmirəm, daha eynəksiz, 

Saqqalım ağarıb, qaşım ağarıb. 
 
Mənim sözlərimdən söz  iyi gəlmir, 

Bunu yaxşı duyur, bilir aqillər. 
Bu bir həqiqətdir acı olsa da, 

Xalqı saya salmır  vəzir, vəkillər. 
 
Aşıq  yoxa çıxıb, caz minib dəbə, 
Kaman dəyişibdi, ud  dəyişibdi. 

Örkən həmin örkən, çul həmin çuldu, 
Hər şey yerindədi, ad dəyişibdi. 
 
Mənim sözlərimdən söz  iyi gəlmir, 
Bazarda satırlar itin  ətini. 

Dünyanın axırı gəlib deyəsən, 
Düşünən heç yoxdu axirətini. 

 
 
Mənim sözlərimdən söz  iyi gəlmir, 

Xoşlayırıq böhtan deyək, şər deyək. 
Elə bil gözümüz tamam tutulub, 

Xoşlamırıq ər oğluna ər deyək. 
 
Bu millətin vallah yoxdu oxşarı, 

Üz – üzə gələndə mələk olurlar. 
Atırlar vicdanı, insafı, arı, 
Arxaya keçəndə kələk olurlar. 
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Tənha qaldım, uçub getdi mələyim, 

Ürkəm öldü bir yaşına çatmamış. 
Can vermərəm yüzü  gələ  fələyin, 

Haca gedib şeytana daş  atmamış. 
 
Mənim sözlərimdən söz iyi gəlmir, 
Mənim şeirlərim çox qorxuludu. 

Bilmirəm nə işdi, nə möcüzədi, 
Özüm fağır, dərdim dəli – doludu. 

          
                                          17.10.2005                                                        
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

                                Çıxmır yadımdan  
 

Baxtım küsüb məndən, adıma gəlmir, 
Nə qohum, nə bir yad dadıma gəlmir. 

Anadan olduğum yadıma gəlmir 
Öldüyüm günlərim çıxmır yadımdan. 
 
Hara gedirəmsə, tələ görürəm,  
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Tələnin yanında kələ görürəm. 

Gecə yatanda da şələ görürəm, 
Öldüyüm günlərim çıxmır yadımdan. 

Az - maz çatmır,  haqlamışam altmışı,  

Çox görmüşəm yayda, baharda qışı. 
O qədər yağıbdı həsrət yağışı, 

Öldüyüm günlərim çıxmır yadımdan. 
 
Sarvanı olmayan karvanlardanam,  
Taleyi dul qalan cavanlardanam, 
Gəmisi dəryada batanlardanam, 
Öldüyüm günlərim çıxmır yadımdan. 
 
Heç kəs inciməsin haqlı sözümdən,  
Özüm də küsürəm bəzən özümdən. 
Dünyada nə varsa, düşüb gözümdən, 

Öldüyüm günlərim çıxmır yadımdan. 
 
 

Vüsal  həsrət – həsrət yüyürəcəkdir,  
Bu həsrət çoxunu göynədəcəkdir, 
Ölümlü günlərim göyərəcəkdir, 

Öldüyüm günlərim çıxmır yadımdan. 
 
Quru yollarımı yaşa saldılar, 
Azdırıb səmtini daşa saldılar. 

Dəyişib yazımı, qışa saldılar, 
Öldüyüm günlərim çıxmır yadımdan. 

 
Öləni də mənəm, diri də mənəm, 
Fağırı da mənəm, nəri də mənəm. 
Günahsız öləndən biri də mənəm, 

Öldüyüm günlərim çıxmır yadımdan.  
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10.05.2010 

                                                                                
                 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                          
 
 
 

                      Uçub göyə gedəcəm    
 

Dərdə dözmək çətindi, 
Mərdə dözmək çətindi, 

Yerdə gəzmək çətindi, 
Uçub göyə gedəcəm. 
 
Yurd da məndən bezibdi, 
Mərd də məndən bezibdi, 
Dərd də məndən bezibdi, 

Uçub göyə gedəcəm. 
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Qışın vaxtı ötübdü, 

Yaşın vaxtı ötübdü, 
Başın vaxtı ötübdü, 

Uçub göyə gedəcəm. 
 
Başda başlıq qalmayıb, 

Yaşda yaşlıq qalmayıb, 
Huşda huşluq qalmayıb, 

Uçub göyə gedəcəm. 
 
Düzdə düzlük qalmayıb, 
Üzdə üzlük qalmayıb, 

Sözdə sözlük qalmayıb, 
Uçub göyə gedəcəm. 

 
Çətin ki, duya nadan, 
Dərddi məni qaynadan. 

Baş açmıram dünyadan, 
Uçub göyə gedəcəm. 
 
Kürü sahibsiz qalıb, 

Piri sahibsiz qalıb, 
Sürü sahibsiz qalıb, 

Uçub göyə gedəcəm. 
 
Külü tərpətmək olmur, 

Kolu tərpətmək olmur. 
Dili tərpətmək olmur, 

Uçub göyə gedəcəm. 
 
İşlər yaman şuluxdu, 
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Dərd də durdu, duruxdu. 

Baş  qoymağa yer  yoxdu,  
Uçub  göyə  gedəcəm. 

                                                                 
                                        02.02.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Üçü üçündədi    
 

Arzularım çoxdan yatıb, 
Məzarları içimdədi. 

Qıfılım elə pas atıb, 
Elə bil ki, pərçimdədi. 
 
Dərdim yekə, pezəvəngdi, 

Özüm fağır, qəm rəng – rəngdi. 
Dərdim xərçəng,  bürc “xərçəng”di, 

Bütün günah bürcümdədi. 
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Çəkiblər ağıl dişini, 

Bitiriblər hər işini. 
Soruşsalar Xankişini, 

Deyin, üçü üçündədi. 
      
                                           30.01.07 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Allah özü saxlasın   
 

Satqınların sayı artır. 
İnsanların zayı artır, 

Bu dünyanın vayı artır, 
Allah özü saxlasın! 
 
Kərəm mənəm, lələ mənəm, 

Başdan – başa nalə mənəm. 
Payız mənəm, çilə mənəm, 

Allah özü saxlasın! 
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Qalmayıbdı daha tabım, 

Bağlanıb dəftər, kitabım. 
Hazırdı evdə gülabım, 

Allah özü saxlasın! 
                                                                                                
                                         12.12.05 
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                   Boğaza yığılmışam   
     

Heç vaxt yalan deyəmməzdim, 

Şah bağında əylənməzdim, 

Gəbə, kilim bəyənməzdim, 

Palaza taxılmışam. 

 

Yorulmazdım heç cəngidə, 

At çapardım üzəngidə. 

Baş əyməzdim yüz igidə, 

Qapaza yıxılmışam. 

 

Əyriləri düzləməkdən, 

Nadanları bizləməkdən, 

Səbr etməkdən, gözləməkdən, 

Boğaza yığılmışam. 

    02.03.04 
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                      Amma, var..      

 

El unutmaz  şəhidini, 

Qoçağını, igidini. 

Ürəyimin kilidini, 

Hər yetən aça bilməz, 

Amma, açanlar  da var. 

 

Qocalıram qana – qana, 

Düz deməsəm, məni qına. 

Bünövrəsi möhkəm bina, 

Deyirlər,  uça bilməz, 

Amma, uçanlar  da var. 

 

Qana bilməz məni nadan, 

Nadanlara vermə meydan. 

Boş danışan, deyən hədyan, 

Uzağa  qaça bilməz, 

Amma, qaçanlar  da var. 
                                  
                                                        06.03.04 
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                Allahın gücü çatmadı    
 

Elə bəlaya düşdük ki, 
Allahın gücü çatmadı. 

Qazanda elə bişdik ki, 
Allahın gücü çatmadı. 
 
Çaqqallar qurdu yedilər, 

Tülkülər mən – mən dedilər. 
Əyrilər düzü əydilər, 

Allahın gücü çatmadı. 
 
Xainlər hiylə qurdular, 

Hiyləylə tələ qurdular, 
Tələni elə qurdular, 

Allahın gücü çatmadı. 
 
Göyçə dərdi böyük oldu, 
Dostlarımız dönük oldu, 

Qarabağ da bir yük oldu, 
Allahın gücü çatmadı. 
 
Düşmən tülkü, bizsə fağır, 
Yox bunlarda həya, abır. 
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Tərpəndik çox ağır – ağır, 

                      Allahın gücü çatmadı. 
 

Qanmazlara dərs keçdilər, 
Dərslərini tərs keçdilər, 

Milləti dibdən biçdilər, 
Allahın gücü çatmadı. 
 
Qolumuzu qanırdılar, 
Olanları dandırdılar. 

Xocalını yandırdılar, 
Allahın gücü çatmadı. 
 
Kəlbəcərlə Şuşa getdi, 

Ağdam, Laçın qoşa getdi, 
Cavan getdi, qoca getdi, 
Allahın gücü çatmadı. 
 
Azdırdılar yolumuzu, 
Sağımızı, solumuzu, 
Bağladılar qolumuzu, 

Allahın gücü çatmadı. 
 
Düz – dünyaya səpələndik, 
Yaxşı – yaxşı rəndələndik. 
Gözdən elə pərdələndik, 

Allahın gücü çatmadı. 
    03.01.07                               
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            Mənə şair deməyin   
 

Bir sözümdə ziyan olsa, 
Bir kəlməmdə nöqsan olsa, 

Dediyimdə yalan olsa, 
Mənə şair deməyin. 
 
Sevgisiz bir  qəzəl desəm, 
Son sözümü əzəl desəm,  

Çirkinlərə gözəl desəm, 
Mənə şair deməyin. 
 
Üz döndərsə tanış,  qohum, 

Sinəm olsun oyum – oyum. 
Qalsın yaşım, yansın qurum, 

Mənə şair deməyin. 
 
Dərdlərimdən qaçammıram. 

Ürəyimi açammıram, 
Bu zamanla bacarmıram, 

Mənə şair deməyin. 
 
Başdan başa qəm – qəhərəm, 
Qəm qoymur ki, bir dəbərəm. 

Qananlara mən nökərəm, 
Mənə şair deməyin. 
    22.11.05 

                                 
                                      

                                   Yoxdu    
                                     

Dərdlərim var seytal-seytal, 
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Dərmanın da xeyri yoxdu. 

Sonra  deyirlər şairin 
Görən niyə hənri yoxdu? 
 
Bu dəblər məni oddadı, 

Odlayıb, sonra yoddadı. 
Göbək rəqsləri moddadı, 

“Cəngi” yoxdu, “Misri” yoxdu. 
 
Adam var ki, altunu var, 
Kilo deyil, bir tonu var, 
Nə olsun ki, milyonu var, 
El içində xətri yoxdu. 
 
Tarı, kamanı, neyi var, 
Gici, dəlisi, səyi var. 

Bu ölkənin hər şeyi var, 
Şahı var, vəziri yoxdu... 
 
Bol – bol sağoldan doymağa, 
Yurd yerlərindən soymağa, 
Qələmi yerə qoymağa, 

Xankişinin fikri yoxdu. 
                                 
                         03.03.06 
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                   Oğul istəyirəm çəkə    
 

Bu dünyanın dərdləri çox, 
Sevinəndən pərtləri çox, 

Yaşamağın şərtləri çox, 
Oğul istəyirəm çəkə. 
 
Yerim zirvələrin yalı, 
O yal Dağyurdun o dalı, 

Mən gördüyüm qalmaqalı, 
Oğul istəyirəm çəkə. 

 
Yollar körpüyə doğrudu, 

Körpü tülküyə doğrudu. 
Yollar tülküylə doludu, 

Oğul istəyirəm çəkə. 
                                                                       
                                    05.02.07 

 
 
 

 
       
 
 

    

                     Oğul ona deyərəm ki... 
 

Hər oğulun  işi deyil, 

Dərdin, qəmin şəklin çəkə. 
Oğul ona deyərəm ki, 
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Cəhənnəmin şəklin çəkə. 
 
Gözümüzü saraldıbdı, 

Günümüzü qaraldıbdı, 
Allah bizi yaradıbdı,- 

Danışmağa yekə-yekə. 
 
Unumuzun urvatından, 

Ağlımızın ucbatından, 
Dikbaşlığın ifratından 

Doğranmışıq tikə-tikə. 
 
Qırdırdılar qaranlıqda, 
Əl tutmadı qurbanlıq da. 

Batırdılar şoranlıqda, 
Möhtac qaldıq dikə, dikə. 
 
Qeyrət yolu salammasaq, 
İrəvanı alammasaq, 

Qələbəni çalammasaq,  
Bu millətə yekə ləkə. 

 

 
 
 
 
 

                      Əhsən olsun     
 

İçim olub cadar-cadar, 

Görən olsa, görüb qaçar. 
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Bu qıfılı açmaz açar, 

Açana əhsən olsun! 
 
Həm şirinəm, həm acıyam, 

Həm qamçıyam, həm qayçıyam. 
Bir zərrəyəm, bir damcıyam, 

İçənə əhsən olsun! 
 
Zirvədə qardan, qırovdan, 

Dərədə seldən, qıjovdan. 
Dost yolunda od-alovdan, 
Keçənə əhsən olsun! 
 
Yolun azanlar çox olub, 

Şeir yazanlar çoxalub, 
Şair olanlar yox olub, 

Seçənə əhsən olsun! 
        20.01.07 

 
 
 

            
 
 
 
 
 

 

                            Ağlayır    
 

Yollara sarı baxmaqdan, 

Dağlarda duman ağlayır. 
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Dağlarda sara baxmaqdan, 

Gözümdə  güman ağlayır. 
 
Necə dözsün yazıq kaman? 
Sarvansızdı gedən karvan. 

Perik düşüb vicdan, iman, 
Evimdə “Quran” ağlayır. 
 
Yaşım çoxdu çağlamıram, 
Dərd qapısın bağlamıram. 

Elə bilmə ağlamıram, 
Xankişi pünhan ağlayır. 

                               
                                            27.01.07 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       Şamsız pərvanəyəm     
 

Şamsız pərvanəyəm, susuz piyalə, 
Simləri qırılmış kamanam, sazam. 

Kəsilib kəndirim, uçub mələyim, 
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Təbim də gəlmir ki, oturub yazam. 
 
Güllərimi dolu vurub, qar vurub, 
Baharımı daha öyə bilmirəm. 

Köməyə gəlmədi nə qərb, nə cənub, 
Qorxumdan çox şeyi deyə bilmirəm. 
 
Ələnməmiş  göydə  uçur  ələyim, 
Daş olsa dözməzdi, hələ  dözürəm. 

Səmti dönüb, tərsə əsir küləyim, 
Gecə  yatanda  də şələ görürəm. 
      

                                                          19.10.06 
                                          

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Qardaş    
 

Kimdi qulaq asan saza, kamana, 
Indi çox cavanlar caz gəzir, qardaş. 
Allahın salamın vallah vermirlər, 

Çox pulu olanlar düz gəzir qardaş. 
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Aqil insan sözü deməz tərsinə, 

Gözəl olur alma yanaq, tər sinə. 
Zəmanə dəyişib, dönüb tərsinə, 

Kimi dindirirsən qaz gəzir qardaş. 
 
Dərdim atlı oldu, bəxtim piyada, 
Dörd yanım bataqlıq, dörd yanım ada. 

Xankişi  bir  tuzdu  oturub burda, 
Gedib camaat da tuz gəzir qardaş. 

      
                                                      08.01.05 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bu gün sabah... 

 
Çox da qürrələnib döşünə döymə, 

Bu gün göylərdəsən, sabah yerdəsən. 
Durduğun növbədən qaça bilməzsən, 

Bu gün girlədirsən, sabah girdəsən... 
 
Gedən o karvan da toyun yasıdı,  
Dünya dediyimiz qurğu tasıdı. 
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Bu da təbiətin bir qaydasıdı,- 

Bu gün xeyirdəsən, sabah şərdəsən. 
 
Mən qəmi, kədəri, yaşı bilirəm, 

Könül duymayanı naşı bilirəm.  
Göy də yeddi qatdı, yaxşı bilirəm, 

Bu gün yeddidəsən, sabah “bir”dəsən... 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 

        Zaman çıxdı axırıma   
 

Səbrim tamam son həddədi, 
Dərd əlindən dərd dərddədi. 

Xəyallarım kəmənddədi, 
Zaman çıxdı axırıma. 
 
Qıfıllanıb ayaqlarım, 
Budanıbdı budaqlarım. 

Çatdayıbdı dodaqlarım, 
Zaman çıxdı axırıma. 
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Mən qarabaxt, qəmim ağbaxt, 
Tez büküldüm, soldum bivaxt. 

Qəm – kədərdən qurulub taxt, 
Zaman çıxdı axırıma. 

                                                 
                                   25.02.04 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Çox çətindi    
 

Xoşlamıram qəzəl deyəm, 
Son sözümü əzəl deyəm, 
Istəyirəm gözəl deyəm, 

Çox çətindi. 
 
Göz  üstündən qaş çıxarmaq, 

Ürəyindən daş  çıxarmaq, 
Bu dünyadan baş çıxarmaq, 

Çox çətindi. 
 
Əyrini yox, düzü demək, 
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Astarı yox, üzü demək. 

Hər mənanı gizli demək, 
Çox çətindi. 
                                                              
                                        27.02.04 

 
 
   
 

 
 

 
 
  

                   Ümidini üzmə... 
 

Özüm əfəl, qəmim qoçaq, 

Ağrılarım qucaq-qucaq. 
Yağım yaman abırsızdı, 

 Mənsə utancaq, utancaq. 
 
İstəklərim para-para, 

Heç ərimir buz sırsıra. 
İçimdəki mərmi sözlər 

Gedir məni qıra-qıra. 
 
Göynəyimin biri Şuşa, 
Biri Göyçə, biri Laçın. 

Ay Allahı sevənlərim, 
Yolu açın, yolu açın! 
 
Arpa, buğda əvəzinə, 
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Qeyrət əkdik bu torpağa. 

Ümidim bir onlaradı 
Ümidini üzmə, qağa... 

     
 
 
 
 

 Sorağındayam    
 

Göydən uca, yerdən dərin, 

Nə çox isti, nə də sərin. 
Nə çox acı, nə də şirin, 

Məkan sorağındayam. 
 
Nə çox xırda, nə də iri, 

Nə çox qabaq, nə də geri. 
Düzə düz, əyriyə əyri, 

Meydan sorağındayam. 
 
Haqq yolunda salan şivən, 
Yaxşılığı bilən, öyən. 

Dostu özündən çox sevən, 
Insan  sorağındayam. 
 
Sorağa, səsə düşmüşəm, 
Sanki qəfəsə düşmüşəm, 

Təzə həvəsə düşmüşəm, 
Canan sorağındayam. 
 
Meylim varda, malda yoxdu, 
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Acgöz deyil, könül toxdu. 

Yüzü demirəm, yüz çoxdu, 
Doxsan sorağındayam. 
 
                                       08.03.04  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                               Bizi    

 

Artdı gündən – günə dərdim, 

Gözə dəymir  nərim, mərdim. 
Yoxdu Təbrizim, Dərbəndim, 
Həsrət qırdı bizi. 
 
Azalıbdı qeyrətimiz, 
Dəyişibdi sifətimiz. 
Bu da bizim qismətimiz, 
Qismət qırdı bizi. 
 
Tülkülər yurdda uladı, 
Dağıtdı bizi, taladı. 

Cavanlarım Tuladadı, 
Qürbət qırdı bizi. 
 
Xətir, hörmət, ar  puladı, 
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Pul  əmi, dayı, xaladı... 

Allahdan gələn bəladı, 
Rüşvət qırdı bizi. 
 

Gəlin,  ta  haqqa  söykənək, 
Doğru sözü gözə deyək. 

Xoşlamırıq üzə deyək, 
Qeybət qırdı bizi. 
 
Könlüm quşu süzə  bilmir, 
Düyünləri çözə bilmir. 
Ürəyim ta dözə bilmir, 
Töhmət qırdı bizi. 
 
Dözmək çətin bu sitəmə, 
Möhtac qalmışıq vətənə. 
Yol gedirik  cəhənnəmə, 

Cənnət qırdı bizi.                                                                             
                                                12.08.04 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Xankişi  Bəxtiyar  

 40 

 
 
 
                            

                  Ağrılarım boy atdı      
 

Bulaqlarım içildi, 

Zəmilərim biçildi, 
Dərddən boyum kiçildi, 

Ağrılarım boy atdı. 
 
Bəxtimə tələ oldum,  

Qanmaza  kölə oldum. 
Dağ idim, gilə oldum 

Ağrılarım boy atdı. 
 
Dərdimin kökü qədim, 
Artdı, min oldu bədim. 

Loğman  tapa bilmədim, 
Ağrılarım boy atdı. 
 
Gündə min yol alçaldım, 
Dən olmadı borc aldım. 

Borc almaqdan qocaldım, 
Ağrılarım boy atdı. 
 
Yollar, izlər  oldu tar, 

Quşlar batdı, uçdu tar. 
Susdu kaman, susdu tar, 
Ağrılarım boy atdı.  
                                          16.02.07                                                                                  
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                Dağıl səni, dağıl dünya 
 

Gedib zərim, gedib ləlim, 
Olmuşam həлимдян, щялим. 
Дцнйадан цзцлцб ялим, 
Dağıl səni, dağıl dünya. 
 
Баьрым олуб шана-шана, 
Сызлайырам йана-йана. 
Йашайырдыг аьайана, 
Даьыл сяни, даьыл дцнйа.  
 
Баьланыбды йол-йолаьа 
Галмышыг мющтаъ йайлаьа 
Неъя гыйдын Гарабаьа? 
Даьыл сяни, даьыл дцнйа. 
 
Башымыздан аьыл, эетди, 
Наьыл эялди, наьыл эетди, 
Щейдяр кими оьул эетди, 
Даьыл сяни, даьыл дцнйа. 
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                                   Başına dönüm   
 

Yanmış ocaqların külüyəm, qardaş, 
İçi  yananların çölüyəm,  qardaş. 

Qarabağ yoxdursa, ölüyəm, qardaş, 
Ruhumla oynama başına dönüm! 
 
Bacasız tövlələr külfəsindəyəm, 

Nə olsun yüz dəvə qüvvəsindəyəm. 
Qəm, kədər dağının zirvəsindəyəm, 

Ruhumla oynama başına dönüm! 
 
Ağıl çoxdan gedib, bəbəyəm indi, 

Dibi görünməyən xəndəyəm indi. 
Arısı qırılmış pətəyəm indi, 

Ruhumla oynama başına dönüm! 
 
Sağdan gəlib sağa gedən sağ mənəm, 
Dağdan gəlib dağa gedən dağ mənəm, 

Haqdan gəlib haqqa gedən haqq mənəm, 
Ruhumla oynama başına dönüm! 
 
Daş kəsməkdən biləklərim tutulub, 
Yaş kəsməkdən bəbəklərim tutulub, 

Nəbilərim, Babəklərim tutulub, 
Ruhumla oynama başına dönüm! 

                    
Xəyalıma zirvə düşüb, yal düşüb, 

Səbətdəki, qabıqdakı bal düşüb, 
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Ürəyimə Göyçə boyda xal düşüb, 

Ruhumla oynama başına dönüm! 
 
Göz yaşlarım çay nədi ki, dənizdi, 
Dərdim mənə əzizdən də əzizdi. 

Əzizlərim nədəndirsə qəlizdi, 
Ruhumla oynama başına dönüm! 
 
Bilirsənmi bu dünyanın rəngi nə? 
Əcəl alıb cox igidi  cənginə. 

Heç olmasa bir baxginən rənginə, 
Ruhumla oynama başına dönüm! 
 
Ağrım, acım laybalaydı, qatqatdı, 

Qəmli könlüm min bir yerdən çat-çatdı. 
Həsrət Xankişini vallah çattatdı, 

Ruhumla oynama başına dönüm!                     
              
                                                23.02.07                                                                                                                                              
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                      Görünmür  
 

İnciyibdi kirvələrdən, 
Perik düşüb zirvələrdən. 

Eşələnir külfələrdə, 
Qartal görünmür, görünmür. 
 
Aylar keçir, gedir ömür, 

Davam edir ötür – ötür... 
Düzdü işlər gedir bir cür, 

Sambal görünmür, görünmür. 
 
İşə keçmir bircə qanun. 

Qoymur bunu qarğa – quzğun. 
Acı bağırsaqtək  uzun, 

Final görünmür, görünmür. 
                                                                                                          
                                             23.02.06               
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                          Düşüb     
  

Gör nə vaxtdı, nə zamandı, 
Qurdlar yurddan ayrı düşüb. 

Qərb də, şimal da yalandı, 
Bizlərinən tanrı düşüb. 
 
Dolu vurdu, olduq xora, 
Qismətimiz oldu qara. 

Ağ olsa da ara – sıra, 
Bəxtimizə sarı düşüb. 
 
Düz olmayan düzü əyir, 
Bir deyil ki, yüzü əyir. 
Ağ tutları Aşot yeyir, 

Xankişi də zarı düşüb. 
                   
                                             07.04.05 
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                 Söz demək olmur     

 
Yaman kövrəlmişəm, yaman dolmuşam, 
Son vədələr mənə söz demək olmur. 
Körpə uşaqdan da betər olmuşam, 
Son vədələr mənə söz demək olmur. 
 
İçim için–için od tutub yanır, 
Nə doğma anlayır, nə yad  anlayır. 

Nəfəsim təngiyir, qəlbim ağrıyır, 
Son vədələr mənə söz demək olmur. 
 
Üzü dönüb, əsir tərsinə külək,  
Qalmışam  fələklə  indi təkbətək. 
İşim, peşəm dərd yığmaqdı, qəm əkmək, 
Son vədələr mənə söz demək olmur. 
 
Bəxtim parçalandı, qayaya dəydi, 
Bu da taleyimi yamanca əydi. 
İndilər  dərdlərim soltandı, bəydi, 
Son vədələr mənə söz demək olmur. 

 
Sevincim az, qəmim ətək-ətəkdi, 
Dərdim, qəmim taleyimə bəzəkdi. 

Misralarım ürəyimdən kövrəkdi, 
Son vədələr mənə söz demək olmur. 
 
Bütün fəsilləri yağıram, qardaş, 
Cığırda, qayada mamıram, qardaş. 

Ağlaya-ağlaya yazıram qardaş,  
Son vədələr mənə söz demək olmur. 
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Düzdü, deyirlər ki,  səhvim azalıb, 
Səhvim azalandan nəfim azalıb. 
Kiçilə-kiçilə kefim azalıb,  

Son vədələr mənə söz demək olmur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        Bala – bala 
 

Qoy hamıya olsun aydın, 

Oturun  siz  mənə  yaxın. 
Qohum olsun, ya da yaxın, 
Uzaq olsun xata – bala, 
Diqqətilə qulaq asın 

Mən də deyim bala – bala.  
 
Pələng olsan, aslan olsan, 
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Yaşı səksən, doxsan olsan, 

Bir yerə vallah, çıxmazsan, 
Vursan əgər mıxa, nala... 

Diqqətilə qulaq asın 
Mən də deyim bala – bala. 
 
Verirəm belə proqnoz. 
Dünya  qurdlu bir çürük qoz, 

Biz bu qozun dibində toz, 
Ağzı göyə parabola... 

Diqqətilə qulaq asın. 
Mən də deyim bala – bala. 
 
Mən yazıq deyim hankını, 

O  yankını, bu yankını? 
Satdılar bütün Bakını, 

Qoymadılar bir metr qala. 
Diqqətilə qulaq asın. 

Mən də deyim bala – bala. 
 
 

İt çobanla döşləşibdi, 
Ağlı çaşıb, gicləşibdi. 

Qoyunlar da bicləşibdi, 
Vermirlər ta üç – dörd bala. 

Diqqətilə qulaq asın. 
Mən də deyim bala – bala. 
 
İstəyirsən məni qına, 
Dünya özü dəlixana. 

Neynəsin ki, bəndə buna, 
Göydən gəlib bizim bəla. 
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Diqqətilə qulaq asın. 

Mən də deyim bala – bala. 
 
Boş yerə üstünə cumma, 
İmansıza gəl inanma. 

Qeyrətsizdən qeyrət umma, 
Saçlarını yüz yol yola. 

Diqqətilə qulaq asın. 
Mən də deyim bala – bala. 
 
Tülkü – çaqqal şirə dönüb, 
Haca gedib, pirə dönüb. 

Koroğlular kirə dönüb, 
Azdı ovçu, çoxdu tula 

Diqqətilə qulaq asın. 
Mən də deyim bala – bala. 

 
 
 

 
Ürəkləri duyanlardan, 
Millətinə yananlardan, 

Sözə qiymət qoyanlardan, 
Uzaq olsun xata – bala. 
Diqqətilə qulaq asın, 

Mən də deyim bala – bala. 
 
Adam olsun, qoyun olsun, 
Çirkin olsun, meymun olsun, 
Əsas boyun yoğun olsun, 

Baxan yoxdu üzdə xala. 
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Diqqətilə qulaq asın, 

Mən də deyim bala – bala. 
 
İndi təbliğat başqadı, 

İndi təşviğat başqadı, 
İndi təlabat başqadı, 

Qiymət azdı yaxşı mala. 
Diqqətilə qulaq asın, 

Mən də deyim bala – bala. 
 
Oldum qaçqın, oldum köçkün, 
Gün görmədim  barı  üç  gün. 

Yazmıram ki, özüm üçün, 
Yazıram ki, sizə qala. 

Diqqətilə qulaq asın, 
Mən də deyim bala – bala. 

 
 

Çətinləri, qəlizləri, 
Şeytanları, iblisləri. 

Qansızları, dinsizləri, 
Tutan  yoxdu,  bir  suala. 
Diqqətilə qulaq asın, 
Mən də deyim bala – bala. 
 
Tülküyə aslan deyənə, 
Doğruya yalan deyənə, 

Yaxşıya yaman deyənə, 
Qənim olsun Allahtala. 

Diqqətilə qulaq asın, 
Mən də deyim bala – bala. 
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Elə bil ki, avtomatdı, 

Elə bil ki, diplomatdı. 
Döşüyür düz bir saatdı, 

Deyən yoxdu, “no...olub ala”? 
Diqqətilə qulaq asın, 

Mən də deyim bala – bala. 
 
Xankişini çəkin dara, 
Qoşun ona  yüz  iftira. 

Söyləyin ki, məndən sonra, 
O da getdi çala – çala. 

Diqqətilə qulaq asın, 
Mən də deyim bala – bala. 
          17.02.06  
                                                                                                                              

                                          
 

 

 
 

Bu dünayaya gəlmişəm ki...     
 

Mənim yolum haqq yoludu, yazılıbdı yazım belə, 

Avazımın min rəngi var, çalınıbdı sazım belə, 
Haqq gələndə mənlə gəlib, qoyulubdu izim belə, 

Mənim borcum, vəzifəmdi, insanları duyuq edəm, 
Bu dünyaya gəlmişəm ki, millətimə qulluq edəm. 
 
Bir yorulmaz arıyam mən, pətəkləri balla dolu, 
Bir çəmənəm, güllü çəmən, çiçəklərdi sağı, solu. 

Bu çiçəyin dərəni yox, məhv eləyib yağış, dolu, 
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Xoşlamıram qulluq üçün bir kimsəyə buyruq 

edəm. 
Bu dünyaya gəlmişəm ki, millətimə qulluq edəm. 
 
Bir pozulmaz qanundu bu, kasıb olanlar mərd 

olur, 
Xankişi yazıq neyləsin, tülkü görəndə pərt olur. 

Həmişə belə olubdu, doğru söz – söhbət sərt olur, 
Istəmərəm el içində öz yerimi soyuq edəm,  

Bu dünyaya gəlmişəm ki, millətimə qulluq edəm. 
                       
                                                                     11.02.06
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Kimi    

 

Bu dünyaya gələndən işlərim nəsə düşdü, 

              Göylər  ilə  əlləşən o səsim pəsə düşdü, 

Zəngəzur gedən gündən, işlərim tərsə düşdü, 

Yaşamadım dünyada bircə gün adam kimi. 

 

Anlasan möcüzədi, məhəbbət var muğamda, 

Göydən yerə ədalət, mərhəmət var muğamda, 

Başdan-başa  nur,  işıq,  həqiqət var muğamda, 

Bir fəlsəfə görmədim bizim bu muğam kimi. 

 

Bu dünyaya çox zəka, çox peyğəmbər gəlibdi, 

Bu dünyaya çox xoşbəxt, çox bəxtəvər gəlibdi, 

Bu dünyaya çox başçı, çox-çox rəhbər gəlibdi, 

Gəlməyib belə rəhbər, tarixə Ilham kimi. 

     

                                         12.05.07 

                                                                                       

 
 
 
 

 

Üzərlik   
 Gəlin etiraf edək ki, bu gün damarından qeyrət 

qanı axan hər kəsin bir dərdi, bir qəmi, bir odu, bir 
problemi var. O da bizim o ellərimizin, o yurdlarımızın, 

səbirsizliklə  yolumuzu gözləyən  dağlarımızın dərdidir, 
mənim əzizlərim. Nə bilmək olar, deyirəm bəlkə də,  elə 
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adam var ki, bir dəfə də olsun o yurdlarımızı yad 

eləmir. Hər halda hərə özünə cavabdehdi. Amma  
səmimi deyirəm, istəkli həmvətənlərim, inanın mənə, 

bəlkə də, hər gecə yuxularımda görürəm o dağlarımızı, 
yatanda da üzü dağlara yatıram ki, bəlkə yuxularımda 

görüm. Yenə bu yaxınların söhbətidi: 
           

Yuxuda gördüm ki, dağa getmişəm, 
Ordan düz bir topa üzərlik yığdım. 
Gözümü açmağa imkan vermədi, 

Bir dolu başladı, tələsik yığdım, 
Ordan düz bir topa üzərlik yığdım. 
 
Əlik göz elədi, naz etdi kəklik, 
Бaxdım ki, dumandan görünmür gədik. 
Bir azca itburnu, bir azca yemlik, 
Qayıdan başı da əvəlik yığdım, 
Ordan düz bir topa üzərlik yığdım. 
 
Özünü incitmə, Xankişi, yetər, 
Bir az da yığarsan o biri səfər. 
Bir az kəklikotu, bir az qantəpər, 

Hərəsindən bir az, bir çimdik yığdım, 
Ordan düz bir topa üzərlik yığdım. 

   
Bax o yığdığım üzərlikdən də bir dəstə ayırıb 

cəmi qeyrəti olanlara  ünvanlayıram. Qoy həmin 
üzərliklər çırtdasın, yaman gözlər də pırtlasın inşaallah.                    

                                                                                          
                                                                  28.11.04                                                                             
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Dağların qədrini hardan bilərsən?   
 
 Hərdən mənə deyirlər ki, bu dağlardan nə çox 

deyirsən, bu dağlardan  nə çox yazırsan. Bax beləcə 
cavab verirəm, mənim əzizlərim.  

 
Dağdan çox yazırsan deyən eloğlu, 
Dağların qədrini hardan bilərsən? 

Çəmənin şehinə batmamısan sən, 
Dağların qədrini hardan bilərsən? 
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Sən kəkliyin de, kəkilin görmüsən? 

Sən əliyin de, səkilin görmüsən? 
Uzaq başı dağın şəklin görmüsən? 
Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 
Bilirsənmi, nədi qoyunqulağı? 
Nədi qazayağı, dəvəqulağı? 

Nə yemlik yemisən, nə quzqulağı, 
Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 
Dağlarda azmısan de görüm yolu? 
Döyübmü başına qar, yağış, dolu? 

Cırıbmı üstünü böyürtkan kolu? 
Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 
Bəlkə də bilmirsən nədi baldırğan, 
Nədi keçiqıran, ya danaqıran. 
Nədi dilqanadan, gəlinaldadan? 

Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 
 
Düşmüsən dağlarda bircə yol selə? 
Görmüsən düşəndə tələyə dələ? 

İncimə sözümdən, incimə  lələ, 
Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 
Məclis qurubsanmı, bulaq başında? 
Çəməndə yatmısan papaq başında? 
Gecə uzanmısan çardaq başında? 

Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 
Yaman bir cürəsən, lap bir təhərsən, 
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Baxışın ögeydi, dolu zəhərsən. 

Baxıb Xankişiyə  bic – bic  gülərsən, 
Dağların  qədrini  hardan  bilərsən?                                  
                                                                                         
                                                   11.10.04 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                               Bəlkə düz demirəm    
 

Bu millətin işi Allaha qalıb, 
Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 

Yaxşının taleyi bədxaha qalıb, 
Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
 
Birinin əlinə kalan nəf gəlir, 

Kefinin üstünə yenə kef gəlir. 
Bəzən yaxın dost da dosta kəf gəlir, 

Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
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Söz verib duran az sözünün üstə, 

                                  Deyən yox qaşın var gözünün üstə… 
Doludu çörəyi dizinin üstə, 

Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
 
Çoxu bu gün azadlıqdan danışır, 

Yadlar gəlib doğmalıqdan danışır, 
Haram yeyən halallıqdan danışır, 

Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
 
Birinin baxtı var, baxta güvənir, 
Birinin dostu var, dosta güvənir, 

                        Biri oturduğu pоsta güvənir, 
                        Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 

 
                           

Qeyrət azalıbdı ər meydanında, 
Ulaq cövlan edir nər meydanında, 
Ləlin dəyəri yox zər meydanında, 

Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
  

Ulağa versən sən əgər kişmişi, 

Yeyib doyar, sonra  gülər kişmişi, 
Mən deyəni duya bilməz hər kişi, 

Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
 
Namusu satırlar indi qaş – daşa, 

Az qalıb xəyalım çaşa, dolaşa. 
Sələmə pul verir qardaş qardaşa, 
Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
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Dünyada çox şeyə hələ naşıyıq, 

Naşıların naşısının başıyıq. 
Ona – buna züy tutmağa yaxşıyıq, 

Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
 
Boş şeylər üstündə cəng aparırıq, 
Verilən işləri ləng aparırıq. 

Bəzən Allaha da şəkk aparırıq, 
Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
 
Müftəxoru çək çarmuxa, boğazdı, 
Beləsinin dərdi ancaq boğazdı. 

Namaz qılan, oruc tutan çox azdı, 
Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 

 
Sərvət yığıb qaçmaq bu gün moddadı, 

Onların hamısı bil, uçotdadı, 
Kimi də mənim tək bankrotdadı, 

Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
 

Süd satan südünə su qatıb satır, 

Bar satan barını isladıb satır, 
O, bunu, bu onu aldadıb satır, 

Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
 
Yaranmışıq yaxşı – yaxşı ağlayaq, 
Yaranmışıq yaxşı dəvə yağlayaq. 

Yaranmışıq asaq, kəsək bağlayaq, 
Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 

 
Nə qədər olarmış bizdə partiya,  
İndi hamı  özün atıb ortaya. 
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İndi vallah, yoxdu YAP-tək partiya 
Bəlkə, düz demirəm, yalan deyirəm. 
 
Xankişi bu dövrün əfsanəsidi, 
Sönmüş çıraqların pərvanəsidi. 
İndi  əsl  siyasət  zəmanəsidi. 

Bəlkə düz demirəm, yalan deyirəm. 
      

                                               04.11.05                  
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 Müsəlmanın  

 

Min oyun açırlar, yenə ayılmır, 

Başında dolanır çən müsəlmanın, 

Hələ çox gələcək başına işlər, 

Yiyəsi  tapılmır çün müsəlmanın. 

 

Pis-pis əməllərə yaxşı qadirik, 

Onu, bunu aldatmada mahirik. 

Qabağa gedənin yolun kəsirik, 

Belini qırıbdı kin müsəlmanın. 

  

Deyiləm nə sağa, nə sola əsən, 

Düşsəm də çətinə, lap dara hərdən. 

Göydən mərmi yağır, durmur  yerindən, 

Yıxıbdı evini din müsəlmanın. 

 

Qoyasan yaxşıca eləyə alver, 

Artıq qana keçib belə xarakter, 

Bir azca təriflə, bir az da pul ver, 

Sonra da çiyninə  min müsəlmanın. 

 

İstərəm sözümü deyim lap qısa, 

Gələcək günümüz dönəcək yasa. 

