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ƏĢir BəĢiroğlu 

Pələng, ġir və Ayı (təmsillər, satirik və vətən həsrətli Ģeirlər) 

Bakı, “Təknur” nəĢriyyatı, 2012, səh. 

 

 

Əşir Bəşiroğlunun iri həcmli 9 kitabı nəşr olunub oxuculara təqdim 

olunmuşdur. "Pələng, şir və ayı" adlanan bu kitab şairin oxucularla 10-cu 

görüşüdür. Onun əvvəlki 9 kitabı oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. 

Ümidvarıq ki, bu onuncu kitab da oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaqdır. 

Kitabdakı təmsillərdə şair insanları təmizliyə, halallığa və düzlüyə çağırır. 

Satiralarında tufeyliləri, yaramazları, müftəxorları, rüşvətbazları satira atəşinə 

tutur. Vətən həsrətli şeirlərində isə insanlarda, xüsusilə gənclərdə milli düşmənimiz 

olan ermənilərə nifrət, vətənə sevgi və elə məhəbbət hissi aşılayır.  
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Müəllif  haqqında 

Əşir Bəşiroğlu (Fətəliyev Əşir Bəşir 

oğlu) 3 noyabr 1935-ci ildə Qubadlı rayonunun 

Aşağı Mollu kəndində kolxozçu ailəsində 

anadan olub. 1953-cü ildə Qubadlı rayon 

Xanlıq kənd orta məktəbini bitirib. 1954-1957-

ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 1958-1969-cu 

illərdə Sumqayıt şəhərindəki, Alüminium 

zavodunda fəhlə, növbə rəisi və sex partiya 

təşkilatının katibi işləmişdir. Dəfələrlə 

Sumqayıt şəhər sovetinin deputatı və konfrans nümayəndəsi seçilib. İşdən 

ayrılmadan təhsilini davam etdirmişdir. O, əvvəlcə Bakı Statistika Texnikumunu, 

sonra isə V.İ.Lenin adına APİ-ni bitirmişdir. Elə həmin ildən də Qubadlı 

rayonunun Aşağı Mollu kənd orta məktəbində müəllim işləyir.  

3 noyabr 1970-ci ildə Aşağı Mollu kəndindəki “Qaçaq Nəbi” adına kolxozda 

kolxoz idarə heyətinin sədri seçilmişdir. İşlədiyi müddətdə kolxoz Keçici Qırmızı 

Bayraq, o özü isə fəxri fərman və döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 25.12.1975-ci 

ildə səhəti ilə əlaqədar olaraq işdən çıxmışdır. O, yenə də Aşağı Mollu kənd orta 

məktəbində müəlimlik etmişdir. Əşir Bəşiroğlu “Qızıl qələm” və “Xalqın nüfuzlu 

ziyalısı” mükafatları laureantıdır. Azərbaycan KİVİHİ-nin və Azərbaycan yazıçılar 

birliyinin üzvüdür. 

İri həcmli 9 kitab müəllifidir. “Pələng, Şir və Ayı” adlanan bu kitab şairin 

oxucularla onuncu görüşüdür. Onun əvvəlki 9 kitabı oxucular tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanmışdır. Ümidvarıq ki, “Pələng, Şir və Ayı” adlanan bu onuncu kitab da 

oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaqdır.  



Pələng, Şir və Ayı 

 

Tarixin qan yaddaĢı 

Unutmamalıyıq ki, 1988-1994-cü illərdə Azərbaycanın bu torpaqları 

ermənilər tərəfindən işğal edilmişdir. 

1. Dağlıq Qarabağ (Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Xocavənd, Ağdərə, 

Hadrut), işğal tarixi – 1988-1994-cü illər. Sahəsi: 4400 kv.km 

2. Şərur rayonunun Kərki və Cünnüt kəndləri (17 fevral 1990). Sahəsi: 19 

kv.km 

3. Laçın (17 may 1992). Sahəsi: 1835 kv.km 

4. Kəlbəcər (3-4 aprel 1993). Sahəsi: 1936 kv.km 

5. Ağdam (23 iyul 1993). Sahəsi: 1094 kv.km  

6. Cəbrayıl (18 avqust 1993). Sahəsi: 1059 kv.km 

7. Füzuli (23 avqust 1993). Sahəsi: 1386 kv.km 

8. Qubadlı (31 avqust 1993). Sahəsi: 802 kv.km 

9. Zəngilan (30 oktyabr 1993). Sahəsi: 707 kv.km 

Bu torpaqların azad edilməsi bizim müqəddəs borcumuzdur. Mən əminəm ki, 

bizim qəhrəman milli ordumuz tezliklə bu torpaqları düşmən tapdağından azad 

edəcəkdir. Siz də əmin olun, mənim istəkli həmvətənlərim! Amin...  
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ÖN SÖZ 

Dünyaya gələn, həyatda yaşayan hər hansı bir insan öz sənətiylə, dəyərli 

işləriylə, müqəddəs amalları və Vətənə sadiq olan övladları ilə bir iz qoyub gedir. 

Əşir Bəşiroğlunu ömrünün ahıl çağında 10 kitab yazmağa vadar edən lap uşaq 

çağlarından başına gələn müsibətlər olub. Hələ körpə ikən atasını itirən şair, 

sonradan bir-birinin dalınca anasını, doğulub boya-yaşa çatdığı Vətənini, oğlunu 

və ən nəhayət isə ona  təsəlli verən, arxa, dayaq olan ömür-gün yoldaşını itirmişdir. 

Şairin şeirlərində ülvi və təmiz məhəbbət tərənnüm edilir. Onun Vətənin gözəl 

təbiətini, əsrarəngiz gözəlliklərini, əlçatmaz, ünyetməz dağlarını tərənnüm etdirən 

şeirləri kifayət qədərdir. Əşir müəllim həmişə ürəyindən keçənləri kağıza köçürür, 

yazdıqlarını ürəkdən yazır. Sevincdən də, kədərdən də, məhəbbətdən də, sağalmaz 

yaramız olan Qarabağdan da yazanda ürəyindən keçənləri dilə gətirib göz yaşları 

ilə islanan ağ vərəqə köçürür. Onun ömür yolunun hamarı da olub, enişli, yoxuşlu, 

daşlı-kəsəklisi də. Amma heç vaxt sarsılmayıb, həmişə sabaha inamla baxıb.  

Şairin bundan öncə yazdığı 9 kitabı nəşr olunub oxuculara təqdim 

edilmişdir. “Pələng, Şir və Ayı” adlanan bu kitab Əşir Bəşiroğlunun oxucularla 10-

cu görüşüdür. Şair qeyd edir ki, əgər bircə sözlə, bəndlə, misra ilə, şeirlə 

oxucularımın qəlbinə yol aça bilsəm özümü dünyanın ən xoşbəxt insanı hesab 

edərəm. Mənim kitablarımı oxuyan oxuculara bəri başdan minnətdarlığımı 

bildirirəm. Unutmayın ki, Sizin təkcə xoş sözlərinizi deyil, obyektiv iradlarınızı da 

mən səmimi qarşılayacağam. Əşir Bəşiroğlunun əvvəlki 9 kitabı oxucular 

tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Biz inanırıq ki, “Pələng, Şir və Ayı” adlanan bu 

10-cu kitab da oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaqdır. Əşir Bəşiroğlu 

Azərbaycan KİVİHİ-nin və Azərbaycan yazıçılar birliyinin üzvüdür. “Qızıl qələm” 

və “Xalqın nüfuzlu ziyalısı” mükafatı laureantıdır.  

Əvvəlki kitablarda olduğu kimi, bu kitabda da şair insanları, xüsusilə də 

gəncləri vətənpərvərliyə, vətəni sevməyə səsləyir. Hələ də minlərlə şəhid qanının 

yerdə qalmasına dözə bilmir, fəryad edir, Azərbaycanı cihada çağırır. Əşir 



Pələng, Şir və Ayı 

Bəşiroğlu həm də geniş həcmli poemalar, hekayələr müəllifidir. Onun “Mətanət” 

adlanan hekayəsində əsərin baş qəhrəmanı Mətanət xanım Qarabağ müharibəsində 

qəhrəmanlıq göstərir. Onlarla erməni qaniçənlərini qanına qəltan edir. Düşmən 

əlinə keçməsin deyə axırıncı patronunu öz alnına sıxır. Şair oğlanlı, qızlı bütün 

gənclərimizi düşmənlə mübarizəyə səsləyir, onları qələbəyə ruhlandırır. O, inanır 

ki, bizim qəhrəman milli ordumuz tezliklə müqəddəs torpaqlarımızı düşmən 

tapdağından azad edəcək və biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Bizim 

işimiz haqq işdir. Haqq iş isə həmişə qalib gəlir. Atalar sözüdür: “Haqq nazilər, 

amma üzülməz”. 

Hörmətli həmvətənlərim, hamımıza məlumdur ki, əksər dövlətlər və 

beynəlxalq təşkilatlar erməniləri dəstəkləyir. Məhz buna görə də əgər sülh yolu 

tükənərsə biz müharibə yolu ilə öz torpaqlarımızı azad etməliyik. Mən əminəm ki, 

qələbə bizim olacaq. Çünki bizim işimiz haqq işdir. Siz də əmin olun, mənim 

istəkli həmvətənlərim.  
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Pələng, Şir və Ayı 

 

PƏLƏNG, ġĠR VƏ AYI 

Yuxusun qarışdırmışdı 

Meşənin şahı Pələng. 

Ona görə də o 

Yuxudan durdu hövləng. 

Şah yuxuda görmüşdü ki,  

Məmurlar bildiyin edir. 

Güclü, gücsüzü yeyir. 

Zorakılıq, hərcimərclik, 

Baş alıb gedir. 

Rüşvət, korrupsiya, 

Çoxalıb, artıb. 

Heyvanlar dönüb, 

Tükü yolunmuş qaza. 

Belə getsə biri də 

Çıxmaz yaza. 

Şahın səbri aşıb-daşırdı, 

O, özü-özü ilə danışırdı. 

Tülkü ilə caqqal 

Şahın buyruğunda 

Dürmüşdülar lal. 

Onlar əl-əl üstə qoymuşdular, 

Şahın hüzurunda, 

Boynuburuq durmuşdurlar. 

Şah qəzəbindən bağırdı. 

Vəziri, vəkili köməyə çağırdı. 

Buyruqçular şahın sözünə 

Əməl etdilər. 

Vəzir Ayının, vəkil Şirin 
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Dalınca getdilər. 

Ayı ilə şir, 

Şaha təzim etdilər. 

Onun buyruğunda 

Qolu bağlı durdular 

Vəzir dedi: - Şahım belə yaramaz 

Axı, Sizə əsəbləşmək olmaz. 

Çalışın ələ alın özünüzü 

Siz sərbəst deyin sözünüzü. 

Məsləhətləşib bir tədbir görərik.  

Şahın buyruğuna əməl edərik. 

Vəzirin sözündən  

Şah gəldi özünə. 

Sərbəst əməl etdi sözünə. 

Dedi: - Vəzir bir çarə düşün. 

Axı nədi sənin işin, gücün? 

Yox əzizlərim belə yaramaz! 

İşlər  belə getsə  

Bir ov da qalmaz. 

Müşavirə çağıraq 

Bir tədbir görək 

Ətin yeyilməsinə  

Qadağa qoyaq. 

Qazıyaq, ataq rüşvətin, 

Korrupsiyanın kökünü. 

Aradan götürək 

Bu süstlüyü, bu bürkünü. 

Qoy mənim xalqım 

Azad yaşasın. 

Qurd quzu ilə 
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Bir yerdə otlasın. 

Buyruqçular, 

Tülkü ilə Çaqqal, 

Düşdülər meşənin canına. 

Ət yeyən heyvanları 

Gətirdilər şahın yanına. 

Şah dedi: - Ayı, Şir, 

Canavar, Bəbir 

Siz tökün bu işə bir tədbir. 

Şah uzun bir nitq söylədi. 

Oturanlar şahı alqışladı. 

Natiqlər bir-bir 

Kürsüyə gəldi. 

Hamı bəyəndi 

Şahın sözünü. 

Dedilər çıxardarıq 

Ət yeyənlərin gözünü. 

Qəti qərar çıxarıldı, 

Hökm oxundu. 

Ətin yeyilməsinə 

Qəti qadağa qoyuldu. 

Həmin günün səhəri 

Meşənin şahı Pələng 

Yanına çağırdı 

Vəziri Ayını, vəkili Şiri 

Dedi: - Bir tədbir tökün 

Dəvə çox həddini aşıb. 

Meşədə yeyib, 

Kökəlib, harınlaşıb. 

Əmr verildi, 
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Canavarla, Bəbirə 

Dedilər: - Dəvəni 

Siz göndərin qəbirə. 

Onu dağdan yendirin düzə, 

Parçalayın 

Ətini gətirin bizə. 

Əməl olundu şahın sözünə. 

Şah hər gün 

Dadlı yeməklər  

Hazırlatdı özünə. 

Ayı, Şir, Canavar və Bəbir 

Ov heyvanlarına bir-bir 

Qazdılar qəbir. 

Şah yaşayırdı 

Azad, firavan. 

Deyirdi: - Yetişib 

Gözəl bir zaman. 

Şahın hesabına 

Firavan yaşayırdı 

Şir, Bəbir, 

Canavar və Ayı. 

Onlar yoğunlayıb 

Hərəsi olmuşdu 

Bir Eşşəyin tayı. 

Onlar Tülkü ilə Çaqqala 

Möhkəm göz qoyurdular. 

Onların keşiyində 

Ayıq-sayıq dururdular. 

Acından qaranlıq çökmüşdü 

Yazıq Tülkü ilə 



Pələng, Şir və Ayı 

Çaqqalın gözünə. 

Təkcə onlar əməl 

Edirdilər şahın sözünə. 

Bir gün çaqqal  

Ələ alıb özünü 

Dostu Tülküyə 

Dedi sözünü. 

Şahımız Pələngin havadarları, 

Ayı, Şir, Canavar və Bəbir 

Diri-diri bizə 

Qazırlar qəbir. 

Onlar özləri 

Yeyirlər doyunca. 

Məgər biz ac 

Qalmalıyıq ölüncə? 

Gəl biz də ova çıxaq 

Bir neçə quş ovlayaq. 

Kəndin kənarına gedib  

Toyuq qovlayaq. 

Dostlar gəldilər kəndə sarı, 

Kəndin kənarında 

Tapdılar şikarı. 

Papıllı beçəni 

Tutmaq istəyəndə Çaqqal 

O qaçdı, dostlar qaldı naçar. 

Onlar çil toyuğu tutub  

Parçalayıb yedilər. 

Göyə əl qaldırıb 

Allaha şükür dedilər. 

Tülkü ilə çaqqal 
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Gəldilər özlərinə, 

İşıq gəldi onların gözlərinə. 

Papıllı Beçə Şaha  

Şikayətə getdi. 

Şaha baş əyib təzim etdi. 

Dedi: - Şahım, Tülkü ilə Çaqqal 

Anam Çil Toyuğu yedilər. 

Məni isə bu kökə saldılar. 

Şahın ünvanına isə 

Nalayiq sözlər dedilər. 

Şah qəzəbindən əsdi, bağırdı 

Tez bir müşavirə çağırdı. 

Məhkəmə quruldu. 

Müqəssirlərə bir-bir  

Söz verildi. 

Şah dedi: - Siz 

Yolunuzu azmısınız. 

Deyin görək niyə 

Mənim qərarımı pozmusunuz? 

Tülkü dilini işə saldı, 

Şahdan dönə-dönə 

Üzr istədi. 

Bunun günahkarı 

Çaqqaldı dedi. 

O, məni yolumdan azdırdı. 

Mən başı daşlı da 

Baxdım onun sözünə, 

Külü qoydum gözümə. 

Əməl etmədim şahın əmrinə 

Özüm fərman verdim 
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Özümün ölümümə. 

Çaqqalsa ağzın açıb 

Danışa bilmədi. 

Tir-tir əsdi. 

Qəhər onun boğazını kəsdi. 

Şah dedi: - Düzdü Çaqqal 

Ovlayıb toyuğu, 

Sən isə olmusan  

Onun qonağı? 

Hər ikisinə  

Ağır cəza verilsin 

Qalanlarına da bu bir 

Görk olsun. 

Çəp göz Ayı qərar verdi 

Çaqqalın gözləri oyulsun 

Tülkünün isə dərisi soyulsun. 

Belə olsa haqq yerini alar. 

Ölkədə əmin-amanlıq olar. 

Tülkü ilə Çaqqal 

Layiqli cəzaların aldı. 

Bu iş başqalarına da görk oldu. 

Heç kim çıxmadı şahın əmrindən. 

“Xalq qurtardı Tülkü ilə  

Çaqqalın zülmündən”. 

İftara Şah yeyirdi yeddi quzu. 

Nahara isə kəsirdilər öküzü. 

Qırıldı qurtardı bir ov da qalmadı. 

Dağlar, meşələr qaldı Ceyransız, 

Cüyürsüz, Əliksiz, Maralsız. 

Müşəni etdilər dəlik-dəlik. 
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Tapılmadı nə bir dağ Keçisi, nə də bir Əlik. 

Şahın tör-töküntüsündən  

Yeyib doydu, Ayı, Şir, 

Canavar və Bəbir. 

Onlara yol göstərirdi Ayı 

Şaha deyirdilər dayı. 

Hamı bilsin canının qədrini 

Heç kim aşmasın həddini. 

Əgər kim isə həddini aşsa. 

Şahın qərarının əksinə çıxsa 

Onun da Tülkü kimi  

Dərisi soyular. 

Çaqqal kimi, 

Gözləri oyular. 

19-20 avqust 1991-ci il 

 

HACILEYLƏK  VƏ  ĠLAN 

İlan Qurbağa tutmuşdu, 

Az qala onu udmuşdu. 

Leylək irəli yeridi. 

O İlana dimdik vurdu, 

Ağrıdan İlan qıvrıldı, 

İlanın ağzı açıldı, 

Binavə qurbağa qaçdı. 

O Hacıleyləyə dedi: 

- Arzumdu, min yaşa səni, 

Ölümdən qurtardın məni. 

 

PƏLƏNG VƏ PĠġĠK 

Meşədə lovğa-lovğa gəzirdi Pişik, 
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Siçan onu görcək axtarırdı deşik. 

Siçana meşənin şahıyam deyirdi. 

Meşədə Pişik sərçə tutub yeyirdi. 

Qəflətən Pişik gördü ki, Pələng gəlir 

Meşənin şahı zəhmli nəhəng gəlir 

Getdi yanına, yıxıldı ayağına. 

Dedi: - Xoş gəlmisən, sizin nəsildənəm. 

Mənim ağam görürsən mən nə gündəyəm? 

Meşədə heyvanlar vəzifəmi alıb, 

Mənə işgəncə verib bu günə salıb. 

Yalvarıram sənə vəzifə ver mənə 

Qaytar məni elə əvvəlki işimə. 

Ağam sən nə desən onu da edərəm. 

Süfrənin artıq-urtuğundan yeyərəm. 

Bu sözdən Pələng qəzəbləndi Pişiyə. 

Həddini aşma, mənə yalan danışma, 

Sözündən görünür sən ikiüzlüsən 

Sən məndən gücsüz, siçanlardan güclüsən. 

Boş-boş danışma sən vəzifəni unut 

Öz işinə qayıt get siçanları tut. 

 

PAXILIN AQĠBƏTĠ 

Çinar üstündə gördü üzümü, 

Tökməkçün silkələdi özünü. 

O, yerə tökəmmədi üzümü, 

Yerə yıxılmış gördü özünü. 

İnsanlar o üzümü dərdilər. 

Meynəni çardağa çıxartdılar. 

Çinarısa ocağa çatdılar. 
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AĞILSIZ AYI 

Bir gün Ayı meşədə bağırdı, 

Heyvanları iclasa çağırdı. 

Çaqqal yeyib, dağıdıb anbarı. 

İstəyirəm onu azad edəm. 

Tülkünü anbara müdir qoyam. 

Onda yaxşı gedəcək işimiz. 

Heyvanlar etiraz etdi buna. 

Dedilər Çaqqalla Tülkü dostdu. 

Onlar dostdu, sanki doğma qardaşdı. 

Hamı bilir ki, tamahkarlıqda, 

Tülkü hələ Çaqqaldan da başdı. 

 

KĠRPĠNĠN  FƏDAKARLIĞI 

Dovşan kol dibində uzanmışdı, 

Xallı İlan ona yaxınlaşdı. 

Yazıq Dovşan yerində qurudu, 

Qorxudan durub qaça bilmədi. 

Kirpi görüncə Dovşanın halın 

Fədakar, dəyişdirdi əhvalın. 

Əgər kömək etməsəm Dovşana, 

Yazığın dərdinə olmaz çarə. 

Kirpi yeridi İlana sarı, 

Şaqqıldadı onun tikanları, 

O tutdu İlanın quyruğundan. 

Dovşan qaçıb getdi elə o an. 

 

XORUZUN  ÖZÜNÜ  ÖYMƏSĠ 

Xoruz öyürdü özün, 
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Qırğı çıxartdı gözün. 

 

ĠLANBALIĞI 

Heç vaxt demərəm yalan, 

Nə Balıqdı, nə İlan. 

Balıq bilib tuturlar, 

Öz evlərin yıxırlar. 

 

YALTAQ 

Yalotu kimi hər tərəfə əsir 

Belə əsmək, şəninə olur kəsir. 

 

ARXALI KÖPƏK 

Arxalı Köpək Qurd basar, 

Belə deyibdir atalar. 

Ancaq arxa kömək getsə, 

Canavar onu yaxalar. 

 

ÖZ EYBĠNĠ GÖRMƏYƏNLƏRƏ 

Tülkü belə dedi: - Ayıya 

Sən qabanı azad etmirsən. 

Canavara nifrət edirsən. 

Köpəyə azadlıq verirsən. 

 

DĠLĠNĠN BƏLASINI ÇƏKƏNLƏRƏ 

Canavar sataşdı Filə 

- Mən səni basaram lilə. 

Fil götürüb yerə çırpdı 

Canavarın canı çıxdı. 
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QURBAĞA VƏ QIRXAYAQ 

Qırxayaqla Qurbağa dost idilər, 

Gecələrdə bir yerdə qalırdılar. 

Gecə Qırxayaq Qurbağanı çaldı. 

Yazıq Qurbağa yerindəcə qaldı. 

 

XƏLBĠRĠN GĠLEYĠ 

Xəlbir dedi ələyə, 

Mən keçmişəm kələyə. 

Buğdanı arıtlayıb 

Un elədikdən sonra 

Sən hardan çıxırsan? 

Zəhləmizi tökürsən. 

 

DÜYMƏ DÖġDƏ OLMAQ ĠSTƏYĠR 

Yəqin döşdə gözəl görünər düymə, 

Yaxşı olar ilmələr keçə döşə. 

Düymələr isə ilmələrdən keçə 

Həm ilmə, həm də düymə keçə döşə. 

 

EġġƏK VƏ CANAVAR 

Eşşək Canavarı görcək, 

Sanki oldu sevincək. 

Yanına gələrək dayı dedi, 

Qurd onu parçalayıb yedi. 

 

BARAMA QURDU VƏ HÖRÜMÇƏK 

Hörümçək: - Barama Qurdunun 

Hər yanda təriflənir adı. 
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Torum kimi tor qurammadı. 

 

MARAL VƏ CANAVAR 

Maral Canavara ərə getdi, 

Əri onu sevib əzizlədi. 

Sevdiyindən parçalayıb yedi. 

 

POZAN 

Səhvləri pozuram bu şərtlə, 

Düzlər də qalmasın həyətdə. 

 

BĠRLĠK 

Qarışqada birlik olarsa əgər, 

Onda Filə də qalib gələ bilər. 

 

EġġƏK 

Eşşək batdığı yerdən bir də keçməz 

Onu məcbur edənlər olar qanaz. 

 

MAKĠNANIN GÜNAHI 

Tısbağanın kitabını, 

Redaktə edərkən Dələ, 

Gördü bir şey gəlmir ələ. 

Əsəri təzədən yazdı. 

Tısbağa buna mat qaldı. 

Dedi: - Sizə inanmışam. 

Makinadan sonra onu, 

Mən bir də oxumamışam. 
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SĠQARET 

Siqaretdən soruşdular, 

İşin gücün nədir sənin. 

O dedi: - Mən fədakaram, 

Əziz dostların yolunda, 

Mən yanıram, kül oluram. 

Demədi sağlamlığa mən, 

Düşmənəm, quyu qazıram. 

 

BÜLBÜL QUġ MƏCLĠSĠNDƏ 

Təzə dil açmış bir Bülbül, 

Uçub getdi quş məclisinə. 

Dedi: Siz dinləyin məni 

Dedilər gör kimdi burda? 

Bülbül dedi: - Məşhurlardı 

Sən məşhur deyilsən hələ, 

Məşhurlaş sonra gələrsən. 

 

PƏLƏNG VƏ ÇAQQAL 

Pələng gördü ağlayır çaqqal 

- Sordu axı nə olub, nə var? 

- Oğurluq edərkən üç balam, 

Bu gecə tutublar hində. 

- Burda heyrətamiz nə var ki? 

Sənə oxşayıbdı üçü də. 

Ağlamalı mənəm ki, balam, 

Pələng gedib çaqqallıq edir. 
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PĠS QONġU 

Göy çəməndə al-əlvan gül-çiçək bitirdi, 

Ətraf bataqlıq idi, o xoş ətr itirdi. 

 

ĠLDIRIM 

İldırım od-alov saçdı bir anda, 

İstəmirəm torpaq alışa, yana. 

Bircə anda mən parlamışam. 

Yeri, göyü nurlandırmışam. 

Niyə tərif demirsiz mənə? 

Demədi bir anda sönmüşəm. 

 

BĠRƏ 

Qarğanın bədənində, 

Xeyli dolandı birə, 

Nə vaxtsa dağa qalxsam 

Qartalı çəkim zilə. 