İşlər belə getsə, belə dolansa,   

Sonrasın görmürəm, mən müsəlmanın. 

 

                                                    09.10.04 
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                  Hakimsiz, həkimsiz məkan   

 
Keçdim namərd körpüsündən, 

Bir vicdanı sağ görmədim. 

Qonaq oldum xəbislərə, 
Bir damağı çağ görmədim. 
 
Keçdim  namərd körpüsündən, 

Yandım göylərdə  gün kimi. 

Göz tutuldu bürküsündən  
Gün görmədim o gün kimi... 

 
Keçdim namərd körpüsündən, 

Sülənirdi  burda itlər, 

Əsgərlərin süngüsündən, 
Dəlmə-deşik kor meyitlər. 

 
Keçdim  namərd körpüsündən, 

Bu körpü dərdlə doluymuş. 

Keçdim  namərd körpüsündən, 
Bu körpü dərdin qoluymuş... 

 
Keçdim namərd körpüsündən, 

Burdan keçmək çox zülümdü. 

Burda hakim, həkim yoxdu. 
Mərdə bu yol bir ölümdü, 

 
Keçdim  namərd körpüsündən, 

Sizlərə  qismət olmasın. 

Ağlım çaşdı gördüyündən, 

Yolunuz ora səmt olmasın.   

                                      21.06.07 
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Yaman yadıma düşübdü    
 

Aşıqların deyişməsi, 
Yuxanın sacda bişməsi, 

Qarın dağdan sürüşməsi, 
Yaman yadıma düşübdü. 
 
Kənddəki toy mağarları, 

Göydə durna qatarları, 
Dədə, baba məzarları, 

Yaman yadıma düşübdü. 
 
Qonşuluqdakı çatmaqaş, 

Gicirtkan, yarpız, gəndalaş, 
Motalınan təzə lavaş, 

Yaman yadıma düşübdü. 
 
Yaylaqlarda ocaq daşı, 
Axşam çağı, bulaq başı, 

Anamızın südlü aşı, 
Yaman yadıma düşübdü. 
 
Xankişinin çoxdu dağı, 
Dağyurd dağı, Əmən dağı, 

Gilas bağı, Alma bağı, 
Yaman yadıma düşübdü. 

 
    02.03.06
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                          Inciyər    
 

Bənd atmasaq Araz üstdən, bizdən Araz inciyər, 

Ustadları yad etməsək, sədəfli saz inciyər. 
Qoşma qoşan, qəzəl yazan bu dünyada doludu, 

Hər yetənə şair desək, Məmməd Araz inciyər. 
 
Könlün əgər gövhər umsa, axtar onu dərində, 

Belə olub bu dünyanın bütün fəsli-dövründə. 
Kökləməsən tarı, sazı, zili, bəmi yerində, 

“Seygah” küsər, “Başsarıtel”, “Kürdü-Şahnaz” inciyər. 
 
Qoşma dadın bilməyənlər, deməsinlər qoşma heç, 
Deyənlərin təqsirindən, günahından  özün keç. 

Ay Xankişi, könül açan söz yazmasan, yazma heç, 
Küsər qafiyələr, “qoşma”, “təcnis”, “cinas” inciyər. 

     
                                                 07.01.07
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                                Yoxdu    
 

Havalanıb dərddən dərdim, 

Daha şəfa yoxdu, yoxdu. 
Bəxtim yüz yerdən düyündü, 

Ömrə vəfa yoxdu, yoxdu. 
 
Yoxdu dəyirmanda dənim, 
Kişnəmir daha köhlənim. 

Yoxdu bircə kiridənim, 
Daha arxa yoxdu, yoxdu. 
 
Nə bir dağ var, nə də çəmən, 
Xankişi yox, yoxsa vətən. 

Soruşsalar məni sizdən, 
Deyin, daha yoxdu, yoxdu. 
                                                                                    
                                             14.12.06 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tapammıram    
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Hamıyla bir təhər dil tapa billəm, 

Təkcə bu zamanla dil tapammıram. 
Yollarım sırsıra, duman, qar, çiskin, 

Zirvəyə çıxmağa yol tapammıram. 
 
Haqsızlıq çoxalıb, yalan artıbdı, 

Bəlkə də dünyanın sonu çatıbdı. 
Tülkülər, çaqqallar yaman artıbdı, 

Qartal tapammıram, fil tapammıram. 
 
Yekələr bəyənmir, tuzlar bəyənmir, 
Qəlbi buzlar, dələduzlar bəyənmir, 

Qarılar bəyənmir, qızlar bəyənmir, 
Cəhənnəm, bir babat dul tapammıram. 
 
Nahaq desəm, nahaq yazsam kafirəm, 
Xoşlamıram nəyi isə şişirəm. 

İstəyirəm babat bir  klip çəkdirəm, 
Onu da çəkməyə pul tapammıram. 

                                      
                                              21.10.06

                                                                                   
     

  
                     
                       Nəyimə lazımdı    

 
Çoxları deyir ki, sadə yazırsan, 
Nəyimə lazımdı fəlsəfə yazım. 
Mən yazıram sadə insanlar üçün, 

Nəyimə lazımdı fəlsəfə yazım. 
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Keçmişimdən, keçən çağdan yazıram, 

Bağçada gülümdən, bağdan yazıram, 
Mən dağlar oğluyam, dağdan yazıram, 

Nəyimə lazımdı fəlsəfə yazım. 
 
Elə bilmə zəif, ya da acizəm, 
Lazım gəlsə, qəlizdən də qəlizəm. 

Sahili olmayan sirli dənizəm, 
Nəyimə lazımdı fəlsəfə yazım. 
 
Tüstüsü düz çıxan sönməz sobayam, 
Duyanlara çörək,  dərman – davayam. 

Mən söz ustasıyam, şair babayam, 
Nəyimə lazımdı fəlsəfə yazım. 
 
Elə yazaram ki, açmaz bir açar, 

Yüz aqil yığışsa, qalar çar – naçar. 
Fəlsəfəni filosoflar açsınlar, 

Nəyimə lazımdı fəlsəfə yazım. 
     

                                                                   06.10.06                                                                               
                                         

     

Məni   
 

Mənim dərdim çəkiləsi dərd deyil, 
Bəyənmir nə qarı, nə də qız məni. 

Olan ağlımı da itirmişəm mən, 
Məcnunlar yanında ara, gəz məni... 
 
Torpaqlar gedəndən təbim zəlildi, 
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Elə bil ki, o təb məndə deyildi. 

Ovundura bilmir gör neçə ildi, 
Nə qələm, nə dəftər, nə kağız məni... 
 
Dərd - ələm çəkməkdən içi yarayam, 
Şamsız pərvanəyəm, para – parayam. 

Dostların yanında üzü qarayam, 
Yaman oturdubdu borc, faiz məni... 
 
Allah rəhmət etsin görüm ustada, 
Etibar yoxumuş dosta, övlada. 
Allah  yenə  versin, vallah  arvada, 

Təkcəcə o duyur bir az – maz məni... 
 
Xankişi on ildi olubdu nasaz, 

Dadına çatmayır, nə kaman nə saz. 
Dəli dəftərinə götür, məni yaz. 

Aqil cərgəsindən qardaş, poz məni.  
                                                                                                            
                                                        

03.10.06 
 

 
 

Varmı   
 

Mən sual eləyim, siz cavab verin, 

Bir əməli saleh müsəlman varmı? 
Çoxdu şeir yazan, qəzəl söyləyən, 
Deyin, Vahid kimi qəzəlxan varmı? 
 
Bilməz bir – birinin qədirlərini, 
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Saymaqla qurtarmaz kəsirlərini. 

Gəz dolan dünyanın şəhərlərini, 
Bu qədər  ya market, ya dükan varmı? 
 
Halalı götürüb haram qatırlar, 

Namusu, həyanı yerə atırlar, 
Dədəsinin malı kimi satırlar, 

Şəriətdə pulla de, “Quran” varmı? 
 
Yaranmışıq yaxşı – yaxşı ağlayaq, 

Pul  görəndə  dilimizi  yağlayaq. 
Boş-boşuna  asaq,  kəsək bağlayaq, 

Bizim kimi dildən pəhləvan varmı? 
 
Sözüm gah şəkərdi, gah da ki, bibər, 
Mənim tək yazammaz nə şah, nə nökər. 

Daş atsan maşallah şairə dəyər, 
Amma Xankişi tək düz yazan varmı? 

     
                                                    27.09.06                                                                

 
     
 
 

Kim yazsın    
 

Millətin qəmini, dərdi – sərini, 
O yazmasın, mən yazmayım, kim yazsın? 
Millətin kəmini, xeyir – şərini, 

O yazmasın, mən yazmayım, kim yazsın? 
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Gözləri yollarda qalan elimdən, 

Açılmamış, vaxtsız solan gülümdən, 
Göyçə kimi, Şuşa kimi ləlimdən, 

O yazmasın, mən yazmayım, kim yazsın 
 
Yurdları birbəbir satan satqından, 

Eli viran qalan köçkün, qaçqından, 
Qubadlı, Kəlbəcər, Şuşa, Laçından, 

O yazmasın, mən yazmayım, kim yazsın? 
 
Bu yaman dünyadan, yalan dünyadan, 
Yüz yerdən yamaqlı tuman dünyadan, 

Mərdi az, namərdi kalan dünyadan, 
O yazmasın, mən yazmayım, kim yazsın? 
 
Qatar – qatar durnalardan, qazlardan, 
Durna gözlü, qara telli qızlardan, 
Ağlı, huşu dayazlardan, azlardan, 

O yazmasın, mən yazmayım, kim yazsın? 
 
Tinlərdə gizlənən bəzi itlərdən, 
Kürsüləri zəbt eləyən bütlərdən, 

Milyon – milyon mənim kimi lütlərdən, 
O yazmasın, mən yazmayım, kim yazsın? 
 
Ara vuran, ara qatan adamdan, 
Bu yolla zirvəyə çatan adamdan, 
Namusun qəpiyə satan adamdan, 

O yazmasın, mən yazmayım, kim yazsın? 
 
Bəyindən, xanından, həm paşasından, 
Çətinə  düşəndə  istefasından, 
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Böyük oyunların kor “peşkasından” 

O yazmasın, mən yazmayım, kim yazsın? 
    
                                          26.09.06

      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

        Allahımdan çox  razıyam     
 

Məni şair eləyən öz obamdı, elimdi, 

Məni şair eləyən ürəyimdi, dilimdi. 
Məni şair eləyən çəmənimdi, gülümdü, 

Allahımdan çox razıyam. 
 
Halallığı sevirəm, haramla işim yoxdu, 

Nəyi unutmuşamsa,  qınaman, huşum yoxdu. 
Qazancım hörmətimdi,  həyatda  beşim  çoxdu, 

Allahımdan çox razıyam. 
 
Heç nəyim olmasa da,  çörəyim, duzum boldu, 
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Baxma ki, qocalmışam, istəyim, arzum boldu, 

Dərə, təpə gəzmirəm, yazmağa mövzum boldu, 
Allahımdan çox razıyam. 
 
Çox şairlər, yazarlar necə gəldi yazıblar, 
Dua verilməyənlər yollarını azıblar. 

Şair adı gələndə çox şairi pozublar, 
Allahımdan çox razıyam. 
 
Lazım gəlsə, Xankişi millət yolunda yatmaz, 
Sözlərini gədaya, nə də  nadana satmaz. 
Mən yazanlar  nə yanmaz,  nə də ki  suda batmaz, 

Allahımdan çox razıyam. 
     

                                               10.02.06 
                                                                                                                                                                                

Nədi     
 

Азярбайъан бир bütövdü  мянимчцн, 
Бакы няди, район няди, кянд няди. 
Бири ямоьлуду, бири дайоьлу, 
Талыш няди, лязэи няди, кцрд няди? 
 
Beş günlük qonağam, чыхыб эедяъям, 
Сюзцнян эялмишям, сюздя эедяъям. 
Дцнйайа дцз эялиб, дцз дя эедяъям, 
Билмямишям юмцр бойу фянд няди. 
 
Шаирляр юмрцндя щийля билмязляр, 
Dini олмайанлар гибля билмязляр, 
Сатгынлар, намярдляр биля билməzlər, 
Вятян няди, торпаг няди, йурд няди. 
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Зярряъя щеч няйя тамащ билмяздим 
Neçə açılacaq сабащ билмяздим, 
Йатсам, йухуда да валлащ, билмяздим, 
Азар няди, безар няди, дярд няди. 

 
Чох деди dostlarım, qohum-qanadım,  
Бойнума алырам, о вахт ганмадым, 
Щейиф эеъ дярк етдим, чох эеъ анладым, 
Чаггал няди, тцлкц няди, гурд няди. 
 
Мярдляр кюмяк олду, üzdüm dərinдян, 
Ня горхдум истидян, ня дя сяриндян, 
Ъаным гуртаранда namərd  ялиндян, 
Бах онда билдим ки, ясил мярд няди.  

 
 

            
 
 
 

                       Mən bilirəm 
 

Heç kim bilməz  kim nə çəkir, 

Sevinc bilməz qəm nə çəkir. 
Ayıq bilməz dəm nə çəkir,  

Mən bilirəm.  
 
Kim naşıdı, peşəkardı, 

Kim saxtakar, kim aşkardı,  
Kim təqsirkar, günahkardı, 

Mən bilirəm.  
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Dünya bütöv ahdı, zardı, 

Azar dolu bir bazardı. 
Turpu yerdə kim qızardır? 

Mən bilirəm.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

                         Dünyadı 
 

Şübhəliyəm bu dünyadan,- 
Yaman qəlbi daş dünyadı. 

Mərddən yeddi qat uzaqdı, 
Namərdə sirdaş dünyadı. 
 
Düz çaxdığın görməmişəm, 

Düz axdığın görməmişəm,  
Düz baxdığın görməmişəm, 

Qaşı-gözü çaş dünyadı... 
 
Yaltağın yemi, dənidi, 

Haqqın dumanı, çənidi, 
Fağırların düşmənidi, 

Zalıma qardaş dünyadı. 
 
 Çox ürəyi daş eləyib, 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 75 

 Çox ayağı baş eləyib. 

 Bizi də çaş-baş eləyib, 
 Özü də çaş-baş dünyadı. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Dünya 
 

Çox  dişləri aş sındırıb,  

                    Çox oğulu baş sındırıb,  
                    Milyon ağıl, huş sındırıb, 

Həlli yox tənlikdi dünya. 
 
Haqqın işin yaş eləyib, 
Özün qurda aş eləyib, 

Aləmi çaş-baş eləyib, 
Yamanca tünlükdü dünya. 
 
Şərə gedək, ağrı bölək, 
Ağrımızı yarı bölək. 

Hörmət edək, qədir bilək, 
Vallah, beş günlükdü dünya. 
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Qəvvas yolu özgədə yox, 

Qisas yolu özgədə yox, 
Xilas yolu özgədə yox, 

Sənlikdi, mənlikdı dünya. 

 
 
 
 

         O dünya mənim dünyamdı    
 

Бу дцнйаны шиzя верdim, 
О дцнйа мяним дцнйамды. 
Оннан ишиnиз олмасын, 
О дцнйа мяним дцнйамды. 
 
Чох аьырды мяним шялям, 
Кимся чякмяз щялям-щялям. 
Эцндя yцз йол эедиб-эяллям, 
О дцнйа мяним дцнйамды. 
 
Баьланыб чохдан базарым, 
Базарсыз артыб азарым, 
Гятиди мяним гярарым, 
О дцнйа мяним дцнйамды. 
 
Йалан десям йансын дилим, 
Дилим олсун дилим-дилим, 
Ора мяним цмид йерим, 
О дцнйа мяним дцнйамды. 
 
Орда ганун, гайда бирди, 
Орда шащ да, хан да бирди. 
Орда щамы аьзы бирди, 
О дцнйа мяним дцнйамды. 
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Ханкишинин галыб ады, 
Цряйи pара-pарады, 
Цмидим бир тяк орады  
О дцнйа мяним дцнйаmды. 

 
 

 
 

 

         Heç kim bu dünyadan heç nə aparmır  
 

Бу  дa  бу  дцнйанын  сону,  ахыры, 
Щеч ким бу дцнйадан щеч ня апармыр. 
Кара  эялмир  ня  var,  ня  дя вязифя 
Щеч ким бу дцнйадан щеч ня апармыр. 
 
Малын, мцлкцн ола, дяnиz, чай, ада, 
Ъанын саь дейился, дяймяз щеч зада, 
Бах буну анламыр, чоху дцнйада, 
Щеч ким бу дцнйадан щеч ня  апармыр. 
 
Ким ня билир ня олаъаг сабаща  
Бир дя эюрдцн, диз чюкмцсян сабащ ща 
Фярги йох фаьыр ол, йа да яждаща 
Щеч ким бу дцнйадан щеч ня  апармыр. 
 
Вахт чатды, голуnдан йапышан олмур, 
Fələyин ишиня, гарышан олмур. 
Кимин ювладысан, сорушан олмур, 
Щеч ким бу дцнйадан  щеч ня  апармыр. 
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                     Yatıram üzü dağlara   
 

Yuxum itib, йатанда да, 
Йатырам  цзц даьлара. 
Бялкя эюрям йухуларда 
Йатырам цзц даьлара. 
 
Няся ола бир мюъцзя 
Müjdə gələ bir gün bizə. 
Дярдляримя дюзя-дюзя 
Йатырам цзц даьлара. 
 
Яршя галхан avazıмды, 
Дуаларым, намазымды, 
Йягин мяним бяхт  йаzымды, 
Йатырам цзц даьлара. 
 
Гялбим олуб парча-парча 
Цмид дırmanıb ağaca, 
Щяр эцн аьлайыб дойунъа, 
Йатырам цзц даьлара. 
 
Йазаммырам дяrd-sərimi, 
Бюляmмирям кядярими, 
Эюйя ачыб яллярими, 
Йатырам цзц даьлара.  
 
Щювсяля, сябир йох даща, 
Нийя беля галдыг тянща? 
Gözümü dikib дярэаща 
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Йатырам цзц даьлара. 
 
 
 
     

  Gəlsənə, dərinə getməyək, qardaş     
 

Дцшяри, дцшмязи олар адама 
Эялсяня, дяриня эетмяйяк, гардаш. 
Щеч нядян саларлар адамы дама, 
Эялсяня, дяриня  эетмяйяк, гардаш. 
 
Дяриня  эедянляр  dəriня  дцшцб, 
Эедяря,  эялмязя,  сцрэцня  дцшцб, 
Дяриня  эедянляр  ня  эцня  дцшцб? 
Эялсяня, дяриня  эетмяйяк,  гардаш. 
 
Чадырда донанын сайы чохалыб, 
Kasıbın, yetimin  tайы чохалыб, 
Баш  дашы йонанын сайы чохалыб, 
Эялсяня, дяриня эетмяйяк, гардаш. 
 
Кющняди планлар, кющняди мигйас, 
Биръя фярг одур ки, тязяди  либас. 
Yenə  кющня щамам, yenə кющня тас, 
Эялсяня, дяриня эетмяйяк, гардаш. 
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     Dünyayla  nə  işin  var  axı   
 

Бир няфяр йохду ки, мяндян сорушсун, 
Дцнйайла ня ишин сянин вар ахы? 
Geтэинян бир тящяр башыны эирля,  
Дцнйайла ня ишин сянин вар ахы? 
 
Бу дцнйа дяриндян дярин фялсяфя, 
Анламазсан, ща чалышсан мин дяфя, 
Туш эялярсян görünməyəн щядяфя, 
Дцнйайла ня ишин сянин вар ахы? 
 
Чалыш öz  гуруну, йашыны гору, 
Гялбиндян сцзцлян йашыны гору, 
Чалыш ки, биртящяр башыны гору, 
Дцнйайла ня ишин сянин вар ахы? 
 
Арын юлдц, бил ки, шанын гуртарды, 
Шющрятин гуртарды, шанын гуртарды, 
Еля билмя, юлдцн ъанын гуртарды, 
Дцнйайла ня ишин сянин вар ахы? 
 
 
Алмасан, устаддан дярс удузарсан, 
Алсан дярслярини тярс, удузарсан, 
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Зарафат елямя, пис  удузарсан, 
Дцнйайла ня ишин сянин вар ахы? 
 
Дцнйа dəliхана, dəliбазы чох, 
Юрдяйи чох, «хорузу» чох, гаzы чох. 
Сяня ня ганмазы, анламазы чох, 
Дцнйайла ня ишин сянин вар ахы? 
 
Адым Ханкишиди, атам Бяхтийар, 
Чох чалышдым, оламмадым бяхтийар. 
Бу дцнйайа чох елямя, етибар, 
Дцнйайла ня ишин сянин вар ахы?                        

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

      Mən belə dünyanın nəyindən deyim 
 

Sənin qadan alım, başına dönüm,  
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Mən belə dünyanın nəyindən deyim?    

Yoxdu xoşa gələn bir fərri şeyi, 
Mən belə dünyanın nəyindən deyim?    
 
Yaxşının, yamanın qiyməti yoxdu,                 
Pullunun çoxunun qeyrəti yoxdu, 

Qeyrəti olanın qisməti yoxdu,  
Mən belə dünyanın nəyindən deyim?    
 
Namusu satırlar indi daş-qaşa, 
Etibar qalmayıb dosta, yoldaşa, 
Faizə pul verir qardaş qardaşa, 

Mən belə dünyanın nəyindən deyim?    
 
“Gündə yüz dəyişir çox hay-küyçülər,    

 Görənin gözünə qara kül çılər. 
 Kişilik möhürlə, pulla ölçülər”,  

Mən belə dünyanın nəyindən deyim?    
 
Mən boyda şairdə tümən tapılmır,  

Köhlən qıta çıxıb, yüyən tapılmır,  
Vətənin dərdini çəkən tapılmır, 
Mən belə dünyanın nəyindən deyim?    

 
 

 
Haqq yolunda, inan, ölsəm də xoşdu, 
Deməyin bu şair yenə də coşdu. 

Əsas indi cibdi, cib də ki boşdu, 
Mən belə dünyanın nəyindən deyim?    
 
Müəllim hamıdan maaş az alır, 
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Muğam yoxa çıxır, yerin caz alır,  

Dollar çoxaldıqca, kişi azalır,  
Mən belə dünyanın nəyindən deyim?    
 
 
Hər şəhər Drezden olmaq istəyir, 

 Çox pullu bir az gen olmaq istəyir, 
Hər yetən prezident olmaq istəyir, 

Mən belə dünyanın nəyindən deyim?    

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                   Denən   
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Qarabağdan yaxşı dedin, ay  şair, 

Birin də Muğanın düzündən denən. 
Zirvədən, qartaldan çox danışarsan, 

Birin də ceyranın gözündən denən. 
 
Azaflı tək təbi coşqun şairdən, 

Ramiz Rövşən kimi mürşidi-pirdən. 
Birin Sücaətdən, birin Şəmşirdən, 

Birin də Bəhmənin sözündən denən. 
 
Könlümüzə fərəh verdin, şad etdin, 
Çox qanmazı zaman – zaman mat etdin. 

Ustadları çox sağ ol ki, yad etdin, 
Birin də Xankişi, özündən denən. 

                                                                 
                                                   02.12.04 

 
 
 
 
 
 

 
                

                   Qorxudan    
 

Zəmanə dəyişib, dövran dəyişib, 
Eliyirik xətir, hörmət qorxudan. 

Yer axtarır başın kola soxmağa, 
Tülkünü görəndə bəbir qorxudan. 
 
Qeyrət qəhətləşib, azalıb iman. 
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İmansız adamlar çoxalıb yaman. 

Azdı  namaz qılan, nəzir paylayan, 
İnanın, veririk nəzir qorxudan. 
 
Bambaşqaydı hər şey vallah, qabaqlar, 

Heç nəyə həvəs yox, dönüb maraqlar. 
Yaman bicləşibdi indi uşaqlar, 

Onlar da anasın əmir qorxudan. 
 
Nə qədər həyatda alsa da zədə, 

Yenə həqiqətə qılıbdı səcdə. 
Yerin alt – üstünü yaxşı bilsə də, 

Çox şeyi yazmayır şair qorxudan. 
 
Sözümü bilirəm, aşmaram həddi, 
Namərd elədilər neçə min mərdi. 

Dünyadan böyükdü içimin dərdi, 
Xankişi danışmır, dinmir qorxudan. 
                  
                                                        06.12.04 
       
                Qalıbdı                                                                                                                                                                         
 

Hələ nə yazmışam bizim dağlara, 
Deyilməmiş neçə sözüm qalıbdı. 
Məclislər qurmağa Turşsuyun üstə, 

Ürəyimdə neçə arzum qalıbdı. 
 
Meh olub zirvədə, dağda əsməyə, 
Hərdən bir çovğuna, tara düşməyə, 
Qonaqlıq verməyə, qurban kəsməyə, 

Qapımızda neçə quzum qalıbdı. 
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Neçə Həcər, neçə Nigar, Xuraman, 
Bir baxışla min könüldən can alan. 
Atası evində cehizi qalan, 

Əsirlikdə neçə qızım qalıbdı. 
 
Cıdır düzündəki qaya başında, 
Laçının Şuşaya baxan qaşında. 
Neçə ağacında, neçə daşında, 

Ovçu bərəsində izim qalıbdı. 
 
Neçə illərdi ki, quruyub dəhnəm, 
Mənmi günahkaram, yoxsa zəmanəm? 
Tükənib xəzinəm, boşalıb təknəm, 

Qarabağda bolca ruzum qalıbdı. 
 
Durnalar gələndə, açanda iydə, 
Dostlar şərəfinə vuranda badə, 
Çinarın altında, tutun dibində, 

Yazılmamış neçə mövzum qalıbdı. 
  

                                        

Olmaz    
                                           

Çox olubdu qoşma yazan dünyada, 

Bəhmənin yazdığı qoşmadan olmaz. 
Elə bil lalədi, tər bənövşədi, 

Bəhmənin yazdığı qoşmadan olmaz. 
 
Bülbül yuva qurmuş budağa bənzər, 

Yüz yerdən qaynayan bulağa bənzər, 
Üzdə qoşa xallı buxağa bənzər, 

Bəhmənin yazdığı qoşmadan olmaz. 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 87 

 
Körpəsinə layla deyən anadı, 
Maral göldə üzən qudu, sonadı. 

Sanki Yunis Imrə, o Mövlanadı, 
Bəhmənin yazdığı qoşmadan olmaz. 
 
Qolundan tutandı darda, çətində, 
Hərdən incə yazır, hərdən kəskin də. 

İlk bahardı fəsillərin içində, 
Bəhmənin yazdığı qoşmadan olmaz. 
 
Sanki xalı, gəbə, kilim toxuyur, 
Misraları müşkü-ənbər qoxuyur. 
Allahsız dünyaya meydan oxuyur, 

Bəhmənin yazdığı qoşmadan olmaz. 
     

                                                     15.12.04                                                               
 
 
 

 

                                Yapışır   
 

Evdə arvadından küsən adamlar, 

Gəlib toyda tamadadan yapışır. 
Qanacaqsız, mərifətsiz olanlar, 

Gəlib toyda tamadadan yapışır. 
 
Hərdən boğuluram, düzü qəhərdən, 
Görəndə ki, ta söz düşüb dəyərdən. 

Balı seçə bilməyənlər zəhərdən, 
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Gəlib toyda tamadadan yapışır. 
 
Tülkü də, çaqqal da, hətta qarğa da, 
Yekə - yekə özün dartan lovğa da, 

Dünən bələyindən çıxan çağa da, 
Gəlib toyda tamadadan yapışır. 
 
Mən deyənlər bildiyimin yarısı, 
Əldə qalıb Xankişinin yaxası. 

Cavanı cəhənnəm, bəzən qocası, 
Gəlib toyda tamadadan yapışır. 
                                                                
                                         20.12.04                                                                                 

                                                                       
 

 
 
 
 
 
 

 

                                 Gəzən   
 

Zəmanə tərsinə dəyişib indi, 
Kimdi doğru gəzən, kimdi düz gəzən? 
Indi caz istəyir cavanın çoxu, 

Kimdi kaman gəzən, kimdi saz gəzən? 
 
Adam var əsirdi dövlətə, mala, 

Lazım gəlsə düşür, vallah min hala. 
Hamı istəyir ki, imkanlı ala, 
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Hardadı ki  indi kasıb qız gəzən? 
 
Sarvan ayaqdadı, karvan başdadı, 

Ay Xankişi, dərə, divan başqadı. 
Indi dövran başqa, zaman başqadı, 

Kimdi şair gəzən, kimdi söz gəzən? 
     

                                                   06.01.05 
 
 
 

 
         
                            
                               

                               Dəymir gözümə    
 

Biz qaçqın düşəndə çoxu cavandı, 
İndi o kişilər dəymir gözümə. 

İndi qalıb cəmi bir beş  üç nəfər, 
İnana bilmirəm özüm – özümə, 
İndi o kişilər dəymir gözümə. 
 
Açmır məhləmizdə ta yasəmənlər, 
Oxumur bülbüllər daha səhərlər. 

Getdi mərd oğullar, getdi ərənlər, 
Nöqsanımı deyən yoxdu üzümə, 

İndi o kişilər dəymir gözümə. 
 
Bağlarım qurudu, qaldım bəhərsiz, 
Köhlənim büdrədi, qaldım yəhərsiz. 

Obadan xəbərsiz, eldən xəbərsiz, 
Su tökdülər ocağıma, közümə, 
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İndi o kişilər dəymir gözümə. 
 
Düyçəm düyün düşüb, əyirmir iyim, 
Hələ bəhrə vermir əməyim, səyim. 

Gün gələr gül açar yenə taleyim, 
Çox da qiymət verən azdı sözümə, 

İndi o kişilər dəymir gözümə. 
 
Çatlayıb dirəyim, əsir dirsəyim, 
Sınıbdı sənəyim, yoxdu köməyim. 

Kövrəlib ürəyim, sınıb ürəyim, 
Ta dözə bilmirəm belə zülümə, 

İndi o kişilər dəymir gözümə. 
 

     
   

 

 Yavaş – yavaş     
 

Ay şair, sən hara, komersant hara? 

Şairsən şerini yaz yavaş – yavaş. 
Sənin də qismətin beləymiş yəqin, 

Bu çərxi gərdişə döz yavaş – yavaş. 
Şairsən şerini yaz yavaş – yavaş. 
 
Alar cəzasını, çox getməz satqın, 

Tezliklə yurduna qayıdar qaçqın. 
Qayıdar Qubadlı, Kəlbəcər, Laçın, 

Çəkilər yollardan toz yavaş – yavaş. 
Şairsən şerini yaz yavaş – yavaş. 
 
Keçər ürəklərdən qüssə, qəm – qübar, 
Sizin də məhləyə günəş, ay doğar. 
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Ay keçər, il keçər, zaman dolanar, 

Alar qiymətini söz yavaş – yavaş. 
Şairsən şerini yaz yavaş – yavaş. 
 
Qılıncdan itidi namərdin dişi, 

Nə olsun üzünə gülür kişmişi. 
Müşküldən müşküldü dünyanın işi, 

Oğulsan hər şeyi yoz yavaş – yavaş. 
Şairsən şerini yaz yavaş – yavaş. 

 
 
Sıxma ürəyini olma pəжmürdə, 
Haqqın dərgahına qılginən səcdə. 
Nadanlar qəlbində, ürəyində də, 

Vaxt gələr əriyər buz yavaş – yavaş. 
Şairsən şerini yaz yavaş – yavaş. 
 
El – oba əlindən tutar, Xankişi, 
Hər zaman yadına salar, Xankişi, 

Neçə ki, canında can var, Xankişi, 
Yaxşı kəlamlardan düz yavaş – yavaş. 

Şairsən şerini yaz yavaş – yavaş.     
 
                                                   16.01.05 
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  Məni duya bilməz   
 

Məni duya bilməz hər yoldan ötən, 

Hanı bu dərdləri duyan oğullar? 
Ya şəhid olubdu, ya da əsirdi, 

Canını bu yurda qıyan oğullar. 
 
İlahi, bu dünya  nə kökə düşüb, 

Hanı qoç Koroğlu, hardadı  Nəbi? 
Şəhərdə tərpənmək müşkülə dönüb, 

Hayana baxırsan, hər  yan  əcnəbi. 
 
Qarabağ dərdinin sonu görünmür, 
Hərə öz işində, öz kefindədi. 

Allaha qalıbdı, vallah bizimki, 
Dünya da haqsızın tərəfindədi. 
 
Adam var Şəhidlər Xiyabanının 
Hələ də tanımır yolunu, qardaş. 

Bu qeyrətlə, bu gedişlə bu millət 
Sudan çıxarammaz çulunu, qardaş. 
 
Vallah mən dinmirəm, yazan qələmdi, 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 93 

O da öz başını saxlaya bilmir. 

Çölümə baxmaynan, içim vərəmdi, 
Xankişi dəridini ağlaya bilmir. 

 
                                       20.01.05 

                                       
                                                                                   

                           Ölsəm, heç anam da...                   
                                 

Heç kimin ürəyi mənimki kimi 
Dağlardan ötəri ağrımaz belə. 
Bu gecə ağladım lap zarın – zarın, 

Ölsəm heç anam da ağlamaz elə. 
 
Gördüm ki, düşmənlər at oynadırlar, 

Qubadlı yolunda, Laçın yolunda. 
O qədər içiblər tut arağından, 

Maltək yatışıblar maşın yolunda. 
 
Gördüm oynayırlar bizim havaya, 
Baxdım ki, saata gecə yarıdı. 

Bir daha gördüm mən öz gözlərimlə, 
Qarası çox azdı, çoxu sarıdı. 
 
Ürəyim ağrıdı, dəhşətə gəldim, 
Pis oldum, getmədim işə tezdəni, 

Hamısın qırardım bir dəqiqəyə, 
Qorxdum ki, tutarlar Bakıda məni. 
 
Heç kimin ürəyi mənimki kimi 
Dağlardan ötəri ağrımaz belə. 
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Bu gecə ağladım lap zarın – zarın, 

Ölsəm heç anam da ağlamaz elə. 
                
                                        21.01.05                        
                                                                     

                                Çıxmır ha dağlar   
 

Bəlkə də hər gecə yuxuda görrəm, 
Bir an da yadımdan çıxmır ha dağlar. 

Əlikli meşələr, kəklikli daşlar, 
Bir an da yadımdan çıxmır ha dağlar. 
 
Nənəmin cehizlik gətdiyi parçın, 
İçinə yığardım zəncəfil, darçın. 
İçimi göynədir Qubadlı, Laçın, 

Bir an da yadımdan çıxmır ha dağlar. 
 
Evdə ağsaqqaldan izin alardıq, 
Ovdan qayıtmazdıq, çöldə qalardıq. 
Hərdən əlik, qurd tək səs çıxarardıq, 
Bir an da yadımdan çıxmır ha dağlar. 
 
Yadımdadı, bir gün düşdüm dumana, 
Ayağım büdrədi, aşdım yarğana. 

Bir çovğun başladı, düşdüm borana, 
Bir an da yadımdan çıxmır ha dağlar. 
 
Gördüm atam çıxıb evin dalına? 
Anam döyür gah dizinə, qoluna. 
Qurban olum ata, ana adına, 

Bir an da yadımdan çıxmır ha dağlar. 
 
Yaddan necə çıxsın o xatirələr, 
Qonaqlara atam açan süfrələr. 
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O dərələr, o təpələr, pöhrələr, 

Bir an da yadımdan çıxmır ha dağlar. 
                     

                                             

 
 
 
                         

                               Içində    
 

Hamı istəyir ki, torbanın başın 

Doldura bircəcə günün içində. 
Bu dünya doludu cinlə, şeytanla, 

Baş açmaq çətindi cinin içində. 
 
Ağıllı adamlar heç vaxt bəhs etmir, 
Tərsinə danışmır, nə də fors etmir. 

Bir yana çıxmağa huşum bəs etmir, 
Itmişəm dumanın, çənin içində. 
 
Düşünüb, daşınıb özü özüylə, 
Xor baxan gözləri oxlar gözüylə. 

Tanınar, seçilər bircə sözylə, 
Xankişi Bəxtiyar minin içində. 

     
                                             11.02.05 
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Xatırlar   
 

Yaxşı yadımdadı kəndimiz mənim, 
Hər an xatırlaram olub keçəni. 
Vicdansız olaram,  unutsam əgər, 
Mən necə unudum olub, keçəni? 
 
Səhərlər içərdim kəkotu çayı, 
Anam deyərdi ki. məlhəmdi, oğul. 

Balı qatışdırıb qaymağa anam 
Deyərdi yeginən, aləmdi oğul. 
 
Gedib kəsdirərdim mən sacın yanın, 
Anam bişirərdi yuxa, xamralı. 
Davadan dönməyən igid dayımdan, 
Bayatı deyərdi anam yaralı. 
 
Yağ ilə pendiri qatıb bir yerdə 
Dürmək düzəldərdim təzə yuxadan. 
Gedərdim atamla odun yığmağa, 
O odun yığardı, mən danaqıran. 
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Gələndə görərdik kətə hazırdı, 
Qırxbuğum, gicitkən, çiriş kətəsi. 
Təzə nehrə yağın qoyub içinə, 
Doyunca yeyərdik biz bir nəfəsə. 
 
İndi də göynəyir burnumun ucu, 
Mən necə unudum həmən günləri? 

Qismət olsun qayıdaq o ellərə, 
Orada keçirək toy – düyünləri. 
 
Xankişi Bəxtiyar açsın sinəsin, 
Desin yaylaqlardan, desin dağlardan. 

O qədər olsun ki, dostu, qonağı,               
Doymasın dağlarda o qonaqlardan.        
                                              
                                                12.02.05                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Anam çox qocalıb    
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Anam çox qocalıb, yaman düşübdü, 

Atam köçən gündən, atam gedəndən. 
Xətrinə tez dəyir hər söhbət, hər söz, 

Küsür adi sözdən, küsür yetəndən. 
 
Nədənsə qıymayıb oğlanlarına, 

Kiçik bacımıza etibar edib. 
Qardaş – bacımızın qalanlarına 

Gəlib getməyi də ixtisar edib. 
 
Deyir ki, a bala,  o vaxt atanla 
Həvəsim var idi gedəm hər yerə. 
Bunu təkcə bilir bir allahtala, 

Heç nəyə həvəsim yoxdu bir zərrə. 
 
Nazıyla, Cabirlə günü yaxşıdı, 

Onu çox istəyir Çimnaz, Səməni. 
Deyir ki, unutman bir – birinizi 
Əgər sevirsizsə, bir azca məni. 
 
Utannam anamın üzünə baxım, 

Anamın anası o yanda qalıb. 
Bu dərdlər azımış, hələ anamın 

Bu yandan da fikri Qurbanda qalıb. 
  
                                   12.02.05                                                                    
                                                                                                                                                                             

Şirvan elində   
 

Bir gün qonaq oldum Şirvan elində, 
Dil açdı könlümün sazı, kamanı. 

Məni valeh etdi bu eldə hər kəs 
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Mən görə bilmədim burda yamanı. 
 
Burda təbiətin nəğməsi gözəl, 
Kimi dindirirsən muğam oxuyur. 
Məst edir adamı heyvası, narı, 

Çölləri, düzləri ətir qoxuyur. 
 
Seyidin, Sabirin yurdudur Şirvan, 
Tarixi qədimdi, uludu yaşı. 
İlahi, nə qədər dahi yetirib, 

Bunu hardan bilsin hər yetən naşı? 
 
Ürəyi böyükdür, qəlbi böyükdür, 
Çörək istəyənə çörək veribdi. 

Qananı qaldırıb başının üstə, 
Qanmazın yerini xəndək veribdi. 
 
Üzü ağ, başı da uca olubdu, 
Boyun əydiyini görən olmayıb. 
Cavanı bir yana, heç qocasının, 

Hələ qabağına  duran olmayıb. 
 
Hər oğlu Nəbidi, hər qızı Həcər, 
Mənim də o eldən çox dostlarım var.         

Xankişi çox sevir Şirvan elini, 
Onunçün bu şeri yazdı yadigar. 

 
     

                                                                 
 
 
 

            

                             Özünü yorma şair    
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İtib abır, gedib mənlik, 

Haqq sinəsi dəlik – dəlik. 
Dünya tamam dərəbəylik, 

Tülkülərin kefidi. 
 