 

MEHRĠBAN KEÇĠ 

Keçi otlaqda doyunca gəzib 

Onunla çox mehriban öpüşdü. 

Quşlar ağacdan keçini görüb, 

Bu hala qəşş eləyib gülüşdü. 

Dedilər vəzifədə olan an. 

Bir heyvana da verməzdi aman. 

Vəzifəsiz halı olub yaman. 

 

KƏRKƏDAN  VƏ  FĠL 

Filin işi, gücü düşmürdü yada, 
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Ancaq tay tutulurdu Kərkədana. 

Mən də Filə oxşayıram baxın bir, 

O da elə mənim kimi yeyəndir. 

 

TOP 

Üfürdülər topdan bir şey çıxmadı, 

Şişsə də bir mətləb hasil olmadı. 

Onun başına qapaz vurmayınca, 

O yerindən tərpənmədi, qalxmadı. 

 

BĠRQIÇ  STUL 

Stulun bir qıçı dilə tutdu onu, 

Əziz dostum sən neynirsən dörd qıçı, 

Elə mən təkdə səni saxlayaram. 

Stul tək qıça inanıb razılaşdı, 

Çox keçmədi ki, o sınaraq aşdı. 

 

ACGÖZ ĠLAN 

Yatağan İlan çalmazdı qəti, 

Tək udmaq idi onun niyyəti. 

Quzunu uddu heç kəs görmədi, 

Qoyunu uddu doymadı gözü. 

Öküz udanda partladı özü. 

 

QARATĠKAN 

Qara tikan dedi: - Məni, 

Calaq etsəz vələsə, 

Tez gələrəm həvəsə, 

Ucaldaram başımı 

Ataram kolun daşını. 
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DĠġĠN ġĠKAYƏTĠ 

Çürük diş kəlbətindən yazırdı, 

Həmişə ona qəbir qazırdı. 

Zorakılığa kim son qoyacaq? 

Kim onu metalloma verəcək? 

Axı biz ağıza olmuşuq aşıq 

Ona veririk gözəl yaraşıq. 

 

BÜLBÜLÜN YUBĠLEYĠ 

Bülbülün əlli yaşı tamam oldu 

Əlli illiyi yubiley edildi. 

Qarğa dedi: - Bəxtəvərdi, bəxtəvər. 

Yəqin yuxarılarda adamı var. 

Əlli yaş nədi yubiley edirlər. 

Mənim üç yüz yaşım var yan gedirlər. 

 

ƏSLĠNƏ DÖNÜKLƏR 

Südü qatıq etməmiş maya, 

Deyirdi o, mənim mayamdı. 

Elə ki qatıq oldu o süd 

Dedi: - Maya mənim dayəmdi. 

 

YALTAQ TÜLKÜ 

Boz Tülkünün gücü çatsaydı, 

O qurdu yeməyə hazırdı. 

Ancaq indi o Canavara, 

Yağlı tərifnamə yazırdı. 
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CANAVAR, TÜLKÜ VƏ CAQQAL 

Tülkü, Çaqqal və Canavar 

Əhdi peyman bağladılar. 

Onlar möhkəm dost oldular. 

Tülkü bir dana qovladı 

Qurd dananı parçaladı, 

Yedi onlara vermədi, 

Dostluq beləcə pozuldu. 

 

ULAQ VƏ ÖKÜZ 

Ulaqla Öküz dost idilər, 

Meşədə yeyib gəzirdilər. 

Kökəlib ətə dolmuşdular. 

Eşşək anqırmaq  istəyirdi. 

Öküz: - Belə etmə amandı. 

Qanmaz uzunqulaq anqırdı. 

Onları tapıb apardılar. 

Bədbəxt öküz cütə qoşuldu 

Ulağa ağır yük vuruldu. 

 

TÜLKÜ VƏ QURD 

Tülkü tələdə quyruq gördü 

Qurdu aldadıb tora saldı. 

Quyruqla özü faydalandı. 

 

TÜLKÜNÜN HĠYLƏSĠ 

Meşəyə təzə bir aslan gəlmişdi, 

O heyvanlara qənim kəsilmişdi. 

Tülkü dedi: Ağa quyudakı Aslan 
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Deyir mən onu parçalaram asan. 

Aslan bağırdı, onu mənə göstər. 

Tülkü Aslanı quyuya tərəf apardı 

Aslan öz əksini görüb bağırdı 

Özün quyuya ataraq boğuldu. 

 

DOSTLAR 

Dəvə, Tısbağa, İlan yem axtarırdılar, 

Onlar gəzərkən bir yağlı fətir tapdılar. 

Dedilər kimin yaşı çox olsa o yesin. 

Onlar yaşlarını çox-çox böyük dedilər. 

Sizlərə baxanda Dəvə uşaqdı demək, 

Uşağa lazımdı yağlı fətiri yemək. 

 

DOSTLARIN KÖMƏYĠ 

Maral, Qarğa, Kəsəyən dost idi, 

Yazıq Maralı ovçu güdürdü, 

Axır ki, Maralı tora saldı. 

Qarğa onun yerini öyrəndi, 

O kəsəyəni ora apardı, 

Kəsəyən toru dişiylə kəsdi. 

O Maralı ölümdən qutardı, 

Bax əsil dostluq buna deyərlər. 

 

TÜLKÜNÜN BĠCLĠYĠ 

Ay balam buraxın getsin, 

Nəyə lazımdı bu tənqid. 

Ondan açılmır gözümüz, 

Aramızda pis olarsa, 

Başa salarıq özümüz.  
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TÜFEYLĠLƏR 

Eşşək arısı öyünürdü, 

Zəhmətkeşdi mənim dostlarım. 

Bal arısı çoxlu bal verir, 

Onun zəhməti bəhrə verir. 

O, heç söz açmırdı özündən, 

Qaçırdı tüfeyli sözündən. 

 

ÇÖMÇƏ ġƏRTĠ 

Daha qatıb qarışdırmaram,  

Qaşıq, kəfkir dalaşdırmaram. 

Qəbul edin bircə şərtimi, 

Aralıqda gəzim nər kimi. 

 

KEÇĠ ġƏRTĠ 

Ağaçları gəmirmərəm,  

Çıxmaram minbir oyundan, 

Məni artıq bil qoyundan. 

 

HÖRÜMCƏK 

Həmişə pusquda durur, 

Ona-buna tor qurur. 

Öz toruna özü düşsə də bəzən, 

O, əl çəkmir bu xəyanətindən. 

 

TƏPƏNĠN PAXILLIĞI 

Gəlib dedilər daq haqda, 

Gileyləndi alcaq təpə. 

Dağ yolunu azıb bərk gedir, 
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O, az qala Allahlıq edir. 

O, illab çıxarıb ağını, 

Kəsəcək günün qabağını. 

 

BALIQ 

Pullu balıq suda yosun yeyirdi, 

Pulu olsada xərcləyə bilmirdi. 

 

QAġIĞIN LOVĞALIĞI 

Qızıl suyuna çəkiləndən qaşıq, 

Deyirdi mən yaraşığam, yaraşıq. 

Məni isti suya salma solaram, 

Bu gözəlliyim, zərifliyim itər. 

İndi mənim yerim servantdır ancaq, 

Uzun illər boyu olmuşam qaşıq, 

İndi isə yaraşığam, yaraşıq. 

 

QURBAĞA VƏ HACILEYLƏK 

Qurbağa lovğalandı, 

Kimin başında gözü olar,  

Mənim başımdadır gözüm. 

Hacıleylək dedi: 

- Sənin ağlın yoxdur, 

Başda göz yox ağıl olar. 

 

QATIRIN CAVABI 

Qatırdan soruşdular: 

- Atan kimdir? 

O, biraz susub, 

Sonra dedi: - Anam atdır. 
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LEYLƏYĠN HAKĠMLĠYĠ 

Leylək quşların uçuşuna, 

Onların yeriş, qaçışına,  

Göz qoyub hakimlik edirdi. 

Çöl ördəyi ilə çöl qazı, 

Xoşuna gəlmədi leyləyin. 

-Eynəklərin çıxarıb onlar, 

Qıçı, dimdiyi qısadır. 

 

XƏFĠF VƏ SAZAQ KÜLƏKLƏRĠ 

Xəfif külək əsir yayda, 

Sərinlədir ürəkləri. 

Qışda əsir sazaq külək, 

Evi edir ələk-vələk. 

 

KÖSTƏBƏK 

Köstəbək yer eşəndi, 

Yolu əyri keçəndi. 

Yığdığını gizlədər, 

Yığdığı üzə çıxır, 

Axırda özü batır. 

 

ĠT ARISININ ġƏRTĠ 

İynəmlə heç kimi sancmaram, 

Siz olan tərəfə uçmaram. 

Üstümdən götürün it adın, 

Tərifləməyin balın dadın. 

 

DOVġANIN ġƏRTĠ 
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Atıram qorxaqlığın daşını, 

Bu şərtlə tüfəngləri məhv edin. 

Zalım ovçuları da dəfn edin. 

 

PAXILLIQ 

Lüğətgən silinərəm mən, 

Heç kəsə deməsəz əhsən. 

 

XUDBĠNLĠK 

Cəmi işlər çıxsın sıradan, 

Tək mən qalım bir də yaradan. 

Yox heç yaradan da qalmasın, 

Dünyada şərikim olmasın. 

 

XƏSĠSLĠK 

Xəsislik səkkiz hərfdən olmağına, 

Ömrü uzunu heyfsilənirdi. 

 

ACĠZLĠK 

Pozan səni lüğətdən siləcəkdi, 

Qoy silsin yəqin belə məsləhətdi. 

 

ÜZLÜLÜK 

Üzlüyə: -  Bu dünyanı sənə verdik, 

Bəs yoxdu o dünya, o kimə qaldı? 

 

MÜFTƏXOR 

Danladılar Ayını bir gün, 

Dedilər: Müftəxor, tüfeyli. 

Ayı dedi: Bu deyil düzgün, 
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Müftəxor milçək, ağcaqanaddı, 

Tülkü, Çaqqal və Canavardı. 

Mən gönüqalınam, qanmazam, 

Haqlısız desəz anlamazam.  

 

ÜTÜ 

Ütünün üstündə olanda bir əl, 

Paltarlar çox gözəl ütülənər. 

Ütünün üstündə olmazsa bir əl, 

Altında paltarlar tüstülənər. 

 

ĠLANLA OTUN SÖHBƏTĠ 

İlan yamacda ota belə soylədi: 

- Niyə mənə yox, mal-qaraya yem olduz? 

- İstədik yeyilək ətə, südə dönək, 

İstəmədik ki, acgözlərə yem olaq. 

 

FĠL VƏ BALASI 

Filin fərsiz balası çəkirdi özünü, 

Hamıya sataşırdı, bilmirdi sözünü. 

Xortumunu dik tutub qürurla gəzirdi, 

Hələ desəm o xortumunda siqar da çəkirdi. 

Deyirdi iş nədir pulum ki, var xərcləyim, 

Allah ömür versin çox yaşasın “Paxanım”. 

Qoca fil balasına baxıb çox acıdı, 

- Elə bilirdim oğlum başımın tacıdı, 

Fərsiz oğul ataya zəhərdən acıdı, 

Qeyrətsiz oğlum Fil balası olsanda sən, 

Belə vəziyyətdə sən çaqqaldan da fərsizsən. 
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VƏZƏRĠ 

Düzdü biraz acıyam, 

Ancaq sağlamlığın tacıyam. 

Məni yeyənin ağzı, 

Acı olarsa əgər, 

Onda bala batırar yeyər 

 

ARI VƏ CIRCIRAMA 

Arıdan xəbər aldılar, 

Sən nə iş görürsən belə? 

-Sən deyən bir işim yoxdur, 

Ele-belə girələnirəm. 

Cırcıramaya dedilər: 

Bəs sən nə iş görürsən belə? 

Mən böyük işlər görürəm. 

 

ARMUDUN MƏSLƏHƏTĠ 

Cır armud gördü ucalır çinar, 

Dedi: - Bu gedişlə o göyə çatar. 

Bacarırsa o da meyvə yetirsin, 

O da mənim qədər armud gətirsin. 

 

TÜLKÜ VƏ DƏLƏ 

Dələ yalvardı tülküyə ki, 

Bizim Filə bir iş düzəlt. 

O, həm düzdü, həm də zəhmətkeş, 

Tülkü: - Düzlər demaqoq olar. 
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PAXILIN AQĠBƏTĠ 

Söhbət açıldı günəşin nurundan, 

Dənizin geniş və dərinliyindən. 

Axar bulağın azalmaz suyundan, 

Söhbət getdi dağın əzəmətindən. 

Uca dağların yenilməzliyindən, 

Xain, paxıllar çərlədi tərifdən.  

 

ƏYRĠ MĠSMAR 

Əyri mismar bəyənmirdi kəlbətini, 

- O ki, qırıntı metal kimi əyridi. 

 

EYNƏYĠN LOVĞALIĞI 

Eynəyi çox təriflədilər, 

Zəif gözə nurdu dedilər. 

Heç bir zaman sınmasın onlar, 

Bu tərif açmadı eynəyi, 

- Çox kiçiltdiniz xidmətimi, 

Gözün nuru yox, özü mənəm.  

 

ÖRDƏK 

Hinində dən yeyən toyuğun, 

Ördək başına açdı oyun. 

Anbarda dən yeyəndə gördü, 

Tək mənim deyil hamınındı, 

Yesin ondan mənə nə dedi. 

 

YALTAQLIQ 

Yaltağın olsada əli-ayağı, 
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Getməz sürünər, sürünən sayağı. 

DÜZ VƏ ƏYRĠ XƏTLƏR 

Düz xətt elə düz gedir, 

O, əyilmir heç kəsə. 

Əyri onun üstündən, 

Keçirdi əsə-əsə. 

 

LOVĞA QARĞA 

Bülbül qondu budağa, 

Qarğanın səsi gəldi. 

O etdi qarr-qarr, 

Bülbül başın buladı, 

Tülkü bülbülə dedi: 

- Qardaş günümüz budu 

Qarğanı tənqid edən yoxdu. 

 

ƏT MAġINI 

Bıçağı kəsməyən ət maşını, 

Çox istər bülov daşını. 

 

TALANTSIZ ġAĠR 

Şair: kitablarımın, 

Cildi gərək zər olsun. 

O binəva demirdi, 

Əsərim əsər olsun. 

 

QƏRƏZLĠ ADAM 

Təriflənən bir kitabı, 

Qərəzlidən soruşdular: 

- Səncə necədir bu kitab? 
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- Nə deyim gərəksiz deyil, 

Kitabdı da çox pis deyil.  

 

SƏRÇƏ 

Sərçə baxdı bülbülün əsərinə, 

Lələyini qoparıb xəyala getdi. 

O, cəhcəyi bülbül məndən öyrənib, 

Qarışdırırdı cəh-cəhlə, cik-ciki. 

 

ZÜRAFƏ 

Zürafə oxumağı tamam etdi, 

Dedi: - Mən bilmirəm bu nə həyatdı. 

Axı nəyə lazım kitab oxumaq, 

Salın internetə orada baxaq.  

 

MEYNƏ QURDU VƏ ÇƏYĠRTKƏ 

Azad ömür sürsün deyə, 

Meynə qurdu qarışqanı, 

Çəyirtkəyə çox pislədi. 

Qarışqa həddini aşır, 

O, hər bir işə qarışır. 

Mən istəyirəm ki, yayam, 

O, oğru, əli əyridir. 

Nə edim, dilləmi deyim? 

Yoxsa köçürüm kağıza? 

Zərərli həşərata de, 

O, çox tez yayar aləmə. 

 

ÇÜRÜK DĠġ 

Çürük dişlər dedi: 
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- Kəlbətin atılsın, 

Metala qatılsın, 

Martına verilsin,  

Orda əridilsin. 

 

KOR YAPALAQ 

Gün tutuldu sevindi yarasa, 

Dedi: - günəş də getdi harasa. 

İndi gəldi bizim xoş anımız, 

Günəşdən də qurtardı canımız. 

 

MƏN HARDAYAM. 

Qazan deyir dibim dərindi, 

Çömçə deyir bəs mən hardayam? 

 

QABAN 

Qaban çəmənlikdən yan ötdü, 

- Kökü və bataqlığı yoxdu.  

 

ALAQOTU 

Baxçalar, bağlar sevir məni, 

Siz gülləri çıxarın atın. 

Onun yerinə məni əkin, 

Bülbüldən gizlədir ətrini,  

İstəmir yarının xətrini. 

 

ÜÇ GÜNƏ BIR YUMURTA VERƏN TOYUQ 

Toyuq yandı alışdı, 

Yumurtadan danışdı. 

Tərif gedir inəkdən, 
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Doqquz aydan bir doğur. 

Üç günə yumurtlayan, 

Toyuğun ad-sanı yox. 

 

ÇAQQAL 

Toyuq-cücə bol olsun deyə,  

Ac çakkal tövsiyyə edirdi. 

Yumurta yeməyin, haramdı, 

Boğazda ilişib qalandı. 

 

DOVġAN VƏ KĠRPĠ 

Kirpi gördü ki,  

Ağ dovşan krassvord edir,  

Boş vaxtı. 

Dedi: - Ay axmaq, 

Sən onu həll et, 

Ancaq iş vaxtı. 

 

EġġƏK ARISI 

Eşşək arısı veyil-veyil uçurdu, 

Bir iş görmürdü onu-bunu sancırdı. 

 

ARA VURAN QARĞA 

Sən dostunu göstər, 

Deyim ki, sən kimsən. 

Qarğasa deyirdi, 

Sən dostunu göstər, 

Sizi edim düşmən. 

  

 



Pələng, Şir və Ayı 

 

SAQQIZ 

Bilinmir tamı, 

Aldanır hamı. 

 

ġĠR VƏ QARIġQA 

Şir mağarasında rahatlandı, 

Qarışqa onu narahat edirdi. 

Aslan qorxub yuxudan hövləng qalxdı, 

Tülkü onun halına gülüb dedi: 

-Ey cəngavər qarışqadan qorxursan? 

Gədənin padşahın üstə çıxması, 

Çox-çox qorxuludur sözün əsası. 

 

SUDA AXAN KƏLLƏ 

Bir nəfər çayı seyr edirdi, 

Kəllənin suda axdığını gördü. 

Dedi: - Ay kəllə, sən kim olmusan? 

- Şah idim yaşardım izzət ilə, 

İndi olmuşam quru bir kəllə. 

Bu dünyada yoxdu ömrə vəfa 

Öləndə bir tutulur şah, gədə 

 

DƏVƏ VƏ BALASI 

Dəvə ağır yüklə səfərə çıxmışdı, 

Bala köşək yorulub, əldən düşmüşdü. 

Dedi: - Ana heç istirahət etmirsən, 

Həmişə uzaq yola yük daşıyırsan. 

- Savadsızam gücüm ancaq yükə çatır, 

Əzizim mənə baxma, oxu təhsil al. 
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Savadlı olsan Dəvə şahı olarsan, 

Qoca ananı əziyyətdən qurtararsan. 

 

BAġQASINI SEVMƏYƏNLƏR 

Uca göylərə baş vuran, 

Qartalı təriflədi. 

Dedi: - Baş vurur buluda, 

Ceyran kimi süzür göydə. 

Qaz dedi: - Çox tərif etmə, 

Tərifdə uzağa getmə. 

Qartallar üzə bilirmi? 

Gözünü süzə bilirmi? 

 

XORUZ VƏ TÜLKÜ 

Tülkü gördü xoruz ağacda banlayır, 

Dedi: - Ağaca niyə çıxmısan axı sən? 

- Sübhün namazını xəbər vermək üçün, 

Tülkü dedi: - Düş aşağı namaz qılaq. 

Sən tələsmə qoy mollamız gəlsin sonra. 

De, görək mollanız kimdir axı sizin? 

Bilmirsən kənd içrə gəzən qıllı köpək. 

Tülkü: - Mən gedim dəstəmaz alım.  

 

QAZIN ÖZÜNÜ ÖYMƏSĠ 

Göldə özünü öyürdü bir qaz, 

Suda üzürəm, yerdə qaçıram, 

Mən həyatımdam çox razıyam.  

Axı bütün qüşların şahıyam, 

Durna olarkən bu işdən agah, 

Dedi: - uzun-dıraz ağlı gödək, 
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Göydə şahin kimi uçursanmı? 

Yerdə ceyran kimi qaçırsanmı? 

Suda balıq kimi uzursənmi? 

Qaz utandı durnanın sözündən, 

O, uzaqlaşdı onun gözündən.  

 

AYI VƏ SĠÇAN 

Ağ ayı istirahət edirdi, 

Siçan onu çox incidirdi. 

Ayı onu öldürmək istədi. 

- Sən öldürməyib buraxsan məni, 

Vaxt gələr xilas edərəm səni. 

Ayı gülərək onu buraxdı, 

Ovçu ayını tora salanda, 

Siçan o toru doğradı, qırdı 

Ayının yaxşılığından çıxdı. 

 

BALADAN ġĠRĠN ġEY YOXDUR 

Quşların padşahı əmr etdi quşlara, 

Hər quş sevdiyi bir şeyi hədiyyə gətirsin. 

Hərə bir şey, Qarğa balasını gətirdi. 

Sah: - Sən niyə öz balanı gətirmisən? 

- Balamdan gözəl bir şey tapa bilmədim.  

 

DAġIN GĠLEYĠ 

Mən yaranandan daş olmuşam, 

Ələ-ayağa dolaşmışam. 

Çox yararsızam, çox kütbaşam, 

Toza-torpağa bulaşmışam. 

Mən qiymətsizəm çünki daşam, 
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Ağac: -  Sən öz qiymətini bil, 

Ağlama sən göz yaşını sil. 

Daş var adı dillərdə gəzir, 

Ev tikilir, heykəl düzəlir. 

Öz haqq yerini tapmayanlar, 

Günahı daş olmaqda görür. 

Səbrin olsun tələsmə sən, 

Gec-tez yerini tapacaqsan. 

 

BÜLBÜL VƏ SƏRÇƏ 

Gül bağında görüşdülər 

Sərçə ilə gözəl bülbül. 

- Mən oxuyum sən də dinlə, 

Sərçə cip-ciplə oxudu. 

Bülbül səbirlə dinlədi, 

Sərçə: - Hə, rəyini bilim. 

- Bu səs oxumağa yaramaz, 

Bil cip-cipdən nəğmə olmaz. 

O gündən sərçə ah çəkir, 

Deyir: - Bülbül sevmir bizi, 

O, cavanlara dağ çəkir. 

 

BALIQLARIN ġĠKAYƏTĠ 

Balıqlar lənət yağdırırdı tora, 

Çayda olan qarmağa-tora. 

Qarmaqla, tor düşmədi bizə, 

Görünməsinlər gözümüzə. 

Ancaq bilmirdi o yazıqlar, 

Torla, qarmaq necə atılır. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

 

TÜLKÜ FIL HAQQINDA 

Filin düzlüyün Tülkü, 

Qorxaqlıq adlandırırdı. 

Deyirdi, zorba cəsurdu, 

Güya ki, o haram yemir? 

Yalandı qorxmasa yeyer.  

 

QƏPĠK MƏSƏLƏSĠ 

Volqanı udmuşam otuz qəpiyə? 

Xeyr almışam kəsdiyim qəpiyə. 

 

SAĞSAĞAN VƏ QARĞA 

Sağsağanla Qarğa budaq ustdən, 

Dostlar zümzümə edirdi nəsdən. 

Yoldan ötən gözəl bir göyərçin, 

Söyləyin kimin gözəl səsi var? 

Bu vaxt bir-birinə baxdı quşlar. 

Dedilər ki, kimin adın çəkər? 

Quşların boyunları əyildi, 

O gündən araları dəyindi. 

 

QOYUNUN ĠSTƏYĠ 

Qoyun mən, mən demək istəyirdi, 

Ancaq “n”-də kəkələyirdi. 

Deyə bilmirdi “n” hərfini, 

“mə... mə..” deyirdi 

Düzəldə bilmədi səhvini.  
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METR 

Metrdən soruşdular, 

Santimetrlə qohumsunuz? 

O sənə çox oxşayır. 

Metr bağırdı, səhv edirsiz, 

Qohum-zad deyilik. 

Çox kiçikdi o qocaq, 

O, olsa-olsa 

Yüzdə bizim olar ancaq. 

 

ġAĠRĠN CAVABI 

- Yazdığın hekayə kitaba 

Düşməyib axı? 

- Mən onu Povest etdim, 

- Niyə salmırsız kitaba? 

Hazırlayıb vermirsən çapa? 

- Mənə elə gəlir ki,  

Tamamlanmayıb hələ, 

Bitməyib sonu 

İndi Roman etmək istəyirəm onu. 

 

TÜLKÜ 

Tülkü küsmüşdü arvadından, 

Niyə o öz məqaləsində 

Mənim adımı yazmır başdan? 

 

QAZAN VƏ ÇÖMÇƏ 

Çömçə yeni əsərini, 

Tənqidçi qazana verdi. 
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İçinə hədiyyə qoydu, 

Hələ dərkənar da yazdı. 

“Ən istedadlı şairə, 

Çox görkəmli tənqinçiyə” 

Qazan belə tənqid yazdı, 

“Elmimizdə yenilikdi, 

Sənətkarın bu əsəri” 

 

XORUZUN MAHNISI 

Xoruz əylədi ördəyi, qazı, 

Dedi: - gözəl bir mahnı yazmışam. 

Bu gün yüz yol oxumuşam azı, 

Oxudum çil toyuq gülüb getdi. 

- Bilmirsən çilin kardı qulağı? 

Mahnının uzaq getməz sorağı.  

 

REZĠN ƏLCƏK 

Rezin əlcəyi kim istəsə geyirdi, 

Əlcək sevincdən deyib-gülürdü. 