Həyat yaman çirkin olub, 

Ağrılarım çin – çin olub. 
İndi hər şey çətin olub, 
O zamanlar kef  idi. 
 
Salmaginən sən hay – həşir, 

Onsuz da söz etmir təsir. 
Gəl özünü yorma, şair, 

Kifayətdi, kafidi. 
                                  

                               21.03.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              Yerində otur  
 

Hər şeyi necə var elə yozanda, 

Haqqı haqq, nahaqqı nahaqq yazanda, 
Bilməyən də, yazmayan da, yazan da, 
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Mənə deyirlər ki, ay şair, 

Çox dərinə getmə, yerində  otur. 
 
Həddini aşıbdı ögey – doğmalıq, 
Azalıb halallıq, artıb harınlıq, 

Bəs niyə bunlara göz yumur xalıq? 
Mənə deyirlər ki, ay şair, 

Çox dərinə getmə, yerində  otur. 
 
Haqqı danışmağın xeyrin bilirəm, 

Cəbri – cəfasını, cövrün bilirəm. 
Bütün hoqqaların sirrin bilirəm, 

Mənə deyirlər ki, ay şair, 
Çox dərinə getmə, yerində  otur. 
 
Bu dünya əzəldən ahdı, azardı, 

Azarnan, bezarnan dolu bazardı. 
Bilirəm mən turpu kimlər qızardır, 

Mənə deyirlər ki, ay şair, 
Çox dərinə getmə, yerində  otur. 

 
Qoysaq bir qırağa biz ağlamağı, 
Əgər aça bilsək biz doğanağı, 

Onda alacağıq biz Qarabağı, 
Mənə deyirlər ki, ay şair, 

Çox dərinə getmə, yerində  otur. 
 
Deyirəm əkməyə mənə hodaq ver, 
Lampa istəmirəm mənə çıraq ver. 

Yardımı neynirəm, mənə torpaq ver,  
Mənə deyirlər ki, ay şair, 
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Çox dərinə getmə, yerində  otur. 
 
Deyirəm millətin həbibi gəlib, 
Deyirəm millətin təbibi gəlib, 

Deyirəm millətin sahibi gəlib, 
Mənə deyirlər ki, ay şair, 

Çox dərinə getmə, yerində  otur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                           

                                    Yazımmı    
 

Bu dünyadan  yazma dedin, yazmaram, 

Heç olmasa o dünyadan yazımmı? 
Mənim dediklərim fantazya deyil, 

Bildiklərim komedyadan yazımmı, 
Heç olmasa o dünyadan yazımmı? 
 
Düzü düz deməkdi, mənim vərdişim, 
Düz deməkdən çox qırılıb, çox dişim. 

Bu dünyanın işləriynən yox işim, 
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O yandakı mafiyadan yazımmı? 

Heç olmasa o dünyadan yazımmı? 
 
Düzün deyim, yığılmışam boğaza, 
Dərs verməkdən ağlı, huşu dayaza. 
Kimdi qulaq asan kamana, saza, 
Ariyadan, simfonyadan yazımmı.  
Heç olmasa o dünyadan yazımmı? 
 
Nə əmim var, nə dayım var, nə papam, 
At cəhənnəm, yox ulağım, mən çapam. 

Nə müsavat, nə cəbhəçi, nə YAPam, 
O yandakı partiyadan yazımmı? 
Heç olmasa o dünyadan yazımmı? 

                                                                   29.03.05    
               Qeyd: Bu şeiri yazanda YAP-ın üzvü deyildim. 

      
  
      

 
 

 

Qoşma    
 

Cavan qala bilməz, insan tez düşər, 
Həsrət çəkə - çəkə, qəm çəkə - çəkə. 

Nə pula aldanar, nə də ki vara, 
İgid ad qazanar tər tökə - tökə. 
 
Zatını görəndə qatır oturar, 
Öküzü görəndə dıbır oturar. 
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Məncə batman gələr, ağır oturar, 

Bircə addım atmaz nər təkə - təkə. 
 
Təpəni böyüdüb dağ etmək olmaz, 

Hər işi şişirdib ağ etmək olmaz. 
Haqqa dodaq büzüb, lağ etmək olmaz, 

Gərək  verməyəsən  vəd  yekə - yekə. 
 
Heç nə qaça bilməz elin gözündən, 

Aqil insan küsməz sözün düzündən. 
Dönməz amalından, dönməz sözündən, 
Xankişi doğransa lap tikə - tikə. 

     
                                      01.04.05 

                        
 

 

Sən ağlama, mən ağlaram     
 

Bir qız mənə Türkiyədən zəng edib, ağlaya – 

ağlaya dedi ki, anam sizin şeirlərinizə qulaq asıb 
ağlayır. Biz əslən Göyçədənik, söylədi o qız. Bir az ürək 

– dirək verdim... 
Qürbət eldə qalan gözəl, 

Sən ağlama, mən ağlaram. 
Məni məndən alan gözəl, 

Sən ağlama, mən ağlaram. 
 
Bu həsrətdən oldum incik, 
Qəlbim oldu çilik – çilik. 

Qismət olsa, görüşərik, 
Sən ağlama, mən ağlaram. 
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Dedin ki, sən Göyçədənsən, 
Vətən üçün çox əsərsən. 

Söylə görüm, kimlərdənsən? 
Sən ağlama, mən ağlaram. 
 
Çoxdan bağlanıb dəftərim, 
Səhv etməyə yox təhərim. 

Çox olsa da dərdim – sərim, 
Sən ağlama, mən ağlaram. 
 
Çatılmasın heç vaxt qaşın, 
Yetişsə də yüzə yaşın. 
Xankişi olsun qardaşın, 

Sən ağlama, mən ağlaram.  
                                              08.05.05 
                             

                                                                  

 

                      Qürbətdə yaşayan...    
 

Qürbətdə yaşayan  hər  vətən dostu, 
Mənim qardaşımdı, mənim bacımdı. 

Pisinən əzəldən aram olmayıb, 
Harda yaxşılar var, mənim tacımdı. 

Qürbətdə yaşayan hər vətən dostu, 
Mənim qardaşımdı, mənim bacımdı. 
 
Bir tərəfi Sibir, bir yanı Amur, 

Bir tərəfi Dərbənd, bir yanı Samur. 
Göyçə, Təbriz, Şuşa, Laçın, Zəngəzur, 

İçimi göynədən ağrım, acımdı, 
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Qürbətdə yaşayan hər vətən dostu,  

Mənim qardaşımdı, mənim bacımdı. 
 
Xankişi sözünü nadana satmaz, 

Hər xırda söz üstə dostunu atmaz. 
Yüz loğman yığışa, gücləri çatmaz, 

Dağların havası tək əlacımdı. 
Qürbətdə yaşayan hər vətən dostu, 

Mənim qardaşımdı, mənim bacımdı. 
       

                                                                  16.05.05 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                            Anamın    
 

Elə bil başıma yekə daş düşür, 

Azca ağrıyanda başı anamın. 
Elə bil başıma dünya fırlanır, 

Azca çatılanda qaşı anamın. 
 
Qırılıb qohumum, qalmayıb sağı, 

Kim çəkər el dərdin anam sayağı. 
Gedibdi yaylağı, gedib oylağı, 

Vədəsiz gəlibdi qışı anamın. 
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Xankişi toy etsin qoy hər bir gəncə, 

Düzsün misralardan o incə - incə. 
Qayıtsın Qarabağ, qayıtsın Göyçə, 

Sevincdən süzülsün yaşı anamın. 
     

                                                    03.08.05                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                         Bəs axırı    
 

Dünya ölür, dünya  batır, 
Dərdimizin  sayı artır. 

Eləmirlər həya, abır, 
Yoxdu açan bu paxırı. 

Nə olacaq  bəs axırı?  
 
Guya ki dünya azaddı, 
Guya ki, hər yer abaddı. 
Əslində hər şey təzaddı, 

Niyə sökmürük çadırı. 
Nə olacaq bəs axırı? 
 
Götürmürəm bu dəhşəti, 
Satdılar namus, qeyrəti. 
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Verən azdı düz qiyməti, 

Niyə çıxmır bəs cınqırı? 
Nə olacaq bəs axırı? 
 
Dünyanı yaman mindilər, 
Bunlar şeytandı, cindilər. 

Olanı, qalanı yedilər, 
Gözləyən yoxdu abırı. 

Nə olacaq bəs  axırı? 
 
Yağlayırıq hələ dəvə, 
Baxıb gendən gülür nəvə. 

Gəbələri yedi güvə, 
Aça bilmədik cığırı.  

Nə olacaq bəs  axırı? 
 
Doğrum sınıb, düzüm sınıb, 
Bizləməkdən bizim sınıb. 
Bu dünyadan gözüm sınıb, 

Duyan yoxdu mən fağırı. 
Nə olacaq bəs  axırı? 
 
Qoyunu çox, qazı çoxdu, 
Tülküsü çox, tazı çoxdu, 

Qanandan qanmazı çoxdu, 
Günbəgün artır qısırı. 

Nə olacaq bəs  axırı? 
 
Oğlu, qardaşı tindədi, 
Qızlar Dubayda, Çindədi. 
Dünya bir gör nə gündədi? 

Kafe etdilər “Cıdır”ı. 
Nə olacaq bəs  axırı? 
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Gözlə özünü, Xankişi, 
Qırma bizini, Xankişi, 
Qurtar sözünü, Xankişi. 

Neynirsən çığır – bağırı, 
Nəyinə lazımdı sənin, 

Nə olacaq bəs  axırı?        06.10.05 
                                          
                                            
                                           
                                               

 
 

                                 Millət    
 

Yiyəsizəm yiyəm yoxdu, 
Dərdlərimi duyan yoxdu, 

Quru sağ ol deyən yoxdu, 
Hara baxır bu millət? 
 
Kədərimin gönü qalın, 

Qalmışam mən ayaqyalın. 
Yaxın gəlmir  uzaq,  yaxın, 

Hara baxır  bu millət? 
 
Tüstüm yoxdu, ta yanmıram, 

Haqqı, nahaqqı  danmıram. 
Bu milləti mən qanmıram, 

Hara baxır  bu millət? 
                   
                                   16.10.05 
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                           Olmasın    
 

Şamı  sönmüş  pərvanəyəm, 

Suya möhtac piyaləyəm, 
Içim dolu ah – naləyəm, 

Mənlə işiniz olmasın! 
 
Duman qaçmır dağ üstündən, 
Ağladılar ağ üstündən. 

Dağ çəkdilər dağ üstündən, 
Mənlə işiniz olmasın! 
 
Dərd daşıyam, qəm daşıyam, 
Gəlməmişəm qəm daşıyam. 

Deməyin ki, mən naşıyam, 
Mənlə işiniz olmasın! 
                                       
                               16.10.05 
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                        Qurban olum   
 

Ömrüm, günüm duman, çəndi, 
Sel süpürüb yıxdı bəndi. 

Unutmaram heç vaxt kəndi, 
Öz  yurduma qurban olum! 
 
Ömür boyu sirr açmaram, 

Sirr açana bir şahmaram. 
Dərdimdən heç vaxt qaçmaram, 

Öz  dərdimə qurban olum! 
 
Dəlilərin bağlı qolu, 

Kim açacaq bağlı yolu. 
Neçə - neçə dəli – dolu, 

Öz  qurduma qurban olum. 
 
Düşmənimdi küpəgirən, 
Düşmənimdi gödən – güdən. 

Baş əymərəm namərdə mən, 
Öz  mərdimə qurban olum! 

     
                                                             17.10.05                                                                                               
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                              Aldadıram mən    

Heç kimi aldada bilməsəm də mən, 

Anamı yüz dəfə aldadıram mən. 

Hələ bu yaşımda danlayanda da, 

Hər bir kəlməsindən bal dadıram mən. 
Anamı yüz dəfə aldadıram mən. 
 
Ömründən ömrümə, ömür pay verən, 

Gecələr yatmayıb mənə çay verən. 

Dar gündə hamıdan qabaq hay verən, 
Anamı yüz dəfə aldadıram mən. 
 
Ömür boyu mənə mərdlik öyrədən, 

Ömür boyu mənə türklük öyrədən, 

Ömür boyu mənə düzlük öyrədən, 
Anamı yüz dəfə aldadıram mən. 
 
Elə hey deyirəm kənd qayıdacaq, 

Elə hey deyirəm yurd qayıdacaq, 

Elə hey deyirəm xalq ayılacaq, 
Anamı yüz dəfə aldadıram mən. 
 
Adam da balasın aldadarmı heç, 

Adam da sonasın aldadarmı heç, 

Adam da anasın aldadarmı heç, 
Anamı yüz dəfə aldadıram mən. 
 
Çəkmə dаha bir də başa sən məni, 

Çəkmə bərkə, çəkmə boşa sən məni. 

Qadir allah, döndər daşa sən məni,                                      

Bir daha anamı aldatmayım mən .  
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                                Qarabağ   
 

Möcüzədi torpağı da, daşı da, 

Bulaqları pıçıltılı Qarabağ. 

Ətəyi çiçəkli, zirvəsi qarlı, 

Kəklikləri qaqqıltılı Qarabağ. 

 

Bir tarixdi, yaşı dünya yaşında, 

Nələr çatlamayıb, nələr başında. 

Bir tarixdi mamırı da, daşı da, 

“Çahargah”lı, “Heyratı”lı Qarabağ. 

 

Gözlərin qaralar baxanda Kirsə, 

Hər adam görəmməz gözləri kirsə. 

Kirsin qıfılları düşübdü tərsə, 

Övladları sızıltılı Qarabağ. 

 

Xankişiylə zaman düşüb, vaxt düşüb, 

Bəxtimə dul taleh, qara baxt düşüb. 

Könlümə yenə də Qarabağ düşüb, 

Nərmənazik bayatılı Qarabağ. 

                             

                                             15.05.07    
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                     Qıracaq bizi     
 

Dönüb qoyun oldu qurdlar, 

Mələşirlər orda yurdlar. 

Yurdlarda ta qar da qurdlar, 

Qurdlar qıracaq bizi! 

 

Bu dünya mərdinən dolu, 

Mərdləri dərdinən dolu. 

Bazardadı qoç Koroğlu, 

Dərdlər qıracaq bizi! 

 

Gülüm soldu qönçə - qönçə, 

Yollar dolu qan gölməçə. 

Hanı Şuşa, hanı Göyçə, 

Yurdlar qıracaq bizi ! 

               19.02.07 
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             Yurd – yuvası  olmayanda     

 

Ürəyinə  ləkə  düşər, 

Qızmar gündən kölgə düşər. 

İnsan çox pis kökə düşər, 

Yurd – yuvası olmayanda. 

 

Gecə - gündüz qəhər yeyər, 

Kədər yeyər, zəhər yeyər, 

İnsanları “şəkər” yeyər, 

Yurd – yuvası olmayanda. 

 

Dünyadan narazı olar, 

Orda, burda gözü olar, 

İnsan yetim quzu olar, 

Yurd – yuvası olmayanda. 

       23.01.07 
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Gedib    
 

Qarabağ gedəli, Göyçə gedəli, 

Yuxum da göylərə çəkilib gedib. 

Torpaqlar gedəli, yurdlar gedəli, 

Gözlərim saralıb, tökülüb gedib. 

 

Deyirlər dağlarda bir ov qalmayıb, 

Şuşada, Ağdamda bir ev qalmayıb, 

Dəlidağ qalmayıb, Murov qalmayıb, 

Altı da daşınıb, sökülüb gedib. 

 

Ələsgərin ruhu qovalanıbdı, 

Nədəndi bu millət tayfalanıbdı? 

On doqquz ildir ki, havalanıbdı, 

Xankişi Bəxtiyar bükülüb gedib. 

        

                                          23.02.07 
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                              Gələydi    
 

Dəniz istəmirəm, çay istəmirəm, 

Nə günəş, nə ulduz, ay istəmirəm. 

Yeddi yerdən gələ pay istəmirəm, 

Təkcə atamgildən bir çöp gələydi. 

 

Hərdənbir həddimi keçmək üstündə, 

Hərdən – birdən artıq içmək üstündə, 

Hərdən nəvəyə dərs vermək üstündə, 

Atamla sözümüz bir çəp gələydi. 

 

Kövrəldim, duruxdum  bu  dəmdə  nəsə, 

Sözümü elədim çox qısa, kəsə. 

Bəlkə sizi yorar, çox yazsa, desə, 

Hərdən Xankişiyə bir təb gələydi. 

        

                                                                          24.02.07 
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Bilmir    
 

Məəttəl qalmışam bəzi adama, 

Adam var “Məhərrəm”, “Aşura” bilmir. 

Şairlər hər şeyi bilirlər sanma, 

Onlar da çox şeyi aşıra bilmir. 

 

Cavan var səhv işdən ibrət eləyir, 

Qocaya, cavana hörmət eləyir. 

Cavan var adama ləzzət eləyir, 

Qoca var özünü apara bilmir. 

 

Şirlər oylağında, çaqqal ulayır, 

Tülkülər yenə də qurdu dolayır. 

Bir dəli quyuya bir daş tullayır, 

Yüz aqil əlləşib çıxara bilmir. 

 

Bir zamanlar birlərdən  də bir idim, 

Birələri gördüm durdum, kiridim. 

Bəlkə də lap  çoxdan mən nazir idim, 

Xankişi özüylə bacara bilmir.         

                                                                                   

                                                                            10.02.05 
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      Bu gün, sabah...    
 

Çox da qürrələnib döşünə döymə,  

Bu gün göylərdəsən, sabah yerdəsən. 

Durduğun növbədən qaça bilməzsən,  

Bu gün girlədirsən, sabah girdəsən... 

 

Gedən o karvan da toyun yasıdı, 

Dünya dediyimiz qurğu tasıdı. 

Bu da təbiətin öz qaydasıdı,- 

Bu gün xeyirdəsən, sabah şərdəsən. 

 

Mən qəmi, kədəri, yaşı bilirəm, 

Könül duymayanı naşı bilirəm. 

Göy də yeddi qatdı, yaxşı bilirəm, 

Bu gün “yeddi”dəsən, sabah “bir”dəsən.      
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                             Yoxdur    
 

Xöşbəxtliyin tarix boyu, 

Əvvəli var, sonu yoxdur. 

Abırını örtə bilmir, 

Bu dünyanın donu yoxdu. 

 

Dünya sanki qara damdı, 

Qara damdan zəhər damdı, 

Baxma ki, guya adamdı, 

Çoxusunun qanı yoxdu. 

 

Çalış, özünə can qazan, 

Çalış, özünə şan qazan, 

Çalış, özünə qan qazan, 

Qansızların sonu yoxdu. 

         

                                      23.05.07                                                                  
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                                        Indi     
 

Yağışım ta yağmır, dolum yoxumdu, 

Ot basmış cığıram, yolum  yoxumdu, 

Qanadım doğranıb, qolum yoxumdu, 

Meyvəsiz, kölgəsiz ağacam indi. 

 

Açılmamış solan çiçək, gül oldum, 

Alimə, aqilə yenə bal oldum, 

Nökərlərə, nadanlara qul oldum, 

Urvasız, çörəksiz bir sacam indi. 

 

“Tuz”ların içində bir vaxt “tuz”uydum, 

Ulduzlar içində bir ulduzuydum. 

Taleh üz döndərdi, yaman uduzdum, 

Bəxtin xoş üzünə möhtacam indi. 

 

Qalmışam dağlarsız dumana həsrət, 

Həsrətin çəkirəm mən həsrət – həsrət. 

Nə var istəyirəm, nə də ki  dövlət, 

Dağlardan ötəri çox acam indi. 

         

                                                                       23.05.07 
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                        Qaldı    

 

Taleyimin sazı yoxdu, 

Çörəyimin duzu yoxdu. 

Bilməm niyə ruzu yoxdu, 

Ümidlərim dul qaldı. 

 

Ömür yarı, işlər müşkül, 

Müşküllərim sünbül – sünbül. 

Dərdim dil – dil ötən bülbül, 

Arzularım lal qaldı. 

 

Başdakılar çiy oldular, 

Çiy yaxşıdı, key oldular, 

Gədələr də bəy oldular, 

Xankişi yazıq qul qaldı. 

         

                                    04.06.07                                                                    
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                          Əlvida dünya    
 

Haqqı yolda bitirdilər, 

İlim – ilim itirdilər, 

Nəbiləri götürdülər, 

Əlvida, dünya! 

 

Bunlar bir dəst “banda”dılar, 

Qaydalara qadadılar. 

Qartalları budadılar, 

Əlvida, dünya! 

 

Sirri məchul qıfıl oldum, 

Əsillərə nağıl oldum. 

Çilikləndim pul – pul oldum, 

Əlvida, dünya! 

 

Ömür boyu haqqı yazdım, 

Nə yazdım, yaxşıya yozdum. 

Göz açmamış çox uduzdum, 

Əlvida, dünya! 

      04.06.07 
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                          Bilmirəm     
 

Bu dünyadan gileyim çox, 

Doğmam kasad, ögeyim çox. 

Güneyim az, quzeyim çox, 

Hakim tapa bilmirəm. 

 

Ömrüm vaxtsız solan güldü, 

Qeyrətsizlər baxıb güldü. 

Arzum daşa dönmüş küldü, 

Həkim tapa bilmirəm. 

 

Yaşdan yaşa yaş aşmağa, 

Donuzlarla savaşmağa, 

Gedib yurdda ulaşmağa, 

Tilsim tapa bilmirəm. 

        

                                                                   03.07.07 
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            Allah, sən saxla, sən saxla 
 

Gözü sanki dənizdi, 

Dörd bir yanı nərgizdi. 

O qız mənə əzizdi, 

Allah, sən saxla, sən saxla! 

 

Sevgimin o tacıdı, 

Bülbülü, turacıdı,  

Dərdimin əlacıdı, 

Allah, sən saxla, sən saxla! 

 

Bir xoş baxış istərəm, 

Xəlvət görüş istərəm, 

Bircə öpüş istərəm, 

Allah,  sən saxla, sən saxla! 

       

                                                                  03.07.07 
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                Qənimim başdan aşır     
 

Ömrümün sabahı yoxdu, 

Sevgimin nikahı yoxdu, 

Yağımın allahı yoxdu, 

Qənimim başdan aşır. 

 

Bu yaz heç yaza oxşamır, 

Bu saz heç saza oxşamır, 

Araz Araza oxşamır, 

Qənimim başdan aşır. 

 

Gərəksiz bir daş olmuşam, 

Daşlara qardaş olmuşam, 

Çaşıb lap çaş-baş qalmışam, 

Qənimim başdan aşır. 

       

                                           19.07.07                                                                      
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                                   İstərəm   
 

Minib küləyin tərkinə, 

Vətənə uçmaq istərəm. 

Daşı, divarı yalayıb, 

Torpağı qucmaq istərəm. 

 

İgidi qırışıq görmüşəm, 

Milyon haqsızlıq görmüşəm, 

İşləri dolaşıq görmüşəm, 

Vətəndən qaçmaq istərəm. 

 

Qəfəsdəki igidləri, 

Bağlı qalan məscidləri, 

Tərsə düşmüş kilidləri, 

Qıfılı açmaq istərəm. 

       

                                                           12.07.07 
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 Kaş gün gələ   
 

Yelkəni yox bir gəmiyəm, 

Yaxşılardı ümid yerim. 

Dolu vurmuş bir zəmiyəm, 

Çırpılıbdı sünbüllərim. 

 

Döyülmüşəm zaman – zaman, 

Çoxdu mənim şahidlərim. 

Yaşamışam güman – güman, 

Bağışlasın şəhidlərim. 

 

Elə bilmə qorxmuşam mən, 

Ya zülmdən, ya da  ölümdən. 

Elə bilmə qorxmuşam mən, 

Özüm bayraq məşəlimdən. 

 

Ürpənmək yox bir kimsədən, 

Nigaranam doğma yurddan. 

Kaş gün gələ öz yurdumu, 

Mən alaydım itdən – qurddan. 

       

                                                                               12.04.03 
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                 Dünya olub qarmaqarış    
 

Dünya olub qarmaqarış, 

Baş çıxarmaq çox zülümdü. 

Ömür yolum qırış – qırış, 

Dolanmaq ölüm – zülümdü. 

 

Qatmaqarış yuxum çoxdu, 

Yatmıram ki, mən gecələr. 

Fələkdən də qorxum yoxdu, 

Məni boğur düşüncələr. 

 

Ürəyimdə od var, köz var, 

Hər birisi dəli – dolu. 

Yazacağam, min – bir söz var, 

Çıxsa hər cür qənbərqulu. 

        

                                                                        27.03.03 
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                                Bacım qızına  

 

Dediyim sözləri yadında saxla, 

Edirəm vəsiyyət, ay bacı qızı. 

Həmişə dilini sən şirin eylə, 

Çəkmərsən əziyyət, ay bacı qızı. 

 

Yaddan çıxarmaynan heç vaxt keçmişi,  

Keçsən də altmışı, hətta yetmişi. 

Həyat yoldaşınla hər xırda işi, 

Eyləynən məsləhət, ay bacı qızı. 

 

Rəhmət oxutginən sən keçənlərə, 

Bəxtəvər deginən bəxtəvərlərə. 

                       Əgər, əməl etsən mən deyənlərə,  

              Olmazsan xəcalət,  ai bacı qızı. 

                     

                    Qohuma, qonşuya sən çoxlu getmə,  

                    Düşmən dalınca da sən qeybət etmə.    

                    Nədə eləsən də, sevgidə etmə,  

                    Eyləmə qənaət, ay bacı qızı. 

                        

                    Bu dünyanın neçə ahu-zarı var,  

                    Neçə böhtanı var,  qəm-qubarı var. 

                    Boranı var, şaxtası var,  qarı  var, 

                    Eyləynən dəyanət, ay bacı qızı. 
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Bir qram olmasa evdə yavanlıq,  

                       Olsa  əvəzində əmin-amanlıq. 

                      Olsa aranızda bil, mehribanlıq,  

                      Olacaq var-dövlət, ay bacı qızı. 
        

Çatarsan istəyə, arzu murada,  

Uymasan yalana, fitnə-fəsada.  
Qohuma, qonşuya, hətta lap yada, 

Eylə sən nəzakət, ay bacı qızı. 
 
Eyləynən sən hörmət nənə,  dədəyə,  
Çıxmaginən heç vaxt xilaf vədəyə. 

Nə qədər ömrün var, heç bir bəndəyə, 
Eyləmə xəyanət, ay bacı qızı. 
 
Dayın kimi dayı indi tək-tükdü,  
Çox şeyi demirəm, indi tünlükdü. 

Dünyada bir əməl var, o da düzlükdü,  
Edirəm nəsihət, ay bacı qızı. 
 
Ay mənim ürəyim, ay mənim gözüm, 
Ay mənin baldan da şipşirin sözüm. 
Olsun bir övladın, toyunda süzüm,                           

Edirəm məm niyyət, ay bacı qızı. 

 
12.12.06 



Xankişi  Bəxtiyar  

 132 

 
                       
                       Sən və mən      

 

Mən vururam başım üstə, 

Heydərimin  şəkilini. 

Sən vurursan başın üstə, 

Bir nalbəndin şəkilini. 

 

Mən vururam başım üstə, 

Qəmin, dərdin şəkilini. 

Sən vurursan başın üstə, 

Biqeyrətin şəkilini. 

 

Mən vururam başım üstə, 

Ana kəndin şəkilini, 

Sən vurursan başın üstə, 

Bazubəndin şəkilini. 

 

Mən vururam başım üstə, 

Atatürkün,  şəkilini. 

Sən vurursan başın üstə, 

Itin, qurdun şəkilini. 

 

Kim doğrusa, kim oğrusa, 

Qoy söyləsin el, camaat, 

Kim haqlısa, kim doğrusa, 

O da alsın qoy mükafat. 

       

                           19.03.05                                                                       
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                           Qardaş   

 

Qınamasın ellər məni, 

Açılıbdı dərdim, qardaş. 

Haqq yolunda duman, çəni, 

Gözlərimlə gördüm, qardaş. 

 

Yoxa çıxıb Məcnunlarım, 

Gözə dəymir Vurğunlarım. 

Əyilibdi sütunlarım, 

Çatlayıbdı pərdim, qardaş. 

 

Yalan sözlə yoxdu aram, 

Harda haqq var, orda varam. 

Axırına çıxıb  tamam, 

Bu millətin yardım, qardaş. 

 

Yoldan keçən qonağına, 

Yaxınına, uzağına, 

Qananların ayağına, 

Söz xalısın sərdim, qardaş 

 

Hörmətimi, xətirimi, 

Təndirimdə fətirimi, 

Xeyirimi, gəlirimi, 

Qananlara verdim, qardaş. 
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Ərimişəm, sayəm yoxdu, 

Əmim yoxdu, dayəm yoxdu, 

Yiyəsizəm, yiyəm yoxdu, 

Talanıbdı yurdum, qardaş. 

 

Bulanıbdı gözdən bulaq, 

Kəlimə pəl vuruр balaq. 

Çoxalıbdı satqın, yaltaq, 

Azalıbdı mərdim, qardaş. 

 

Məni sıxıb belə mövzu, 

Dildə qalıb dilək, arzu. 

Çoxalıbdı qoyun, quzu, 

Qırılıbdı qurdum, qardaş 

 

Xankişiyə demə küskün, 

Tez qocaldım, oldum üzgün. 

Çox zülm çəkdim, görmədim gün, 

Belə ömür sürdüm, qardaş. 

       

                                                                           11.09.04 
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                                      Məni     
 

Bəxtim, taleyim beləymiş, 

Saxta çıxdı tapan məni. 

Hər yan saxtaymış, hiyləymiş, 

Tez qocaltdı dövran məni. 

 

Sudan durudur vicdanım, 

Yolum, irizim, ərkanım, 

Əgər varsa da nöqsanım, 

Bağışlasın qanan məni. 

 

Əsli  olanlar yaddaşmır, 

Heyif, aqillər yaşdaşmır. 

Cibdə siçan da oynaşmır, 

Qoy bilsinlər kalan məni. 

 

Dadım, ləzzətim olmadı, 

Özgə niyyətim olmadı, 

Dağlar qismətim olmadı, 

Qoy ağlasın aran məni. 

       

                                               30.08.04 
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Məndə      
 

Mən həm qışam, həm baharam. 

Çovğun məndə, leysan məndə. 

Unutmaram  Allahımı, 

Allah məndə, Quran məndə. 

 

Sözlərim var kisə - kisə, 

Duya bilməz yetən kimsə. 

Kim axtarsa, kim istəsə, 

Tapar dərdə dərman məndə. 

 

Bir baxışdan mən qananam, 

Yamanlara  mən yamanam, 

Həm yağışam, həm boranam, 

Zirvə məndə, aran məndə. 

 

Sarvan yoxsa, karvan gəzmə, 

Qeyrət üçün məkan gəzmə. 

Başqa yerdə qurban gəzmə, 

Dostlara can qurban məndə. 

 

Zildən desən, bəmdən desən, 

Yetmiş nədi, səksən desən, 

Hardan desən, kimdən desən, 

Nağıl məndə, dastan məndə. 

 

 

Deyinmərəm hələm – hələm. 
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Xoşlamıram tərif deyəm, 

Yaxşı bilir bunu aləm, 

Ədəb məndə, ərkan məndə. 

 

Arı olmaz qurumsağın, 

Çarəsi yox olacağın. 

Nə mənası ağlamağın, 

İman məndə, imkan məndə. 

 

And içirəm imama mən, 

Mat qalacaq yağı düşmən. 

İnanıram Ilhama mən, 

Gələcəyə güman məndə. 

 

Tez çəkilsin duman, çovğun, 

Zirvələrdən qarğa, quzğun, 

Cavanlara toylar olsun, 

Kim istəsə ünvan məndə. 

 

Qələbəni etsin hamı, 

Xankişi alsın ilhamı. 

Qoy alışsın bayram şamı, 

Söz deməyə meydan məndə. 

       

                                                                   14.09.04 
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                            Qoy   
 

İnsan olan bir – birinin, 

Xətirinə dəyməsin qoy. 

Elə edək, gələn nəsil, 

Gorumuza söyməsin qoy. 

 

Unutmayaq qibləgahı, 

Qoruyaq biz bəndərgahı. 

Hamımızın var günahı, 

Heç kim özün öyməsin qoy. 

 

Yaxşı şeydi bil, yaxşılıq, 

Bilməz bunu zatıqırıq. 

Nə kasıblıq, nə qocalıq, 

Mərd olanı əyməsin qoy. 

       

                                                                15.12.05 

 

 

     

 

 

 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 139 

 

 

 

                     

                    Yazığım gəlir özümə      
 

Gülən azdı, ağlayan çox, 

Haqq yolunu bağlayan çox, 

Bu dünyanı  dağlayan çox, 

Yazığım gəlir özümə. 

 

Qoy kor olsun gorbagoru, 

Pis qurdular bizə toru. 

Gücdən düşüb, yoxdu zoru, 

Yazığım gəlir sözümə. 

 

Neçə xain üz görürəm, 

Neçə çirkin üz görürəm. 

Hər gün yüz min üz görürəm. 

Yazığım gəlir gözümə. 

 

Təbim çatmır  ipə düzüm, 

Bu düzümə dözmür dözüm. 

Dağılıbdı düzə düzüm. 

Yazığım gəlir düzümə. 

      

                                               04.03.04   
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                          Tapın   

 

Allahsız ölkədə ədalət olmaz, 

Allahsız ölkədə bərəkət olmaz, 

Allahsız ölkədə ticarət olmaz, 

Özünüzə yer tapın. 

 

Sevgilər azalır, hədələr artır, 

Hədələr artdıqca, zədələr artır, 

Kişilər azalır, gədələr artır, 

Özünüzə ər tapın. 

 

Cəmi dəllallara son qoymaq üçün, 

Tülkü, çaqqallara son qoymaq üçün, 

Bütün hoqqalara son qoymaq üçün, 

Özünüzə gir tapın. 

  

                                10.03.04 
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Günah özümdədi   

 

Döyə bilmədiyim, söyəmmədiyim, 

Uda bilmədiyim, yeyəmmədiyim, 

Yaza bilmədiyim, deyəmmədiyim, 

Sözüm içimdədi, içim sözümdə. 

 

Dostu üzüyümün qaşı bilirəm, 

Qədir  bilməyəni, naşı bilirəm, 

Mən niyə beləyəm, yaxşı bilirəm, 

Günah özümdədi, pəstah özümdə. 

        

                                                                        05.03.04 
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                  Neyləsələr  mənə haqdı   
 

Yumruq vaxtı çoxdan keçib, 

İndi tamam başqa vaxtdı. 

Məni duyub qanmayanlar, 

Qanacaqlar başqa vaxtı. 

 

Ömrü boyu belə olub, 

Bu milləti yıxan taxtdı. 

Heç fələk də yıxa bilməz, 

Dedi – qodu yıxan taxtı. 

 

Xöşbəxtliyin səbəbləri, 

Çoxdu, birincisi baxtdı. 

Allah o gündən saxlasın, 

O kəsin ki, yata baxtı. 

 

Dosta yaxşı olmağımdan, 

İşim, gücüm ağlamaqdı, 

Abrım, həyam qalmayıbdı, 

Neyləsələr, mənə haqdı. 

       

                                                                        10.03.04 
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                         Ey ulu tanrı     
 

Olmuşam sözlərin acı əsiri, 

Hayıf ki, yazmağa qüdrət yoxumdu. 

Şeir karvanımın çoxdu kəsiri, 

Görünür,  belədi, qismət yoxumdu. 

 

Bəlkə də,  qələmim o qələm deyil, 

“Yaxşı” yazan qələm düşmür əlimə. 

Yox, yox, ağlım, başım yəqin cəm deyil, 

Yoxsa nur çatmazdı söz məşəlimə. 

 

Min ildi göynəyir qəlbimin başı. 

Məni sızıldadan torpaq dərdidir. 

Min ildən artıqdır yaşımın yaşı, 

Məni sızıldadan papaq dərdidir. 

 

İlhamım quruyub, bulaq qaynamır, 

Yolumu ot, ələf, çayır basıbdı. 

Daha kəndimizdə qonaq qaynamır, 

Düzləri göbələk, çadır basıbdı. 

 

Daha boşalmıram, daha dolmuram, 

Kağızın, qələmin bəxti gətirib. 

Namərd əllərində qalıbdı yaxam, 

Dərdlərim dərd üstə dərdi gətirib. 
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Tacirlər əlindən tərpənmək olmur, 

Kürsülərdə boş yer tapmaq müşküldü. 

Bəzən dərman üçün bir dişlək olmur, 

Şairə yaşamaq ölüm – zülmdü. 

 

Könlümü vermişəm elə, obaya, 

Mənimki bu eldi, mənimki xalqdı. 

Oynayan deyiləm yetən havaya, 

Mən haqdan gəlirəm, mənimki haqdı. 

 

Uçub çiynimdən ta gedib mələklər, 

Sönmüşəm əbədi, çətin ki, yanam. 

Min yerdən vurulub, bəlkə ilməklər, 

Qalmayıb, dünyada heç kimə  inam. 

 

Yolum o yanadı, qüruba tərəf, 

Qayıdıb gedirəm mən haqqa sarı. 

Gözümü yaş kəsir, dolaşıb kələf, 

Özün köməyim ol, ey ulu tanrı.       

                

                                                                              08.06.07 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 145 

 

 

 

Çoxalıb     
 

Dünya nizamından, yolundan çıxıb. 

Allahsız adamlar yaman çoxalıb. 

Dünya məhvərindən, valından çıxıb, 

Allahsız adamlar yaman çoxalıb. 

 

Abırlı olanlar abrın güdürlər, 

Namusun, qeyrətin, arın güdürlər, 

Adamlar var, ancaq qarnın güdürlər, 

Allahsız adamlar yaman çoxalıb. 

 

Süd satan südünə su qatıb satır, 

Bar satan barını isladıb satır, 

O bunu, bu onu aldadıb satır, 

Allahsız adamlar yaman çoxalıb. 

 

Adam var ki, övladından yarımır, 

Elə övlad heç bir kəsi sarımır, 

Adam var ki, heç dədəsin tanımır, 

Allahsız adamlar yaman çoxalıb. 

 

Qazı olmayanlar olub çox qazlı, 

Çox qazlı olanlar yolunu azdı, 

Allahlı adamlar indi çox azdı, 

Allahsız adamlar yaman çoxalıb. 
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Bilməlisən danışanda sözünü, 

Aqil olan danladarmı özünü? 

Gərək gözləyəsən özü – özünü, 

Allahsız adamlar yaman çoxalıb. 

 

İmkanı olnlar nəzir eləsin, 

Səbri olmayanlar səbir eləsin, 

Allah qoy axırın xeyir eləsin, 

Allahsız adamlar yaman çoxalıb. 

 

Xankişi unutmaz qibləgahları, 

Allah dərgahında xeyirxahları. 

Qoy allah qorusun Allahlıları, 

Allahsız adamlar yaman çoxalıb. 
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Nə deyim     
 
Mərdin yollarını kəmənd eləyən, 

Qovub, qovub, axır namərd eləyən, 

Namərdin yolunu avand eləyən, 
Bu dövrana, bu zamana nə deyim? 
 
Dörd yanın qomarıb tıxac eləyən, 

Düzün düz yolunu yamac eləyən, 

Aqili nadana möhtac eyləyən, 
Bu dövrana, bu zamana nə deyim? 
 
Bircə günlük gəlinləri dul edən, 

Qartalı şil, çaqqalları fil edən, 

Neçə-neçə gözəlləri qul edən, 
Bu dövrana, bu zamana nə deyim? 
 
Möhkəmlərin möhkəmini sındıran, 

Nəbisini, Kərəmini sındıran, 

Düz yazanın qələmini sındıran,  
Bu dövrana,bu zamana nə deyim? 
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Bir qarın yal üçün oba, el satan, 

Vicdanın itirib general satan, 

Bir zaman naz satıb, indi mal satan, 
Bu dövrana, bu zamana nə deyim? 
 
Əyrini, oğrunu, şəri axtaran, 

Parasın dul qoyub, para axtaran, 

Gedib başqa hində fərə axtaran, 
Bu dövrana, bu zamana nə deyim? 
 