 

BADƏ DOSTLARI 

Badələr cingildədi, 

Dayandılar üz-üzə. 

Badələr doldu, daşdı, 

Qarınlar şişdi. 

Dostlar dalaşdı, savaşdı, 

Axırda qucaqlaşıb barışdı. 

 

ƏRĠZƏ, DƏRKƏNAR VƏ MÖHÜR 

Ərizə söylədi möhürə, 
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Məni salıblar get-gələ. 

Əzizim, iki gözüm dayı, 

Sən dərdimə çarə et barı. 

Çarə üçün bircə iş qalır, 

Küncündə bir Dərkənar olsun.  

 

CANAVAR XƏSTƏLƏNMĠġDĠ 

Boz canavar can verirdi, 

Kədərlənib ağlayırdı. 

Filə canı yanan çoxdu, 

Mən ölürəm baxan yoxdu. 

Qoyun ona belə dedi: 

Sənsiz həyat xoş görünür, 

Filsiz həyat boş görünür. 

 

ZÜRAFƏYƏ 

- Niyə boyun artmır sənin? 

- İstəmirəm qaldırdı səsin! 

- Artsada boyun bir arşın, 

Zürafə başıdır başın. 

 

QÜRURLU CÜCƏ 

Cücə qaza dedi:  

- Sən incitsən məni, 

Sahibim kəsər səni. 

Məni sevib əzizləyir, 

Həmişə bəsləyir. 

 

DƏLƏNĠN FĠLƏ ĠRADI 

Heyvanlar tərifləyirdi Fili, 



Pələng, Şir və Ayı 

Fil daim boy atır, tez böyüyür. 

Xortumu ilə özün qoruyur, 

Bu zaman sözə qarışdı Dələ, 

Onun quyruğu çıxmayıb hələ. 

 

ÖZÜNDƏN ARXAYIN TÜLKÜ 

Tülküyə dedilər: - Yazırlar səndən, 

Sən yenə də gizli hinə girmisən.  

Çoxlu sayda toyuq-cücə qırmısan, 

- Bu zamanda kimdi acından ölən, 

Heç görmüsünüz yazıyla düzələn? 

 

TƏBĠĠ YALTAQLAR 

İynə uşgüyü yanladı, 

Belə ağ olmaq nə lazım, 

Lap çil-çil olmaqdı arzum. 

 

MEYMUN VƏ MARAL 

Meymun Maralı görüb, 

Ağız büzüb yan keçdi. 

Buna gözəl deyirlər, 

Başda da buynuz olar? 

Daim gəzir avara, 

O məndən uzaq ola, 

Oxşamayım marala. 

 

TĠKAN KOLUNUN ARZUSU 

Tikan paxıllıq edirdi palıda, 

Az qalır ki, başı dəyə buluda. 

Qaldıran olsa mən də ucallam, 
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Çiyələk dedi: - Qalxsan nə edərsən? 

- Günəşdən işıq alaram şişərəm, 

Tikanımla gündə yüz göz deşərəm.  

 

YABANIN ARZUSU 

Yaba dedi: - Məndən balacalar, 

Kefə baxırlar çəngəl adıyla. 

Şux gözəllərin əlində gəzib, 

Əylənir onlar ağız dadında. 

 

DURBĠN 

Durbin uzağı görür, 

Buna söz ola bilməz. 

O əllərdə olmasa, 

Heç bir işə yaramaz.  

 

QOHUMLUQ 

Dirrikdə hamı tərif edirdi, 

Söhbətlər çuğundurdan gedirdi. 

Zilx dedi: - Şəkər var sinəsində, 

Turpla Kələm ona qohum çıxdı. 

Tərifin eşidən tərəvəzlər, 

Əlini sıxdılar, qohum çıxdılar.  

 

TOYUĞUN CAVABI 

Toyuğa: - Sən niyə göyə qalxmırsan? 

Görürük sənin güclü qanadın var. 

- Mən qazlar kimi qalxaram göylərə, 

İstəsəm baş vuraram ənliklərə, 

Əfsuslar olsun ki, işlərim çoxdu, 
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Ənliklərə qalxmağa vaxtım yoxdu.  

 

MODABAZLAR 

Lələyini kəsdirdi Tovuzquşu, 

Bilin indi moda belədi dedi. 

Kim gördüsə tanımadı o quşu, 

Görənlər bilmədilər o nə quşudu, 

Toyuqdu, Qazdı yoxsa Tovuzquşudu.  

 

BALIĞIN LOVĞALIĞI 

Balıq dənizdə üzdü lal kimi, 

Səssiz dalandı əhli-hal kimi. 

- Bir kimsə məni sözlə vurmayıb, 

Səsimə lugaz edən olmayıb. 

Dərinə cumub, özünü öydü, 

Lovğa-lovğa danışanı söydü.  

 

NƏZAKƏTLĠ TÜLKÜ 

Hiyləgər tülkü girdi hinə, 

O, salam verdi sinə-sinə. 

Sizləri xoş gördük əzizlərim, 

Yaxın gəlin birinizi yeyim. 

 

PUL DÜġGÜNLƏRĠ 

Hər şeyi pulda görənlər, 

Hava haqda fikir dedi: 

- Hər şeydən ucuzdu hava, 

Onu pulsuz almaq olur. 

 

LƏLƏK 
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Lələk öydü özünü, 

Dedi: - Klassik şairlər 

Mənlə deyib sözünü. 

 

QĠYMƏKEġ 

Qiyməkeş qaldırdı başını, 

Söylədi əti didir ət maşını. 

Niyə o qıcayır dişini? 

Görür qiyməkeşin işini. 

 

GÜZGÜ VƏ MEYMUN 

Meymun güzgüdə əksin görüb, 

Mən niyə eybəcərəm deyib, 

Qəzəblə güzgünü sındırdı. 

Güzgüdən sonra öz-özünə, 

Sir-sifətim nə tez düzəldi. 

 

ÖRDƏK VƏ QAZ 

Hinin müdiri yaşılbaş ördək, 

Süb tezdən yuxudan durdu hövləng. 

Ona iki ərizə verdilər, 

Bir Toyuqdan, bir də Hinduşkadan, 

- Ağa dəndən korluq çəkirik, 

Bizə az dən verirlər doymuruq. 

Ördək dedi: - Müavini Qaza 

Sənin fikrin nədi nə edək? 

Toyuq dinməz, Hinduşka çox sərtdi, 

Tapşır Hinduşkaya dən verilsin.  

 

PORSUQ VƏ MEġƏBƏYĠ 



Pələng, Şir və Ayı 

Porsuq yuxudan durub, 

Yem axtarır özünə. 

Palıd dəydi gözünə, 

Mat qalmışam mən buna, 

Barı yoxdu palıdın, 

Aləmə yayıb adın.  

Meşəbəyi söylədi:  

- Sənin dərdin yeməkdi, 

Palıdsa əzəmətdi. 

Gözoxşayan meşəyə, 

Palıd verir yaraşıq. 

Onun hər budağının, 

Kəsilən gövdəsinin, 

Zər qiyməti bəllidi. 

Gəl sən dərk elə bunu, 

Ay yazıq qarınqulu. 

 

GƏNƏNĠN ZƏLĠYƏ SÖZÜ 

Dostum bir vəzifəyə getsən, 

Məni unutma çək yanına. 

İkimiz bir yerdə işləyək. 

Mənə yarım akladda bəsdi. 

Başqası xəbər tutunca, 

Bizlər qan sorarıq doyunca.  

 

QUQUNUN FƏNDĠ 

Ququ sərçənin tərifini, 

Farş edirdi ellərə, aləmə. 

Bülbüldən söz düşən zamansa, 

O, susurdu, batırdı yasa. 



Əşir Bəşiroğlu 
 

51 
 

Bilirdi üstündü sərçədən, 

Bülbüldən danışarsa əgər, 

Onda o, tez çıxar cərgədən. 

 

AYI VƏ ZÜRAFƏ 

Ayı oyanmışdı qış yuxusundan, 

İş gəzirdi, soruşur dostlarından. 

Zürafə: - Ayı nə iş istəyirsən? 

Könlündən keçən bir iş varmı sənin? 

- Arı pətəyinə xidmətçi qoyun, 

Onların başına açım min oyun. 

 

BEYĠN, BAġ VƏ DĠL 

Boğazdan yuxarı söz danışanda, 

Mən özümdə utanıram o sözdən. 

O sözü mənə beyin yox dil deyir, 

Dilə söz başdan, beyindən gəlirsə, 

Onda o sözü de çəkmə qüssə. 

Dilin beyinlə əlaqəsi yoxsa, 

Onda yaxşı olar ki, o dil susa. 

Mən dillənəndə boğazdan yuxarı, 

Onda olmur o sözümün tutarı. 

Deyirlər bu boşboğazın biridi, 

Onu dinləyən də onun tayıdı.  

 

BAĞBAN VƏ ALAQOTU 

Alaqotu: - Mən də bitkiyəm axı, 

Güya ki, yedim-dağıtdım bağı. 

Becərməyin, qulluq etməyin, 

Ancaq dəyməyin, qoyun yaşayım. 



Pələng, Şir və Ayı 

Bağban çox sərt cavab verdi ona: 

Sənə tarlada yaşamaq ardı. 

Sən olan yerdə güllər açılmaz, 

Açılanların da ətri olmaz. 

 

ULAQ YAYLAQDA 

Dostları hörmət etdi ulağa, 

Onlar onu gətirdilər yaylağa. 

Göy çəmənlikdə otladı ulaq, 

Sonrada apardılar Bulağa. 

Soruşdular necədi buralar? 

- Çox kasıb yerdi, tapılmır qanqal. 

 

MĠLÇƏK HAQQINDA 

Biri əlində milcəköldürən, 

Vaxt-bivaxt milçəkləri qırırdı. 

Bir ürəyiyumşaq dözmədi, 

Bir buna baxın çox insafsızdı, 

Deyərək o nadan bağırırdı. 

Səhv edir milçək qoruyan nadan,  

Milçək ölməli, qırılmalıdır, 

Düzlüyün, təmizliyin naminə. 

 

KÖPƏK BALIĞI HAQQINDA 

Söz gəzirdi ki, köpək balığı, 

Çox fağırdı, həm də səssizdi. 

Heç kəs onun səsin eşitməyib, 

Kilkə sudan boylanıb bağırdı, 

O balığı sizlər tanımırsız, 

O, elə sakit-sakit yaşayır 
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Gizli kiçik balığı aşırır. 

 

QURD VƏ SƏRÇƏ 

Sərçə sual verdi qurda: 

Ovçular səni izləyir, 

Dərə-təpədə gözləyir. 

Onlar səndən nə istəyir? 

De, nədi günahın sənin? 

Qurd əsl mətləbi gizlətdi. 

Sərçəyə belə söylədi: 

- İzləyir xeyrinə görə, 

Qiymətli dərimə görə. 

 

TUTUQUġU 

Çox “Kitabsevərdi” Tutuquşu, 

Evində var müxtəlif kitablar. 

O, onlardan birini də oxumaz, 

Deyir: - Kitablar bəzək üçündür. 

 

SƏRÇƏNĠN SƏNƏTĠ 

- Sərçə sən nə edirsən? 

Sənin sənətin nədir? 

- Mən Qartalla bir yerdə, 

Uçuram mavi göydə 

- Qartal sənin dostundu? 

- Yox, ikimiz də quşuq. 

 

ĠYNƏ VƏ SANCAQ 

Sancaq qeybət edirdi İynədən, 

İynə deyir ki, paltarı tikir. 



Pələng, Şir və Ayı 

Üskük arxadan itələməsə, 

Heç bir iynə paltar tikə bilməz 

Arxadan itələnsə də sancaq, 

Sala bilmədi paltara yamaq. 

 

ÇƏYĠRTKƏ, CIRCIRAMA VƏ MĠLÇƏK 

Çəyirtkə, Cırcırama və Milçək, 

Arıdan qeybət edirdi gerçək. 

Arıya paxıllıq edirdi onlar, 

- Çiçəyi əzir, bağı kor qoyur. 

Arı onlardan xəbərsiz idi, 

Çiçəkdən zəhmətlə bal çəkirdi.  

 

QARĞANIN  SƏYĠ 

Qarğa gördü onun qırıltısı, 

Təsir etmir ətrafdakılara. 

- Gərək öz üzərimdə çalışam, 

Hər səhər uddu dağ havasından. 

Səhərlər içdi yumurtasından. 

Səsinin heç bir fərqi olmadı, 

Qırırltısısa qulaq batırdi.  

 

QUYRUĞUNDAN TƏLƏYƏ DÜġƏN 

Dələ quyruğu ilə öyünürdü, 

Quyruğuna baxıb səssiz gülürdü. 

Quyruq sevinc gətirirdi dələyə, 

Bir gün quyruğundan düşdü tələyə. 

 

ULAQ 

Ulaq kölgəsini görüb sevindi, 
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Görən bu kölgə hansı nərindi? 

 

ARI VƏ KƏPƏNƏK 

Arını görəndə sıxıldı, kəpənək, 

- Çox ardı dünyada avara yaşamaq 

Ancaq çəyirtgəni görəndə, kəpənək 

- Məndən də fərsizdi, mənə olar yaşamaq. 

 

TÜLKÜNÜN ARAYIġI 

Tülkü gözəl bir arayış almışdı, 

Onu oxuyanlar çaşıb qalmışdı. 

Arayışda yazılmışdı heç zaman, 

O, xoruz, toyuq yeməyib doğrudan. 

Arayışı oxuyan mat qalmışdı, 

Tülkü onu bir çaqqaldan almışdı. 

 

DABAN 

Ayaqqabıya daban saldılar, 

Bəstəboylar xeyli ucaldılar. 

Bəstəboy qadın ucaldım deyə, 

Ayaqqabını bərk vururdu yerə. 

 

FINDIQ 

- Ay fındıq niyə sənin, 

İçin  bom-boşdu belə? 

İnanmırsan özün bax, 

Sən gəl açıq danışaq. 

Gəl adını Fındıq yox, 

Eləcə qabıq qoyaq. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

 

 

BAYQUġ 

Çaqqal çox gözəl heyvandır, 

Ulamağa haqq verəndir.  

 

ĠġĠ VƏ ƏMƏLĠ 

Qurbağa: - Mən çalışıb, 

Bu gölü duruldacam. 

Gözəl tər-təmiz olsun, 

Bizim mavi gölümüz. 

Sözdə belə deyirdi, 

İşdə isə o özü, 

Suyu bulandırırdı.  

 

TÜLKÜNÜN YAĞLI DĠLĠ 

Söz yayılmışdı meşəyə, 

Bir tülkü ayını udub. 

Dediler bu yalan olar, 

Onun ki, kiçik ağzı var. 

O zorbalıqda heyvanı, 

Siz bilən o necə udar? 

Onu tanıyandan biri, 

Dili ilə udub dedi, 

Yağlı tülkü dili ilə. 

 

DOVĞA 

Daşdı qazandan töküldü dovğa, 

Sonra lovğa-lovğa danışdı dovğa. 

Dedi: - Mən hamıya can yandırıram, 
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Taxta çömçəni də dolandırıram.  

 

DĠYĠRCƏK 

Diyircək özün oxşatdı Qlobusa, 

Dedi: - Ondan nəyim əksikdi mənim? 

Elə o da mənim kimi fırlanır, 

Niyə o, məndən üstün olsun? 

 

SƏRXOġ AYI 

Qəzəbləndi arvadı, 

Bir gün sərxoş ayıya. 

Bu halın zəhlə tökür, 

Atmasan bu arağı, 

Boşanacam onu bil. 

Ayı dedi: - Ay arvad, 

Qoyma məni əlacsız. 

Bu ürəyim matordu, 

İşləmir yanacaqsız.  

 

ƏHƏNG DAġI 

Söylədi əhəng daşı, 

Mən yanıb alışıram. 

Odlara qarışıram. 

Su gələndə qorxuram, 

Odu söndürən su da, 

Məni yandırıb-yaxır. 

 

ġÜġƏ 

Şüşə özün çırpdı daşa ki, 

Çevrilib dönsün almaza. 



Pələng, Şir və Ayı 

Ona fikir verən olmadı, 

Tezcə yığdılar həkəndaza.  

 

SƏRÇƏ ƏDƏBAZLIĞI 

Sərçənin civ-civi təriflənəndən, 

Yerə-göyə sıxmırdı o vaxtdan. 

Özündən böyüyə vermirdi “Salam”, 

Deyir: - Onlar “Salam” versin mən alım.  

 

TOYUQLA FƏRƏNĠN SÖHBƏTĠ 

Ağ fərə toyuqdan soruşdu: 

-  Düzdümü tülkü hiyləgərdi? 

- Yazıq tülkünün adı çıxıb, 

Mən elələrini görmüşəm ki, 

Etdiyini tülkü edə bilməz. 

 

AYI VƏ BAL 

Ayı: - Kitab oxuya bilmirəm, 

Amma vərəqlərə bal sürtsələr. 

Gecə-gündüz onu vərəqlərəm, 

Həmin balı tərtəmiz yalaram. 

 

ÇANAĞINI BƏYƏNMƏYƏN TISBAĞA 

Asta gələn tısbağaya dedilər: 

- Ləng yeriyirsən, ağır tərpənirsən. 

O saat çanağını verib nişan 

Dedi: - Çanaqdı məni məyus edən, 

Mən çiynimdə dünyanı gəzdirirəm.  

 

TISBAĞA VƏ ĠLBĠZ 
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İlbiz tısbağanı görüb dedi: 

- Bərk gedirsən hara tələsirsən? 

Gözü götürməyənə de bunu, 

Çaqqal, tülkü də məni qınayır, 

Deyir, tısbağa yerində sayır. 

 

QARATĠKAN 

Qaratikan çinarı təriflədi, 

Ucaboy, gözəl qamətlidi dedi. 

Dalda da çinarı lağa qoyurdu, 

Bar vermir bir kəsə xeyiri yoxdu. 

 

SOL ƏL 

Sol əl tərif edirdi özün, 

Mən işgüzaram, zəhmətkeşəm. 

Çox qoçağam qonşum sağ əldən, 

Tez-tez qolunu əsdirirdi, 

Qolda saatı göstərirdi.  

 

KEÇĠNĠ ĠNƏK EDƏN 

Alim elmi əsər yazdı keçidən, 

Dedi: - Keçini inək edəcəm mən. 

Keçi bir müddət inək adı aldı, 

Südünə görə yenə keçi qaldı. 

 

LEYLƏK VƏ QARĞA 

Leylək qarğadan soruşdu: 

- Yanında varmı boş yerin? 

İşləyim qoz ağacında. 

- Qarğayadı boş yerlərin, 



Pələng, Şir və Ayı 

Kainat yerlipərəsdi. 

-Mən niyə arxada qalım? 

Ucalmısan yenə ucal, 

Çinarda öz yuvanı sal.  

 

QARĞA BƏ BÜLBÜL 

Qarğa yaxınlaşıb bülbülə, 

O, belə dedi, gülə-gülə. 

Bülbül yaman dil-dil ötürsən, 

Yəqin çox qonarar alırsan? 

Bülbül qarğaya belə dedi: 

- Məni oxudan həvəsimdi, 

Səs gülə xoş gəlsə bəsimdi. 

 

ULAQ 

Balasına baxıb sevindi ulaq, 

Balam da yekəlib eşşək olacaq. 

  

ÇADRA 

Çadranı elədilər astar, 

Niyə şalvara astar olum? 

İstərəm elə başda qalım, 

Bilmirdi ki, o bir səhv olub, 

O çadralar çoxdan atılıb.  

 

DAġ 

Daşdan soruşdular: 

- Nəyə yarayırsan? 

-Onu ustam bilər. 
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QABAQCIL 

Özünü işgüzar göstərmək üçün, 

O "İşgüzar" pambıq əkdi dibçəkdə. 

Dibçəyi içəri-çölə daşıdı, 

Özün öydü əməkdən danışdı. 

 

PƏLƏNG VƏ MARAL 

Pələng parçaladı maralı, 

- O, sənə hələ bu da azdı, 

Maral: -Günahım nədir axı? 

-Günahını boynuna almamaq.  

 

BEÇƏ 

Banlamağa başlayan beçə, 

Yatmırdı nə gündüz, nə geçə. 

Daim vaxt, bivaxt banlayırdı, 

Elə "quq-qulu-qu" edirdi. 

 

QOZ QURDU 

Qurd qozun için, 

Tamam yeyib qutardı. 

- Boş qabığı neynirəm? 

İş-gücümə gedirəm. 

 

TOYUQ VƏ BEÇƏ 

Toyuq: - Niyə məni yoxlamırsan? 

Sən mənim yumurtamdan çıxmısan. 

Beçə: - Ana qınama beçəni sən, 



Pələng, Şir və Ayı 

Vaxtım yoxdu, sən ürəyimdəsən. 

 

XUMAR BAġ 

Baş düşünmürdü, sərxoş olurdu, 

Əllər onun tükünü yolurdu. 

Ayıltmaq istədi ayılmadı, 

O, düşünmürdü, xumar olurdu. 

 

NEYLON 

Neylon danışdı möhkəmliyindən, 

Mən dəyanətliyəm parçalardan. 

- Bilmirsən? Mitil möhkəmdi səndən.  

- O, mən zərifəm dedi, pərişan, 

Sonra çit parçanı verdi nişan. 

 

ÇAQQAL 

İclasda tənqid edildi çaqqal, 

Meşədə qəmli uladı naqqal. 

Hər yana şikayət etdi nadan, 

Demişdilər keç çaqqal adından.  

 

MĠLÇƏK VƏ QARTAL 

Yerdən göyə baxanda milçək, 

Qartalı özü boyda gördü. 

Özünə və qartala baxıb, 

Mən hardayam, o hara qalxıb. 

 

KĠBRĠT ÇÖPÜ 

Bir kibrit çöpü aləmi yandırır, 

Özü qaçıb başın daldalandırır. 
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AYAQQABININ GĠLEYĠ 

Ayağa geyəndə gileylənirdi, 

Sahibim nə çox zülm edir mənə. 

Evə qoyanda da gileylənirdi, 

Tamamilə gözdən salıblar məni. 

 

SƏRÇƏNĠN PAXLLIĞI 

Sərçə paxıllıq edirdi qartala, 

Deyirdi: -Dünyada bircə arzum var 

Mənə nə cəza verirlər versinlər, 

Təki qartal kiçilib sərçə olsun. 

 

NANKORLAR 

Belə yaşamağın nədi mənası? 

Nə suyu təmizdi, nə də havası. 

Demə davası ayaqqabıdanmış. 

 

SARIMSAQ 

Sarımsaq ad aldı təbiətdə, 

Xörəklərdəki dadda, ləzzət də. 

Dedi: - Xörəkdə ətir saçıram, 

Süfrədə özümə yol açıram. 

Düzdü o süfrədə ətir saçdı, 

Amma iyindən çoxları qaçdı. 

 

MÜġDÜK 

Qiymətli metaldan düzəldi müşdük, 

Naxış vurub qızıl suya saldılar. 



Pələng, Şir və Ayı 

Ancaq yenə heç nəyə yaramadı, 

Zəhərli tütün sümürməkdən başqa.  

 

QOHUMBAZLIQ 

Sərçə oturmuşdu budaq başında, 

Göyərçin sərçəni tutdu dilə. 

- Olar yanında xalama bir iş? 

- Elə ikimizin ürəyi bir imiş, 

Mənim baldızım gündə zəng edir, 

Ona iş vermirəm ki, mən, 

Qohumbazdır deyər yoldan ötən. 

Ağ göyərçin zəng etdi sərçəyə, 

Əzizim mən xalamı göndərdim, 

Sən də tez ol baldızını göndər.  

 

ÜLGÜC 

Bilov götürmürdü küt idi ülgüc, 

Bərbər çox səy etsə də, vursa da güc, 

Tükü yox, dərini kəsirdi ülgüc. 

 

TUTUQUġU 

Tutuquşu yamsılasın bir kəsi, 

Hamı deyir nə gözəl gəlir səsi. 

Tərifləyərək çox talantlı quşdu, 

Ancaq kimin-kimdən xoşu gəlməsə, 

Ağız dolusu deyirlər tutuquşu. 

 

LOVĞA QARĞA 

Qarğa yerə, göyə sığmırdı, 

Hara gəldi ora cumardı. 
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O hamıdan tərif umurdu, 

Balam yerdən çıxmamışıq ki, 

Bizdən karsızı təriflənir, 

Niyə bizim adımız yoxdu? 

 

GÖRÜNƏN GÖRÜNMƏYƏN XALLAR 

Qoşa xal vardı belində, 

Bir kimsə onu görmürdü. 

Ancaq üzündə bir xal vardı, 

O həmişə təriflənirdi. 

 

TÜLKÜ VƏ DƏLƏ 

Dələ tülküyə belə söylədi, 

Bu gün ovçu zəng etmişdi mənə, 

Deyir: - Qızı ver mənim oğluma, 

Sən nə deyirsən, fikrin nədi? 

Tüllkü: - Qızı versən qazanarsan 

Ovçudan yaxşı qohum tapılmaz, 

Nə sənə, nə də mənə toxunmaz. 

 

DOVġAN 

Dovşan qaçırdı 

- Dedilər niyə 

Qaçırsan axı? 

- O üç qulaqdan 

Birin kəsirlər dedi: 

- Sənin qulağın ki, ikidi, 

- Əvvəlcə kəsib 

Sonra sayırlar, dedi. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

 

 

AT VƏ MĠLÇƏK 

Milçək atı yandırıb yaxırdı, 

Arxasında, belində gəzirdi. 

Atın sahibi bu halı gördü, 

Milçəyə bir yağlı şallaq çəkdi, 

Bu qamçı atı yandırıb yaxdı. 

 

SƏRXOġ SĠÇAN 

Siçan çox araq içib sərxoş oldu, 

Arxadan pişiyin quyruğun yoldu. 

 

AYRANIN ĠġTAHASI 

Ayran çalxalandı nehrədə, 

- Axı niyə yağ olmuram mən? 