Haqqı danışanı yalavac qalan, 

Ehtiyac uçundan dolanbac qalan, 

Alimi, şairi  naəlac qalan,  

Bu dövrana, bu zamana nə deyim?  

             

                                                    13.07.07 
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                     Qocalıram      

 
Xətrimə tez dəyir hər söhbət, hər söz, 

Deyəsən vaxtından tez qocalıram. 

Tək uzaq olsaydı, nə dərdim vardı, 

Görmür yaxını da göz, qocalıram, 
Deyəsən vaxtından tez qocalıram. 
 
Dağılıb dost - tanış qalmışam tənha, 

Ürək tab gətirmir, dözmür bu aha. 

Eynəksiz oxuya bilmirəm daha, 

Sözə də baxmayır diz, qocalıram. 
Deyəsən vaxtından tez qocalıram. 
 
Günəş küsüb məndən, ay küsüb məndən, 

Dəniz küsüb məndən, çay küsüb məndən, 

Bahar küsüb məndən, yay küsüb məndən, 

Payız qocalıram, yaz qocalıram, 
Deyəsən vaxtından tez qocalıram. 
 
Başqa ocaqların közün neynirəm, 

Çörəyin neynirəm, duzun neynirəm, 

Başqa xanımların nazın neynirəm, 

Yardan azalanda naz, qocalıram, 
Deyəsən vaxtından tez qocalıram. 
 
Hardan gəldi bilməm belə qafiyə, 

Yazdım qafiyəni qalsın hədiyyə. 

Yoxdu Xankişinin meyli heç nəyə, 

Almıram heç nədən həzz, qocalıram, 

Deyəsən vaxtından tez qocalıram.     

                                                                                 21.10.04 
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                       Dözəmmirəm    
 

Bir zamanlar ayda idim, 

Bütün ili toyda idim. 

Bir zamanlar göydə idim, 

İndi yerdə gəzəmmirəm. 

 

Nə oğluma, nə qızıma, 

Nə əyrimə, nə düzümə, 

Nə qohuma, nə özümə, 

Bir  yol,  bir  iz  cızammıram. 

 

Bizim əsas düşmənləri, 

Kişi donlu zənənləri, 

Ürəyimdən keçənləri, 

Qorxuram, ta yazammıram. 

 

Yaddan  çıxıbdı  adım  da, 

Hiss  edirəm  hər  addımda, 

Qocalıbdı  ilhamım da, 

Sözlərimi  düzəmmirəm. 

 

Qələmim də daha çaşır, 

O da hərdən həddin aşır. 

Kasalarım aşıb – daşır, 

İndi daha dözəmmirəm.          

                                               07.03.04 
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                        İstəmirəm    
 

Sevincimin donu sarı, 

Gələn yoxdu ona sarı. 

Mən öləndə qara  sarı, 

Qırmızı, ağ istəmirəm. 

 

Dərdlərimin kökü dərin, 

Kəsən yoxdu yolun şərin. 

Kəndimizin şoru şirin, 

Nə bal, nə yağ istəmirəm. 

 

Unutmuşam xoş çağımı, 

İtirmişəm sol – sağımı. 

Mənə verin öz dağımı, 

Özgə bir dağ istəmirəm. 

      07.03.04 
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                          Çatmaz    
 

Heç kim bilməz nə çəkirəm, 

Gecə, gündüz qəm əkirəm. 

Qəm bankında mən bankirəm, 

Varıma var çatmaz... 

 

Kim baş kəsir, kim gizlənir, 

Kim çörəksiz, kim piylənir, 

Qar üstündən qar ələnir, 

Tarıma tar çatmaz... 

 

Ağzı bağlı bir bazaram, 

Bu bazardan hey yazaram. 

Arzu dolu bir məzaram, 

Barıma bar çatmaz. 

       

                       01.03.04 
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Qaytar Allah eşqinə    
 

Qoyunlar  qurda döndü, qurdlar  döndü   qoyuna, 

Saldılar Qarabağı o qoyunlar oyuna. 

Qurban olum şəstinə, qurban olum boyuna, 

Qaytar Allah eşqinə Qarabağı sən allah, 

Səndən başqa bu xalqın güvənci yoxdu, vallah! 
 
Sən dahisən, həm də ki, dahilərin oğlusan, 

Sən Nəbisən, Babəksən, həm də qoç Koroğlusan. 

Qarabağı qaytarsan uludan da ulusan, 

Bu işi səndən başqa, özgəsi görən deyil, 

Sinəsini bu dağa, özgəsi gərən deyil. 
 
Dünyada birincidən birinci olmalısan, 

İncilərin içində bir inci olmalısan. 

Düşməndən qisasını birinci almalısan, 

Dünya bilməlidir ki, bu xalqın Ilhamı var, 

İlham tək sərkərdəsi, Ilham tək imamı var. 
 
Vahid gedəndən bəri yetim qalıb qəzəllər, 

Kəlbəcərdə, Şuşada qana batıb xəzəllər. 

Yolumuzu gözləyir əsirlikdə gözəllər, 

Vaxtı  gəlib çatıbdır, aç açılmaz sirləri, 

Oturtdur yerlərində, yol azan nazirləri. 
 
Bilirəm pis dolaşıb bu kələfin ucları, 

Bütün düzə, dünyaya açıqdı ağuşları. 

           İnanıram allaha, burulacaq puçları, 

           Burada yedikləri onlara haram olsun, 

           Qoy onların qənimi on iki imam olsun. 
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Türk xalqına Qarabağ çəkilməyən yaradır, 

Bu yara qarayara, həm  də para – paradır. 

Alınmasa min il də dəhşətli  macəradır, 

Gözümüz görə - görə qızılı daşıyırlar, 

Bizimki zülm çəkir, onlar da yaşayırlar. 

 

Məlhəm elə bir milyon qaçqınların yaşına, 

Qaldır bayrağımızı düz Şuşanın başına. 

Bil ki adın, düşəcək  tarixin yaddaşına, 

Qismət olsun bax orda sən sərəncam verəsən, 

Bu işlərə inşallah tez bir əncam görəsən. 

 

Torpaqları almasan zülmət çökər rəngimə, 

Bu yolda bircə gün  də  sən gecikmə, ləngimə. 

Uğurlar qismət olsun şirimə, pələngimə, 

İmkan vermə düşmənə, baharın qışa döndər, 

Vallah, mən də hazıram bu gün savaşa göndər. 

 

Dünyada basılmayan igid bir ordu yarat, 

Çox ləngimə, cəng elə, sanki bir cadu yarat. 

Milyon il  də sonralar otursunlar farağat, 

Adını çəkməsinlər bir də Şuşa, Laçının, 

Üzü gülsün inşallah, gözü yaşlı  qaçqının. 

 

Səni daim ucada, zirvələrdə görüm mən, 

Qələbə bayramında Qarabağda öpüm mən. 

Burda ölə bilmirəm, gedib  orda ölüm mən, 

Qaytar  Allah eşqinə, Qarabağı sən  allah, 

Səndən başqa bu xalqın güvənci yoxdu, vallah.       

                            Dördlüklər      
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                   Xanımlar narı  sevirlər,  

 Xarranmış qarı sevirlər. 
 Maşınlı yarı sevirlər, 

 Kimə lazımdı şair. 
 
 Yoxdu xasiyyətim əyiləm, qardaş, 
 Şirin deyiləm ki, yeyiləm qardaş. 
 Zəmanə adamı deyiləm qardaş, 

 Zaman məni niyə sevsin. 
 
 Qəbir  qazanlarım  çoxdu, 
 Biri qələm, biri dilim. 
 Yolun azsa, yalan yazsa, 
 Dilim olsun dilim – dilim. 
 
 Hər yana əsən olmadım, 
 Salamı  kəsən olmadım, 

 Heç kimdən küsən olmadım, 
 Özümdən başqa. 
 
 Xoş günlərim tərsinədi, 
 Tərs günlərin tərsi nədi? 

 Mən istəyən tər sinədi, 
 Qismət ola, ya  olmaya. 

 
Niyə görən bu dünyanın, 
Yaxşısından pisi çoxdu. 

Qismətimə düşən payın, 
Qızılından misi çoxdu... 

 
Lovğasızı, ziyansızı, 

İmkansızı, mayasızı, 
Parasızı, dayısızı, 
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Qoymurlar adam yerinə. 
 
Dayım yoxdu, pulum yoxdu, 
Nökərim yox, qulum yoxdu. 

Bundan başqa yolum yoxdu, 
Allah versin şairliyə... 
 
Düz deməyi tərk etmədim, 
Əqidəmi tərgitmədim. 

Bu dünyanı dərk etmədim, 
İstəyirsən öldür məni... 
 
Ağrılarım çoxalıb, 

Qəlbim yaman yuxalıb. 
Azadlığa çox qalıb, 

Dünya hələ hamilə. 
 
Qızarmayan dan yeriyəm, 

Buzu sınmaz don yeriyəm. 
Gücüm yoxdu mən yeriyəm, 

Yaza bilmirəm. 
 
Dərdlərimi yazım hara? 
Bağrım olub para – para. 

Dan yerimin rəngi qara, 
Sabahlara güman yoxdu. 

 
İlim ildən ağır olub, 
Cığırlarım mamır olub. 

Ümidlərim qısır olub, 
Məni məndən alan yoxdu. 
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Dünyanın doxsan faizi, 

Zülüm çəkir, pis gündədi. 
Beş, on faiz kef eləyir, 

Qalanları biz gündədi. 
 
Tikan çıxmır, ay yaradan,  
Aşkara çıxmır yaradan. 
Silinmir  qara aradan, 
Başımı itirmişəm. 
 
Elə istəyirəm gedəm bir yerə, 

Orda bircə inni – cinni olmaya. 
Cəhənnəm olsa da neyləmək olar, 
Heç olmasa, şiyə, sünni olmaya. 
 
İşlərimiz pərçimdədi, 
Bütün aləm him – cimdədi, 

Allah mənim içimdədi, 
Kim deyir Allah göydədi? 
 
Cavan olan zaman murad dilərdim,  
Zirvəyə qalxmağa qanad dilərdim, 

Bir  zaman Allahdan övlad dilərdim,  
İndisə ürəyim nəvə istəyir. 

   
 
 

 

              Qoymadılar yaşamağa 
    

 Hər tərəfdən daşladılar, 
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 Dərimizi aşladılar. 

 Sinəmizdən tuşladılar, 
 Qoymadılar yaşamağa. 
 
 Yandı közüm, söndü sobam, 
 Əsir düşdü nənəm, babam. 

 Kiriməyən bir rübabam, 
 Qoymadılar yaşamağa. 
 
 Dərd düşübdü ürəyimə, 
 Ağ gəlibdi bəbəyimə, 
 Gələn yoxdu köməyimə, 

 Qoymadılar yaşamağa. 
 
 Yetişmədi meyvələrim, 

 Tez ağardı şəvələrim. 
 Qınamasın nəvələrim, 

 Qoymadılar yaşamağa. 
      
                                                            20.10.05 
 
 
     
 
 
 
 
 

                                   Yerinə   
  

 Bu dünyadan çıxıb gedəcəm, vallah, 

 Adamı qoymurlar adam yerinə. 
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 Adamlıqdan uzaq kalı, nadanı, 

 Gətirib qoyurlar adam yerinə. 
 
 Adamı yəhərsiz çapıb minirlər, 
 Bu belə olubdu yüz il, min illər. 

 Deyəndə də vallah elə  dinillər, 
 Adamı qoyurlar  avam yerinə. 
 
 Bilməyən sözünün əvvəl – gerisin, 
 Gözündə görməyən özcə əyrisin. 

 Baxırsan ki, yekəbaşın birisin, 
 Gətirib qoyurlar reklam yerinə. 
 
 Əriyə dərd – qəmim, ahım, amanım, 

 Dönə həqiqətə bu il gümanım. 
 Başım üstən yoxa çıxa dumanım, 

 Qayıda Laçınım, Qalam yerinə. 
       21.10.05 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
                          Evdar kişiyəm 

    

 İt unudək dağılmazdı bu dünya, 

 Olsaydı dünyanın yiyəsi əgər. 
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 Dünyada bəlkə də, hələ heç zaman, 

 Haqzırlıq olmayıb belə bu qədər. 
 
 Qaşın tərpədənin verirlər  aşın, 

 Bazar bilməyənlər banan satırlar. 
 Banlayan xoruzun verirlər aşın, 

 Sonra da mitilin çölə  atırlar. 
 
 Mənim də aşımı veriblər yaxşı, 

 Qaçqın düşən gündən evdar kişiyəm. 
 El  adı  gələndə  ağız  büzürlər, 
 Guya ki, düşmənəm, ya da caniyəm. 

        
                                                                          16.10.06 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                       Bir kəs yox… 
 

 Qəlb isidən ocaq oldum, 

 Bəd əməldən qaçaq oldum, 
 Ömür boyu uşaq oldum, 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 161 

 İnandım yetənə. 
 
 Yad telləri bəyənmədim, 

 Bacarmadım, öyəmmədim. 
 Yad elləri bəyənmədim, 

 Qul oldum vətənə. 
 
 Dünya mənə bumbuz otaq, 
 Bu otaqda yoxdu ortaq. 
 Xankişi bir yetim uşaq, 
 Bir kəs yox güvənə. 

       23.02.05 
 
 
     
 
 
 

 

Allahın yazığı gəlsin    
 

 Fəlakət içində boğulur dünya, 
 Hələ dərs verməli çox adam qalıb. 
 Hələ  sovuşmayıb qorxu, təhlükə, 

 Hələ yuxarıda çox adam qalıb. 
 
 Budu sifətləri çox başdakının, 

 Çörək verənlərə təpik atırlar. 
 Qızıl külçələri yığıb bağlara, 

 Yazıq millətə də qəpik atırlar. 
  



Xankişi  Bəxtiyar  

 162 

 Bəlkə siz görmüsüz, mən görməmişəm, 

 Bu qədər nə pulu, nə də dolları. 
 Beş manat arxaya mən atammıram, 

 Necə yığıbdılar onlar bunları? 
 
 Adam var quruca çörəyə möhtac, 

 Adam var itinə ət yedizdirir. 
 Adam var təşnədi bir qurtum suya, 

 Adam var itinə süd içizdirir. 
 
 Mənim dediklərim yalan ha deyil, 
 Əgər yalandırsa, qoy haram olsun. 

 Allahın yazığı gəlsin dünyaya, 
 Bütün müşküllərə qoy əncam olsun. 

        
                                                                            23.10.05 
 
 

 
 

 

                    Qurban olum dilimə      
 

 Ömür boyu yük daşıdım, 

 Yük olmadım mən heç kimə. 
 Dərdi dosta da demədim, 

 Yığdım hamısın  içimə. 
 
 Boğdum içimdə hikkəni, 

 İncitmədim bir bəndəni. 
 Özüm yemədim tikəmi, 

 Onu verdim bir yetimə. 
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 Kor oldular, görmədilər, 
 Bunlar, vallah,  kərmədilər, 

 Babat bir iş vermədilər, 
 Mənim kimi bir alimə. 
 
 Qalan bircə şəkilimdi, 
 O da ki, dilim – dilimdi. 
 Varım, yoxum bir dilimdi, 

 Qurban olum mən dilimə. 
       23.10.05 
 
 
     
 
 
 
 

                      Şeir yazıram    
 

Hamı şirkət qurur, mağaza tikir, 

Mən də iş bilmişəm, şeir yazıram. 
Hamı villa tikir, saraylar tikir, 

Mən isə özümə qəbir qazıram, 
Mən də iş bilmişəm, şeir yazıram. 
 
Dərdlərimə bəs eləməz min anbar, 
Quruyub bağlarım, daha vermir bar. 

Yolum duman, yolum çiskin, yolum qar, 
Deyəsən, yolumu axı  azıram, 

Mən də  iş bilmişəm, şeir yazıram. 
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Çıxıb axırıma tamam ehtiyac, 

Yollarım sırsıra, yollarım tıxac. 
Bir yol tox saxlayır, yüz dəfə də ac, 

İnsafsız ağaya qulam, muzduram, 
Mən də iş bilmişəm, şeir yazıram. 
 
İşlərim gətirmir nəsə düşmüşəm, 
Zirvədən enmişəm, pəsə düşmüşəm. 

On yeddi ildir ki, yasa düşmüşəm , 
Üzümə baxmayın, içdən yağıram, 
Mən də iş bilmişəm, şeir yazıram. 

 
 

Dünyada seçkilər çox qəliz keçir, 
Qəlizlik sinəmi yüz yerdən deşir, 

Yaxşı ki, bizdə hər şey  təmiz  keçir, 
Dinməsəm də, hər bir şeyi qanıram, 

Mən də  iş bilmişəm, şeir yazıram. 
 
Siyasət elmində kalam, çox göyəm, 
Xoşlamıram öz – özümü mən öyəm. 

Çox şeydən haliyəm, amma demirəm, 
Bunu da deməyə , vallah, məcburam, 

Mən də iş  bilmişəm, şeir  yazıram. 
      
                                                            07.11.05 
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                           Bu töhmət    
 
Daşdan daşa dəyib neçə yol başım, 
Mənim kimliyimdi mənim başdaşım. 

Bizə düşmən lazım deyil, qardaşım, 
Bir – birinin qənimidir bu millət, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Adam var, dolların, pulun kif kəsir, 
Adam var, yatmağa qoymur kəm – kəsir. 

Səhv çəkənlər bu dünyada kef  çəkir, 
Sözə, sənətkara azalıb diqqət, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Böyük danışanda məqam vermirik, 
Hələ gözümüzdə tiri görmürük. 
Ərik qurtaranda salam vermirik. 

Ona görə qaçıb bizdən bərəkət, 
Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
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Qəliz zaman gəlib, çox qəliz vədə, 
Dədə gedən gündən düşmüşük dərdə. 

Uşaq da, böyük də hamı alverdə, 
Yıxdı bu milləti vallah, ticarət, 
Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Dərd mərdləri  için – için yeyibdi, 
Baş – gözünə  ikiəlli  döyübdü. 

Nədəndi  bəs  Allah  bizdən  əyibdi? 
Çətin ki, yer  verə  bizə  axirət, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 

 
Köhnə peşəmizdi dəvə yağlamaq, 
Qədim peşəmizdi basıb bağlamaq. 

Mərifət azalıb, azdı qanacaq, 
Dəyişməsə  millətimdə  bu  xislət, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Əsl şair heç zaman  yalanı yazmır, 
Tülkünü, çaqqalı, tulanı yazmır, 

Əsl şair heç zaman yolunu azmır, 
Yalan sözlə, yenə eləsək qələt, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Bağçamızda azalıbdı  barımız, 
Qaramız azalıb, çoxdu  sarımız… 
Ərimişik, qalmayıbdı yarımız, 

Günü – gündən ağırlaşır vəziyyət, 
Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Xanımlar dövləti, varı sevirlər, 
Axsağı, keçəli, koru sevirlər, 
Xanımlar maşınlı yarı sevirlər, 
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Sevgi azalıbdı, yoxdu məhəbbət, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Pulu çoxalanı gedib satırıq, 
Ara düzəltmirik, ara qatırıq. 

Yuxarı gedəni geri dartırıq, 
Paxıllıq edirik, edirik “qeybət”. 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 

                      
                         Kimi dindirirsən özünü öyür, 

Elmdən deyəndə gözünü döyür. 

Oğul, qız atasın, anasın söyür, 
Böyüyə, kiçiyə  azalıb hörmət, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Heç kim yada salmır goru, кəfəni, 
Heç kim yada salmır yurdu, vətəni. 

Pulsuz götürmürlər ölən  fəhləni, 
Çıxıb axırına dünyanın  rüşvət, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Hamı istəyir ki, düzəliş edə, 

Hamı istəyir ki, göstəriş edə, 
Hamı istəyir ki, çevriliş edə, 

Bürüyübdü bu dünyanı fəlakət, 
Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Ən ağır zərbəni mətbuat alır, 

Bir də ki, ən kasıb camaat alır. 
Çaqqal gödən yırtır, mükafat alır, 

Qurdun düz işinə verilmir qiymət, 
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Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
Utanmırıq, eləmirik xəcalət, 
Böyüklərlə eləmirik məsləhət. 

Bəlkə biz bilmirik, gəlib qiyamət, 
Azalıb həyatda götürən ibrət, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 

Yıxdı bu dünyanı, yıxdı xəyanət, 

Çoxu boş danışır, azdı qətiyyət. 
Xankişi Bəxtiyar  edir  vəsiyyət: 
Hamı birləşməsə, olmasa vəhdət, 

Çətin gedə üstümüzdən bu töhmət. 
 
     28.10.05 
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               Olmayın     

 
Bu dünya əzəldən bicdi. 
Bu dünya əzəldən gicdi, 

Biclikdən dünya iflicdi, 
Çalışın, bic olmayın. 
 
Giclik bicliyin başıdı, 
Bunu qanmayan naşıdı. 

Giclikdən biclik yaxşıdı, 
Çalışın gic olmayın. 

     07.02.06 
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                          Bilmirəm   
 

Baş aça bilmirəm mən bu dünyadan, 
Bir şeyi bilirəm, minin bilmirəm. 

Adam var, bir gündə yüz səmtə əsir. 
Məsləkin bilmirəm, dinin bilmirəm. 

Bir şeyi bilirəm, minin bilmirəm. 
 
Bilənlər bilir ki, milliliyim var, 
Nahaq deyiləndə dəliliyim var. 

Olanım, qalanım şairliyim var, 
Onu da heyif ki, dərin bilmirəm, 

Bir şeyi bilirəm, minin bilmirəm. 
 
“Məhərrəm” bilirəm, “namaz” bilirəm, 

Hörmət, izzət, nəzir – niyaz bilirəm. 
Hamının dilini az – maz bilirəm, 

Təkcə bu zamanın dilin bilmirəm, 
Bir şeyi bilirəm, minin bilmirəm. 

      
                                                                  07.02.06 
 
 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 171 

   
 
 
 

                         Mən nəyə gülüm   
  

Sənin qadan alım, başına dönüm, 

Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 
Sevinməli, öyünməli bir şey yox, 

Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 
 
Yoxdu qabaqkıtək nə kef, nə damaq, 
Yığılıb borclarım olub bir qalaq. 

Nə arvad anlayır, nə də ki uşaq, 
Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 
 
Təbrizdən, Göyçədən danışan yoxdu, 
Qarabağ dərdinə alışan yoxdu, 

Şairin qolundan yapışan yoxdu, 
Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 
 
İmkansıza əl uzatmır imkanlı, 

Ürəyim bu dərddən olub yaralı, 
Dəbdən düşmür “haralısan” sualı, 

Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 
 
Kimi dindirirsən deyir mələkdi, 

Amma baxıb görürsən ki, kələkdi. 
Deyilən sözlərin çoxu küləkdi, 

Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 
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Çoxdu boş – boş vədə uyan, aldanan, 

Arın atıb, ona – buna yallanan. 
Dünənin unudur – bu gün pullanan, 

Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 
 
İmkan çoxaldıqca, azalır iman, 

İmansız adamlar çoxalır yaman. 
Nə fərli həkim var, nə də ki dərman, 

Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 
 
Kiminsə pulları indi kif çəkir, 
Eləsi kefdən çox, vallah xof çəkir. 

Səhv çəkənlər bu dünyada kef çəkir, 
Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 
 
Düzlər  də  hamısı qalıb düzlərdə, 
Düşüb Xankişilər  azı  yüz dərdə. 

Bir sevinc görmürəm, düzü, üzlərdə, 
Mən nəyə sevinim, mən nəyə gülüm? 

                                            
                                                                09.05.06 
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        Bu günümüzə min şükür   
 

Dünyadan giley eləmə, 

Min şükür bu günümüzə.  
Nə lalama, nə ələmə, 

Min şükür bu günümüzə.  
 
Adam var qalır çadırda, 

Nə fasonda, nə abırda. 
Adam var qalıb bayırda. 

Min şükür bu günümüzə.  
 
Düzdü, Qarabağ gedibdi, 
Bir sağalmaz dərd veribdi. 

Min illərdi xalq qəribdi, 
Min şükür bu günümüzə.  
 
Qəriblik bir ağır dərddi, 
Qəribləri yaman pərtdi. 

Dərdsiz adam biqeyrətdi, 
Min şükür bu günümüzə.  

     
                                                         10.02.06 
 
 
   

 
Ürəyim şişdi, partdadı   

 
 Çaqqalın şirə gəlməsi, 
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 Tülkünün pirə gəlməsi, 

 Namərdin mərdə gəlməsi, 
 Məni içimdən odladı,  

 Ürəyim şişdi partladı. 
 
 “Tərəkəmə” daddan çıxıb, 
 Tarı, sazı caz – maz sıxıb. 

 “Cəngi”, “Misri” yaddan çıxıb, 
 Göbək rəqsləri moddadı, 

 Ürəyim şişdi partladı. 
 
 İşlərimiz çox çətində, 
 Kişilər küçədə, tində. 

 Arvadlar Dubayda, Çində, 
 Neçə  illərdi  ovdadı, 

Ürəyim şişdi partladı. 
 
İşlər qalıb təvəkkülə, 
Qanqal gülür qızılgülə. 

Pələnglər düşüb müşkülə, 
Tülkülər yaman xoddadı, 

Ürəyim şişdi partladı. 
 
Əsib külək, əsib tufan, 
Perik düşüb aslan, tərlan. 
Süd gölündə üzür çoban, 

Alimlər bankrotdadı, 
Ürəyim şişdi partladı. 

 
Qiymət verən yox işğala, 
Nə lazım düşmək xəyala. 
Əlac qalıbdı şimala, 

Şuşanın sirri koddadı, 
Ürəyim şişdi partladı, 
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Düşmüşük  elə bəlaya, 
Möhtac olmuşuq tulaya. 

Çətin bir də  qurd  ulaya, 
Qurd ulaması addadı, 

Ürəyim şişdi partladı. 
 
Zirvələrə döz deməkdən, 

Qartallara süz deməkdən, 
Yolumuzu gözləməkdən, 

Dağlardakı qar qurddadı, 
Ürəyim şişdi partladı. 
  
Çox şeylərə ehtiyac çox, 

Evdə əriştə, umac yox. 
Bizə özgədən əlac yox, 

Əlacımız boz qurddadı, 
Ürəyim şişdi partladı. 
 
Nəvə, nəticə deməkdən, 
Bənövşə, qönçə deməkdən, 

Qarabağ, Göyçə deməkdən, 
Dodağımız ta çatdadı, 
Ürəyim şişdi partladı. 

 
  
Gələcəyə yaxşı yollar, 
Yaxşı – yaxşı bol sağollar, 
Ayda beş min, on min dollar, 

İndi yaxşı pul “sport”dadı,  
Ürəyim şişdi partladı. 
  



Xankişi  Bəxtiyar  

 176 

Kiminə arxadı əmi, 
Kimə papasıdı hami. 

Kiminin də mənim kimi, 
Ümidi ancaq dostadı, 

Ürəyim şişdi partladı. 
 
Vaxtı keçib, fitə çıxıb, 

Fitə verən xəstə çıxıb. 
Köpək, göbək üstə çıxıb, 
Neçə ildi fil altdadı. 
Ürəyim şişdi partladı. 
 
Quş – muşlardan aman yoxdu, 
Ona görə aslan yoxdu. 

Bülbüllərə baxan yoxdu, 
Qarğa, quzğun da  fonddadı, 

Ürəyim şişdi partladı. 
 
Əbəs yerə gəl banlama, 
Heç kəsi də qaralama. 

Hər yetəni gəl qınama, 
Günah hamısı postdadı, 

Ürəyim şişdi partladı. 
 

 
Bu milləti oda atıb, 

Özü də çox usta atıb. 
Qarabağı kimlər satıb, 

Hamısı  bil, “uçot”dadı, 
Ürəyim şişdi partladı. 
 
Dərdim olub tığın – tığın, 
Onu bilir uzaq, yaxın. 
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Dost yolunda ayaqyalın, 

Xankişi  bax,  startdadı, 
Ürəyim şişdi partldı.             

                                           18.02.06                                                
               
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Yolumuzu gözləyir   
 

Niyə düşdü Şuşa əsir, 
Bu xəyanət hələ də sirr. 

Qarabağda gör neçə pir, 
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Yolumuzu gözləyir. 
 
Şuşada İsa bulağı, 
Kəlbəcər balı, qaymağı, 

Qubadlıda Əmən dağı, 
Yolumuzu gözləyir. 
 
Vətənə çoxdu borcumuz, 
Taxçada qalan parçımız. 

Qapıda neçə qoçumuz, 
Yolumuzu gözləyir. 
 
Dağda kürkümüz, mürgümüz, 

Neçə əsirlik mülkümüz. 
Vətənə olan sevgimiz, 

Yolumuzu gözləyir. 
           
                           23.02.06 

 
 
  
 
 
 

      

               Axtarıram   
 

İş axtarmaqdan yoruldum, 

İndi  adam  axtarıram. 
Dərdim  içimdən  böyükdü, 

Dərdə əncam axtarıram. 
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Sırsıradı saçım erkən, 

Arzum oldu pərən – pərən. 
İlhamım da küsüb məndən, 

Babat  ilham axtarıram. 
 
Söz yığıram demək üçün, 
Son sözümü demək üçün, 

Bu dünyanı yemək üçün, 
Yaxşı  məqam axtarıram. 
 
Bir at tapıb çapmaq üçün, 
Ulaqlara çatmaq üçün. 

Öz – özümü tapmaq üçün, 
İndi  inam axtarıram.    

     
                                                26.02.06 
 
 
   
 
 
 
 

 

                    Axı  
  

Atma haqqı, ədaləti, 
Allah göydən baxır axı. 

Kim elədi xəyanəti, 
Qırdı bizi paxır axı. 
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Yaxşılara verək qiymət, 

Bizə o gün olsun qismət. 
Qoy itməsin xətir, hörmət, 

Yaxşı şeydi abır axı. 
 
Dənimizdi, saçımızdı, 

Ağrımızdı, acımızdı. 
Qardaşımız, bacımızdı, 

Çadırdakı fağır axı. 
 
Qıraq, çataq yağı qolun, 
Alaq oba, el sağolun. 

Gedək açaq vətən yolun, 
Mamır basıb cığır axı. 

     28.02.06 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
               Barışmaram    

 

Sanki qudurmuş itdi, 
Zaman məni tutur, doymur. 
Elə bil ki, parazitdi, 

Buraxmır məni bir hovur. 
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Çox ağırdı, dəhşətlidi 

Xasiyyəti, siyasəti. 
Qanmır, qanmaq da istəmir, 

Nə xətiri, nə hörməti. 
 
Ölsəm bir də bu dövranın 
İşlərinə qarışmaram. 

Zaman mənlə barışsa da, 
Mən zamanla barışmaram. 

      
                                                             13.03.06 
 
 
   
 
 
 

 

Belə darıxdığım olmamışdı heç    
 

Gözlərimin kökü saralıb, solub, 

Belə darıxdığım olmamışdı heç. 
Qəriblik çəkməkdən gözlərim dolub, 
Belə darıxdığım olmamışdı heç. 
 
Buzovdan, quzudan, balıqdan yana, 
Qıjılı, yarpızlı bulaqdan yana, 

Qışlaqdan, çaylaqdan, yaylaqdan yana, 
Belə darıxdığım olmamışdı heç. 
 
Məni qınamasın qohumum, yadım, 
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Çıxıbdı yadımdan soyadım, adım. 

Elə bil zəhərdi ağzımın dadı, 
Belə darıxdığım olmamışdı heç. 
 
Elə istəyirəm gedəm dağlara, 
Baxam zirvələrdən lap uzaqlara, 

Səcdə qılam yenə qibləgahlara, 
Belə darıxdığım olmamışdı heç. 
 
Nə ata var, nə dayı var, nə əmi, 
Yoxdu Xankişinin bircə həmdəmi. 
Heç olmasa verin dəftər, qələmi, 

Belə darıxdığım olmamışdı heç. 
      
                                                                    22.03.06 

       

   Dəyişib zəmanə 
 

Dəyişib zəmanə, dəyişib dövran, 
İndi yaxşılara qiymət vermirlər. 

Bürünüb büsbütün dünya daş – qaşa, 
Təkcəcə şairə rüşvət vermirlər. 
 
Dəyişib zəmanə, dəyişib dövran, 
“Nəbilər”, “Babəklər”  barda, bazarda, 
Dünyanın nəbzini tuta bilməyən, 

Neşə Koroğlular yatır məzarda. 
 
Pələnglər arxadan vurulan gündən, 
Itib zirvələrdə qartalın izi. 
Həcərlər, Nigarlar azalan gündən, 

Dirənib Qıratın, Bozatın dizi. 
 
Dünyanın yarısı qalıbdı bekar, 
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Nefti, qazı gəlib çıxarır yadlar, 

Yazıq kişilərin vallah adı var, 
İşlərin hamısın görür arvadlar. 
 
Adların qoyublar guya demokrat, 
Dil tapa bilmirlər böyüklərimiz. 
Vallahi, qurtarmır, saysaq bir saat, 
Bir deyil, beş deyil dönüklərimiz. 
 
Məəttəl qalmışam çərxi – gərdişə, 
Hələ də qurtarmır kürsü davası, 
Zaman dəyişəydi, dövran gələydi, 

Ölməyib görəydik sağol davası.   
                                                    20.02.06 
 

                       
                      
 
 

 

                          Gündən 
 

Xəyalım da məhbus, özüm də məhbus, 
Həyatda bircə gün görmədim, əfsus. 

Qırx ildi dolanır başımda kabus, 
Qələmi əlimə aldığım gündən. 
 
Döyüldüm, vuruldum bu neçə ildə, 
Yenə “iki” aldım sonda, hasildə. 

Oxuya bilmədim zirvədə, zildə, 
Qələmi əlimə aldığım gündən. 
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Ümidim yox olub, azalıb səbir, 

Xankişi olubdu fəqirdən fəqir. 
Yolumu gözləyir ordakı qəbir, 

Qələmi əlimə aldığım gündən. 
      
                                                              23.10.05 
 
 
  
 
 

 
 

              Qeyrətimiz olsun   
 

Zamanın əqrəbi tələb eləyir, 
Axan göz yaşların silmək vaxtıdı. 

Bəs edər bu qədər səbir, hövsələ, 
Qarabağ yolunda ölmək vaxtıdı. 
 
Gərək nəvələrin gələcəyini, 
Daşınaq, düşünək biz bu günləri. 

Vallah söyəcəklər bizi inanın, 
Əgər açammasaq biz düyünləri. 
 
Qarabağ düyünü çox çətin deyil, 

Öyrənmək lazımdı ölmək dərsini. 
Keçib etikadan, keçib ədəbdən, 

Düşmənin lazımdı vermək dərsini. 
 
Vallahi boş şeydi vəzifə, kürsü, 

Inqilab nə lazım, bizə məxməri? 
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Yerə qoymalıyıq bu umu – küsü, 

Birləşib vətəni qaytaraq geri. 
 
Yaxşı yadımdadı, neçə il öncə, 
Medal verirdilər yurdu satana. 

Olsun qeyrətimiz, bu qədər yetər, 
Medalı biz verək yurdu alana. 

      
                                                               21.02.06 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
                        Bu bizik    
 

Bəhsə girə bilməz heç kim bizlə heç vaxt heç nəyınən, 

Keçiririk günümüzü, işrətinən, qeybətinən. 
Maşallah olsun ölkəmiz addımlayır sürətinən, 

Artır rayonda çadırlar, Bakıda da marketimiz, 
Hamıya yaxşı bəllidir, millətimiz, qeyrətimiz. 

 
Səhv  deyəni doğrayıblar tikə - tikə, qram – qram, 

Qalmayıbdı daha vicdan, itib, batıb daha inam. 
Allaha şükür edərik, gecə - gündüz, səhər – axşam, 

Əlli il də bundan sonra, qalxsa göyə raketimiz, 
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Hamıya yaxşı bəllidir, millətimiz, qeyrətimiz. 
 
Yadlar gəlib yaxın olub, vahid, monolit odublar, 
Bizimkilər yata – yata, vallahi, meyit olublar. 

Başqa yerin çobanları hürə - hürə it olublar, 
Bizdə isə alver edir alimimiz, atletimiz, 

Hamıya yaxşı bəllidir, millətimiz, qeyrətimiz. 
 
 

Gizlədiblər pişikləri neçə illərdi zənbildə, 
Qatıbdılar uşaq kimi başımızı bu şəkildə. 

Belə getsə, çox demirəm, bir on il də, on beş il 
də, 

Qalsa – qalsa, Qarabağdan qalacaqdır 
maketimiz, 

Hamıya yaxşı bəllidir, millətimiz, qeyrətimiz. 
 
Qədir yaddan çıxıb gedib, Boka yenə də 

dəbdədi, 
Cavanların fikri, zikri türklərdədi, ərəbdədi. 

Xankişi daha dözmür, gecə - gündüz əsəbdədi, 
İş  işdən daha keçibdi, çalınıbdı banketimiz, 

Hamıya yaxşı bəllidir, millətimiz, qeyrətimiz.  
 
                                                                   16.02.06                                                                       
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                         Olubdu 
 

Qabaqlar bu dünya beş gün idüsə, 

İndi dünya cəmi üç gün olubdu. 
Nə idi günahı baş açammıram, 
Millətin yarısı köçkün olubdu. 
 
Başları alıbdı sırsıra, duman, 
Nə həkim tapılır, nə də ki  dərman. 

Pələnglər olubdu rüsvayi – cahan, 
Tülkülər şirlərdən üstün olubdu. 
 
Millətin yarısı çalda – çağırda, 
Millətin yarısı çöldə - bayırda. 

Millətin yarısı batır çadırda. 
Millətin yarısı sürgün olubdu. 
 
Bu yozumun düzü nədi, tərsi nə? 

Tərs olanlar əyir düzü tərsinə. 
Qızlar başlayandan göbək rəqsinə, 

Fərələr xoruzdan ötkün olubdu. 
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Olan, qalan çoxdan dəyib, kalım yox, 

On ildi ki, batıb arım, balım yox. 
Nə nala, nə mıxa vuran halım yox, 

Xankişi Bəxtiyar düşkün olubdu. 
      
                                                             16.02.06 

       “Divani”yə başladım    
 

Papağımı yana atıb, qələmimi yaşladım, 

Mənə bir yol daş atanı düz yüz dəfə daşladım. 
Satqınları, yaltaqları gah dizlədim, saçladım, 

Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 
 
Almalıdır əsil insan boynuna günahını, 

Bir azca az etməlidir, insan öz tamahını. 
Gərək insan unutmasın heç vədə Allahını, 

Mən yazmağa başlayanda, Allah deyə başladım. 
Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 
 
Göyçə dərdi, Şuşa dərdi saçıma dən ələdi, 

Təbriz dərdi, Dərbənd dərdi yüz illərdi şələdi. 
Tutub zəif damarımı məni məndən elədi, 

Heç bilmədim necə oldu, şerə niyə başladım, 
Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 
 
Görəndə  ki  gücüm çatmır, ipi düyə bilmirəm, 
Görəndə ki, canım gedir, yadı döyə bilmirəm, 

Görəndə ki, dərdlərimi daha deyə  bilmirəm, 
Tar çalandan rica etdim,“Rast”da “Mayə” 

başladım, 
Divanə olan günümdən “Divani”yə  başladım. 
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Çoxlarını düzləmişəm, çoxunu aşlamışam, 
Çoxlarını bizləmişəm, çoxunu toşlamışam, 

Gördülər ki, başlamışam, özü də  nə  başlamışam, 
Dedilər “Mayə” bəsdi, “Vilayəti”yə başladım. 

Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 
 

Yada saldım Əmən dağı, yenə Böyük bulağı, 

Yada düşdü Dərəyurdum, Topağacın qabağı, 
Yada düşdü Məryəm – Əsli, Mahmud-Kərəm 

sorağı,  
“Vilayəti” qurtarmışdı,”Kərəmi”yə başladım,  

Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 
 
Sellər coşdu, yellər əsdi, mən heç yana əsmədim  
Əhdə sadiq dostlarınan, mən salamı kəsmədim, 

Bala – bala xırdaladım, heç yana tələsmədim, 
Gördüm qonaqlar doyublar, bir hekayə başladım, 

Divanə olan qünümdən “Divani”yə başladım.  
 
Yağdım yaz yağışı kimi, göydə quşlar dayandı, 

Yerin yeddi qatındakı canlılar da oyandı.  
Dedim satım  bu sözlərdən, lap məqamdı, imkandı, 

Gördüm sözə qiymət yoxdu, haya –küyə başladım, 
Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 
 
Dağımdakı, düzümdəki gülümə qurban olum, 

Məni elimə sevdirən dilimə qurban olum, 
Qayaları lərzə salan zilimə qurban olum, 

Hekayə qurtarmışdı, bir “Mənsuriyyə” başladım, 
Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 
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Yollar duman, yollar çiskin, sırsıradı dolaylar, 

Kənddə ta adam qalmayıb, pas atıbdı qalaylar, 
Çöllərdə çadır tikirlər, şəhərdə də saraylar, 

Gördüm hamı villa tikir, mən də pəyə başladım, 
Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 

 
Allahdan çox şey dilədim, amma birin vermədi, 
Varım, malım, zərim, zibam dediklərim kəlmədi. 

Yedim, içdim, kef elədim, amma uzun çəkmədi, 
Gördüm ki, qocalmışam, təzdən çaya başladım, 
Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 

 
Xankişinin vaxtı keçib, rəngi – rufu sarıdı, 
Sarılığın səbəbləri xəstəlik yox, ayrıdı... 

Ağzı qatıq kəsməyənlər demək olar yarıdı, 
Dedilər ki, kifayətdi, “Vağzalı”ya başladım, 

Divanə olan günümdən “Divani”yə başladım. 
                                                                                              
                                                                        

14.02.06 
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            Indi çətindi 
 
Nə vaxtdı qurd ulamır, möhtac qalmışıq qurda, 
Yollara bənd vurublar, gedə bilmirik yurda. 

Vaxt vardı gedirdik, biz dağlara, kurorta, 
İndi bir addım çölə, bayıra atmaq olmur, 

İndi çətindi, başı bir təhər qatmaq olmur. 
 
Çaydanımız yaxşıdı, içimiz çox kəcləşib, 
Vicdanımız pas atıb, qeyrət ilə öcləşib. 

Heç kimə atmaq olmur, indi hamı bicləşib, 
Quş qripindən imkan yox, quşa da atmaq olmur, 

İndi çətindi, başı bir təhər qatmaq olmur. 
 
Bəzi – bəzi mafiya indi çox üstünnənib, 

Onlar üstün olduqca, halımız üzgünnənib. 
Torpaqlar peyinnənib, ipimiz düyünnənib, 

Ağlımız bəs eləmir, düşmənə batmaq olmur, 
İndi çətindi, başı bir təhər qatmaq olmur. 
 
Xankişinin gülməyib hələ ki, üzü baxta, 

Qismət olsa deyəcək, sözün çıxanda taxta. 
Hayıf deyildi keçmiş, qurban olum o vaxta, 

İndi gül kimi sözü qəpiyə satmaq olmur, 
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İndi çətindi, başı bir təhər qatmaq olmur. 
  
                                                                 23.02.06

                                  
                                                                        
 
 
  
 

 

               Oğulsansa    
 

Dərdlərim var, dağ boydadı, hərəsi bir biçimdə, 

Elə bil ki, naznazıdı, hərəsi bir seçimdə. 
Bunu təkcə bilən bilir nə çəkirəm içimdə, 

Oğulsansa, yaşa görüm bu dərdlərin içində. 
 
Günlər vardı yaşayırdıq günlərimiz cah – cəlal, 
Göyçə getdi, Şuşa getdi, Laçın getdi dalbadal. 

Mafiozlar qoymurlar ki, sona çata qalmaqal, 
Oğulsansa yaşa görüm bu qurdların içində. 
 
Dərd bir olar, dərd beş olar, dərd on olar, mindi dərd, 
Qoşa-qoşa balalayıb, bir-birini mindi dərd. 

Sağım mürtəd, solum mürtəd, arxam namərd, ön 
namərd, 

Oğulsansa yaşa görüm namərdlərin içində. 
                                                                                  
                                                                         13.02.06 
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        “Maska” adam    

 

Yüküm çox ağırdı, ağırdı şələm, 
Gecikmişəm ona görə mən belə. 

Qanmaza bibərəm, qanana lələm, 
Anlaya bilməzsən, məni sən hələ. 
 
Səni  düşündürən  gödəndi  ancaq, 
Sənə kabab gərək, araq gərəkdi. 
Mənsə  istəmirəm nə bal, nə qaymaq, 

Mənə vətən gərək, torpaq gərəkdi. 
 
Səni qınamıram, qınamaram da, 

Sən başqa adamsan, mən başqa adam. 
Səni qınamıram, qınamaram da, 

Mən sadə adamam,  sən “maska”  adam. 
                   
                                                                    11.02.06 
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       Çətin düzələ   
 

Öz işini bilsin hərə, 

Dünya çətin düzələ ta. 
Bütün dünya olub nömrə, 

Dünya çətin düzələ ta. 
 
Azdı qeyrət, azdı ismət, 
Azdı insaf, azdı mürvət. 

Günü gündən artır rüşvət, 
Dünya çətin düzələ ta. 
 
Adam yoxdu yer üzündə, 
Imam yoxdu yer üzündə, 

Inam yoxdu yer üzündə 
Dünya çətin düzələ ta. 
 
Sayan yoxdu saya dərdi, 

Çətin bir də soya dərdim. 
Çəkən yoxdu dünya dərdin, 

Dünya çətin düzələ  ta. 
     
                                                            06.03.04 
 
 
   



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 195 

 
 
 
 
 

 
           Dağlarda  

  

Könlüm quşu dünən gecə, 

At oynatdı o dağlarda. 
Qəlbi kövrək, könlü incə, 

Neyləsin ki, od ağlar da!.. 
 
Yurdsuz insan bay olammaz, 
Həkəri tək çay olammaz, 

Bizim dağa tay olammaz, 
Bu dağlar da, o dağlar da. 
 
Dəyişməyib yerişi də, 

Unutmayıb keçmişi də, 
Aran sevməz Xankişi də, 

Daim gəzər o dağlarda. 
     
                                               27.02.04 
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                 Deyil    

 

Milləti yıxan “bəlkə”di, 

“Bəlkə”lər yekə ləkədi. 
Allahın qəlbi yekədi, 
Bizimki tək kiçik deyil... 
 
Milləti yıxan bölgədi, 
Millətə bölgə döngədi. 

Döngələr yaman kölgədi, 
Yalan demək biclik deyil. 
 
Düşməni dərdə salmasaq, 
Dağları gedib çalmasaq, 

Göyçəni əgər almasaq, 
Xalq heç nəyə malik deyil. 

      
                                                              01.04.04 
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     Ehtiyac çürüdür məni    
   

Ağlım yoxdu, kamalım yox, 

Qazanım boş, manqalım yox. 
Yaşım Kürdü, dəsmalım yox, 
Ehtiyac çürüdür məni. 
 
Günlərimin sığalı yox, 
Sözlərimin çatalı yox, 

Dostlarımın sualı yox, 
Ehtiyac çürüdür məni. 
 
Gəlirimin sanbalı yox, 
Arzum qısır, sağmalı yox. 

Xankişinin saqqalı yox, 
Ehtiyac çürüdür məni. 

 
                           24.02.04 
 
 
   
 
 
 

 
 

               Bir vəfasız dosta    
 

Dar gündə halımı soruşmayan dost, 
Adını bir yolluq pozdum dəftərdən. 



Xankişi  Bəxtiyar  

 198 

Səndən başqa hamı gəldi yanıma, 

Bilirəm, xəbərin olub xəbərdən, 
Adını biryolluq pozdum dəftərdən. 
 
Istər soyuq dəysin, ya zökəm olsun, 
Ürəyi ağrısın, ya vərəm olsun. 

Eşitdim demisən, cəhənnəm olsun, 
Doğrusu, pis oldum qəmdən, qəhərdən, 

Adını biryolluq pozdum dəftərdən. 
 
Mən sənin yolunda çox çəkdim cəfa, 
Küsdüm neçəsindən, elədim dava. 

Amma  əvəzində  görmədim vəfa, 
Heç fərqin yoxumuş, daşdan, qənbərdən. 

Adını biryolluq pozdum dəftərdən. 
 
Xankişi Bəxtiyar sanma naşıdı, 

Yaxşı oğulların can sirdaşıdı. 
Sənin kimi dostdan bir yad yaxşıdı, 

Qoy Allah qorusun məni nəzərdən. 
Adını biryolluq pozdum dəftərdən. 

      
                                                                  02.11.04 

                   

                   Qızlar   
 

Tikiş fabrikləri bağlanan gündən, 
Yaman çoxalıbdı oxuyan qızlar. 

Azalır il – ildən, vallah, gün – gündən, 
Azdı ətir saçıb, qoxuyan qızlar. 
 
Adları dərədən, dolaydan gəlir, 
Dolayda cücərən saraydan gəlir, 
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Antalyadan, Çindən, Dubaydan gəlir, 

Maşallah, çoxalıb “qəhrəman” qızlar. 
 
Yaxşı söz gəzdirər, qeybət eləyər, 
Nə etsə, hamısın minnət eləyər. 

Amerkan, ingilis qələt eləyər, 
Hamıdan öndədi müsəlman qızlar. 
 
Elə qızlar var ki, sanki canavar, 
Bir anın içində canını alar. 

Vallah, oğlanların elə adı var, 
Keçib oğlanları “xuliqan” qızlar. 
 
Çox qızlar ər deyil, kukla axtarır, 
Kuklanın yanında bala axtarır. 
Indi qızlar maşın, villa axtarır, 

Azdı məhəbbətə çox uyan qızlar. 
 
Görmürəm onlarda bircəcə təqsir, 
Bizim qızlarımız dünyada təkdir. 

Hərdən sərt yazsa da, sizi çox sevir, 
Olun Xankişidən pasiban qızlar. 

                                07 – 
08.07.07 

                                                               
 

                    Yoxdu   
 

Kimi dindirirsən alverdən deyir, 
Millətin dərdindən heç deyən yoxdu. 
Hamı çapan çalır, tərif  eləyir, 

Satqının var – yoxun bir söyən yoxdu, 
Millətin dərdindən heç deyən yoxdu. 
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İpəyə baxan yox, bez  zamanıdı, 

Sifət zamanıdı, üz  zamanıdı. 
Indiki bu zaman caz zamanıdı, 

Aşığı, şairi bir öyən yoxdu, 
Millətin dərdindən heç deyən yoxdu. 
 
Gözləri götürmür istedadımı, 
Eşidən tapılmır  nə fəryadımı. 

Adamı yandıran budu – adamı, 
Heç adam yerinə bir qoyan yoxdu, 
Millətin dərdindən heç deyən yoxdu. 
 
İşlər dolaşıqdı, işlər qolaydı, 
Yollar dolay – dolay, kədər  lay – laydı. 

Gərək Xankişiyə heykəl olaydı, 
Şeiri, sənəti bir duyan yoxdu. 

Millətin dərdindən heç deyən yoxdu. 
                                   
                                                          04.08.07 
 
 
 

                          Nə  istəyir    
 

Qəribəm öz vətənimdə, 
Fələk məndən nə istəyir? 

Sağ yer yoxdu bədənimdə, 
Fələk məndən nə istəyir. 
 
Vətənsiz olmuşam xəstə, 
Dərd azalmır başım üstə. 
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Çürüyürəm bu qəfəsdə, 

Fələk məndən nə istəyir. 
 
Nə vaxtandı, nə zamandı, 
Yediyim çoxu yavandı. 

Qənşərim qardı, borandı, 
Fələk məndən nə istəyir. 
 
Bağlanıbdı yol, bəndərgah, 
Yaddan çıxıbdı seyrangah. 

Bəlasını versin Allah, 
Fələk məndən nə istəyir. 
 
Xankişinin yox davası, 

Qalmayıb zövqü – səfası. 
Könlüm istər dağ havası, 

Fələk məndən nə istəyir. 
     
                                                       06.08.07 
 
 
  
 

 
 

 

       Qardaş    
 

Ölənlər canını qurtardı getdi, 

Yazıq qalanların halına, qardaş. 
Biz qaçırıq, bizdən də o tez qaçır, 
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Düşmüşük çörəyin dalına,qardaş 
 
Mərd olan kəs yeməz namərdin aşın, 
Söysələr dədəsin, kəssələr başın, 

Lap yaxın qohumun, doğma qardaşın, 
Etibar qalmayıb balına, qardaş. 
 
On ildən artıqdı meyil “YAP”adı, 
Qalanı hamısı çolpa – molpadı. 

İndi əsas vardı, maldı, “papa”dı, 
Baxmırlar ta qızın xalına, qardaş.. 

       
                                                                             03.10.06 
 
 
     
 
 
 
 

 

                            Qəliz    
 

Belə bir zəmanə, dövran olmayıb, 
Bu qədər haqsızlıq, yalan olmayıb, 

Tarix boyu belə zaman olmayıb, 
Çox dişli olanlar  qalıbdı  dişsiz, 

İşlər çox qəlizdi, həm  də çox qəliz. 
 
Imkanlılar imkansızı əzirlər, 
Lazım gəlsə boğazını üzürlər. 

Hayana gedirsən qulaq kəsirlər, 
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Başımda tüklərim olubdu biz – biz, 

Işlər çox qəlizdi, həm  də çox qəliz. 
 
Salmışam özümü ocağa, oda, 
Satdım maşınımı qaldım piyada. 

Xəcalət qalmışam dostlar yanında, 
Tamam oturdubdu məni borc, faiz, 

İşlər çox qəlizdi, həm  də çox qəliz. 
 
Qorxuram pis yazam satalar məni, 

Hər işdə bilələr günahkar məni. 
Qorxuram pis yazam tutalar məni, 

Deməyin Xankişi acizdi, aciz, 
İşlər çox qəlizdi, həm  də çox qəliz. 

        
                                                                         30.09.06 
 
     
 
 

                          Oğul istəyirəm    
 

Qarabağdan, Zəngəzurdan, Göyçədən, 

Oğul istəyirəm xəbər gətirsin. 
Gəzib o yerləri başdan ayağa, 

Oğul istəyirəm xəbər gətirsin. 
 
Gedib yaylaqların otunu biçsin, 
Yorulub bulaqdan doyunca içsin. 

Vurub Kəlbəcərdən Laçından keçsin, 
Oğul istəyirəm xəbər gətirsin. 
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Nərgizini, laləsini qoxlasın, 

Çinarın altında yatıb, yuxlasın, 
Babaların məzar daşın yoxlasın, 

Oğul istəyirəm xəbər gətirsin. 
 
Durna qatarına salam söyləsin, 

Bənövşəni kol dibindən iyləsin. 
Öpsün  gözlərindən qoca vələşin, 

Oğul istəyirəm xəbər gətirsin. 
 
Zirvədə dumandan, qardan, çovğundan, 
Diş göynədən bumbuz bulaq suyundan, 

Qapıda qurbanlıq qalan qoyundan, 
Oğul istəyirəm xəbər gətirsin. 

 
 

Yerindəmi nənəm asan salımçaq? 
Kabab bişirdiyim o sönməz ocaq? 
Darıxıbmı Dağyurd, Yalyurd, Əməndağ? 

Oğul istəyirəm xəbər gətirsin. 
 
Yaxşı yadımdadı açmışdı iydə, 

Kabab şişdə, tut arağı şüşədə, 
Qalmışdı inəklər çöldə, meşədə, 

Oğul istəyirəm xəbər gətirsin. 
 
Bulaqda qalmışdı su dolu səhəng, 

Təzə - təzə gül açırdı yelpənək. 
Tədarük görürdü toya kənd – kəsək, 
Oğul istəyirəm xəbər gətirsin. 
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Xankişi əliyi vuran bərədən, 

Bərədən tutduğu çil – çil fərədən, 
Itburnu yığdığım güllü dərədən, 

Oğul istəyirəm xəbər gətirsin.  
                                      
                                                            30.09 – 01.10.06 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Necə yazım mən   
 
Bir sevgi, məhəbbət görməmişəm mən, 
Söylə, məhəbbətdən necə yazım mən? 

Mərifət yoxdusa, qanacaq yoxsa, 
Söylə, mərifətdən necə yazım mən? 
 
Ürəyim doludu, yağa bilmirəm, 
Özüm öz içimə sığa bilmirəm, 

Bakıdan kənara çıxa bilmirəm,  
Söylə, səyahətdən necə yazım mən? 
 
Adam var, özü yox, ancaq adı var,  

Bəlkə də min yerdən, vallah, çatı var. 
Adam tanıyıram, beş arvadı var, 
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Söylə, sədaqətdən necə yazım mən? 
 
Uca dağlardan da uca qalayam, 
Kimsəm yoxdu, ocağımı qalayam, 

Cibləri lüt – üryan şair babayam, 
Söylə, şan – şöhrətdən necə yazım mən? 
 
Bilmirəm başımda nə macəradı, 
İçim başdan başa yara-yaradı, 

Olanım, qalanım cızmaqaradı, 
Söylə, şeriyətdən necə yazım mən? 

 
 
 

 

                    Vicdanım haqqı   
 

Qarabağ qayıdar, Göyçə qayıdar, 

Kəlbəcər, Cəbrayıl, Şuşa qayıdar, 
Qubadlı, Füzuli qoşa qayıdar,  

Millət millət olsa, vicdanım haqqı! 
 
Oğlu qalmaz qürbət, qərib ellərdə,  

Qaçqınları çadırlarda, çöllərdə, 
Qız – gəlini girov qalmaz əllərdə, 

Millət millət olsa, vicdanım haqqı! 
 

Tapdanmaz namusu, tapdanmaz arı, 
Bəlkə də tapılmaz bircə fərari, 

Talanıb xaricə daşınmaz varı, 
Millət millət olsa, vicdanım haqqı! 
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Beş qəpiyə görə gödən satılmaz, 

Ya da  qəbir evi, kəfən satılmaz, 
Vicdan, məslək, bir də vətən satılmaz, 

Millət millət olsa, vicdanım haqqı! 
 
Xankişini ütən qəmdi – qübardı, 
Qəm, qübar dörd yandan məni qomardı, 

Şairləri xan kefində olardı, 
Millət millət olsa, vicdanım haqqı! 

        
                                                                               08.10.06 

 
 

 
  

            Qalmayıb   
 

Bizdən qabaq yaradanlar, yazanlar, 

Elə yazıblar ki, bir söz qalmayıb. 
O qədər ağlayıb bu yazıq gözüm, 

Daha ağlamağa ta göz qalmayıb. 
 
Çoxları kürsüdə möhkəm çaşdılar, 

Millətin başına oyun açdılar  
Sonra da biryolluq yurddan qaşdılar. 

Indi ta dərmana bir qaz qalmayıb. 
 
Kasıblıq çəkməkdən olmuşam vərəm, 
Dərdimi yazmağa acizdi qələm. 

O qədər dostlardan pul götürmüşəm, 
Borc da götürməyə ta üz qalmayıb. 
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Sözüm həqiqətdi, deyil zarafat, 

Kimin  bizi varsa, olsun muğayat. 
O qədər artıbdı bizə təlabat, 

Bazarda, dükanda ta biz qalmayıb. 
       

                                                                 13.12.06 
                                                                                             
 
                                                         
 
 
     
 
 

 
 

                         Yoxdu    
 

Havalanıb dərddən dərdim, 

Daha şəfa yoxdu, yoxdu. 
Bəxtim yüz yerdən düyündü, 
Ömrə vəfa yoxdu, yoxdu. 
 
Yoxdu dəyirmanda dənim, 
Kişnəmir daha köhlənim. 

Yoxdu bircə kiridənim, 
Daha arxa yoxdu, yoxdu. 
 
Nə bir dağ var, nə də çəmən, 
Xankişi yox, yoxsa vətən. 

Soruşsalar məni sizdən, 
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Deyin, daha yoxdu, yoxdu. 
        
                                                                        14.12.06 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Bir – bir   
 

O qədər qəmim var, dərdi – sərim var, 
Yazmaqla qurtarmaz onları bir – bir. 

Bütün şəhidlərin, zaman gələcək, 
Vallah, alınacaq qanları bir – bir. 
 
Quyruğun bulayan o, yaltaqların, 

Dil pəhləvanları, o “qoçaq”ların. 
Bütün satqınların, o alçaqların, 

Çıxacaq əynindən donları bir – bir. 
 
Xankişi Bəxtiyar  ta tənha qalıb, 

Yeganə ümidi sabaha qalıb. 
Dünyanın taleyi Allaha qalıb, 

Dəyişmək lazımdır genləri bir – bir. 
        
                                                                            07.01.07 
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          Gəraylı   
 

Qəm bağımı sulamaqdan, 
Qəmim çıxıbdı dizimə. 

Gözümdən özüm düşmüşəm, 
Heç nə görünmür gözümə. 
 
Belə buyurub yaradan, 
Əliyiblər şadaradan. 

Məni duyarsız sonradan, 
Qiymət verərsiz sözümə. 
 
Bir gün də qanad açacam, 

Geri baxmadan qaçacam. 
Quş olub ora uçacam, 

Baxarsız mənim izimə. 
 

     14.01.07 
 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 211 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Yana – yana    
 

Taledəndi, bəxtdəndi, 

Heç bilmirəm nədəndi, 
Tay – tuşlarım evləndi, 
Mən qaldım yana – yana. 
 
Sevgim ağır yük oldu, 
Min yerdən bölük oldu, 

Sevgilim dönük oldu, 
Mən qaldım yana – yana. 
 
Indi saçım dən – dəndi, 
Elə bil ağ kəfəndi. 

Aləm mənlə düşməndi, 
Mən qaldım yana – yana. 

       
                                                                       19.01.07 
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                        Əhsən olsun   
 

İçim olub cadar – cadar, 

Görən olsa, görüb qaçar. 
Bu qıfılı açmaz açar, 
Açana  əhsən olsun! 
 
Həm şirinəm, həm acıyam, 
Həm qamçıyam, həm qayçıyam. 

Bir zərrəyəm, bir damcıyam, 
Içənə  əhsən olsun! 
 
Zirvədə qardan, qırovdan, 
Dərədə seldən, qıjovdan. 
Dost yolunda od – alovdan, 
Keçənə   əhsən olsun! 
 
Yolun azanlar  çox olub, 
Şeir yazanlar  çoxalıb, 

Şair olanlar  yox olub, 
Seçənə  əhsən olsun! 
     20.01.07 
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                                     Indi    

 

Nərgizim, bənövşəm, laləm qalmayıb, 

Vədəsiz qar yağmış baharam indi. 
Elə bil ki, o təb məndə olmayıb, 

Simləri  paslanmış  bir taram indi. 
 
Bazarda satılmır vicdan, ya qeyrət, 

Insana əməllə verilir qiymət. 
Mənə lazım deyil nə var, nə dövlət, 
İstəsəm bir milyon taparam indi. 
 
Ömür yollarında yanıb o qədər, 
Bu yanğını çətin söndürə Xəzər. 

Daha Xankişidən yoxdu bir əsər, 
Əriyib, qalmayıb ta param indi. 

       
                                                                           27.01.07 
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                                             Daha  
  

Kimdi bu işlərdə görən günahkar? 

Harda yatıb bizim bəs bu memarlar? 
Kölgədə qalıbdı qədim binalar, 

Yüz il bundan sonra getməz bu damğa, 
Bakıda Bakılıq qalmadı daha. 
 
Baxanlar qalıblar buna biganə, 
Gəlin deyək sözü mərdi – mərdanə. 

Gələcək nəsilə qalmadı heç nə, 
Bakıda torpaqlar indi çox baha, 

Bakıda Bakılıq qalmadı daha. 
 
Qədim binalardan qüvvət alardıq, 
Ötən nəsillərdən ibrət alardıq. 

Vaxt vardı şəhərdən ləzzət alardıq, 
İndisə baxanda küsür iştaha, 

Bakıda Bakılıq qalmadı daha. 
 
Əməl etmədilər bircə qaydaya, 

Uydular, guya ki, təzə modaya. 
Xəyanət etdilər dədə, babaya, 

Getdi o gözəllik, dağıldı teyxa, 
Bakıda Bakılıq qalmadı daha. 

 
Başıboş, cib dolu qazılar kimi, 

Ağlı dayaz, boyu dırazlar kimi, 
Bu təzə binalar bəzilər kimi, 
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Baxar bir – birinə lap lovğa – lovğa, 

Bakıda Bakılıq qalmadı daha. 
 
Almalıydıq bu pullara biz sursat, 
Almalıydıq bu pullara avtomat, 

Almalıydıq bu pullara biz qranat, 
Onda bu dünyada qalmazdıq tənha, 

Bakıda Bakılıq qalmadı daha. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   Biz Qubadlıya   
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Gülmür üzüm, gülmür gözüm on ildi, 

Dağlar düşmənlərə verilən gündən. 
Yurd həsrəti tamam oturdub məni, 

Bəs nə vaxt çıxarıq belə düyündən? 
 
Yenə də qəlbimdən ovçuluq keçir, 

Cığırda dayanam, duram pusquda. 
Yatıram gecələr üzü dağlara, 

Heç olmasa görmək üçün yuxuda. 
 
Nə deyim, nə yazım belə yazıya, 
Taleyim bəd gəldi döndüm qaçqına. 

Heç kimə qıymaram,lazım gələrsə, 
Canımı verərəm qurban Laçına. 
 
Xankişi toyların ağası olsun, 
Məclislər qurulsun hər adaxlıya, 

Taleh qismət etsin, bu il qayıtsın, 
Hər kəs öz yurduna, biz Qubadlıya. 

        
                                                                              19.11.04 
 
 

 
 

Varmı 
 

Гызлар булаьындан су ичян эюзял 
Юзцнцн юзцндян хябярин вармы? 
Бизим кцчямиздян дцз кечян эюзял, 
Юзцнцн юзцндян хябярин вармы? 
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Охшайырсан эцл цстцндя арыйа 
Сяни эюрян чятин сянсиз йарыйа 
Анд верирям сяни улу танрыйа 
Юзцнцн юзцндян хябярин вармы? 
 
Нийя беля, дцшмян кими сцзцрсян, 
Нийя юлдцрцрсян, нийя цзцрсян? 
Мян дюзмцрям, бяс сян неъя дюзцрсян? 
Юзцнцн юзцндян хябярин вармы? 
 
Демирям ки, наz олмасын, гой олсун, 
Амма ки, бир аз  да бизя пай олсун, 
Эюрцм сяня тезлийнян той олсун, 
Юзцнцн юзцндян хябярин вармы? 
 
Эязиб доланмышам дцнйаны  аз-маз, 
Ня эизлядим, эюрмямишям беля наз. 
Сяни дуйа билмяз аьылдан дайаз, 
Юзцнцн юзцндян хябярин вармы? 
 
Ханкиши юлцнъя сяни севяъяк, 
Лазым эялся, лап юлцмя эедяъяк. 
Щяля чох адамлар сяня дейяъяк, 
Юзцнцн юзцндян хябярин вармы? 

 

       Burda bir qız yaman gəlir xoşuma    

 Nuru müəllimin balaca qızı Gülüs balamıza 
 

Сиздян ня эизлядим, сиздян ня даным, 
Бурда бир гыз йаман эялир хошума. 
Üряйим titrəyir,  əsir bədənim, 
Бурда бир гыз йаман эялир  хошума. 
 
Инсафы йохuмуш, бахмыр о, аща, 



Xankişi  Bəxtiyar  

 218 

Arzumdu batmasın heç vaxt эцнаща, 
Аэащ олсун йарадана, Аллаща 
Бурда бир гыз йаман эялир хошума. 
 
Nazı-qəmzəsitək naz ола билмяз, 
Сцзэцн эюзляритяк эюз ола билмяз, 
Валлащ,  бу гыз кими гыз ола билмяз. 
Бурда бир гыз йаман эялир хошума. 
 
Биръя йол будаьын яймямишям мян, 
Биръя йол ялиня дяймямишям мян. 
Ня даным, бахмагдан доймамышам мян, 
Бурда бир гыз йаман эялир хошума. 
 
Телlərи бянзяyiр  mələk телиня 
Вурулмушам лящъясиня, дилиня 
Гурбан олум, обасына, елиня 
Бурда бир гыз йаман эялир хошума. 
 
Ону эюрян кими лап аьыр оллам, 
Дюнцб фаьырдан да лап фаьыр оллам. 
Адыны демирям, биабыр оллам, 
Бурда бир гыз йаман эялир хошума. 

 
 

                 

         Neynirsən, dünyanın dərdini çəkib  
 

Дцнйанын дярдини йийяси чяксин, 
Нейнирсян, дцнйанын дярдини чякиб. 
Дярд чякянляр минбир дярдя дцшцбляр 
Нейнирсян, дцнйанын дярдини чякиб. 
 
Щайана бахырсан, бющтанды, шярди, 
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Чцнки мярдляриндян чохду намярди, 
Чякмякля гуртармаз  дцнйанын дярди, 
Нейнирсян, дцнйанын дярдини чякиб. 
 
Дцнйа чох мющтаъды  инди  дцз  яля, 
Тапмаг чятин, йцз хялбирля, йцз яля. 
Беля эется, дцнйа чятин дцзяля, 
Нейнирсян, дцнйанын дярдини чякиб. 
 
Истяр эцндя милйон дяфя сящв еля, 
Ясас одур, хейир еля, няф еля. 
Ня гядяр имкан вар, йе, ич, кеф еля, 
Нейнирсян, дцнйанын дярдини чякиб. 
 
Юзцнц юлдцрмя, дуйан дейилляр, 
Адам йериня дя гойан дейилляр. 
Онсуз да гядрини билян дейилляр, 
Нейнирсян, дцнйанын дярдини чякиб. 

 
 
 

                 Qalıb o yanda,  o yanda    
 

Зянэязурум, улу Эюйчям, 
Галыб о йанда, о  йанда. 
Шуша кими гялби иncяm, 
Галыб о йанда, о йанда.  
 
Нечя илди йох хябярим, 
Йягин кцсцб мяндян пярим. 
Нечя-нечя эюзяллярим 
Галыб о йанда, о йанда.  
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Цряйимин йагут  дашы, 
Иэидлярин дирибашы, 
Улуларын мязар  дашы, 
Галыб о йанда, о йанда.  
 
Дярdляримя тяк ялаъым, 
Ъяннятдяки тахты-таъым 
Ямяндаьым, Tопаьаъым 
Галыб о йанда, о йанда.  
 
Мян пийада, дярдим атлы, 
Дярдлярим вар yeddi  гатлы, 
Кялбяъяр, Лачын, Губадлы, 
Галыб о йанда, о йанда.  

 
 
 
 
 
 
 

      Bu cavanları      
 
Бяндя олан кимди, ондан  иш  ашсын, 
Гой  Aллащ горусун  бу ъаванлары. 
Варлары башындан тюкцлсцн, дашсын, 
Гой Aллащ горусун  бу ъаванлары. 
 
Бар версин эялинин арзу, диляйи, 
Щеч вахт гатланмасын бяйин биляйи. 
Гайыбдан гой эялсин дузу, чюряйи, 
Гой Aллащ горусун  бу ъаванлары. 
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Кюмяк олсун даим Мяккям, Мядиням, 
Юмцр бойу йашасынлар шад-хцррям. 
Аллащ олан йердя мянъийяз кимям, 
Гой Aллащ горусун  бу ъаванлары. 
 
Ханкиши бошуна данышан дейил, 
Щеч кясин ишиня гарышан дейил. 
Гощумдан, гардашдан  кар  ашан дейил, 
Гой  Aллащ горусун  бу ъаванлары. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Şeiri üzündən oxumaz adam  
 

Шаиря, шеиря щюрмят едяrляр, 
Шеири цзцндян охумаз адам. 
Адама эцлярляr, лаь еляйярляр 
Шеири цзцндян охумаз  адам. 
 
Хятриня дяймясин сюзцм кимсянин, 
Ня достun, ня йадын, nə də  юzэянин. 
Хошц эялмяз йараданын, бяндянин, 
Шеири цзцндян охумаз адам.  
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Ханкиши сюйлямяз сюзц щядярдян 
Щядярсиз биръя сюз дцшмяз кясярдян, 
Лазымды сюйлямяк синядяфтярдян, 
Шеири цзцндян охумаз  адам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Yaradan   
 
Эетмирик биз йолумузу дцзцня, 
Гайыдырыг аьсаггалын цзцня, 
Бахмайырыг бюйцклярин сюзцня, 
Неçя ки, эцнбяэцн азалыр иман, 
Чятин баьышлайа бизи йарадан. 
 
Бир  аз  ичян кими, аслан олуруг 
Айылыб сонрадан пешман олуруг, 
Цзя  эцлцб,  далда шейтан олуруг, 
Неçя ки, шейтанлар сулайыр мейдан, 
Чятин баьышлайа бизи йарадан. 
 
Юзэя эюздя тцкя тир дейирик биз, 
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Тцлкцйя, чаггала шир дейирик биз. 
Щагга бющтан атыб шяр дейирик биз, 
Неçя ки, ат чапыр шяр иля бющтан, 
Чятин баьышлайа бизи йарадан. 
 
Чохалыр эцнбяэцн аzан йолуннан, 
Азды эедян, доьру, дцзэцн йолунан. 
Йохду тутан бир гачгынын голуннан, 
Яэяр азалмаса, paxıllıq, йалан, 
Чятин баьышлайа бизи йарадан. 
 
 

Йцз  сямтя ясирик бялкя дя эцндя, 
Ясмякдя биз тякик дцнйа цзцндя. 
Еля она эюря  кцт  эедир кцндя 
Неçя ки, йатыбды, щяля мцсялман, 
Чятин баьышлайа бизи йарадан. 
 
Cыьырлар гыфылlы, баьлыды йоллар, 
Чохалыр эцнбяэцн базарда гуллар. 
Алыб чох адамын аьлыны  доллар, 
Яэяр сатылырса, намусла виъдан, 
Чятин баьышлайа бизи йарадан.  
 
Йохду габагкıтяк та эялщаэялим, 
Сатылмыр базарда эювщярим, лялим. 
Ган аьлайыр эеъя-эцндцз эюзлярим, 
Неçя ки, Шушадан эетмяйиб думан, 
Чятин баьышлайа бизи йарадан. 
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    Qардаш    
 

Гарталларла дил тапмаьа ня вар ки, 
Чагqалды, тцлкцдц  чятини, гардаш. 
Юмцр бойу беля олуб, тцлкцляр, 
Йейиб бир-биринин ятини, гардаш. 
 
Щяля боьазымыз галыб гармагда, 
Гармаьы атанлар галыб гырагда, 
Чятин эцnляримиз щяля габагда, 
Аллащ гой сахласын бядини, гардаш. 
 
Дцшмяни саланда тора, кямяндя, 
Иса булаьында йашыл чямяндя, 
Еля щямин эцн дя гoнаглыг мяндя, 
Ханкиши унутмаз вядини гардаш. 
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                                    Gözəllər  
 

Эялин унутмайаг инсафымызы, 
Бязиси дейир ки, йохду эюзялляр. 
Эюзяли эюрмяйя эюзял эюз эяряк, 
Валлащ габагкындан чохду эюзялляр. 
 
Ня фярги вар,  фаьыр йа дяъял олсун, 
Гейряти, намусу мцкяммял осун. 
Тяки црякляри гой эюзял олсун 
Ня фярги гарады,  аьды  эюзялляр. 
 
Отура билмяди уъа тахтында 
Беля йазылыбмыш йягин бахтында. 
Йазыг Ханкишиnin  гоъа вахтында 
Юмрцнцн сонуна чыхды эюзялляр. 
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                            Qadanı alım   
  

Ey qялби даьларла вуран гардашым, 
Бойнуну гузу тяк буран гардашым, 
Ялляри гойнунда дуран гардашым, 
Эял беля дурма сян, гаданı алым. 
 
Ганадын гырылыб, голун баьлыды, 
Саьын  учурумду, солун баьлыды, 
Сянин дя цряйин биллям даьлыды, 
Эял беля дурма сян, гаданı алым. 
 
Эюзялляр эюзляйяр йеня булагда, 
Сюз-сющбят башлайар йеня гырагда, 
Эюзял эцнляримиз щяля габагда, 
Эял беля дурма сян, гаданı алым. 
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                           Başına dönüm  
 

“Нийя цзцн эцлмцр” -  дейян гардашым, 
Щардан цзцм эцлсцн, башына дюнцм? 
Севинмяли, юйцнмяли бир шей йох, 
Щардан цзцм эцлсцн, башына дюнцм? 
 
Йохду габагкы тяк ня кеф, ня дамаг, 
Йыьылыб боръларым олуб бир галаг. 
Ня арвад анлайыр, ня дя ки ушаг, 
Щардан цзцм эцлсцн, башына дюнцм? 
 
Тябриздян, Эюйчядян данышан йохду, 
Гарабаь дярдиня алышан йохду. 
Шаирин голундан йапышан йохду, 
Щардан цзцм эцлсцн, башына дюнцм? 
 
Имкансыза ял узатмыр имканлы, 
Дярд чякмякдян синям олуб йаралы, 
Дябдян дцшмцр щаралысан суалы, 
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Щардан цзцм эцлсцн, башына дюнцм? 
 

 
Галыб гызларымыз эировда, дарда, 
Билзся кеф чякирик ресторанlarда, 
Йер тапмаг мцшкцлдц инди барларда, 
Щардан цзцм эцлсцн, башына дюнцм? 
 
Ня баьым вар, ня баьчам вар, ня барым, 
Даьлар эедян эцндян галмайыб йарым. 
Вяфасыз чыхдылар бцтцн достларым, 
Щардан цзцм эцлсцн, башына дюнцм? 
 
Башы олмйанлар бизя турп якир, 
Тцрпун зибиллярин сян, мян, о чякир, 
Эялиб хариъи дя  burda кеф чякир. 
Щардан цзцм эцлсцн, башына дюнцм? 
 
Кими диндирирсян дейир мялякди, 
Амма бахыб эюрцрсян ки, кялякди, 
Дейилян сюзлярин чоху кцлякди 
Щардан цзцм эцлсцн, башына дюнцм? 
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                      Belədi dünya    
 

Мин бир щийля иля кясиб сяслярин, 
Йолу тярс эедянин вериб дярслярин. 
Йеллямяйи баъармайан кяслярин 
Ялиня бел вериб беллятди дцнйа. 
Беляди, ай ляля, беляди дцнйа. 
 
Яэяр вяряглясян гядим-кечмиши 
Эюрярсян кяф эялиб доста чох «киши». 
Бу эцнцн, дцнянин бу дейил  иши, 
Гядимдян, язялдян  дящшятди дцнйа, 
Беляди, ай ляля, беляди дцнйа. 
 
Даша салыб йолун нечя кишинин, 
Кясиб кяндириnи, эюрцб ишини, 
Salıб кишиликдян neçə кишини, 
Чох мяням дейяни бяйиртди дцнйа. 
Беляди, ай ляля, беляди дцнйа. 
 
Йеня тяриф дейиб, вясф еляйирляр, 
Йеня чох шаирляр сящв еляйирляр, 
Сонйалар, Манйалар кеф еляйирляр, 
Нечя гызымызы чярлятди дцнйа. 

                Беляди, ай ляля, беляди дцнйа. 
 
 
Щеч  кяс  гой юзцнц юймясин гардаш, 
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Нащагдан щеч кяси сюймясин гардаш, 
Щеч кяс  гой  дюшцня дюймясин гардаш, 
Дюшя дюйянляри мялятди дцнйа. 
Беляди, ай ляля, беляди дцнйа. 
  
Бир заман сал  гайа, даьыды валлащ, 
Индися йедийи аьыды, валлащ. 
Галан няфясимди, адымды, валлащ 
Йаман Ханкишини тярlятди дцнйа.  
Беляди, ай ляля, беляди дцнйа. 
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                      Gəncədə   
 

Диля эялди, йеня ъошду, 
Сазым Эянъядя, Эянъядя. 
Пайызым Бакыда кечди, 
Йазым Эянъядя, Эянъядя. 
 
Црякляри санки дяnиz, 
Эюзялляри су тяк тямиз. 
Няляр эюрдц, сиz  билмязсиз. 
Эюzцм Эянъядя, Эянъядя. 
 