Nehrə dedi: - Xam xəyaldasan, 

Məgər bilmirsən sən ayransan? 

- Axı nə olsun ki, ayranam? 

İstəsən mən də yağ olaram.  

 

CANAVARIN ġÜBHƏSĠ 

Boz qurd çox baxırdı arxasına, 

Onun ürəyindən keçirdi ki, 

Soxula qoyun arxacına. 

Hey qıra, çoban hay qopardı, 

Qırammadı birin apardı. 

 

ÖZÜNDƏN RAZI QARPIZ 

Qarpız bəyənmədi tumunu, 
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Dedi mən:- qarpız doğulmuşam. 

Partlaram, çatlaram siz bilin 

Tum sözünü adımdan silin. 

 

KEÇƏNĠN PAXILLIĞI 

Xalı divardadı, biz yerdə, 

Mən yerə döşənmərəm bir də. 

Sözümdən dönmərəm ölüncə, 

Xalını yerə salım bircə. 

 

TOYUQ VƏ CÜCƏ 

Toyuq, necəsən mənim balam? 

Gecə yuxuda gördüm səni. 

Cücə civ edib gileyləndi, 

Sən yuxudan elədin məni.  

 

CĠNGĠLDƏYƏN  BADƏLƏR 

Badələr küskün-küskün durmuşdu, 

Qəmgin görünür neçəsi boşdu, 

Şərabla doldu yandı, alışdı, 

Bir-birinə vuruldu barışdı. 

 

QURBAĞA 

Quşlar şadlanıb, deyib, gülürdülər, 

Leyləyi tərifləyib öyürdülər. 

Leylək cəlddi ilanı boğub yeyir. 

Qurbağa: - Bic leylək aldadır sizi 

O başdan alıb sizin ağlınızı, 

İlanı qırır bizi özü yesin. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

 

 

ÖZÜNÜ ÖYƏN QAZ 

Qaz tərifləyirdi yumurtasını, 

İki toyuq yumurtası qədərdi. 

Sarısı iridi toyuğunkindən 

Ondan soruşdular dadı necədi? 

Qaz əsib-coşdu siz ağ elədiz ki... 

 

QARĞA VƏ BÜLBÜL 

Qarğa evləndi sarı bülbülə, 

Günlərimiz keçsin gülə-gülə. 

Bir neçə müddətdən sonra dedi: 

- Bu nə oxumaqdı, bu nə səsdi? 

Az cəh-cəh vur, az başını əsdi, 

Bir azdan sonra o yenə dedi: 

- Arvad sən məni qoyursan lağa, 

Oxuyanda heç demirsən qa-qa. 

Axı belə ər-arvadlıq olmaz, 

Vaxtdı ayrılaq, bizimki tutmaz. 

 

QARĞA VƏ SAĞSAĞAN 

Qarğa sağsağana belə söylədi, 

Əzizim məndə təzə xəbərlər var. 

Bülbül cəh-cəhindən pis deyil “qar-qar”. 

Mən gəzdim ağacları budaq-budaq, 

Mənə səssiz qulaq asdı yapalaq, 

-Bil, anadangəlmə kardı yapalaq. 

 

PLAġ 
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Plaş çətir gəzdirirdi başında, 

Yağışa dözdüm mən yazda, qışda. 

 

MĠLÇƏYĠN  ÖYÜNMƏSĠ 

Milçək qonmuşdu pələng yeyən ətə, 

Hər yanda danışırdı gedə-gedə. 

Şir, Pələnglə yeyib içməkdi peşə 

Dünən Şirlə girişmişdim bir leşə. 

 

KORAMAL VƏ TÜLKÜ 

Tülkü bic-bic gülərək 

Koramaldan soruşdu, 

İlan tutdu qurbağa, 

Onu udmaq istədi, 

Qurbağa qışqırırdı, 

Səncə hansı haqlıdı? 

Koramal fikirləşdi, 

Hər ikisi dostumdu 

Heç nə deyə bilmərəm. 

 

ARI VƏ KƏPƏNƏK 

Arıya dedi kəpənək: 

- Gülü etmə ələk-vələk, 

Nə olsun ki, bal verirsən, 

Sən gülşəni kor qoyursan. 

Arı: - Qərəzlidi sözün, 

Zəhmətdən uzaqsan özün. 

Tozlandırıram ağacı, 

Onlar bol məhsul verirlər. 

Balımdan isə insanlar, 
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İştaha ilə yeyirlər. 

Əməyimə qiymət verib 

Mənə də sag ol deyirlər. 

 

QURBAĞA SOYUQQANLILIĞI 

Çox soyuqqanlıdı qurbağa 

Yanmazdı heç kimin halına 

Biri ağlayanda gülərdi. 

 

TÜLKÜ VƏ DƏRĠSĠ 

Hamı rişxənd edirdi tülküyə, 

Onun özü dəyməz bir qəpiyə. 

Öləndə işlər döndü tərsinə, 

Yüz manat verdilər dərisinə. 

 

BATAQLIQ 

Tütək səsindən sevindi bataqlıq, 

Bitirdiyim qamış bar verir artıq. 

Qamışı mən bitirməsəydim əgər, 

Bəs tütəyi nədən düzəldərdilər? 

Bilmirdi insandı onu düzəldən 

Tütəyə güc, qüvvət, yaraşıq verən. 

 

GÖLÜN SĠMĠCLĠYĠ 

Göldən su istədi, sudan 

Ciyəri yanan göyərçin. 

- Bir damcı su ver içim. 

- Bu yaxınlarda bir çay var, 

Get suyundan doyunca iç. 
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ANONĠMÇĠ 

Ölüm ayağındaydı anonimçi, 

Çağırdı anonimçi yoldaşını. 

Dedi: Sən qoyma sənətimiz ölə, 

Yaz zəhər qat insanların aşına. 

Ancaq səndən bir xahişim var dostum, 

Qoyma ad yazıla məzar daşıma. 

 

ÇĠÇƏK VƏ DĠBÇƏK 

Gözəl bir dibçəyə qoyuldu, 

Çox-çox solğun bir çiçək. 

Dibçək çiçəkdən gözəl idi. 

Nəzər diqqət dibçəkdə qaldı, 

Münsiflərin mükafatını 

Çiçək yox, gözəl dibçək aldı. 

 

TISBAĞA 

Tısbağa başın çıxartdı qınından 

- Yatım, cücələr çıxmayıb hinindən. 

 

XƏBĠS 

Çirkin olduğu üçün iç dünyası 

Gözəl alınıb karikaturası. 

 

ATASININ KÖLGƏSĠNDƏ 

Dənədən bitən ərik ağacı, 

Həmi cır oldu, həm də ki, acı. 

- Atam peyvənddi, mən niyə cıram? 

Çəpərdə yox, bağda bitməliyəm. 
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GƏNDALAġ 

Çinar böyüyüb boy atırdı, 

Söyüd gözəl kölgə salırdı. 

Palıd meşədə ad alırdı. 

Bunları görən gəndalaşsa 

Qəm-qüssədən qocalırdı. 

 

FĠLĠN TƏSVĠRĠ 

Çox nəhəngdi, zorbadı fil, 

Yeriyəndə yer tərpənir. 

Onun burnu alnındadı, 

Külək vuranda o əsir. 

Onun dişi ordindadır, 

Dili lap boğazındadır. 

Ayı belə təsvir edir 

O belə tanıyır fili. 

 

ÜZÜQARA 

Söhbət açdı hər kəs öz əməyindən, 

Inək həm bala verirəm, həm də süd, 

Arı söhbət açdı bal verməyindən, 

Toyuq gündə bir yumurta verirəm. 

Ağcaqanad isə qızarıb-pörtdü, 

Mən isə qızdırma yayıram, dedi. 

 

KƏRTƏNKƏLƏ 

Kərtənkələ adətim yaxşılıqdı, 

O, gizli ilana zəhər verirdi. 
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CANAVARIN ÖLÜMÜ 

Canavarın ölümünə çoban gülürdü, 

Biri dedi: - Ölənə gülmək olmaz. 

Çoban qəşş edərək yenidən güldü. 

Canavar çox zülm edir qoyuna, 

O qoyunu salır min bir oyuna 

Onun ölümü bayramdı qoyuna. 

 

TƏKĠ  MƏNDƏN  ÖTSÜN 

Dovşanlar qonşu bostana girib, 

Kələmləri söküb yeyirdilər. 

Bostançıya xitabən dedilər: 

-Nə baxırsan? Halını pozmadan 

Mənim deyil, dovşan girən bostan. 

 

AĞILLI  MƏSLƏHƏT 

Dünya görmüş qara toyuq, 

Gəldi fərəsinə yavuq. 

Çalağandan qorxma qəti 

Bilirsən ki, o düşməndi. 

Unutmarsan ehtiyatı, 

Sən sayıq ol tülkülərdən. 

Gözlə ki, o min fənd ilə 

Səni keçirməsin ələ. 

 

TƏRĠF UMAN QURBAĞA 

Yox mənim qiymət verənim deyirdi, 

Vağ-vağı ilə zəhlə tökən alçaq 

Hamıdan tərif umurdu o ancaq. 
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TÜLKÜNÜN SUBAYLIĞI 

Yağlı yerdən qız tapmasam əgər, 

Subay gəzəcəm ölənə qədər. 

 

 

CANAVARIN GĠLEYĠ 

Boz canavar gileylənirdi:  

- Biz sürüyə girəndə niyə, 

Çobanlar cumur dəyənəyə, 

Qurdlar olsa da orda burda, 

Tənha qoyun yoxdu dünyada. 

 

DAĞ VƏ TƏPƏ 

Palıd çox tərif edirdi dağı, 

Təpə dözmədi pislədi dağı. 

- Başını dik tutmaq yaxşı deyil, 

Küknar dözmədi qarışdı işə 

Təpə qorxur dağın vüqarından 

Onun qar, boran, şaxtasından. 

 

QOZBELĠ QƏBĠR DÜZƏLDƏR 

Ayı bərk naxoşlamışdı, arılar vuran 

Burnu şişib böyük alma boyda olmuşdu. 

Dabanına batan qələm incidirdi. 

O yazığın hərarəti qırxa çatmışdı. 

Arvadına dedi: - Səni çox incitmişəm 

Əgər mən ölməsəm kobudluğu atacam, 

Səni incitməyəcəyəm, haram yeməyəcəm, 

Balalarıma yaxşı tərbiyə verəcəm, 
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Onları fil balası tək böyüdəcəm. 

Ayı danışa-danışa yuxuya getdi 

Gözlərinin açanda nər-nər nərildədi. 

Azar, bezar getmişdi, ayı sağalmışdı, 

Ancaq yenə ayı arvadını danladı. 

Uşaqlarını da incitməyə başladı 

O, ayı idi, ayı olaraq da qaldı. 

 

TÜLKÜNÜN ETĠRAFI 

Tülkü kürsüyə qalxıb özünü tənqidə keçdi 

Dedi: - Quyruğum gözəldi, ancaq bir az uzundu. 

Dərim gözəl xəzdi, ancaq palçıq dəysə paslanır. 

Da nədi mənim nöqsanım hafizəm çox korlanıb. 

Hə bir az nasazam, başım ağrıyır, gözüm görmür. 

Bilmirəm danışdığım doğrudu, yoxsa yalandı? 

Cəfəng danışma, əsl nöqsanı ört-basdır etmə. 

Danış gecələr hinə girib toyuq yeməyindən. 

Özünü fağır göstərib, ahu-zar etməyindən, 

Tülkü ah çəkib dedi: - Balam sizinki olmadı. 

Yaddaşım zəifdi, bütün nöqsan yadımda qalmır, 

Sizə dedim ki, bir az nasazam, başım ağrıyır. 

 

RƏNDƏ VƏ KƏRKĠ 

Kərkiyə şikayət edirdi rəndə, 

Daim işləyirəm qazancım hanı? 

Rəndənin qazancın kərki yeyirdi. 

Ona görə də kərki kəkələdi, 

Sənin işin budu da işləyirsən, 

Bu işdən sən nə qazanc istəyirsən? 
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ÇAYLA GÖLMƏÇƏNĠN SÖHBƏTĠ 

Çayla qonşu gölməçə qınadı onu 

Gecə-gündüz axırsan heç yorulmursan? 

Üstəlik də yüklə dolu gəmi çıxır 

Belinə, sənə çox ağır yükdü, onlar. 

Salları, qayıqları demirəm hələ. 

Sənin yerinə olsam ölərəm qəmdən. 

Mən sahildə ağa kimi yaşayıram, 

Bu guşədə mən uzanıb kef çəkirəm 

Çay dedi: - Axar su pakdı, mən də pakam. 

Xalqa xeyir verirəm, şöhrətlənirəm. 

Daim adım dillər əzbəri olacaq. 

Həmin o çay, elə indi də gur axır. 

Suyu axmayan çaylar mütləq quruyar. 

Haqdan gəlməyən istedad mütləq sönər. 

 

OVÇU 

Özünə arxayın bir ovçu ova çıxdı 

Ancaq tüfəngin vaxtında doldurmadı. 