Бир эюзялдян салам алдым, 
Юzцмц бялайа салдым, 
Ъисмим эялди, амма галдым, 
Юзцм Эянъядя, Эянъядя. 
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                  Şairlərlə oturun, durun    
 

Олмаг истясяниз Аллаща йахын, 
Эедин шаирлярля отурун, дурун. 
Йатмаг истясяниз сакит, архайын, 
Эедин шаирлярля отурун, дурун. 
 
Эцняш истясяниз, ай истясяниз, 
Аллащдан бир гисмят пай истясяниз, 
Кабаб демирям  мян, чай истясяниз, 
Эедин шаирлярля отурун, дурун. 
 
Демирям шаирляр Аллащды, пирди, 
Варды онларын  да  намярди, мярди, 
Йеня дя бабаты валлащ шаирди, 
Эедин шаирлярля отурун, дурун. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaman darıxmışam dağlardan ötrü  
 
Ня мцддятдир эедиб эяля билмирям, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 
Кякликли гайалар чыхмыр йадымдан, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 233 

 
Щаггым йохду о йурдлара йаддашым, 
Табым йохду гяриблийя гатдашым, 
Эял мяни гынама, мяни гардашым, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 
 
Сармашыг саралыб cаьларда галыб, 
Дяймиш шамамалар таьларда галыб, 
Аьзымын ляззяти даьларда галыб, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 
 
Язялдян йаzылыб даьлар адыма, 
Дар эцндя йетишиб даим дадыма, 
Мамырлы гайалар дцшцб йадыма, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 
 
Дюнцб бир овчуйа дуррам пусгуда,  
Азырам думандан тез-тез гобуда, 
Бялкя дя щяр эеъя эюррям йухуда, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 

 
 
 

 
Еля истяйирям эедям даьлара, 
Баш чякям йарпызлы буз булаглара, 
Щяля чох боръум вар о йайлаглара, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 
 
Kюврялиб щялимдян щялим олмушам, 
Юзцм юз-юзцмя гяним олмушам, 
Даьлар эедян эцндян йетим галмышам, 
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Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 
 
Нечя илди шащмар эириб гойнума, 
Бахма эцлмяйимя, бахма ойнума. 
Бардаш  гуруб  гям  отуруб  бойнума, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 
 
Yaralarım sızım-sızım sızıldar, 
Sızıltımdan oğlum, qızım sızıldar. 

Kamanım sızıldar, sazım sızıldar,  
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 
 
Истярям  даьлара  тязя  йол чяким, 
Бянювшяниn йанаьына хал чяким, 
Ары олуб чичяклярдян бал чяким, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 
 
Гейрятим, виъданым, карым ордадыр, 
Илк ешгим, севэилим, йарым ордадыр, 
Йарым бу йандадыр, йарым ордадыр, 
Йаман дарыхмышам даьлардан ютрц. 

 
 
 
 
 

 

                               Betər   
 

Гынамасын оба мяни, ел мяни, 
Кярямдян бетярям, Яслидян бетяр. 
Апарсын ъяннятя йаьыш, сел мяни, 
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Даьларсыз олмушам дялидян бетяр. 
 
Он алты илдир ки, тутулуб дилим, 
Вятянсиз, торпагсыз вярямям, валлащ. 
Гаралыб оъаьым, сюнцб мяшялим, 
Йийясиз юлцдян бетярям, валлащ. 
 
Оьуллар дцшяндян гцрбят елляря,  
Санки цряйимя эцлля дяйибди. 
Башымда тцк дурмур, эяллям дящшятя, 
Дуйанлар дуйаллар, ким ки  арифди. 
 
Кюмяк дя елямир Сащиб-яз Заман, 
Юмрцм, эцнцм зящяр, бибяр олубду. 
Алимлик, шаирлик чыхыбды йаддан, 
Ханкиши кюлядян бетяр олубду. 

 
 
 

                                                     
 

mç  Apar  məni  dağlara  
 
Мяним гуллуьумда дуран гардашым, 
Биръя kərə  апар мяни даьлара. 
Яввял мязарлары зийарят едим, 
Ондан сонра чыхар мяни даьлара. 
 
О гядяр йыьым ки, нярэиз, бянювшя, 
Ялимдя тутмаьа бир йер галмасын. 
О гядяр эяzим ки, шещли чямяндя, 
Бир аддым атмаьа щцняр галмасын. 
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Бир ялик тякяси вурум мешядя, 
Зоьалдан дцзялмиш шiшя чяким мян. 
О гядяр ичим ки, тут араьындан, 
Сонра йамаъларда, дюшдя сяким мян. 
 
Чинарын алтында бир аз узаным, 
Эюрцм ки, цстцмц юртцр анам да. 
Дуранда бахым ки, башымын цстя, 
Гартал тяк дайаныб гоъа атам да. 
 
Башласын бу дямдя бир долу, йаьыш, 
О гядяр исланым, ъцъяйя дюнцм. 
Бир гоъа палыда, йа да мамыра, 
Йа да ки  бир топа чичяйя дюнцм. 
 
Мяним гуллуьумда дуран гардашым, 
Дюзяммирям гяриблийя, аьрыйа. 
Апар мязарлары зийарят едим, 
Сонра мяни йеня гайтар Бакыйа. 

 

            
 

                 Bircə şeyi bilirəm ki... 
 

Hey gəzirəm gecə-gündüz, 

Atamı tapa bilmirəm. 
Atam gedən gündən bəri 

Atımı çapa bilmirəm. 
 
Bircə nəfər tapmıram mən,  

Soruşam ondan atamı. 
Atasızlıq ağır dərddi, 
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Pis günə qoyur adamı. 
 
Kövrəkdən də kövrək idi,  

Ovcunda idi göz yaşı. 
Evə yüz qonaq gəlsə də,  

Çatılmazdı bir yol qaşı. 
 
Koroğluya oxşayırdı,  

Ona belə deyirdilər. 
El içində, kəndimizdə,  

Onu belə öyürdülər. 
 
Neçə övlad böyütmüşdü, 
Hamısı ali savadlı. 

Çoxlu nəvəsi var idi,  
Hamısı da istedadlı. 
 

 
Necə dözək yoxluğuna, 
Anam çox fikir eləyir. 

Bizdən hər şeyi gizlədir, 
Guya ki, xeyir eləyir. 
 
Nə vaxt getsəm atamgilə, 

Görərdim ki, həyətdədi. 
O qədər yaxşılıq edib, 

İndi də  o  hörmətdədi. 
 
Deyirəm ki, bəlkə atam, 

Kəndə ziyarətə gedib. 
Ata-baba yurdlarını, 
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Bəlkə nəzarətə gedib. 
 
Bəlkə gedib meşədəki    
Arılara baş çəkməyə. 

Bəlkə gedib həyətdəki      
Çırpılmış tutu çəkməyə.  
      
İnanmıram, inanmaram,  

                                Bizi qoyub gedib atam. 
Bircə şeyi bilirəm ki, 
Hər bir şeyi edib atam.  

   
                                 10.05.2010 

 
                                                

                                                
        

      

 

 Mən  boyda dünyanı  bu boyda dünya    

 
Mən də çox çağırdım, səsi gəlmədi, 
Bircə yol üzümə barı gülmədi. 

Gözünə ağ gəldi, görə bilmədi, 
“Mən boyda dünyanı bu boyda dünya”. 
 
Namərdin yolunu avand elədi, 
Mənimsə yolumu kəmənd elədi, 

Qovub, qovub axır namərd elədi, 
 “Mən boyda dünyanı bu boyda dünya”. 
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Şamımı söndürdü, o, yandırmadı,  
Yatan taleyimi oyandırmadı. 

Bir Allah şahiddi dolandırmadı, 
“Mən boyda dünyanı bu boyda dünya”. 

 
Quruca çörəyə elədi möhtac, 
Yarı tox saxladı, yarı da ki ac. 

İnsafsız ağaya elədi möhtac, 
“Mən boyda dünyanı bu boyda dünya”. 
 
Pərişan elədi, peşman elədi,  
Yolum haqq yoluydu, yoldan elədi.  
İnanın, heç nəyə qurban elədi,  

“Mən  boyda dünyanı bu boyda dünya”. 
 
Namərd kölgəsindən yolumu saldı, 

Öldürsə yaxşıydı, canımı aldı. 
Gündə yüz yol sancdı, yüz yol da çaldı, 

“Mən  boyda dünyanı bu boyda dünya”. 
 
Susuz dəyirmandan məni keçirdi, 

Orda nələr gördüm, ilahi sirdi... 
Cəhənnəm odundan betər bişirdi, 
“Mən boyda dünyanı bu boyda dünya”. 
 
Xankişi dünyaya gəlib bir kərə,  
Bir kərə də dinməyibdi üzgörə. 

Bu da bir işiydi, çətin yetirə, 
                               “Mən boyda dünyanı bu boyda dünya”.                          
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                                         10.09.2009                                                      
                                                                          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İ T H A F L A R 
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                              Heydər baba    

 
Dərdlərim qucaq-qucaqdı, 
Yazsam, sığmaz yüz kitaba. 
Şuşa, Laçın qan ağlayır, 

Qubadlı qalıb xaraba. 
Qız-gəlinlər girovdadı, 

Qurtarmayıb hələ dava. 
Torpaqlardan yoxdu xəbər, 

Çox ağırdı abu-hava. 
Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba. 
 
Qaçqın düşüb öz yurdundan, 
Bir milyonu bu diyarın. 
Allah sənə necə qıydı? 

Əldən getdi ixtiyarın! 
Daşıyırlar heç doymurlar, 
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Məmləkətin dövlət, varın. 

Ümidimiz Allahadı, 
Bu dərdlərə ola dava. 

Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba. 
 
Torpaqları verən kəslər, 
Gəzir əli ciblərində. 
Alimləri çörək tapmır, 

Satqın gəzir ciplərində. 
Özlərin elə dartırlar, 

Tərpətmirlər tüklərin də. 
 

Araz axır qəmli-qəmli, 
Şuşa dərdi sanki vəba. 

Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba. 
 
Çox adama göz dağıydı, 
Sizin qartal baxışınız. 
Mənə sanki bal, yağıydı, 

Sizin odlu çıxışınız. 
Yaddan çıxmaz nəsil-nəsil, 

Bu millətə çağrışınız. 
Gah şimaldan, cənub-qərbdən, 
Qar çiləyir lopa-lopa 

Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba. 
 
Düz deməsəm qınasınlar, 
Çoxu maldı, çoxu kaldı. 
Mal olmaqdan, kal olmaqdan, 
Qarabağım viran qaldı. 

Həsrətini çox çəkirəm, 
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Baxışım lal, dilim laldı. 

Dərdlərimi kimə deyim, 
Ümid qalıb təkcə YAP-a 

Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba. 
 
Ümidlərim ölməyibdi, 
Torpaq dərdinə qalan var. 

Bir dəfəlik həll etməyə, 
İndi çox yaxşı imkan var. 

 
Əynində mələk paltarı, 
Hələ də neçə şeytan var. 

Bir allahım kaş yar ola, 
Düşmənləri yurddan qovaq. 

Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba. 
 
Olan, qalan sərvətimdi, 
Qaynar təbim, pak vicdanım. 

Olan, qalan dövlətimdi, 
Bir quruca adım, sanım. 

Satqınlığı bacarmıram, 
Düz deməkdi tək nöqsanım, 

İşlər yaman qolaylaşıb,  
Neçə ildi boşdu tava. 

Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba. 
 
Neçə ildi gecə, gündüz, 
Həsrətini çəkir millət. 

Sizsizliyə dözəmmirəm, 
Əyilibdi tamam qamət. 
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Mən yazığın düz sözünə, 

Azdı indi verən qiymət. 
Çoxu kimi künc bucaqda, 

Danışmıram yava-yava. 
Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba. 
 
Bambaşqadı indi zaman, 
Dəyişibdi qanun, qayda. 

Özəlləşdi dörd bir tərəf, 
 

Özəlləşdi torpaq, ada. 
Bircə ondan qorxuram ki, 

Özəlləşə insanlar da. 
Çatdır ona sözlərimi, 

Çatdır ona badi-səba. 
Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba. 
 
Bu millətə bəxş elədin, 
İlham kimi diplomatı. 
İnanıram,  Xankişi də, 

Alacaqdır mükafatı. 
Mehribana əhsən olsun, 

O qorudu muğamatı. 
Sanki təzə nəfəs verdi, 
Muğamatı etdi bərpa. 

Qarabağı sizin kimi, 
Azdı sevən, Heydər baba.     
 
                                         08.02.07 
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Йеня Щейдяр dönəcəkdir  
  
Бурум-бурум тцстц галха, 
Йеня Шушадан, Лачындан. 
Йаддан чыха чятин эцнляр, 
Данышмайаг та гачгындан. 
 
Сатгынларын ахырына, 
Бары тезъя чыха биляк. 
Ачаг иşин пахырыны, 
Намярдляри йыха биляк. 
 
Ня йахшы ки, бу дцнйада, 
Хяйаняти боьанлар вар, 
Дарыхмайын Щейдяр цчцн, 
Щейдярляри доьанлар вар. 
 
Дцнйалар ахыр Бакыйа 
Эурду бизим булаьымыз. 
Он беш илдян артыгдыр ки, 
Сакитляшиб гулаьымыз. 
 
Муьам миниб йеня дябя 
Цряклярдя галасыды. 
О галаны горуйанлар 
Мещрибантяк баласыды. 
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Вахт ютцб, заман эяляъяк, 
Yenə Heydər dönəcəkdir 
Инди галан мцшкцлляри, 
Инанырам çюzяъякдир. 
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                         Heydər baba    
                         

Xəyallar içində boğulur şair, 

İlan vurmuş kimi qıvrılır şair. 

Qayıdır keçmişə, dönür arabir, 
Axır gözlərindən yaş gildir – gildir. 
 
Keçir xəyalından o böyük insan, 

Adın saxlayıram hələ ki, pünhan. 

Sağ olsa, bəlkə də belə olmazdı, 
Bağçalar vədəsiz bele solmazdı. 
 
Alimin, şairin dayağıydı o, 

Fağırın, kasıbın çırağıydı o, 

Satqının, yaltağın düşməniydi o 
Yaltağa rişxəndi gülməyiydi o... 
 
Çox çörək vermişdi çox-çox insana, 

Dünyada çatmışdı böyük ad-sana, 

Fəqət Allahtala çox gördü bizə,  
Vurdu ürəklərə sağalmaz nizə. 
 
Yəqin ki, oxucum anladı məni, 

Bəlkə də qəlbində danladı məni, 

Odur ki, mətləbə keçirəm daha, 
Ürəyim ta dözmür belə bir aha. 
 
Mən söhbət açıram ulu öndərdən, 

Allahın sevdiyi o bəxtəvərdən, 

Ona deyəcəyim çox sözüm vardı, 
Hələ ürəyimdə çox arzum vardı. 
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Sağ olsa bəlkə də mən  nazir idim,  

O zaman hər şeyə mən hazır idim, 

Hətta görüşmüşdük bir neçə dəfə, 
Deyirdim çox keçməz, baxaram kefə. 
 
Fəqət çox qarışdı başı o zaman, 

Görüşə bilmədik, qaldım əlaman, 

Ona deyəcəyim çox sözüm qaldı, 
Bu da ürəyimə böyük xal saldı. 
 
Beləcə o şair təkcə yanmırdı, 

Dünyanın işlərin hələ qanmırdı, 

Ziyarət edirdi tez-tez ulunu,  
Yanından salırdı tez-tez yolunu. 
 
Beləcə bir səhər durdu o yenə, 

Durub gəldi düz heykəlin önünə, 

Baxdı bir heykələ, bir də özünə, 

Başladı deməyə zəmanəsindən, 
Həqiqət süzüldü hər kəlməsindən. 
 
Heydər baba, gəlib deyim bu başdan, 

Keçərəm yolunda min dəfə başdan, 

İlhamım gəlməsə, qoşmasam dastan, 

Onda demək mən də şair deyiləm, 
Onda mən heç nəyə qadir deyiləm. 
 
Heydər baba, düzün deyim çəkinnəm, 

Bunu bircə bilir qibleyi-aləm, 

İçim başdan-başa tutubdu vərəm, 

Amma, billəm ruhun kömək olacaq, 
Ruhun billəm mənə dəstək olacaq. 

 
Heydər baba, dərdi çəkən tək döyəm, 
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Dərd yığmaqda çox acgözəm, çox göyəm, 

Mən həm xanam, həm soltanam, həm bəyəm, 

Amma indi bir şey yoxdu bəylikdən, 
Bəylik, xanlıq çoxdan gedib səylikdən. 
 
Ay baba, haqq üstə köklənib simim, 

Sizdən başqa yoxdu bircəcə kimim, 

Çatmır bircə yerə sözüm, nə əlim, 

Böyütməz böyüyü “böyük” adamlar, 
Böyüdər böyüyü böyük adamlar. 
 
Heydər baba, sizə min rəhmət olsun, 

Sizi unudana min nəhlət olsun, 

Yerin behişt olsun, qoy cənnət olsun, 

Şəxsən mən də unutmaram sizləri, 
Arxanca qalıbdı şair gözləri. 
 
Ay baba, bilməzdim sənsiz qalacam, 

Ay baba, bilməzdim dənsiz qalacam, 

Ay baba, bilməzdim çənsiz qalacam, 

Bir xəbər yox Qarabağdan, dağlardan, 
Bir xəbər yox əsirlikdə sağlardan. 
 
Heydər baba, o məntiqi görmürəm, 

Heydər baba, o natiqi görmürəm, 

İlham kimi bir sadiqi görmürəm, 

Çox sağ olun, onu bizə bəxş etdiz, 
Amma, heyif, bu dünyadan tez getdiz. 
 
Heydər baba, sizsiz bizi sıxırlar, 

Sinəmizi yandırırlar, yaxırlar, 
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Göz-görəti yuxarıdan baxırlar, 

Qurd qalmayıb, baş götürüb gediblər, 
Bilmirəm, bəlkə də düzgün ediblər. 
 
Heydər baba, ildırımlar ta çaxmır, 

Sellər, sular şaqqıldamır, ta çaxmır, 

Qızlar mənə səf bağlayıb ta baxmır, 

Siz gedəli mən də yaman düşmüşəm,  
Amma, düzü bir balaca küsmüşəm. 
 
“Heydər baba, yolun bizdən kəc oldu”, 

Türkiyəyə gələmmədim, gec oldu, 

Gözlərimə inanmıram, necoldu, 

Ayrılıq qapını belə tez döydü, 
Düşmənlər sevindi, ölüm öyündü. 
 
Heydər baba, kaş görəydim sağ səni,  

Sənin kimi varmı sevən vətəni. 

Gəlginən, gözləyir bağça, bağ səni, 

Kaş dönəydin bir də səni görəydim, 
Şəninə şeirdən çələng hörəydim. 
 
Heydər baba, kəklik, turac ta uçmur, 

Kol dibindən dovşan qalxıb ta qaçmır, 

Bağçalarım çiçəklənib ta açmır, 

Laçında tutları ta Aşot yeyir, 
Sonra da türklərə o mən-mən deyir. 
 
Heydər baba, ta bulaqlar çağlamır, 

“Seygah  Zabul” qabaqkı tək ağlamır. 

Gördüyün yolları basıbdı mamır, 

 

Nə gələn var yurddan nə də ki, gedən 
                 Məni də  ağladan bax, budu didən 
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Heydər baba hər yan çiskin, dumandı, 
Sənsiz keçən günlərimiz yamandı. 

Unutmaram and içdiyin o andı, 
Deyirdin ölərəm, torpaq vermərəm, 
Bircə dərə, bircə bulaq vermərəm. 
 
Heydər baba hər şey əfsanə imiş, 
Heç kim edə bilməz buna düzəliş. 

Dünyanı dörd əlli tutar görməmiş, 
Bu dünyadan heç kim, heç nə aparmaz, 
Bax bunu anlamır nadan, ya qanmaz. 
 
Heydər baba sözüm çox qorxuludu, 
Özüm fağır, dərdim dəli – doludu. 
İçim başdan – başa dərdlə doludu, 

Bilirəm ki, ruhun kömək olacaq 
Bəlkə də ömrümə bəzək olacaq. 
 
Heydər baba dilim olubdu qabar, 
Sizdən öyrənmişəm deyim aşikar. 

Düzdü, qınıyırlar bəzən də dostlar. 
Mənə deyirlər ki, otur yerində, 
 
Heydər baba, haqqın xeyrin bilirəm, 
Cəbri – cəfasını cövrün bilirəm. 
Bütün hoqqaların sirrin bilirəm, 

Mənə deyirlər ki, otur yerində. 
 
Bu dünya deyirəm ahdı, azardı. 
Azarnan, bezarnan dolu bazardı. 
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Bilirəm mən, turpu kimlər qızardır 
Mənə deyirlər ki, otur yerində.  
 
Qoysaq bir qırağa biz ağlamağı, 

Əgər aça bilsək biz doğanağı. 

Onda alacağıq biz Qarabağı, 
Mənə deyirlər ki, otur yerində. 
 
Deyirəm niyə ki, başına dönüm, 

Axı bu millətin həbibi gəlib, 

Axı bu millətin sahibi gəlib. 

Mənə deyirlər ki, otur yerində 

 

Deyirəm əkməyə mənə hodaq ver, 

Lampa istəmirəm, mənə çıraq ver. 

Yardımı neynirəm, mənə torpaq ver, 
Mənə deyirlər ki, otur yerində 
 
Ay baba, bir sözlə sizsiz yetiməm, 

Ay baba mən sizsiz dilim – diliməm. 

Tək Ilhama, Mehribana əminəm, 

Bilirəm ki, torpaqları alacaq, 
Bilirəm ki, o gün lap tez olacaq. 
 
Heydər baba, dinəmmirəm, boğurlar, 

O saat da  çuğullayır, çuğullar. 

Deyirəm qürbətdə batır oğullar, 

Gəlib xaricilər burda kef çəkir, 
Sözlərim başıma yaman turp əkir. 
 
Qarabağın dərdi çox dərindədi, 

Çox başda olanlar öz dəmindədi. 

Hərə öz kefində, aləmindədi, 
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İlham bir dahidi dərdlər içində, 
O ki, baş çıxarır qurdlar içində. 

 
Heydər baba, qızlar qalıbdı əldə, 

Qaçqınlar, köçkünlər çadırda, çöldə. 

Belə getsə, kəsiləcək bu döl də 

Düzün deyim dözəmmirəm bu aha 
Bakıda Bakılıq qalmayıb daha. 
 
Kimdi bu işlərdə görən günahkar? 

Harda yatıb bizim bəs bu memarlar? 

Kölgədə qalıbdı qədim binalar, 

Yüz il bundan sonra getməz bu damğa 

Bakıda Bakılıq qalmayıb daha. 

 

Baxanlar qalıblar buna biganə, 

Gəlin deyək sözü mərdi – mərdanə. 

Gələcək nəsilə qalmadı heç nə, 

Bakıda torpaqlar indi çox baha, 
Bakıda Bakılıq qalmayıb daha. 
 
Qədim binalardan qüvvət alardıq, 

Ötən nəsillərdən ibrət alardıq. 

Vaxt vardı, şəhərdən ləzzət alardıq, 

İndisə baxanda küsür iştaha, 
Bakıda Bakılıq qalmayıb daha. 

               
                Əməl etmədilər bircə qaydaya, 

Uydular guya ki, təzə modaya. 

Xəyanət etdilər dədə, babaya, 
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Getdi o gözəllik, dağıldı teyxa. 

Bakıda Bakılıq qalmayıb daha. 

 
Başıboş, cib dolu qazılar kimi, 

Ağlı dayaz, boyu dırazlar kimi, 

Bu təzə binalar bəzilər kimi 

Baxar bir – birinə lap lovğa – lovğa, 
Bakıda Bakılıq qalmayıb daha. 
 
Heydər baba, günüm çəndə, çiskində, 

Məndən bezib indi çən də, çiskin də. 

Qabaq dolanırdı xan, bəy kefində, 

İndi qapı – qapı dilənir şair, 
Şeir yazmır, gedib küllənir şair. 
 
Heydər baba, yaxşı pulu sevirik, 

Nədəndirsə “levıy” yolu sevirik, 

Yəhər xoşlamırıq, çulu sevirik, 

Böyüyün sözünə əməl etmirik, 
Sizin  qoyduğunuz yolla getmirik. 
 
Heydər baba, çəndi yolum, qənşərim, 

Mənim qənimimdi qələm, dəftərim. 

Yoxdu qoldan tutan bircə nəfərim, 

Qəpik də vermirlər bircə sözümə, 
Nifrət eləyirəm özüm – özümə. 
 
Ay baba, qismətim yoxdu yerindən, 

Heç olmasa yarımadım birindən. 

Içim qan ağlayır dərddən, irindən, 
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Nə bağım var, nə bağçam var, nə barım, 
Vəfasız çıxdılar bütün dostlarım. 
 
Heydər baba, yoxdu gələn köməyə, 

Azdı baxan indi halal əməyə. 

Qazancım heç çatmır quru çörəyə. 

Neçə ildi çıxmır bircə kitabım, 
Beş kitab çıxarır ildə tüllabım. 
 

Milyon ildi dükan, budka açırıq. 

Bir şey olmamışdan toqqa açırıq, 

Zibil qaynadırıq, hoqqa açırıq, 

Birləşsək beşimiz, üçümüz bizim, 
Doymadı gözümüz, içimiz bizim. 
 
Heydər baba, Göyçə ağladır məni, 

Görsən tanımazsan bəlkə də məni. 

Ağrılar yamanca ağrıdır məni, 

Loğmanım ölübdü, dərmanım yoxdu, 
Sаrbanım ölübdü, karvanım yoxdu. 
 
Heydər baba, arım qalıb pətəksiz, 

Heydər baba, sazım qalıb köynəksiz. 

Oxuya bilmirəm daha eynəksiz, 

Saqqalım ağarıb, qaşım ağarıb, 
Başıma qan sızıb, başım ağarıb. 
 
Haqqı demək mənim tacım olsa da, 

Mənim yazdıqlarım damcı olsa da. 

Bu bir həqiqətdi acı olsa da, 
 



Xankişi  Bəxtiyar  

 256 

 
 

Millətin qeydinə qalmır vəkillər. 
Bunu yaxşı bilir, duyur aqillər. 
 
Heydər baba, üzüb çiskin, çən məni, 
Sarsıdıbdı kədər məni, qəm məni.             

Üstələyib neçə ildi bəm məni, 

Hələ nə qoşmuşam, mən nə yazmışam. 
Qan içində boğulmuşam, azmışam. 

 
Heydər baba, uçub gedib mələyim, 

Siz gedəli tərsə əsir küləyim. 

Can vermərəm yüzü gəlsə fələyin, 

Haca gedib şeytana daş atmamış, 
Bu arzuma hələ gedib çatmamış. 

 
Ay baba, vicdanım yol vermir qaçam, 

Bağlanıb yollarım, bağlanıb bacam. 

İstədim qəlbimi sizlərə açam, 

O da Xankişiyə qismət olmadı, 
Bəlkə də çox sözdə hikmət olmadı. 

                  
Xəyallar içində boğulur şair, 

Şahmar vurmuş kimi qıvrılır şair. 

Şaxtadan, borandan o tir – tir əsir, 

Axır gözlərindən yaş gildir – gildir 
 

Di sağ ol ay baba, daha gedim mən. 

Gedim ki, bəlkə də yenə gəlim mən. 

Darıxma inşallah, sabah gələcəm, 

Yollara tökülmüş tozu siləcəm. 

        

                                                12.02.07 
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                                      Var 
                           qardaşım Abbasa  

 

                                              

Baxma ki, yaşım əllidi, 

Ürəyimin yüz yaşı var. 
Zəncir qırır biləyimi, 

Bir ağıllı, yüz naşı var. 
 
Şair olan hörmətlidi, 

Düzdü, pula həsrətlidi, 
Başın xaşı ləzzətlidi, 

Qorusun kimin başı var. 
 
Düzdü, bir az borcu çoxdu,  
Ömür boyu gözü toxdu. 

Xankişinin dərdi yoxdu, 
Abbas kimi qardaşı var. 

                                                                   
                                    27.01.07 
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           Böyük qardaşım Abbasa 
   

Gözün aydın olsun, Allaha şükür, 

Sən də baba oldun, axır qardaşım! 
Rozasız yaşamaq billəm çətindir, 

Darıxmaynan, Allah baxır, qardaşım! 
 
Allaha min şükür, çəkildi duman, 
Sevinsin qoy Qurban, sevinsin Xaqan. 
Ana olan gündən Mehriban balan, 

Sevincim qəlbimə sığmır qardaşım! 
 
Bir kölgə çatmasın sənin kölgənə, 

Haqqında yazılsın neçə əfsanə. 
Qismət olsun toy edəsən nəvənə, 

Xankişi əmisi hazır qardaşım! 
                    
                                                           11.06.06 
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     El ağsaqqalı İsfəndiyar müəllimə   
 

Nə dərdi, nə qəmi ola bilər ki, 
Mehdi tək oğlu var İsfəndiyarın. 

Necə ki, veribdir, bundan sonra da, 
Başından tökülsün var İsfəndiyarın. 
 
Zaman – zaman Qıratını çapacaq, 

Çox adamlar ondan çox şey umacaq. 
Şəninə çox şeir, mahnı qoşacaq, 

Hələ çox nəğməkar İsfəndiyarın. 
 
Dediyi kəlmələr sanki bir inci, 

Nöqsan tuta bilməz ona bir dilçi. 
Gözlərinin düşmənidi birinci, 

Yalançı, saxtakar İşfəndiyarın. 
 
Buz görmüyüm kipriyində, qaşında, 
Həmişə əyləşsin məclis başında. 

Dursun qulluğunda düz yüz yaşında, 
Xankişi Bəxtiyar İsfəndiyarın. 

      
                                                        28.08.06 
 
 

   
            Dostum Hacı Əlfağaya    

 

Yuxuda gördüm ki, bir toy aparram, 

Sağımda Əlfağa, solda Əlfağa. 
Nələri çatışmır deyə bilmərəm, 
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Dostluqdan, qeyrətdən boldu Əlfağa. 
 
Allah min eləsin, qolun, qanadın, 
Ancaq ondan gördüm dostluğun dadın. 

Çata bilməz hətta gücü Fərhadın, 
Çapılmaz qayadı, saldı Əlfağa. 
 
Dostluqda ilqarlı, çox etibarlı, 
Satqınlara qəddarlardan qəddarlı. 

Ətəyi çiçəkli, zirvəsi qarlı, 
Şəkərdi Əlfağa, baldı Əlfağa. 
 
Bağlansa bazarı, artsa azarı, 

Aqil insan dəyişərmi qərarı? 
Nəyimə lazımdı dünyanın varı, 

Mənimçün sərvətdi, puldu Əlfağa. 
 
Dostluq çığırından sapa bilmərəm, 

Qeyri bir cığıra hopa bilmərəm. 
Başqa cür bənzətmə tapa bilmərəm, 

Kişilikdə bir simvoldu Əlfağa. 
      
                                                       06.03.07 

 

Yerində   
Yuxuda gördüm ki, dostum Allahverdi müəllim məni 

Gədəbəyə qonaq aparıb. 
  

      Sanki bir gəlindi hər dağ, hər dərə, 
Kirpiyi yerində, gözü yerində. 

Meşəsinə, bulağına söz olmaz, 
Çəməni yerində, düzü yerində. 
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Zirvəsində adam huşun itirər, 
Qorxusundan adam yaşın itirər, 

Dolaylar var, adam başın itirər, 
Cığırı yerində, izi yerində… 
 
Zəncəfil, kəkotu, mixək istəsən, 
Dələyən, qırqovul, leylək istəsən,  

Doyunca bir kabab yemək istəsən , 
Manqalı yerində, közü yerində. 
 
Səni valeh edər tək ağacdələn, 
Dünyada xöşbəxtdi bu yerə gələn. 
Hansı bulaq üstə getsən görərsən, 

Aşığı yerində, sazı yerində. 
 
Başını gizlətsə, tənbəl danışsa, 

Sonuncu sözünü əzəl danışsa, 
Küsün, Xankişidən qəzəl danışsa, 

Olmasa bircəcə sözü yerində. 
        

                  Adama 
 Dostum  Allahverdi  müəllimə 

   
Sənə baxma Allahverdi, 
Quşum qonmaz hər adama. 

Allah məni pay göndərib, 
Sənin kimi nər adama. 
 
Dilimə çıxsa dolama, 
Doğrasalar qıyma – qıyma. 
Dərdlərimi sənə baxma, 



Xankişi  Bəxtiyar  

 262 

Demərəm mən bir adama. 
 
Nədənsə sənə ərk etdim, 
Ürəyimdən gəldi, dedim. 

Heyif ki, çox gec dərk etdim, 
Lazımımış var adama. 
 
Olsa əlində ixtiyar, 
Qardaşını ara, axtar. 
Nə deyəsən qulağı kar, 

Gözləri də kor adama. 
 
Bir yolluq burdan qaçardım, 
Qaçmazdım e, lap uçardım. 
Özgə qapılar açardım, 
Imkan vermir  ar   adama. 
 
Həm qışı ol, həm yayı ol, 
Günəşi ol, sən, ayı ol. 
Həm əmi ol, həm dayı ol, 

Xankişi tək  nur  adama. 
     

 
 
 
 

   Balamın    
Qızım Çinarə Almaniyada imtahan verərkən yaman 

narahat oldum. 
 

Əl açıb Allaha çox yalvarmışam,  

Allah pənahında olsun balamın. 
Gül açsın bağçası, bağı, gülşəni, 
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Görməyim gülləri solsun balamın. 
 
Dalğalansın zirvələrdə bayrağı, 

Nur  saçsın aləmə odu, ocağı. 
Kədər yaşı tanımasın yanağı, 

Sevincdən gözləri dolsun balamın. 
 
Ömür boyu açıq olsun qoy alnı,  

Sevinsin baldızı, gülsün qayını. 
Onsuz da tarixə salıb adını,  

Adı tarixlərdə qalsın balamın.  
 

             25.03.2010 - 27.03.2010 
 
 
 
 

 
                      
 
          Balaca Roza balaya  

 
Rozanın elə bil vallah özüdü, 
Abbasın balaca Roza balası. 

Babasının ürəyidi, gözüdü, 
Abbasın balaca Roza balası. 
 
Güləndə oxşayır lap qızılgülə, 
Oxusa bənzəyir şeyda bülbülə. 

Belə gözəl görməmişəm mən hələ, 
Abbasın balaca Roza balası. 
 
Elə bil ki, bu qız bir ağ çiçəkdi, 
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Qaşları piyalə, teli ləçəkdi. 

Gözəllərin göyçəyidi, mələkdi, 
Abbasın balaca Roza balası. 
 
Dayısının işlərinə qarışır, 
Anasıyla tez – tez küsür, barışır. 

Babasıyla ingiliscə danışır, 
Abbasın balaca Roza balası. 
 
Qonaqlar yanında səsin çıxarmır, 
Özünü aparır çox ağır – ağır. 
Maşallah, böyükdən çox yaxşı qanır, 

Abbasın balaca Roza balası. 
 
Xankişi əmisi gözlərin yesin, 
Xankişi əmisi sözlərin yesin. 
Bir gün də əmisi toyuna gəlsin, 
Abbasın balaca Roza balası.  

                                              23.10.06 
       

 
 

                 Mənim Gülay balam 
 

Babasının balasıdı, 

Mənim gözəl Gülay balam. 
Elə bil dağ lalasıdı 

                    Mənim gözəl Gülay balam. 
 
Ən çox sevdiyi nənədi, 
Şam üstündə pərvanədi. 

Gözəllikdə bir dənədi 
Mənim gözəl Gülay balam. 
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Çox yaraşır gözəlləmə, 
Saçları var hörmə-hörmə. 

Hirslənəndə üzün görmə, 
Mənim gözəl Gülay balam. 
 
Mübarizin qönçəsidir, 
Qönçələrin incəsidir. 

Anasının bircəsidir, 
Mənim gözəl Gülay balam. 

 
Böyüsün qoy yaşa dolsun,  
Gözəl, göyçək xanım olsun. 
Ömür boyu xoşbəxt olsun,  

Mənim gözəl Gülay balam. 
 

  
         Dostum Heydər müəllimə   

 

Dünyada bu qədər dostlarım ki, var, 
Heç biri verəmməz yerini sənin. 

Başından tökülsün varın – dövlətin, 
O Allah qoy versin xeyrini sənin. 
 
Günəşdə olasan, ayda olasan, 
Ayın otuz günü toyda olasan. 

Xoş – xoş müjdələrə səda olasan, 
Heç zaman görməyim şərini sənin. 
 
Kökü, soyu çox dərindi, qədimdi,  
Koroğlumdu, Babəkimdi, Nəbimdi. 
Nadan hardan bilsin bu Heydər kimdi? 
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Hər adam biləmməz qədrini sənin. 
 
Görübdü həyatın azı – çoxunu, 
Yazmaq istəmirəm hələ çoxunu. 

Tək bircə  o Allah bilir ki, bunu, 
Necə istəyirəm xətrini sənin. 
 
Qartal kimi yerin olsun yüksəklər, 
Qorusun şeytandan səni mələklər. 
Əsməsin vədəsiz, vaxtsız küləklər, 

Allah uzun etsin ömrünü sənin. 
 
Heç vaxt çıxmaz inan o yaddaşımdan, 
Onunçün keçərəm, vallah, başımdan. 
Dastan bağlayacam mən qardaşımdan, 

Xankişi gözləyir əmrini sənin. 
 

                         Mənim 
Mirhüseynin adından dayısı  Nizaməddin müəllimə 

                              
Bəlkə  bu dünyanın ən bəxtəvəriyəm, 
Nizaməddin kimi dayım var mənim. 
Mir Sədi babamın ruhun yaşadan, 

Günəşim, ulduzum, ayım var mənim, 
Nizaməddin kimi dayım var mənim. 
 
Dünyada xoş əməl ancaq düzlükdü, 
Çox şey deyəmmərəm, indi tünlükdü. 

Ürəyim bəlkə də dağdan böyükdü, 
Nə olsun ortabab  boyum var mənim. 
Nizaməddin kimi dayım var mənim. 
 
Yusif babam olub hamıya dirək, 
Varını paylayıb o, ətək - ətək. 
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Mir Məhəmməd babam, Sədi babam tək, 

Ulu qibləgahım, soyum var mənim. 
Nizaməddin kimi dayım var mənim. 
 
Dayıma kəc baxan heç ucalmasın, 
Ömrü vayda keçsin, heç xoş olmasın. 

Arzumdu qoy dayım heç qocalmasın, 
Axı on il sonra toyum var mənim. 
Nizaməddin kimi dayım var mənim. 

 
Arzumdu sovuşsun qan-qada  görüm, 
Mirlər kəndimizə bir çələng hörüm. 
Boynun qucaqlayım, gözündən öpüm, 

Dayıma bax bu cür payım var mənim. 
Nizaməddin kimi dayım var mənim. 

                          

                        Telmana 
AST Telman adıyla məşhur olan həmyerlimiz Telman 

bəyə 
 

Dünyaya bəllidi, adı həm sanı, 
Mənə xatırladır sanki aslanı. 
O ki  uca tutur Azərbaycanı, 

Halaldı çörəyi, suyu Telmana. 
 
Sanki əfsanədi, bir abidədi, 
Allahın sevdiyi, böyük bəndədi. 

Tanrının nəzəri onun üstədi, 
Çatammaz heç kimin heyi Telmana. 
 
Alimə, şairə diqqət eləyir, 
Görməzsən, kiməsə minnət eləyir. 

Baxırsan adama ləzzət eləyir, 
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Necə  yaraşıqdı boyu Telmana. 
 
Yazdım bu yazımı ona xatirə, 
Zəng eləsin vaxtı olsa şairə. 

Varı yox, pulu yox, ona pay verə, 
Budu şairin də payı Telmana. 
 
Dünyada yoxudu bircə bənzəri, 
Şeirdi, muğamdı onun şakəri. 
Olardı, dünyanın ən bəxtəvəri, 

Desəydi Xankişi dayı Telmana. 
      
                                                           12.05.07 
 
 
   

 

                 Kürdlər içində   
                      dostum Vəzirə 

 
 Gəzsən bu cahanı, taparsan tək – tük, 

 Zirvələrdən böyük, dəryadan böyük. 
 Vəzirtək ürəyi dünyadan böyük, 

 Oğlanlar görmüşəm kürdlər içində. 
 
 Namərdin tapmazsan, mərdi doludu, 

 Yaşı bilinməzdi, qədim, uludu. 
 Hər oğlu Nəbidi, qoç Koroğludu, 
 Aslanlar görmüşəm kürdlər içində. 
 
 Dostuna dost, düşməninə ögeydi, 
 Nadanlara, qanmazlara quzeydi. 
 Ömründə bilməzlər qorxu nə şeydi, 
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 Insanlar görmüşəm kürdlər içində. 
 
 Çox böyük hörmət var burda şairə, 

 Soyuqluq görməzsən bircəcə kərə. 
 Maşın verənlər var bir şeirə görə, 

 Cavanlar görmüşəm kürdlər içində. 
 
 Qeyrəti, mənliyi verməzlər posta, 

 Axtarsan tapmazsan hətta kosmosda. 
 Əgər lazım gəlsə, canını dosta, 

 Qıyanlar görmüşəm kürdlər içində. 
 

 Aləmə bəllidi şöhrəti, şanı, 
 Mürvət Kürdoğlunun istidi qanı. 

 Şamil Dəlidağa indi tay hanı? 
 Yazanlar görmüşəm kürdlər içində. 
 
 Çəkər dost yolunda min dəfə cəfa, 
 Ən böyük amalı sədaqət, vəfa. 

 Baxış tək sağalmaz dərdlərə dəva, 
 Loğmanlar görmüşəm kürdlər içində. 
  
 Xankişi sizlərə bil, əmoğludu, 
 Qanmaza xan, qananların quludu. 

 Bu yol cəmi kürd olanın yoludu,  

        Tarzanlar görmüşəm kürdlər içində.   
 
                                                                        03.01.07 
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            El ağsaqqalı Hacı Mübarizə   
 

Səndən ayrılalı günlərim acı, 
Qeyrətli kəslərə çox ehtiyacı, 
Kişilər azalıb indi, ay Hacı, 

Hərə bir məzhəbdə, ayrı dindədi, 
Bu xalq çox pis gündə, yaman gündədi. 
 
Baxırsan ağlayır, gözdən yaş getmir, 
Bu sirri açmağa ağıl, huş yetmir. 
Məsləhət verirsən, sözün xoş getmir, 
Başa düşmürsən ki, nə cür bəndədi. 

Bu xalq çox pis gündə, yaman gündədi. 
 
Çoxu at oynadır, amma sənət yox, 
Sənəti olana indi hörmət yox. 

Çoxdu studiyalar, amma ləzzət yox, 
Biri üzbəüzdü, biri tindədi, 

Bu xalq çox pis gündə, yaman gündədi. 
 
Nə qədər axtardım, gəzdim şiri mən, 
Tapmadım Hacı tək qeyri nəri mən. 

Qayıtdım bu yoldan, döndüm geri mən, 
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Elə bilmə, günah ancaq məndədi, 

Bu xalq çox pis gündə, yaman gündədi. 
 
Səndən qeyrisini daha seçmərəm, 
Susuz qalsam, sularından içmərəm. 

Canımdan keçərəm, səndən keçmərəm, 
Xankişi Bəxtiyar  əllisindədi, 
Bu xalq çox pis gündə, yaman gündədi. 

      01.02.07                          
                                                         

              Məmməd Arazdı   
 

Çox yazıblar, yazacaqlar haqqında, 

Mənim yazdıqlarım lap xırım – xırda, 
Qəlbimin parası mənim olsa da, 

Qəlbimin parası Məmməd Arazdı. 
 
Yaşadı kişi tək, qartal tək məğrur, 
Əgər duyammasan, get kənarda dur. 

Təbriz, Göyçə, Dərbənd, Şuşa, Zəngəzur, 
Könlümün yarası Məmməd Arazdı. 
 
Qolumun qüvvəti, gücü, qanadı, 
Arzumun muradı, sönməz fəryadı. 

Ağzımın ləzzəti, ağzımın dadı, 
Şerin  şah misrası Məmməd Arazdı. 
 
Qoruya bilmədik, tor gəldi gözə, 

Oğul istiyirəm, dediyin çözə. 
Canımı verərəm, dediyi sözə, 

Ömrümün mənası Məmməd Arazdı. 
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İçim yara töksə, kəsilsə dilim, 

Doğransam, bölünsəm, lap dilim – dilim, 
Nə loğman axtarın, nə də ki həkim, 

Dərdimin çarası Məmməd Arazdı. 
      
                                                              13.12.05 
 

 

                          Xəlil Rza    
 

Zildən bəmə enəmmərəm,  

Ensəm əgər, dinəmmərəm. 
Məsləkimdən dönəmmərəm, 

Küsər məndən Xəlil Rza. 
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Bahar susar, yay ağlayar, 

Kaman yanar, ney ağlayar, 

Mən ağlasam göy ağlayar, 

Küsər məndən Xəlil Rza. 

 

Qarabağı alammasaq, 

Orda toylar çalammasaq,  

Yadı oda salammasaq, 

Küsər məndən Xəlil Rza. 

 

Qoyunlara boyun əysəm,  

Tək bircə yol qoyun öysəm,  

Daşın da xətrinə dəysəm, 

Küsər məndən Xəlil Rza. 

 

Asın məni siz dilimdən, 

Gözümü örtün külümnən, 

Əgər qorxsam mən ölümdən, 

Küsər məndən Xəlil Rza.  

 

                         
              

Şair Fikrət Qocaya   
 
Dəryalardan dərin, göylərdən uca, 

Ey böyük sənətkar, ay Fikrət Qoca, 
Belə zülüm olar, dərd olar bunca? 

Adam yoxluğundan boğuluram mən. 
 
Bu boyda ölkədə adam tapmıram, 
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Elin dərd sərindən söhbət edim mən. 

Bu boyda ölkədə adam tapmıram, 
Adam tapmaq üçün hara gedim mən? 
 
On altı ildir ki, tutulub dilim, 
Vətənsiz, torpaqsız vərəməm, qardaş, 

Qaralıb ocağım, sönüb məşəlim, 
Yiyəsiz ölüdən betərəm, qardaş. 
 
Qaçmaq istiyirəm cənnət tərəfə, 
Kəsilib kəndirim, soyulub dərim. 
Bir adam tapsaydım gündə min dəfə, 

Canımı mən ona qurban verərdim. 
 
Şamsız pərvanəyəm, susuz piyalə, 

Çızdağım çıxıbdı, dönmüşəm külə. 
Bir yandan o cürə, bir yandan belə, 

Bəlkə..... 
       20.01.07 
 
 
    

             Zəlimxandan  ola bilməz   
 

Чох шаирляр эюрмцшям мян, 
                    Zяlимхандaн  ola  билмяз    

Бядащятян сюз демякдя, 
Зялимхандан ола билмяз. 
 
Арасы сазнан сазды, 
Илащи, бу ня авазды? 
Тяби Кцрдц, хан Аразды, 
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Зялимхандан ола билмяз. 
 
Бир булагды, гайнар булаг, 
Щяр кялмяси, сюзц гаймаг. 
Биръя сюзц йох баш-айаг, 
Зялимхандан ола билмяз. 
 
Сюнмяйян аловду, одду, 
Ъод олана ъоддан ъодду, 
Мяни мяндян алан оду, 
Зялимхандан ола билмяз. 
 
Вурдуьу халлар тязяди 
Наданлара о низяди, 
Йаддашы лап мюъцзяди, 
Зялимхандан ола билмяз. 

 
                   

   

              Dostum Ramiz Ağayevə   
 

Май гуртарды, ийун эялди, 
Галды даьлар, йеня Рамиз. 
Инсаф ейля, даща бясди 
Ейлямя бящаня, Рамиз. 
 
Сюзц шякяр, гянд олмусан, 
Тцнд олана тцнд олмусан. 
Юмцр бойу мярд олмусан, 
Сян мярди-мярданя Рамиз. 
 
Бейнимдя бир щирс долашыр, 
Щирсли баш  да тярс dолaшır. 
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Ня эизлядим пис  долашыр, 
Щалым эцндян-эцня Рамиз. 
 
Оlмадыn щяр сямтя ясян 
Вармы сяня тай эюрясян? 
Оланым, галаным сянсян 
Йохуmду кимсяня, Рамиз. 
 
Сазымы чала билмирям, 
Йазmasам, гала билмирям, 
Бир машын ала билмирям 
Пис эялиб заманя, Рамиз. 
 
Гойарам аbидя сяня, 
Ейляйярям гибтя сяня, 
Сян шам олсан мян дя сяня, 
Оларам, пярваня Рамиз. 

 
 

Кюмяйин олсун гой Аллащ, 
Дярд эюрмяйнян юмцрбиллащ. 
Бу бир зарафатды валлащ, 
Уммурам, тямянна, Рамиз. 
 
Вахтында эюр эюрсян иши, 
Унутма эял сян кечмиши, 
Бир эцн эюрярсян, Ханкиши, 
Олубду яфсаня, Рамиз. 
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     Dostum Mübariz müəllimə   
 

Dolaşdım dünyanı, gəzdim cahanı, 

Tapa bilmədim mən tay Mübarizə. 
Qeyrəti önündə həsəd aparır, 

Göy üzündə Günəş, Ay Mübarizə. 
 
Olsun balaları xöşbəxt, bəxtəvər, 

Ancaq xeyir görsün, görməsin zərər. 
Bilməsin nə şeydi, böhtan, ya da şər, 
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Qismət olsun görüm toy Mübarizə. 
 
Xankişi dostluğu itirən deyil, 
Keçsə də ömürdən neçə il, fəsil. 

Çoxun Allah bilər, mən dostu yüz il, 
Ömür arzulayır pay Mübarizə. 

      
                                                         19.09.05 

 

 
 

           
 

    
 
 
 
 
 

 Dostum Nüsrət müəllimə   
 

Yüz il ac qalsam da inan, ay Nüsrət, 
Namərdin dalınca yüyürmərəm mən. 

Mərdin əllərindən zəhər içərəm, 
Namərd milyon versə götürmərəm mən. 
 
Aləmə yayılsa səsim, harayım, 
Qızıldan, gümüşdən olsa sarayım, 

Elə xəsisəm ki, tapılmaz tayım, 
Bircə dostumu da ötürmərəm mən. 
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Xankişini valeh etdi qeyrətin, 

Başından tıkülsün varın, dövlətin, 
Yanımda böyükdü, xətrin, hörmətin, 

Sənin hörmətini itirmərəm mən. 
      
                                                               18.10.04 
 

  

         
   

                Qara Abbasova   
 

Eşitdim, oğluna toy eləmisən, 
Ay Qara, toyunuz mübarək olsun! 

Bəd nəzərdən uzaq olsun, yeddi qat, 
Tanrı övladına qoy kömək olsun, 

Ay Qara, toyunuz mübarək olsun! 
 
Arzumdu görməsin kədər ürəyi, 
Yerə toxunmasın heç vaxt kürəyi. 
Qayıbdan qoy gəlsin duzu, çörəyi, 

Hörməti hər yanda qoy yüksək olsun, 
Ay Qara, toyunuz mübarək olsun! 
 
Sənin tək dost üçün olaram zəlil, 
Canımı qıyaram, gəlsə əzrail. 

Məni tapmaq elə çətin iş deyil, 
Təki sən tərəfdən bir dilək olsun. 

Ay Qara, toyunuz mübarək olsun! 
 
Bizim yerdə hörmət çoxdu qonağa, 
Gəl gedək Tovuza, çıxaq dağlara. 
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Arzum çoxdu, vallah sığmır varağa, 

Deyirlər, uzatma, qoy gödək olsun, 
Ay Qara, toyunuz mübarək olsun! 
 
Böyüsün qoy oğlun olsun ucaboy, 
Bir gün də edəsən ona böyük toy. 

Allah qoysa,  o vaxt etmə götür – qoy, 
Xankişi o toyda qoy gərək olsun, 

                    Ay Qara, toyunuz mübarək olsun! 
                                   
                                                               
             
 
 
 
 

                  

                         İnqilab 
    

Söz vermişdin niyə yaddan çıxardın? 

Axı insaf yaxşı şeydi, İnqilab. 
“Ramazan” qurtardı, “Məhərrəm” gəldi, 

Yaxşı, indi sözün nədi, İnqilab? 
 
Nədəndi gəlməyir səndən bir xəbər, 

Əhvalım olubdu, inan bir təhər. 
Aldadan olmayıb bu yaşa qədər, 

Yaxşı aldatdın sən, indi İnqilab. 
 
Səndən qeyrisinə könül vermərəm, 
Görsəm kefin yoxdu, heç vaxt gülmərəm. 

Bundan sonra milyon versən, gəlmərəm, 
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Sözümü deyirəm, ciddi İnqilab. 
                                                                                             
                                                                18.01.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                    

                        Şahin Şıxlinskiyə 
 

Bilmirəm nədəndi, nə möcüzədi, 

Nədənsə qonubdu quşum Şahinə. 
Mən onu sevirəm dünyalar qədər, 

Qurbandı bu canım, başım Şahinə. 
 
Gərək bu dünyaya bəyan eləyəm, 

Bizim bu dostluğu dastan eləyəm. 
Varım yox, malım yox, qurban eləyəm, 

Sözlərimdi payım – puşum Şahinə. 
 
Bir dastanlıq söhbətim var namxuda, 
Xankişi yazacaq  olsa  da  harda. 

Ilahi,  kömək  ol,  dostluq  yolunda, 
Neçə belə şeir qoşum Şahinə. 
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                                          04.03.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             Bir toyda   
                     dostum Azərə 

 

Allah kömək olsun, allah təb versin, 
Şair incilərdən düzsün bu toyda. 

Qoy hamı sevinsin, qoy hamı gülsün, 
Qoymaram kim isə küssün bu toyda. 
 
Bu gün də demişəm, hətta dünən də, 

Bu məclis ərzində, bu toy ərzində. 
Içə bilməyən də, içə bilən də, 

“Əlli - əlli”,”yüz – yüz” süzsün bu toyda. 
 
Mənə çox əzizdi bu abu – hava, 

Heç kimə mən pis gün etmərəm rəva. 
Xanəndə oxusun gözəl bir hava, 

Azər Xankişiylə süzsün bu toyda. 
      
                                                                09.05.05 
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         Dostum Aydın bəyə   

 

Allah mənə imkan versin, 

Durum sənin qulluğunda. 
Övladına toy edəsən, 
Durum sənin qulluğunda. 
 
Çəmənində şehin olum, 
Yaylağında mehin olum. 

Sipərin, zirehin olum, 
Durum sənin qulluğunda. 
 
Göylərində şimşək olum, 
Gözlərində çeşmək olum. 
Dara düşsən, söykək olum, 

Durum sənin qulluğunda. 
 
Ağ  görmüyüm yüz yaşında, 

Nə qaşında, nə başında. 
Mən Xankişi qardaşın da, 

Durum sənin qulluğunda. 
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                                                        01.01.07 
 
 
   
 
 

                   Ay Ramil  
                    Ramil Səfərova 
 

O gavur başını kəsən əlinin, 

Qurban olum qeyrətinə, ay Ramil. 
Bilirsən, nə qədər hörmətin artıb, 

Hörmət çatmaz hörmətinə, ay Ramil 
 
Yaxşı dərsin verdin sən o nadanın, 

Millətə lağ edən o şarlatanın. 
Babanın, nənənin, ata, ananın, 

Halal olsun zəhmətinə, ay Ramil. 
 
İgidlər adını yazıb qoluna, 
Neçə ata ad qoyubdu oğluna. 

Neçə gözəl gözün dikib yoluna, 
Qurban olum şöhrətinə, ay Ramil. 
 
Boş – boş sözə, söhbətlərə baxma sən, 

Hər şey düzələcək, çox darıxma sən. 
Bir qram da ürəyini sıxma sən, 

Çatacaqsan məqsədinə, ay Ramil. 
 
Işlərin getsə də, çox ağır – ağır, 
Həmişə göydəki kişini çağır. 

O gözə görünməz yuxardan baxır, 
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Çatacaqsan niyyətinə, ay Ramil. 
 

 
Nazilsə də heç vaxt üzülməyib haqq, 

Qayıt gəl, düşməni bir yerdə qovaq. 
Səninlə fəxr edir əlli milyon xalq, 

Bir bayraqsan millətinə, ay Ramil. 
 
Sənə saxlamışam gözəl sürpriz, 
Yaxşı – yaxşı eləyərsən analiz. 

Xankişi  Bəxtiyar, Hacı Mübariz, 
Gəlsin bir gün banketinə, ay Ramil. 
 
Onun da gəl, bir könlünü şad elə, 

Şairlə bir dərdləşməyə əhd elə. 
Qayıdanda Xankişini yad elə, 

Əgər düşsə qismətinə, ay Ramil.         
 
                                                           10.05.07 
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                      Nizami qağa 
                  dostum Nizamiyə 
Bir gün gəldim ki, dostum Nizami bir qartal 

balası, iki dovşan balası və  iki tülkü balası alıb bir 
qəfəsə salıb. Dedim ki, ay Nizami, axı qartal, dovşan, 

tülkü bir yerdə olmaz. Yazıqdı tülkü də,  dovşan da. 
Görmürsən yazıqların rəngi qaçıb. Sözümə baxmadı. 

Dedi yox, olar. Sabah eşitdim ki, tülkülər  qəfəsin 
aşağısından yeri qazıb aradan çıxıblar. Gördüm 

Nizami yaman bikefləyib. Bir az ürək-dirək verdim. 
 

Gəldim gördüm qartal hasara çıxıb, 
Dovşan yaylaqlanıb, aşkara çıxıb, 

Eşitdim tülkülər aradan çıxıb, 
Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 

Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 
 
Sənə dedim axı belə iş olmaz, 

Qartal, dovşan, tülkü bir yerdə olmaz, 
Tülkülərdə heç vaxt əqidə olmaz, 

Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 
Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 
 
Bəzi yoldaşların çox seviniblər, 

Tülkülər gedən gün kef eliyiblər, 
Nüsrətlə Mübariz bikefliyiblər, 

Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 
Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 

 
 
Birin də deyəcəm Raufdan indi, 
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O da həmin günü çox dilxor idi, 

Gördüm kövrəlibdi o da xəlvətdə, 
Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 

Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 
 
Bilirəm ki, filan qədər vermisən, 
Büdcəmə nə qədər zərər vermisən, 

Hər gün neçə kilo ciyər vermisən, 
Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 

Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 
 
O gün alırdılar, niyə satmadın, 

Axı niyə, yüz dollara durmadın, 
Tülkünün getməyi məncə qurmadı, 

Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 
Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 
 
Eybi yox, birin də gedib alarsan, 

Özü də alanda ekiz alarsan, 
Yenə də bəxtəvər, xoşbəxt olarsan 

Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 
Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 
 
Əgər pul çatmasa, kömək olaram, 
Tülkülərin qisasını alaram, 

Əlimə düşsələr, vallah, yolaram, 
Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 
Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 

 
Olan oldu, ər başına iş gələr, 
Dağ başına duman gələr, qış gələr, 
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O tülkülər çətin sənə tuş gələr, 

Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 
Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 
 
Sənə ağıl vermək məncə artıqdı, 
Dovşanları ordan çıxart, yazıqdı, 

Özünü çox üzmə, qardaş ayıbdı, 
Başın qoy  sağ olsun Nizami qağa, 

Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 
 
Əzəldən  belədi dünyanın işi, 
Budu tülkülərin yolu, vərdişi, 

Adını tarixə saldı Xankişi, 
Başın qoy sağ olsun Nizami qağa, 

Çox fikir eləmə, Nizami qağa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hörmətdi 
Ucardan olan dostum İldırım Məmmədova   

 

Toylarda pul töküb, pul səpən oğlan, 

Sənin qeyrətinə min əhsən oğlan. 
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Hamıya pul verdin bəs nədən, oğlan 

Şairi unutdun , bu nə adətdi? 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Qabaqdan qış gəlir, çox möhkəm gəlir, 

Aldığım borclara bil, sələm gəlir. 
Üç aydan sonra da “Məhərrəm” gəlir, 

Işlər çox qəlizdi, pis vəziyyətdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Durnanı, sonanı göl dolandırıb, 
Ceyranı, cüyürü çöl dolandırıb, 

Şairi əzəldən el dolandırıb, 
Vallah,  bizim millət böyük millətdi, 

Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
O hikmət ki, varmış adi şairdə, 
Tapmazsan nə yerdə, nə Yupiterdə, 

Toyda pul paylamaq yoxdu heç yerdə, 
Amma, pul xərcləmək, vallah, ləzzətdi, 

Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Olmamışam yol-izimi mən azan, 

      Ona görə görməmişəm bir ziyan. 
                       Allah töksün başlarından hər zaman, 

Hər kim hörmət etsə bu qabiliyyətdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Vardır hər bir dərdin min bir dərmanı, 

Hər kəs tapa bilər, olsa imkanı. 
Axtarsan, tapmazsan bütün dünyanı, 
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Bu ölkə gözəldi, “yek” vilayətdi, 

Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Heç kimin çörəyi gərəyim deyil, 

Heç kimin köməyi gərəyim deyil, 
Heç kimin qəpiyi gərəyim deyil, 

Bu sənətə qiymət, sözə qiymətdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Nadan adamlarla davam yoxumdu, 
Bircəcə kəlməmdə haram yoxumdu, 
Nadan adamlarla aram yoxumdu, 
Aqil olanlara bu işarətdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Gələcək nəsilə bir adət olsun, 
Arzumdu hamıda qoy qeyrət olsun, 

Cəmi köçənlərə qoy rəhmət olsun, 
Xərcləmək keçmişdən bir əmanətdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Heç vaxt danışmaram mən elə - belə, 
Doğransam, bölünsəm lap gilə - gilə, 

                  Kim necə düşünür, düşünsün elə, 
Pul xərcləmək həm bəxşişdi, həm xələtdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Əsl dost dostuna keçər başından, 
Ayırmaz dostunu öz qardaşından. 
Allah əlaçığın tökər başından, 

Bu bir məsləhətdi, bu bir söhbətdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
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Varıma var çatmaz, malım, varım çox, 

Dosta etibarda etibarım çox. 
Zərrəcə heç nəyə ehtiyacım yox, 

Kimlərəsə hörmət, bu bir diqqətdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Xəyalım dolaşdı, pərişan gəldi, 

Deyəsən bir azca peşiman gəldi. 
Bilmədim qafiyə heç hardan gəldi, 

Təbim gəldi yazdım, bu bir qismətdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 
 
Həkimləri, müəllimləri qoruyan, 
Fağırları, yetimləri qoruyan, 

Şairləri, alimləri qoruyan, 
Bu da Xankişidən bir vəsiyyətdi, 
Şairə pul vermək – bu, bir hörmətdi. 

        
                                                                     09.10.06 

 
 

                            

 
DostumOrxana 

 
Deyə  билмядийим  сюз  ичиmдяди, 
Ичими эюйнядян  кюз  ичимдяди, 
Нащагдан узаьам,  дцз  ичимдяди, 
Мяни имтащандан кяся билмязсян. 
 
Дцшсям дя човьуна, борана, гара, 



Xankişi  Bəxtiyar  

 292 

Эялмишям йеня дя кюмяйя, kара. 
Мин йол арамысан, мин йол да ара 
Мяни имтащандан кяся билмязсян. 
 
Мяним цчцн биръя йол вар, даь йолу, 
Саьдан эялиб, саьа эedян саь йолу. 
Мяним йолум щагг йоluдu, щагг йолу, 
Мяни имтащандан кяся билмязсян. 
 
Бу гоъа йашымда ачма иш мяня 
Чалыш, бир дя атмаэинян даш мяня. 
Агилляр верибляр даим беш мяня 
Мяни имтащандан кяся билмязсян. 
 
Билирям щамынын чюлцн, ичин дя 
Сярсямин дя, дялинин дя, биъин дя, 
Ханкиши бир туzду туzлар ичиндя 
Мяни имтащандан кяся билмязсян.  

 
                                                            15.05.09 

        

            Getdi 
                                dostum Elşad həkimə 

  

Hamımız dünyada gəldi gedərik,  

Amma, Elşad həkim çox qabaq getdi. 
Hər kəlməsi şirin, duzlu, məzəli, 

Dostların içində bal, qaymaq getdi. 
                     
                               El-oba yanında üzü ağıydı, 

                               Əl çatmayan zirvə idi, dağıydı. 
                               Satqınlara, yaltaqlara yağıydı,  
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Yüz yerdən qaynayan bir bulaq getdi. 
                                

     Başdan başa möcüzəydi, sirriydi, 
Qohumluqda, o, dostluqda biriydi. 

              Pələng idi, qartal idi, şiriydi, 
              Bütün el-obaya bir dayaq getdi. 

 
Qalmışam mən döyə-döyə dizimə, 
Necə dözüm bu ağrıya, dözümə. 

İnanmıram indi də mən gözümə,  
Sönməyən bir məşəl, bir ocaq getdi. 
 
Hər mahal yetirməz belə bir kişi,  

Əməli düz kişi, sözü dürr kioşi. 
Sorsalar Elşadı səndən, Xankişi,  

Denən ki, cənnətə o qonaq getdi.  
                               26.08.2009 

 
 
 
 

                       Mətanət İsgəndərliyə  
 

Мяня lazım  дейил, ня шющрят, ня ад, 
Тяки Азярбайъан гой олсун абад. 
Йашайаг дцнйада фиряван, азад 
Бу дцнйа  язялдян сирди, пцнщанды, 
Дцнйада севэидян, юлцмдян башга, 
Ня варса, щамысы валлащ, йаланды. 
 
Долубду бябяйим, ağlar  булудтяк 
Саьалмаз дярдляря  та дюзмцр цряк 
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Атам о йанда тяк, анам бурда тяк, 
Щясрятдян цряйим od tutub yandı 
Дцнйада севэидян, юлцмдян башга, 
Ня варса, щамысы валлащ, йаланды. 
 
Эюрмцшям дцнйанын нечя цзцнц, 
Нечя  яйрисини, нечя дцзцнц, 
Диндирмишям aqillərin йцзцнц 
Чоху дейиб инсан  беш  эцн  мещманды, 
Дцнйада севэидян, юлцмдян башга, 
Ня варса, щамысы валлащ, йаланды. 
 
О эцнц йухуmда анамы эюрдцм, 
Юпдцм цз-эюзцндян, сачыны щюрдцм. 
Дцнян дя, йухуда атамы эюрдцм, 
Наращат рущлара ъаным гурбанды, 
Дцнйада севэидян, юлцмдян башга, 
Ня варса, щамысы валлащ, йаланды. 

 
Зящяря дюнцбдц балым, шякярим, 
Дцшмцр ахшамларым, ачмыр сящярим, 
Кючдц бу дцнйадан Щейдяр тяк нярим 
Сиз дейин, бу дцнйа кимляря галды, 
Дцнйада севэидян, юлцмдян башга, 
Ня варса, щамысы валлащ, йаланды. 
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Dostum Səfər  müəllimə 
 
Təbrik eləyirəm qırx beş yaşını,  

Qırx beş yaşın qırx beşi də mübarək. 
Beşdən başqa qiymətini görmədim,  
Qiymətinin hər bir beşi mübarək,  

Qırx beş yaşın qırx beşi də mübarək. 
 
Ürəyində daim sevgi daşıdın,  

Öz işinlə çox müşgülü aşıdın. 
Əslində qırx beş yaş sevgi yaşıdı, 

Gözün aydın, sevgi yaşın mübarək,  
Qırx beş yaşın qırx beşi də mübarək. 
 
Dostluqda tayın yox, yoxdu bənzərin, 
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Başqa sözüm yoxdu, ancaq - “afərin”. 

Təzə kitabının aldım xəbərin, 
Təzə-təzə elmi işin mübarək, 

Qırx beş yaşın qırx beşi də mübarək. 
 
Səninlə bağlıdır çox xatiratım,  

Varımdı əlimdə neçə isbatım. 
Neçə dəfə yaddaşını sinadım,  

Əhsən yaddaşına, huşun mübarək,  
Qırx beş yaşın qırx beşi də mübarək. 
 
Hər yaşda sən məndən bir şeir istə, 

Mən də qoy deyim ki, gözlərim üstə. 
 
Bir qırx beş də gəlsin qırx beşin üstə,  

                 Onda deyim doxsan yaşın mübarək,  
Qırx beş yaşın qırx beşi də mübarək. 
 
Yüzdə də qalasan lap belə cavan,  
İşlərin həmişə  qoy getsin rəvan. 

Xankişi bağlasın sənə bir dastan,  
O vaxt da qoy deyim yaşın mübarək,  
Qırx beş yaşın qırx beşi də mübarək. 
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SÖZ  -  SÖHBƏTİ   ÖZGƏ   DƏSGAH, 

YAZMASAM  MƏN,  OLAR  

GÜNAH, 

NECƏ      GÖZƏL     OLUR,     

ALLAH, 
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QOCALANDA  ANALAR. 

 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                      Qocalanda analar    
 

 Bir – birinə çox oxşayır, 
 Qocalanda analar. 
 Kövrəkdən də kövrək olur, 
 Qocalanda analar. 
            
 Söz – söhbəti özgə  dəsgah. 
 Yazmasam mən, olar günah. 

 Necə gözəl olur,  Allah, 
   Qocalanda analar. 
 
 Durna telinə oxşayar, 
 Sabah yelinə oxşayar. 

 Payız gülünə oxşayar, 
  Qocalanda analar. 
 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 299 

 Çox yaraşar tel darağa, 

 Sözləri bənzər qaymağa. 
 Oxşayarlar lap yumağa, 
 Qocalanda analar. 
 
 Yaman olar dəymədüşər, 

 Hər şey üstə  umar, küsər. 
 Nəvələrin evin bəzər, 
   Qocalanda analar. 

                                  19.08.07 
 
 
   
 

 
 
 

 

              Qızların    
 

Bacımızdı, anamızdı, 

Xətrinə dəymən qızların. 
Cilvələnən sonamızdı, 

Xətrinə dəymən qızların. 
 
Qızlar günəş, qızlar aydı, 

İlahidən bizə paydı. 
Qızlar göldü, qızlar çaydı, 

Xətrinə dəymən qızların. 
 
Hörmət qoyub sevsən əgər, 
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Ruzunu tanrı göndərər. 

Vallah, Allah üz döndərər, 
Xətrinə dəymən qızların. 

     
                                                         05.08.07 

   
 

                              
 
 
 
 
 
 

                           Başına dönüm     
 

Hüsnünə baxmaqdan mən necə doyum? 
Doymaq olmaz bir baxışla gözəl qız. 

Nə dedim ki, belə xətrinə dəydi? 
Səhvim varsa, gəl bağışla, gözəl qız. 
 
Bilirəm, eşqinə düşüb çoxları, 
Sən məni unutma gülüm, amandı. 

Başqa xəyallara düşmək nə lazım, 
Onsuz da əhvalım, günüm yamandı. 
 
Düzü yaraşmayır sənə qaş – qabaq, 

Heç olmasa bir balaca de, danış. 
Sən mənə yox desən, elə bil yoxam, 

Sənsiz nəyə lazım, belə yaşayış? 
 
Baxıram dolubdu ala gözlərin, 
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Süzgün baxışların yaşına dönüm! 

Bir yolluq ya hə de, ya al canımı 
Sənin qadan alım, başına dönüm! 

      
                                                           20.02.05                                                                                

                                     
 
 
 

                                                

                                 Düşər   
 

Darağı saçında gəzdirən gözəl, 

Asta ol, saçından darağın düşər. 
Məni intizarda qoyma amandı, 

Nə vaxt bizim bağa ayağın düşər? 
 
Məcnundan betərəm, Kərəmdən betər, 
Yatmaram gecələr, səhərə qədər. 

Zülm etmə sən mənə bu qədər, yetər, 
Elə  ah  çəkərəm, duvağın düşər. 
 
Alar dağlarını duman, qar, çiskin, 
Dumanda, çiskində itərsən bir gün. 

Qədrin bil ömürdən keçən günlərin, 
Gün gələr, solarsan, yarpağın düşər. 
 
Sevgidən xəbərin yoxdu, deyəsən, 

Bizi odlandırıb çıxma göyə sən. 
Yenə də könlümə, xətrimə dəysən 

Elə söz deyərəm, dodağın düşər. 
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Sabaha güman yox, düşmüşəm xəstə, 

Ay dodağı püstə, ay boyu bəstə! 
Razıyam ölməyə qolların üstə. 

Nə vaxt Xankişiyə qucağın düşər? 
     

                                                                      06.04.05 
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                                      Sənin   
 

Dünyada bu qədər gözəllər ki, var, 

Heç biri verəmməz yerini sənin. 

Lalə də, nərgiz də, tər bənövşə də, 

Heç biri verəmməz ətrini sənin. 

 

Ölənəcən yad  gözələ uymaram, 

Min dəfə naz etsən, yenə doymaram. 

Kimsəyə qıymaram, kimsə qoymaram, 

Mən çəkim dərdini – sərini sənin. 

 

Azaq o dağlarda yolu, irizi, 

Yığaq qucaq – qucaq lalə, nərgizi. 

Qovaq çəmənlikdə bir – birimizi, 

Sonra da mən silim tərini sənin. 

 

Nədən fikirlisən, hal dayanmısan, 

Baxışı, duruşu bal dayanmısan, 

Səhərdən baxıram, lal dayanmısan, 

De, bilsin, Xankişi fikrini sənin. 

  

                            01.05.07 
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               Ay başına dolandığım    
 

Qərib elə gedən durna, 

Saçlarını belə burma, 

Dərdim oldu burma-burma,  
Ay başına dolandığım. 
 
Nadan səni duya bilməz, 

Arif səndən doya bilməz, 

Şeyda bülbül susar, gülməz, 
Ay başına dolandığım. 
 
Dözəmmədim intizara, 

Könlüm oldu para-para, 

Xəyal uçdu uzaqlara, 
Ay başına dolandığım. 
 
Sözlərin var xumar - xumar, 

Hər birində bir məna var, 

Arif olan qubarlanar, 
Ay başına dolandığım. 
 
Sevinc görən kimə düşdü, 

Mənim bəxtim qəmə düşdü, 

Sazım zildən bəmə düşdü, 
Ay başına dolandığım. 

 
                                                              09.07.07 
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                        Mahnı    

 

Sorağa, səsə düşmüşəm, 

Sanki qəfəsə düşmüşəm, 

Təzə həvəsə düşmüşəm, 

Yaxşı   qız  axtarıram. 
 
Papası, maması gözəl, 

Boyu həm  forması gözəl, 

Məhəbbət  dünyası gözəl 

Yaxşı qız axtarıram. 
 
Nə qaraca, nə də ağca, 

Gözləri olsun alaca, 

Nə çox uca, nə balaca, 

Yaxşı qız axtarıram. 
 
Külü közündən çox sevən, 

Qaşı gözündən çox sevən, 

Məni özündən çox sevən, 

Yaxşı qız axtarıram. 
 
Tez olsa qiyamət olar, 

Olmasa cinayət olar, 

Xankişiyə qismət olar, 

Yaxşı qız  axtarıram. 

                                                             

                                                                    09.07.07 
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         Mahnı    

 

Telefon nömrəsin verərsən mənə, 

Öldürdün sən məni zalım balası, 

Sabaha ya qalam, ya da qalmayam, 

Qalmadı zərrəcə tabım, qadası. 

 

Belə baxış olmaz, belə göz olmaz, 

Belə işvə olmaz, belə naz olmaz, 

Sənin kimi gözəl olmaz, qız  оlmaz, 

İcazə ver qadan alım, qadası. 

 

Xankişi yad deyil, sənə maildi, 

Sözdə, əməlində birdi, kamildi, 

Təmənnam elə də böyük deyildi, 

Ömürlük yanında qalım, qadası. 

        

                                                                       11.07.07 
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 Mahnı    
 

Bir gözəl xanıma tamahım düşdü, 

Zalımın balası öldürdü məni. 

Gördü ki, ölmüşəm lap ayaq üstə, 

Arabir göz vurub, güldürdü məni. 

 

Saçları sapsarı, özü ağgilə, 

Qaşları aypara, göz qaragilə, 

Belə qəmzə görməmişdim mən hələ, 

Dəvənin belinə mindirdi məni. 

 

Arif  imiş, oldu o saat agah, 

Dedi, görüşərik sabah, inşallah. 

Bəlkə də, sabaha çıxmazdım vallah, 

Yaxşı ki, axırda dindirdi məni. 

        

                                                                           12.07.07 
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                Mahnı    
 

Yağışsız buludam, qarım yoxumdu, 

Budanmış ağacam, barım yoxumdu, 

Qanadsız qartalam, karım yoxumdu, 

Arzumu gözümdə qoyma ay Allah, 

Vədəsiz sən mənə qıyma ay Allah! 

 

Tüstüsüz yandırma məni kül etmə, 

Əymə gözəlləri, vaxtsız dul etmə, 

Aqilləri nadanlara qul etmə  

Arzumu gözümdə qoyma ay Allah, 

Vədəsiz sən mənə qıyma ay Allah! 

 

Ürəyimə zirvə düşüb , yal düşüb, 

Qabıqdakı, səbətdəki bal düşüb, 

Ürəyimə dağdan böyük xal düşüb, 

Arzumu gözümdə qoyma ay Allah, 

Vədəsiz sən mənə qıyma ay Allah! 

 

Yаrımçıq qafiyəm, mövzum var hələ, 

Ürəyimdə neçə arzum var hələ, 

Evimizdə bir cüt quzum var hələ, 

Arzumu gözümdə qoyma ay Allah, 

Vədəsiz sən mənə qıyma ay Allah! 

        

                                                                              13.07.07 
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                                    Qaldı    
 

Başdan – başa dünya tamam viran qaldı, 
Düzlər batdı, nəfəsləri yalan qaldı. 
 
Çox çobanlar çoban gəldi, alim getdi, 
Çox nadanlar çoban gəldi, çoban qaldı. 
 
Mən deyirdim azı yüz il ömür sürər, 

Pünhan niyə öldü, mənə pünhan qaldı. 
 
Qulaq asıb dinləyənlər sizin kimi, 

Xankişinin sözlərinə heyran qaldı. 
      
                                                             19.02.06 
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                      Kimi    

 

O yerdə ki, hörmət, izzət yox sənətə, 

Ömür sürmək çox çətindi insan kimi. 
 
Düz yüz dənə pələng gəlsə yıxa bilməz, 
Yerliçilik, rüşvət bizi yıxan kimi. 
 
Qocalar da, cavanlar da bilməm niyə, 
Nala döyür, mıxa vurur, dövran kimi. 
 
Bu dünyaya qorxmaz, qoçaq, qartal oğul, 

Çətin gələ Əliyarla   Aslan     kimi. 
 
Marketi qalsın bir yana, budkası yox, 
Xankişinin  bizim şair Pünhan kimi... 
                

                                                                19.02.06 
 
 

   Milli qəhrəman Əliyar Əliyev nəzərdə tutulur 
  Milli qəhrəman Aslan Atakişiyev nəzərdə tutulur.
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      Ay maralım   
 

Üzmə məni sən bu qədər, 

Insaf elə ay maralım. 
Üzdü məni bu naz, əda, 

Insaf elə ay maralım. 
 
Sənsən mənim tək həmdəmim, 

Həm dəftərim, həm qələmim. 
Artır dərdim, artır qəmim, 

İnsaf elə ay maralım. 
 
Xankişinin yoxdu tabı, 
Bağlanıb, dəftər kitabı. 

Hazırdı evdə gülabı,  
İnsaf elə ay maralım. 

    
                                                        05.08.07 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                Bizim    
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Mən səni sevə bilmərəm, 

Yaş fərqimiz çoxdu bizim. 
Könlümü ala bilməzsən, 

Yaş fərqimiz çoxdu bizim. 
 
Sallam səni vallah qana, 

Qalarsan sən yana – yana. 
Çəkmə məni imtahana, 

Yaş fərqimiz çoxdu bizim. 
 
Qoymaz anam, qoymaz qağam, 
Siz tərəfə bir yol yağam. 

Sən aransan, mən də dağam, 
Yaş fərqimiz çoxdu bizim. 
 
Qocalıbdı, yazmır qələm, 
Gözəlliyin mənə tələm. 

Səndən heç nə istəmirəm, 
Yaş fərqimiz çoxdu bizim. 
     

                                                           05.08.07 
 

 

                              Nə istəyir    
 

Gah öldürür, gah dirildir, 

Bu qız məndən nə istəyir? 
Öldürmür canım qurtara. 

Bu qız məndən nə istəyir? 
 
Dodaq baldı, diş incidi, 
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Göz mehriban, qaş incidi. 

Bəs niyə bu qız incidir? 
Bu qız məndən nə istəyir? 
 
Aşiqiyəm lap əzəldən, 
Həsrətdən gedib göz əldən. 
Siz soruşun bu gözəldən, 

Bu qız məndən nə istəyir? 
 
Belə bir göz görməmişəm, 
Gözlərdə naz görməmişəm. 

Belə bir qız görməmişəm, 
Bu qız məndən nə istəyir? 
 
Dözəmmirəm hiyləsinə, 
Döndəribdi köləsinə, 

Salıb məni tələsinə, 
Bu qız məndən nə istəyir? 
 
Bilsin oba, bilsin cahan, 
Xankişiyəm, ruhi – rəvan. 
Bir canım var ona qurban, 

Bu qız məndən nə istəyir? 
      
 

 
 
 
 
 

 

                       Sənin nazın   
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 Məni dünyaya qaytardı, 

 Sənin nazın, sənin nazın. 
 Məni bəladan qurtardı, 

 Sənin nazın, sənin nazın. 
 
  Gözlərin sanki şahindi, 

  Vəsf eləmək çox çətindi. 
  Beçə balından şirindi, 

  Sənin nazın, sənin nazın. 
 
 Yediklərim qəm, kədərdi, 
 Meyvəsini özgə dərdi. 

 Məni Məcnuna döndərdi, 
 Sənin nazın, sənin nazın. 

      
                                                   06.08.07 

 
 
   
 
 
 
 

 
 

                         Bu qızın    
 

Bir – birinə çox yaraşır, 
Gözəldi sazı bu qızın. 

Elə bilki, məleykədi, 
Gözəldi gözü bu qızın. 
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Çoxlarının canın üzdü, 

Məni gördü, dodaq büzdü. 
Əməli düz, sözü düzdü, 

Gözəldi sözü bu qızın. 
 
Elə bil Günəşdi, Aydı, 
Cavanlara bir haraydı. 

Özü də bu qız subaydı, 
Gözəldi özü bu qızın. 
 
Ürəyim bütün xal – xaldı, 
Ona hər bir şey halaldı. 

Xankişinin canın aldı, 
Gözəldi nazı bu qızın. 

     
                            06.08.07 

 
 

 
    
 

           Zalım balası   
 

Məni birtəhər elədin, 

Öldürdün zalım balası. 
Nə süzürsən altdan – altdan, 

Öldürdün zalım balası. 
 
Ayda bir yol darammıram, 
Bir kimsəylə dolanmıram. 

Sənsiz inan durammıram, 
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Öldürdün zalım balası. 
 
Qoymadım səni gözümdən, 
Doymadım bircə sözündən. 

Məni çıxartdın özümdən, 
Öldürdün zalım balası. 
 
Gəl düzəldək biz aranı, 
Adam qanatmaz yaranı. 

Allahı, bəndəni tanı, 
Öldürdün zalım balası. 
 
Dərdim, kədərim pərvazdı, 

Bu qız yaman sehirbazdı. 
Xankişi heç qocalmazdı, 

Öldürdün zalım balası. 
                
                                             06.08.07 
 
 
 
   

              Elə bilmən   
 

Lazım olsa, qurban ollam, 
Elə bilmən insafsızam. 

Günü bu gün mehman ollam, 
Elə bilmən insafsızam. 
 
Heç kim deməsin qəlizəm, 
Qəlizlərə mən qəlizəm. 

Mən dəryayam, mən dənizəm, 
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Elə bilmən insafsızam. 
 
Eşqsiz günlərim qara, 

Tapan yoxdu ona çara. 
Səni salaram azara, 

Elə bilmən insafsızam. 
 
Xankişi sanma naşıdı, 

Yaxşıların qardaşıdı, 
Səbr edin, səbr yaxşıdı, 

Elə bilmən insafsızam. 
     
                                                          06.08.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dəyişməmisən    
 

Mən görən həmən gözəlsən, 

Zərrəcə dəyişməmisən. 
Neyləyib belə qalmısan? 
Zərrəcə dəyişməmisən. 
 
Qaş həmənki, göz həmənki, 
Od həmənki, köz həmənki, 
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Fors həmənki, naz həmənki, 

Zərrəcə dəyişməmisən. 
 
Nə baxırsan maddım – maddım, 

Icazə ver qadan alım. 
Olmusan zalımdan zalım, 

Zərrəcə dəyişməmisən. 
     
                                                    06.08.07 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

               Neynirəm mən    
 

Qurban olum, sənə, ana, 

Neynirəm mən belə qızı? 
Nə evi var, nə dayısı, 

Neynirəm mən belə qızı? 
 
Bədəni sanki çubuqdu, 
Boy – buxunu bir yumruqdu. 
Nəfəsi buzdan soyuqdu, 

Neynirəm mən belə qızı? 
 
Deyirəm ki, yaşı düşmür, 

Gözü düşür, qaşı düşmür, 
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Ha deyirəm, başa düşmür, 

Neynirəm mən belə qızı? 
 
Onu alsam , gərək yanam, 
Əlin üzə atam, anam. 

Bağışlasın qoy qaynanam, 
Neynirəm mən belə qızı? 

       
                                                                10.08.07 
 
 

 
 
 
 

 

                     Ay qız   
 

 Bircə öpüş nəmənədi? 

 Gəl xətrimə dəymə, ay qız. 
 Bu qaş – qabaq belə nədi, 

 Gəl xətrimə dəymə, ay qız. 
 

Suya möhtac qağayınam, 
Təkcə sənə arxayınam. 

Qoy  itməsin salam – kəlam, 
Gəl xətrimə dəymə, ay qız. 

 
Qadan alım, qurban olum, 
 İcazə ver, mehman olum, 

İçim olub ovum – ovum, 
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Gəl xətrimə dəymə, ay qız. 
 
Yox bir kimsəm, yox ümidim, 
Qabağında ölüm, itim. 

Xankişini qoyma yetim. 
Gəl xətrimə dəymə, ay qız. 

      
                                                       20.08.07 
 
 
   
 
 
 
 

   
                      

                     Nə gözəldi  
  

Tanıdım səni telindən, 
Ay qız telin nə gözəldi. 

Dilin baldan da şirindi, 
Ay qız dilin nə gözəldi. 
 
Dodaqların bir qönçədir, 
Yaşın de görüm neçədir? 

Belin incədən incədir, 
Ay qız belin nə gözəldi. 
 
Göl çata bilməz gölünə, 

Çöl çata bilməz çölünə, 
Xankişi qurban elinə, 



       Dağların qədrini hardan bilərsən? 
 

 321 

Ay qız elin nə gözəldi. 
     
                                                        20.08.07 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

    

  Belə qızlar olan  yerdə 
 

Adam necə  subay qalsın, 

Belə qızlar olan yerdə. 
Yaddan çıxar azar- bezar  

Belə qızlar olan yerdə. 
 
Gəzmişəm çox-çox ölkələr,  
Çox görmüşəm mən gözəllər. 

Nəyə lazım məleykələr, 
Belə qızlar olan yerdə. 
 
Heç kəs döşünə döyməsin,  
Heç kəs özünü öyməsin,  

Heç kəs gözələm deməsin,  
Belə qızlar olan yerdə. 
 
Dinər hətta qaraqabaq,  
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Açılar, gülər qaş-qabaq. 

Yaddan çıxar arvad-uşaq, 
Belə qızlar olan yerdə. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

        Xətrimə dəymisən   
 

Çətin aramız düzələ, 
Möhkəm xətrimə dəymisən. 

Salmısan məni zülümə,  
Möhkəm xətrimə dəymisən. 
 
Illərdi heyran qoymusan, 
Məni kor – peşman qoymusan. 
Evimi viran qoymusan, 
Möhkəm xətrimə dəymisən. 
 
Elə bil ki, heç görmədin, 
Heç olmasa bir gülmədin. 

Allah salamın vermədin, 
Möhkəm xətrimə dəymisən. 
 
Adam olmaz qaraqabaq, 
Gəl açılsın nurlu sabah. 

Öp üzümdən gəl barışaq, 
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Möhkəm xətrimə dəymisən. 
     
                                                          21.08.07 
 
 
 
 
 
 

 
   Bir dəqiqənin içində  

 
Nə dedim ki, küsdün ay qız, 
Bir dəqiqənin içində. 
Vəfalı dost yarın atmaz, 

Bir dəqiqənin içində. 
 
Bəs nə deyər yağı düşmən, 

Nə demişdin o gün, dünən? 
Məni dəli elədin sən, 

Bir dəqiqənin içində. 
 
Baxma belə maddım – maddım, 
Adam olmaz belə zalım. 

Hə de dünyanı dağıdım, 
Bir dəqiqənin içində. 
 
Mənə bir yolluq  yox demə, 
Insaf et sən müəllimə. 

Xankişini gəl öldürmə, 
Bir dəqiqənin içində. 
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      22.08.07 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

                                  Ay qız   
 

Canıma yağ tək yayıldı, 
Sözün ay qız, sözün ay qız. 
Məni qoyub hara baxır, 

Gözün ay qız, gözün ay qız. 
 
Yıxdı məni bu qəm, kədər, 

Deməsinlər ta bəxtəvər. 
Gətir mənə qələm, dəftər, 

Özün ay qız, özün ay qız. 
 
Məhəbbətdən halı etdi, 

Sonra süzüb çıxıb getdi. 
Xankişini dəli etdi, 
Nazın ay qız, nazın ay qız. 
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               Bu qızın da   
 

Qadaları gəlsin mənə, 

O qızın da, bu qızın da. 
Işi düşməsin tilsimə, 

O qızın da, bu qızın da. 
 
Dərdi olsa, loğman ollam, 

İstəsələr mehman ollam. 
Hər birinə  qurban ollam, 

O qızın da, bu qızın da. 
 
Deməsinlər çoxdu yaşı, 
Ya da ki, yoxdu daş – başı. 

Xankişi olsun sirdaşı, 
O qızın da, bu qızın da. 
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               Sənə şükür   
 

Çatdım vüsalıma, axır bu gün, 

Allah sənə şükür, sənə şükür. 
Açıldı təptəzə cığır bugün, 
Allah sənə şükür, sənə şükür. 
 
Daha allahımdan yox şikayət, 
Əgər yalan desəm, olsun lənət. 

Məni Hacı etdi bu ziyarət, 
Allah sənə şükür, sənə şükür. 
 
İndi evim  də  var, bağım  da var, 
İndi solum da var, sağım da var, 

İndi balım da var, yağım da var, 
Allah sənə şükür, sənə şükür. 

 
     22.08.02 
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           Qonaq eləsən    
 

Məgər dünya dağılar, 
Bir gün qonaq eləsən? 

Mən də ollam bəxtiyar, 
Bir gün qonaq eləsən. 
 
Əsərəm yarpaq kimi, 
Axaram bulaq kimi. 
Sevinnəm uşaq kimi, 
Bir gün qonaq eləsən. 
 
Bizdə də olar bayram, 
Getmərəm daha nakam. 

Yüz il cavan qalaram, 
Bir gün qonaq eləsən. 
 
Olsan mənə sən xanım, 

Dil açar sazım, tarım. 
Sağalar xəstə canım, 

Bir gün qonaq eləsən. 
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               Maşallah   
 

Çoxdandı səni görmürdüm, 
Maşallah, cavan qalmısan. 

Kim verər sənə bu yaşı? 
Maşallah cavan qalmısan. 
 
Yanılmaram hələm –hələm, 
Ay dodağı qönçəm, laləm. 

Min gözələ dəyişmərəm,  
Maşallah cavan qalmısan. 
 
Qaş yerində, göz yerində, 

Xallar da ki, öz yerində, 
Qəmzə, işvə, naz yerində, 

Maşallah cavan qalmısan. 
 
Görməmişəm belə canı, 

Min naz ilə can alanı. 
Xankişi sevməz yalanı,  

Maşallah cavan qalmısan. 
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               Toyda  
 

Qanımı yaman qaraltdı, 

O günləri bir qız toyda. 
Söz verib sonra aldatdı,  

O günləri bir qız toyda. 
 
Görməmişdim belə qəsdi, 

Dedilər adı Gülgəzdi. 
Oxuyurdum, sözü kəsdi, 

O günləri bir qız toyda. 
 
Gözləri yandı, alışdı, 
Dedilər bu qız talışdı. 

Baldan da şirin danışdı, 
O günləri bir qız toyda. 
 
Düzdü bir az acı oldu, 
Dərdimin əlacı oldu. 

Xankişiyə bacı oldu, 
O günləri bir qız toyda. 

 
 
 
 
 

 
 

 

           Gözünə qurban   
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Gəl mənə sən qulaq as, 

Bəs eyləyər ehtiras. 
Alma məndən sən qisas, 

Sənin gözünə dönüm. 
 
Boş – boş sözlərdən küsmə, 

Ay sözü qaymaq, süzmə. 
Bir balaca tələsmə, 

Sənin gözünə dönüm. 
 
Bir xoş baxış istərəm, 
Xəlvət görüş istərəm, 

Bircə öpüş istərəm, 
Sənin gözünə dönüm. 
 
Xankişinin baxtı var, 
O da olar bəxtiyar, 

Hər bir şeyin vaxtı var, 
Sənin gözünə dönüm. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

                      Qulaq asmadın   
 

Cox dedim, az eşitdin, 
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Mənə qulaq asmadın. 

Bir dərdimi beş etdin, 
Mənə qulaq asmadın. 
 
Sevindi yağılarım, 

Uçdu tağım, cağlarım, 
Getdi gözəl çağlarım, 

Mənə qulaq asmadın. 
 
Bağı korlara verdin, 
Pulu barlara verdin, 
Narı sarlara verdin, 
Mənə qulaq asmadın. 
 
Üzləşərsən günahla,  

Oynama gəl nigahla, 
Bunu yadında saxla,  

Mənə qulaq asmadın. 
 
 
   
 
 

 

              Yerin var   
 

Qonaq gəlmək istəsən, 
Gözüm üstə yerin var, 

Deyib, gülmək istəsən  
Gözüm üstə yerin var. 
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İlin hər bir ayında, 

Qışında, həm yayında, 
Günün hər bir anında, 

Gözüm üstə yerin var. 
 
Gözlərimin yaşında, 

Süfrəmizin aşında, 
Ürəyimin başında, 

Gözüm üstə yerin var. 
 
Söysən də, döysən də sən, 
Yüz dəfə əysən də sən, 

Xətrimə dəysən də sən, 
Gözüm üstə yerin var. 
 
Düzdü, yarın deyiləm, 
Sənə yaxın deyiləm, 

Amma, xayın deyil, 
Gözüm üstə yerin var. 

 
 
 

 

                   Özümündü   
 

Bir gözələ dəyişmərəm, 
O gələn qız özümündü. 

Qoy eşitsin küllü-aləm, 
O gələn qız özümündü. 
 
Dili şəkərli, nəğməli, 

Gözləri, qaşı vəsməli. 
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Sinəsi qoşa düyməli, 

O gələn qız özümündü. 
 
Qəlbimi yandıran, yaxan, 
Ildırımdan betər caxan, 

Altdan-altdan mənə baxan, 
O gələn qız özümündü. 
 
O saçları buruq-buruq, 
Bənövşə tək boynu buruq, 

Dodaqları sanki moruq, 
O gələn qız özümündü. 
 
Qoluna yaşıl sarıyan, 

Xeyirə, şərə yarıyan, 
Tellərin geri darıyan, 

O gələn qız özümündü. 
 
 

 
 

 
 

 

                             Belə naz    
 

Ömür boyu görməmişəm heç yerdə, 
Belə işvə, belə qəmzə, belə naz! 

Min bir dərdi, qəmi tez unutdurar, 
Belə işvə, belə qəmzə, belə naz! 
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Günəş deyil, ulduz deyil, ay deyil, 

Mələklər də vallah, ona tay deyil. 
Allahın nurudu, başqa şey deyil, 

Belə işvə, belə qəmzə, belə naz! 
 
Adamı sağaltmaz bəlaya salar, 

İşini seyidə, mollaya salar, 
Bəlasız başımı fənaya salar, 

Belə işvə, belə qəmzə, belə naz! 
 
Yazıq Xankişinin işi ağırdı, 
Belə getsə “çadırları” hazırdı. 

Mən yazıq cəhənnəm, milləti qırdı, 
Belə işvə, belə qəmzə, belə naz! 

        
                                                                          29.12.06 
 
 
     

                     Gör nə gözəldi    
 

Elə bil ki, rəssam əliylə çəkib, 
Ilahi bu gözəl gör nə gözəldi. 

Yerişi, gülüşü, baxışı gözəl, 
İlahi, bu gözəl gör nə gözəldi. 
 
Ulduzdan enibdi, aydan enibdi, 
Elə bil ki, bu qız göydən enibdi. 

Bir mələkdi, məleykədən dönübdü, 
İlahi, bu gözəl gör nə gözəldi. 
 
Bizim gözəllərdə günah olammaz, 
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Belə bir tel, belə siyah olammaz, 

Dünyada heç yerdə, vallah, olammaz, 
İlahi, bu gözəl gör nə gözəldi. 
 
Yanıram halıma yananım yoxdu, 

Mənim dərdlərimin dərmanı yoxdu, 
Heyif ki, belə bir cananım yoxdu, 

İlahi, bu gözəl gör nə gözəldi. 
 
Qoy dünya dağılsın, viranə gəlsin, 

Xankişi bəxtiyar divanə gəlsin, 
Ona gələn bəla qoy mənə gəlsin, 

İlahi, bu gözəl gör nə gözəldi. 
       
                                                                         29.12.06 

Niyə gec gəldin bəs gülüm?   
 

Suyum çatmır, havam çatmır,  

Niyə gec gəldin bəs gülüm?   
Təbibim yox, davam çatmır,  

Niyə gec gəldin bəs gülüm?   
 
Sanki günəşdə,   Aydayam,                               

Ruhum uçub,  xəyaldayam. 
Bilməzsən mən nə haldayam,  
Niyə gec gəldin bəs gülüm?   
 
Düşmərəm bir də kələyə, 
Aldanmaram hər göyçəyə. 

Qonmaram özgə çiçəyə,  
Niyə gec gəldin bəs gülüm?   
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Bir az tez gəl çəkim sığal, 

Baxışı lal, duruşu lal. 
Üzüb məni fikir, xəyal, 

Niyə gec gəldin bəs gülüm?   
 
Taleyimə zülüm düşüb, 

Elə bil ki, ölüm düşüb. 
Yadıma o günüm düşüb,  

Niyə gec gəldin bəs gülüm?   
 
Gec gəlsən dönərəm neyə, 
Dözə bilməzsən naləyə.  

Gəl bir yerdə uçaq göyə,  
Niyə gec gəldin bəs gülüm?   

 
 
 
 
 

                         O gecəki zəng  
 

Ня эюзял зянэ иди о эеъяки зянэ 
Эялдим сизя ялдя эцлляр рянэбярянэ. 
Дярдляшдик сцбщяъян биз гяшянэ-гяшянэ 
Ня ола о гыздан йеня зянэ эяля 
Йеня сала о гыз мяни янэяля. 

 
Олмушам пяришан,  олмушам  naсаз, 
Кюмяк дя елямир ня каман, ня саз, 
Имкан вермяся дя гылдыьым намаз, 
Ня ола о гыздан йеня зянэ эяля 
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Йеня сала о гыз мяни янэяля. 
 
Айлар илляр кечиб, кечиб зяманя, 
Биримиз бабайыг, биримиз няня. 
Йеня гисмят ола, няся бящаня 
Ня ола о гыздан йеня зянэ эяля 
Йеня сала о гыз мяни янэяля. 
 
 

 
 
 
 
 

                  
                       Gюз дяйяр   

 

Эöзмцнъцьц тах цстцня 
Сяня эюз дяйяр, эюз дяйяр. 
Юзцнц эюзля эюзялим, 
Сяня эюз дяйяр, эюз дяйяр. 
 
Сюзляри бал, шякяр, хурма, 
Дурна кими тели бурма, 
Гадан алым, беля дурма, 
Сяня эюз дяйяр, эюз дяйяр. 
 
Эюйдян бир аз йен ашаьы, 
Галдырма йухары айаьы, 
Эял эедяк, алым голбаьы, 
Сяня эюз ьдяйяр, эюз дяйяр. 
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Атмаьа даш о гядярди, 
Башы бош баш о гядярди. 
Цряйи даш о гядярди. 
Сяня эюз дяйяр, эюз дяйяр. 
 
Щяр cошан селя гарıшма, 
Щяр ясян йеля гарıшма, 
Чямяня, эцля гарышма, 
Сяня эюз дяйяр, эюз дяйяр. 

 
 
 
 

           

             Qubanın da, Xaçmazın da  
          

Язял эцндян вурьунуйам, 
Губанын да, Хачмазын да. 
Шющрятини йайаныйам, 
Губанын да, Хачмазын да. 
 
Гырмызы Гясябя лялди, 
Тарихи гядим, язялди, 
Инсанлары чох эюзялди, 
Губанын да, Хачмазын да. 
 
Гячреш бязякли эялинди, 
Щавасы, суйу сяринди. 
Вар-дювляти чох зянэинди, 
Губанын да, Хачмазын да. 
 
Набран кими мякан щаны? 
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Тапмазсан эязсян дцнйаны, 
Бир ъяннятди дюрд бир йаны, 
Губанын да, Хачмазын да. 
 
Эцл ачсын фясли-бащары, 
Яскилмясин той маьары, 
Ханкиши олсун гонаьы, 
Губанын да Хачмазын да.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                       Özüm üçün 
 

Dayımın canı sağ olsun, 
Kef edirəm  özüm üçün. 

Həmişə üzü ağ olsun, 
Kef edirəm  özüm üçün. 
 
Gəlmirəm dinə, məzhəbə, 
Mənim kimi yox tələbə. 

Getmirəm dərsə, məktəbə, 
Kef edirəm  özüm üçün. 
 
Kafedə barda qalıram, 
Bilmirlər harda qalıram. 
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Ayda  bir maşın alıram,  
Kef edirəm  özüm üçün. 
 
Bu dünyaya çox gülmüşəm, 
Özümü allah bilmişəm. 

Bu gün Yaltadan gəlmişəm, 
Kef edirəm  özüm üçün. 

 
 

 
 
Sabah Krıma gedəcəm,  
Təzə yarımla gedəcəm. 
Dayım sağdı kef edəcəm, 
Kef edirəm  özüm üçün 
 
Təzə bir xala tapmışam, 
Qızlarınan qurtarmışam. 
Yanında bala tapmışam,  
Kef edirəm  özüm üçün. 
 
Qoy söyləyim dayım kimdi, 
Dünyanın o  hakimidi. 

Sabaha Allah kərimdi, 
Kef edirəm  özüm üçün. 
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 Mənim acığıma    
 

Küçəmizdən az keçirsən , 

Billəm mənim acığıma. 
Keçəndə də düz keçirsən, 

Billəm mənim acığıma. 
 
Günəşdə, ayda gəzirsən, 

Tez-tez o tayda gəzirsən. 
“Cip”də, “Hunday”da gəzirsən, 

Billəm mənim acığıma. 
 
Dostumu tora salmısan,  
Kafeyə, bara salmısan. 

Təzə evdən ev almısan, 
Billəm mənim acığıma. 

 
Canına qəsd edəcəksən,  
Yenə məni güdəcəksən. 

Bir gün ərə gedəcəksən, 
Billəm mənim acığıma. 
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                                     Gülüm 

  

Bilmirəm hüsnünün adın nə qoyum? 

Dağa təzə yağmış  qarmısan, gülüm? 

Sevən  dodaq soyuq olmaz, bilirəm, 
Nədən qızarmısan, pörtmüsən,  gülüm? 
 
Sevəcəyəm nə qədər ki, nəfəs var, 
Bilsəm ayrılıq var, bilsəm qəfəs var. 

Bu qədər ki, səndə belə həvəs var, 
Leylini, Əslini  ötmüsən, gülüm. 
 
Üzüm dənizində,  axım doyunca,  
Düşməni yandırım, yaxım doyunca. 
Tök zülfü sinənə,  baxım doyunca, 

Niyə camalını örtmüsən,  gülüm? 
 
    

 31.05.2010 
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             Nə yaxşı ki,  gəlib çıxdın 
 

Neçə ildi gözləyirdim,  

Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın. 
Ürəyimə döz, deyirdim, 

Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın. 
 
Ləzzət verdin, sən dadıma, 

Qüvvət verdin qanadıma. 
Vaxtında çatdın dadıma, 

Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın. 
 
Yolum daş ilə doluydu, 
Dərdim baş ilə doluydu, 

Gözüm yaş ilə doluydu, 
Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın. 
 
Qulaqları kar olmuşdum , 
Qəriblikdən xar olmuşdum. 

Kor dünyada  kor olmuşdum, 
Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın. 
 
Sənin tək ləl axtarırdım, 

Sözləri bal axtarırdım 
Solmayan gül axtarırdım, 
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Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın. 
 

Dilimin sözü çatmırdı, 
Görməyə  gözü  çatmırdı, 

Süfrəmin duzu çatmırdı, 
Nə yaxşı ki,  gəlib çatdın. 
 
Gözlərimdən yaşı  aldın. 
Bahar verdin,  qışı aldın. 
Məni məndən yaxşı aldın, 

Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın. 
 
Sabaha  ümid  azıdı, 
Sevincim çox dayazıdı. 
Beynim, başım  ayazıdı, 

Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın. 
 
Gözümdə nur qalmamışdı, 
Bağımda  bar  qalmamışdı 

Getməyə  yer  qalmamışdı, 
Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın. 
 
Günəşdən, aydan  küsmüşdüm, 
Dənizdən, çaydan küsmüşdüm, 
Əlimi  göydən  üzmüşdüm, 

Nə yaxşı ki,  gəlib çıxdın. 
 
Yediyim zəhər olmuşdu, 
Qəmim bəxtəvər olmuşdu, 
Şair birtəhər olmuşdu, 

Nə yaxşı ki, gəlib çıxdın.                                            
      
                                      29.05.2010                                                                                         
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Mənim də xoşuma beləsi gəlir 
 

Kimi kabab, kimi aşı xoşlayır,  

   Kimisi  bozartma, kimi  xaşı  xoşlayır,  
Kimi yazı, kimi qışı xoşlayır,  

Kiminin xoşuna eləsi gəlir,  
“Mənim də xoşuma beləsi gəlir”. 

 
Yatmışdım, ayıldım sanki xəyaldan,  

Gördüm ki, kim  isə gəlir o yaldan,      
 Lopa- lopa qar gəlirdi şimaldan,  

Sandım ki bu ilin çiləsi gəlir,  
“Mənim də xoşuma beləsi gəlir”. 

 
Olsam da dünyanın hər bir tayında,  
 Ləzzət görməmişəm çörəyində, çayında. 

Cənnət nədi, Qubadlının yanında , 
Adamın bu yurdda öləsi gəlir,  

“Mənim də xoşuma beləsi gəlir”. 

 
 
 

 
 

Qəzəl 
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Щясрятини чякмякдян чох пяришан олмушам, 
Пяришан олмаьымдан баьры шан-шан олмушам. 
 
Азяри ювладыйам йолум щаггын йолуду, 
Йахшы олана йахшы, пися йаман олмушам. 
 
Сеэащ цстя чох чалыбды анам мяним лайламы, 
Эюзял сюзц, кяламы гялбя йыьан олмушам. 
 
Язял эцндян бу олуб, мяним йолум, ягидям, 
Вятянимя, халгыма ъаныйанан олмушам. 
 
Чох наданлар хялвяти бахыб мяня эцлцбляр, 
Сюз дярк едиб дуйана даим дярман олмушам. 
 
Эюзялляр дя йан кечир, эюзуъу да бахмырлар, 
Эетди даща ъаванлыг, та гоъаман олмушам. 
 
Ичимдя бир шей йохду, галан гуру няфясди, 
Гарабаь эедян эцндян йурду виран olmuşам. 
 
Yusif  də peyğəmbərdi, bu dövrün peyğəmbəri, 

Yusif    кими  insana  гялбян щейран олмушам. 
 
Шаир ола билмядим, шаир  ишлясям дя мян, 
Щярдян бир йазмаьыма дцзц пешман олмушам. 
 
Фцзулинин, Ващидин рущу сяндян инъийяр, 
Демя, ай Ханкиши, мян дя  гязялхан олмушам. 

 

* AMEA-nın müxbir üzvü, professor Yusif Məmmədов 
нязярдя тутулур. 
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Qəzəl 
 

Сарvансыз эедян карвана бир сарван тапмырам, 
Щягигятя мейдан олан бир цнван тапмырам. 
 
Вясли-ъандан кечян назлы бир ъанан эязирям, 
Щяля ахтарырам, бюйля бир ъанан тапмырам. 
 
Дцнйа кирлянся дя йахшы адамлар щяля вар, 
Амма ки, мян дейян ясил мцсялман тапмырам. 
 
Гейряти дя, намусу да ялады, чох янтигяди, 
Бизим  cavaнларда бюйцк бир нюгсан тапмырам. 
 
Ханкишидян щеч kим инъимясин, ня кцсмясин, 
Гязял йазан чохду, йахшы гязялхан тапмырам. 
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                             Qəzəl 
 

Йеня эюйлярдяди шаир хяйалы бу эеъя, 
Чцн ъями достларын хошду ящвалы бу эеъя. 
 
Сюнмясин улдузу, севдалы юмрц бу гызын, 
Чох шцкцр, щамынын, ялады щалы бу эеъя. 
 
Олдум сизя мяфтун, мяни чох мямнун еляди, 
Ушаьы, ъаваны, щям аьсаггалы бу эеъя. 
 
Тябим эялди  дедим, даьдан, арандан эцмандан, 
Ким няся газанды, олсун щалалы бу эеъя. 
 
Ханкиши Бяхтийар бу эцн мещманды сизляря, 
Кимин варса версин, она суалы бу эеъя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Qəzəl 
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Бу эцн бу мяълися чох ъаван эялиб, 
Юзц дя эялянляр чох калан эялиб. 
 
Ъями нювъаванлар санки эцл ачыб, 
Эцлляр бцлbüлlяря бир дярман эялиб. 
 
Мяним дя севдийим дуруб о башда, 
Гардаш баъысындан о пцнщан эялиб. 
 
Йарымы эюряндян рянэим ачылыб, 
Гялбимя балаъа бир эцман эялиб. 
 
Чох кечмяз, дейярляр дцнйайа тязя, 
Ханкиши адында гязялхан эялиб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qəzəl 
 

Шеря сянятя олуб диггят бизим елдя, 
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Ясил сяняткарлар aлıб гиймят бизим елдя. 
 
Инди щамыдан чох юмцр сцрян aзяриди, 
Чцн пираниляря чохду щюрмят бизим елдя. 
 
Gцманым aldatmasa,  галиб эяляр иэидлярим, 
Той-байрам олар бир эцн ялбят бизим елдя. 
 
Юзэя бир алямди, йаллы эедя гоъа, ъаван, 
Охуна муьамлар, веряр ляззят бизим елдя. 
 
Йаz инъя гязялляр, ай Ханкиши, гям елямя, 
Горхма, дейяъякляр,  сяня rящмят, бизим 

елдя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Qəzəl 
 
Гязял аляминдя ващид олан Ващиддян чятин эяля, 
Елм аляминдяся ващид олан Защиддян чятин эяля. 
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Еля бяхтявяр истярям, ол бещиштдян хябяр эятиря, 
Амма бу мцнвал иля ким ися бещишдян чятин эяля. 
 
Чох сейидляр эялиб эедиб, сайы-щесабын билян йох, 
Ширвани йа Шушалы, щяр ики Сейиддян чятин эяля. 
 
Ъавиданя сюз дейянляр нийя сусуб, билмям бу ня сирр? 
Мцшfигимдян, Ъяфяримдян, йа ки, Ъавиддян чятин эяля. 
 
Ай Ханкиши бу миллятдян мин китаб йазсан, йеня аздыр, 
Сянятя, гонаьа щюрмятдя бу миллятдян чятин эяля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qəzəl 
 

Щяр шаирин тяби Ващид кими бюйля ряван дейил, 
Тяби-ряван олмайанлар эюзял ясяр йазан дейил. 
 
Вярягля тарихи сян, чох-чох шаирлярин ады йох, 
Чцн тарихдя гала билмяk, о гядяр дя асан дейил.  
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Яэяр бир йол хята етсям, йарым мяни гынамаз щеч, 
Чцн йарым эюзял билир ки, шаир йолун азан дейил. 
 
Эюзял зяманяди, щюрмят чох артыб бу эцн муьама, 
Инди Азярбайъан, о сян дейян Азярбайъан дейил. 
 
Вар олсун ъцмля-эюзялляр щярдян имтащан етсинляр, 
Ханкиши Бяхтийар щеч вахт имтащандан горхан дейил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                           Qəzəl 
 

Рюйаларда учдуьумдан рюйалары хoşlayıram, 

Эювщяр орда олдуьуnдан дярйалары хoşlayıram. 
 
Юмцр фани, яфсаняди, вяфалы йары йохдурса, 
Сачы сары, эюзляри эюй мараллары хoşlayıram. 
 
Язял эцндян йазылыбды цнваныма даьлар мяним, 
Мянимки анъаг даьларды, гарталлары хошлайырам. 
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Хошламырам о севэини, qялиzдися, миннятдися, 
Сюз-сющбяти садяляри, сайалары хошлайырам. 
 
Дцнйасызлар дуйа билмяз дцнйадан бюйцк дцнйамы, 
Дцнйадан да бюйцк олан дцнйалары хошлайырам.   
 
Китабы-тарихя бир бах, хярчянэляр хяйаллы олуб, 
Ханкишийям бцръцм хярчянэ, хяйаллары хошлайырам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qəzəl 
 
Щяр кимин ки, йохдур тяби ондан гязялхан олмаз, 
Щяр кимин ки, варды тяби, онда пяришан олмаз. 
 
Ня гядяр истясян сян, мян щазыр назыны чяким, 
Амма ки, ъанымы алма, ъандан ярмаьан олмаз. 
 
Милляти,  халгы йолунда беш аланлар чох олуб, 
Миллятиня мящяббятдя, щеч ким Мещрибан олмаз. 
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Йохдурса   намусу,  гейряти яэяр ки, бир кясин 
Цстцндян мин ил кечся дя ондан мцсялман олмаз. 
 
Бу ъащана эялян эцндян Аллащ олуб кюмяйи, 
Ханкиши Бяхтийар иншааллащ,  пешиман олмаз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           Qəzəl 
 
Юзцмя гязялхан дейиб, хейли хята ейлямишям, 
Хейли хята едя-едя юмрц фяда ейлямишям. 
 
Гейри-достлар мяълисиндя достума ирад тутмадым, 
Эялинляр, гызлар йанында даим щяйа ейлямишям. 
 
Садялийин ашигийям, достларым да садялярди, 
Юзцн чякян олан йердя, орда яда ейлямишям. 
 

Милйон эюзял эяля бирдян,пейманымдан дюнмярям 
mən  

Ол йaр иля ана йурдда -  орда бута ейлямисян. 
 
Мяним дуам дашдан кечир, чцн майасы щагдан эялир, 
Чох гызлары, оьуллары ана, ата ейлямишям.  
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Гиймятли сырьалар ичря бирин бяйяня билмядим, 
Аьсаггалын, аьбирчяйин сюзцн сырьа ейлямишям. 
 
Ханкишидян щеч ня uмман, чохдан эедибди карваны, 
Галан гуру няфясимди, чохдан вида ейлямишям. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Qəzəl 
 
Сон илляр чох артыб муьама щюрмят Азярбайъанда, 
Бялкя она эюря артыб бярякят Азярбайъанда. 
 
Юндяря рящмят,  Илщама, Мещрибана ъансаьлыьы, 
Эюзялляшир эцнц-эцндян вязиййят Азярбайъанда. 
 
Дяйишсин гайда-ганун юзэяляр щясрятля бахсынлар, 
Щяр шей  артсын,  азалсын тяк ъинайят Азярбайъанда. 
 
Ханкишинин Аллащдан буду, тяк биръяcə  истяйи, 
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Гялябяни байрам едяк, нящайят Азярбайъанда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Qəzəl 
 
Эюзлярим сяни эязирди, ня вахты, щачанды эцлцм, 
Сян эедяли гялбим валлащ мин йердян шан-шан эцлцм. 
 
Эедяк эязяк баь-бахчаны, баьы-эцлшяндян зювг алаг, 
Инъимяк, кцсмяк, щяр заман дювлятя зийанды эцлцм. 
 
Голларыны сал бойнума, ач  sən зцлфи-сийащыны, 
Мяним дя голларым щяр заман сяня гурбанды эцлцм. 
 
Бу ъащанда йохду дярдим, надан мяни дуймаса да 
Сюз ганана, дярк едяня, сюзлярим дярманды эцлцм. 
 
Бу дцнйада гярибликдян юзэя пис шей танымырам, 
Даьларымыз эедян эцндян мянлийим виранды эцлцм. 
 
Наз ейля чяким эцндя мин дяфя назынын назын, 
Беля фцрсят яля дцшмяз, чох эюзял имканды эцлцм. 
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Сяни эюрдцм чох пис чашдым, назы-гямзяндян маралым, 
Мещмана беля бахмазлар йар сяня мещманды эцлцм. 
 
Мяндян сорма щаралысан, щансы мяканын оьлусан, 
Щарда гейрят варса яэяр, Ханкиши орданды эцлцм.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qəzəl 
 

Ел щюрмятин газанмайан бяхтийар ола билмяз, 
Ганы тямиз олмайана етибар ола билмяз. 
 
Бюлэя-бюлэя бюлцнмяйин бящряси йох  зярря гядяр, 
Миллят бир олмаса, юлкя  бяргярар ола билмяз. 
 
Бяхтийарла фяхр етмишям дуйан эцндян шеири, 
Щеч ким ня Бяхтийар, ня дя Шящрийар ола билмяз. 
 
Чох сяркядя эялиб-эедиб бу юлкяйя мин илди, 
Амма Щейдяр, Илщам кими хиласкар ола билмяз. 
 
Устадлара рящмят олсун, устадларын сюзцдц, 
Щяр гязял йазан Ханкиши Бяхтийар ола билмяз.  
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                                  Qəzəl 
 

Ким ки, мяня щюрмят едир, етсин щюрмят  саь  икян, 
Ким ки, гонаг дявят едир, етсин дявят  саь  икян. 
 
Уймасын вара, дювлятя ясла сатгын олмасын, 
Чох истярям щамы халга, етсин хидмят  саь икян. 
 
Ясил шаир гиймятини, юляндян сонра алар, 
Амма, яла олар яэяр, алса гиймят  саь  икян. 
 
Мяним цчцн мяндян сонра кимся пешиман олмасын, 
Ханкиши эяр щяр бир кясдян умар диггят саь икян. 
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Qəzəl 
 

Vəfalı bülbülüyəm cəmi Azərbaycanın, 
Şölə saçsın dünyaya şəmi Azərbaycanın. 
 
İndi hamı fəxr edir Mehribanla, İlhamla, 
Artır günü-gündən həmdəmi Azərbaycanın. 
 
Həsrət özü həsrətlə baxır indi Bakıya,  
Meydan oxur dünyaya elmi Azərbaycanın. 
 
Çox keçməz, zaman gələr, bayrağını qaldırar,  

Qubadlıda, Şuşada əmi Azərbaycanın. 
 
Bəndə kimdi, Xankiçi, Allah olsun köməyi,  

Cəmi türk dünyasının, həmi Azərbaycanın. 
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