- Ov yerinə hələ çox var, burda ov olmaz. 

Meşəyə girəndə əlik göründü ona, 

Tüfəngi doldurana kimi əlik qaçdı. 

Onu nə qədər axtardı tapa bilmədi. 

Qaranlıq düşdü, evə əliboş qayıtdı. 

O ovçu özünü qınamaq əvəzinə 

Haqsız yerə lənət yağdırdı öz taleyinə. 

 

ƏL ÇƏK  ĠNADINDAN 

Dostlar mənə deyir əl çək inadından, 

Haqlı olsan da sataşma ona buna. 
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Nə tapmısan nimçədə, çömçə, qazanda? 

Ayı da, qaban da,  tülkü də, çaqqal da, 

Canavar da, meymun da və koramal da. 

Tülkü yaltaqlığı nəyinə lazımdı? 

Sən yazırsan ayının qanmazlığından 

Ulağın fərsizliyindən, küt baltanın  

Kəsərdən, qurdun düzlükdən deməsindən. 

- Mən necə deməyim ki, qurd yırtıcıdı? 

Tülkü hiyləgərdi, ilan çalağandı. 

Mən neqativ hallardan necə yazmayım? 

Oğru, qulduru necə tənqid etməyim? 

 

HĠNDTOYUĞU 

Hind toyuğu gündə bir neçə kərə, 

Hirslənib özündən çıxırdı belə. 

Balaları ona, hirslənmə ana, 

Nə sənə, nə bizə toxunan yoxdu. 

Gündə özündən çıxırsan boş yerə. 

Lələk qabarır, dimdik şaqqıldayır, 

Axı əsəbdən öz başın ağrıyır. 

Hindtoyuğu coşdu, mən yalan, gerçək, 

Xoruzu, toyuğu qorxutmasam, 

Onda yaxşı tərbiyə almazsınız. 

Bu üsulu sizə də öyrədəcəm. 

 

ĠMZASIZ  MƏKTUB 

Xəbər yayıldı hinə qazı müdir qoyublar, 

O bizə bələddi, həm də hamıdan ayıqdır. 

Sözdən qəzəblənən xoruz qaza böhtan atdı, 

Imzasız məktub yazdı, bu qaz əli əyridi. 
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O hamıya çəp baxır, üzündən zəhər yağır. 

Əgər ona bir söz desən tez çıxır özündən. 

Yediyim dən tökülür gözümdən, çox qabadı. 

İmza həmişə həqiqət axtaran çox gözəl quş. 

Bu ara söz çıxdı ki, Hinduşqadı namizəd. 

Ona tay ola bilmız, xoruza çatdı xəbər. 

Qanadından lələk çıxarıb şər, böhtan yazdı. 

İmza haqq ədalət axtaran sülh sevər bir quş. 

Hə namizəd başqadı, Qunu deyirlər indi. 

Xoruz ondan da yazdı heç kəsilmədi ardı. 

 

BOġBOĞAZ QARĞA 

Qarğa daim qırıldayıb zəhlə tökürdü, 

Satqınlar, yaltaqlar onu tərif edirdi. 

Maşallah, bülbülü ötmüsən deyirdi. 

Təriflər onu məst etdi, hey qırıldadı. 

Zəhlə tökdü, sonra səsi də batdı, ad da. 

 

MEġƏDƏ SÖHBƏT 

Qaban, Dovşan və Pələng yol gedirdilər. 

Meşədən keçəndə meymun belə dedi: 

- Mən sizin dostluğunuza mat qalmışam. 

Qaban hara, Pələng hara, Dovşan hara. 

Dovşan dedi: - Biz bir yerdə işləyirik. 

Ayının oğlunun toyuna gedirik. 

Meymun: - Ayı bal, armud, üzüm, tut yeyir, 

Qaban palıd qozası, pələng ət yeyir. 

Dovşan tərəvəz yeyir, sizinki tutmaz. 

Dovşan Ayı müdirimizdi o toya, 

Biz getməsək Ayı bizi işdən qovar. 
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TORPAQ ARISI VƏ EġġƏK ARISI 

Bahar fəsli eşşək arısı ilə torpaq arısı, 

Gülşən bağında görüşüb, qucaqlaşıb öpüşdülər. 

Sonra pıçıldaşdılar onun nəyi bizdən artıqdı? 

Niyə hamı elə o bal arısını tərifləyir? 

İynəmiz bir, sancmağımız bir, vızıltı, dızıltı bir. 

Yəqin ki, dayısı var, gedək biz də dayı axtaraq. 

 

FĠLĠN ġAHLIĞI 

Fili şah qoydular meşəyə, 

Gözəl qayda-qanun yaratdı. 

Haqqı, ədaləti qorudu. 

Oğru, quldura cəza verdi. 

Tülkü, çaqqal ölkədən qaçdı. 

Alaq otu zəmidən çıxdı. 

Ağacqurdu gövdədən çıxdı. 

Zərərli böcək yerə batdı. 

Qurd sürüyə hücum etmədi. 

Zərərli göbələk bitmədi. 

Ayı pətəyə soxulmadı. 

Qaban ağac kökün eşmədi. 

Oğru-quldur cəzasın aldı. 

İşlərə o özü göz qoydu. 

Meşə çiçəkli bağa döndü. 

Vəzifədə fil olarsa bil, 

Qaratikanlar da açar gül. 

 

LOVĞALAR 

Bir məclisdə ayı öyürdü özünü: 
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- Boldu varım, dövlətim, arım pətəyim, 

Balı satanda bir ətək pul alıram. 

Tülkü dedi: - Çoxdu fərəm, toyuq-cücəm, 

Özgə çəpərlərdə də banlayır beçəm. 

İstəyən gəlsin onu qonaq edərəm. 

Çaqqal badəsinə araq süzüb dedi: 

- Yuvam doludu cücə, yumurta ilə. 

Dostlar tez olun gəlin qonağım olun. 

Ayı, tülkü, çaqqal özləri qazanmayıb. 

Alçaqlar başqaların çapıb talayıb. 

 

QURBAĞANIN ÖYÜNMƏSĠ 

Qurbağa özündən deyirdi, 

Kiçik böcəkləri yeyirdi. 

Göldə bir canlı da qoymaram. 

Uf demərəm bu göl qurusa. 

Qurbağa forsdan cırılırdı. 

Gedəndə özün əsdirirdi. 

Domba gözlərin süzdürürdü 

Gözü ağ-qaranı seçmirdi. 

Cana gəlmişdilər əlindən, 

Qəfildən onu uddu, ilan. 

 

QƏRƏZÇĠLƏR 

Quşlar yığılmışdı qazın ad gününə, 

Dostlar ad günündə qeybət edirdilər. 

Bir qaz: - Ördək bizimtək gəzmək istəyir. 

O biri: - O yastı-yastı gəzə bilməz. 

Başqası: - Xoruz heç qa-qa edə bilməz. 

Deyirlər toyuq saraldır dimdiyini, 
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O göldə bizim kimi üzmək istəyir. 

Bir qaz: - Hinduşqa sallayıb pipiyini, 

Addımbaşı qızır, şişirdir üz-gözünü. 

Biri, deyir gözəlçə Qu vürülüb özünə, 

Guya gözəldi, bəyənmir heç bir quşu. 

Sir-sifətdə oxşayır dəvəquşuna. 

Ad günü qeybət məclisinə dönmüşdü. 

Burda olmayanlardan qeybət gedirdi. 

 

AYI QANMAZLIĞI 

Ayı vurmuşdu, hamıya söz atırdı. 

Filə sataşdı, gəl xortumunu kəsək. 

Fil həya etdi, qanmır sərxoşdu dedi. 

Qarışqaya cırtdan sən yaman yeyirsən. 

Qarışqa dinmədi sərxoşdu dedi. 

Ayı özündən çıxmışdı zürafəyə, 

Boyun uzundu deyə məni saymırsan? 

Zürafə keflidi deyə dinmədi. 

Ayı hamıya sataşdı dinmədilər. 

Keflidir sabah gəlib üzr istəyəcək. 

Ancaq belə olmadı, sabah hamıya 

Dünən yaman vurmuşdunuz sözün dedi. 

 

TELEFON DANIġIĞI 

Qara toyuqla Sarı toyuq səhərdən 

Axşama kimi telefonda idilər. 

Onlar bir sözü dəfələrlə deyirdi. 

Arada bir su içib dən də yeyirdi. 

Qara toyuq: - Çox daş-qaş almışam. 

Sarı toyuq: - On xrustal almışam. 
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Qara toyuq: - O qədər neynəyirsən? 

Sarı toyuq: - Qabın nə ziyanı az. 

Qızıl boyunbağı aldım, - mübarək. 

Eynək almışam, çərçivəsi qızıl. 

Məgər görmür gözün? Yox fason üçün. 

Sırğamı görəsən yaqutdu qaşı. 

Onun cütü yarım kirvənkə gələr. 

Üzüyümün on beş qaşı var, on beş. 

Az bağışla, deyəsən yandı ütü. 

Vay-vay az yandırıb kül etdim əti. 

 

AYI VƏ MEYMUN 

Meşədə meymun min bir oyun çıxarırdı. 

Ağacları qırıb tökürdü, şənlənirdi. 

Ayı onu görüb dedi: - Pəhləvansan ki, 

Meymun daha da qızışdı, o qırdı, tökdü. 

Ayı da həvəslənərək girdi meşəyə, 

Cavan bir palıdı kök-köməcli qopardı. 

Bal arısı dedi: - Yalançı pəhləvanlar. 

Utanın meşəni viran eləmək olar? 

Hünəriniz var bir ağac əkib, bitirin. 

 

TĠMSAHIN  HĠYLƏSĠ 

Sudan çıxan timsah meşəyə baxıb, 

Hönkür-hönkür ağlamağa başladı. 

Onun ağlamağın eşidən ceyran 

Timsahın yanına gəlib hal tutdu. 

- Sənə nə olub, niyə ağlayırsan? 

Timsah ceyranı tutaraq dişlədi. 

Boğazın sıxaraq onu öldürdü. 
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ġĠBYƏ VƏ PALID 

Şibyə palıdın gövdəsində, 

Çoxdan yer etmişdi özünə. 

Dedi:- Mən yaraşığam sənə. 

Mən sənin belində kəmərəm. 

Yaraşığam, atlas məxmərəm. 

Palıd saya salmırdı onu. 

Belində tənbəl bəsləyirdi. 

Ağaca əngəl bəsləyirdi. 

Şibyə su, yem dərdi çəkməzdi. 

O müftəcə yeyib, yatırdı. 

Sanırdı yüz il yaşayacaq. 

Müftəxorun ömrü az oldu. 

Yazda palıd qabıq qoyanda, 

Şibyə qopub düşdü bir anda. 

 

QUYRUQ 

Tülkü pələngin quyruğu kimi, 

Onun arxasınca sürünürdü. 

Mən ölüncə səninlə olacam, 

Əgər sən varsansa şir, fil nədi? 

Pələng qılçasından yaralandı. 

Ölər deyə tülkü çıxıb getdi. 

Ancaq pələng ölmədi sağaldı 

Tülkü qorxudan əsərək öldü. 

 

QƏRƏZLĠ QARĞA 

Qarğa qəmli idi sərçə soruşdu: 

- De, görək, nə olub, niyə qəmlisən? 



Pələng, Şir və Ayı 

Deyirlər sağsağan məndən gözəldi. 

Qarr belə də iş olar? 

Sığırçın dedi: - De görək nə olub? 

Bülbülün səsini tərifləyirlər, 

Qarr belə də iş olar? 

Çox çəkirlər mənim sinəmə dağı. 

Qartalı bu qədər ucaltmaq olar? 

Qarr belə də iş olar? 

Qarğa haqlı tərif eşidən təki, 

Az qalırdı ki, ürəyi partlasın. 

Qarr belə də iş olar? 

 

QOCA TÜLKÜ 

Tülkü qocalıb əldən düşən zaman, 

Fərələr, becələr özü gəlirdi. 

Tülkünün yanına gəlmişik, bizi, 

Yeyərsən, qocalmısan çölə çıxma. 

Ördəklər də, qazlar da deyirdilər, 

Hansımızı istəyirsənsə tut ye, 

Hind toyuğu, gəlmişik bizi də ye. 

İstəyirsən qızart ye, ya bozart ye, 

Tülkü istədiyi quşu yeyirdi, 

Qoca tülkü çox gözəl yuxu görürdü. 

 

ATLA ULAĞIN DOSTLUĞU 

Atla ulaq çoxdan dost idilər, 

Onlar bir gün tarlada rastlaşdı. 

At gördü ulaq çox xarab olub. 

O çox arıqlayıb, əldən düşüb. 

Üzə vurmadı, hal-əhval tutdu. 



Əşir Bəşiroğlu 
 

85 
 

Ulaq ata sən çox dəyişmisən, 

Yalın ağarıb, üzün çil-çil olub. 

Sən lap qocalıb əldən düşmüsən. 

At ulaqsan, ulaq da qalmısan! 

 

EġġƏK ARISI 

Eşşək arısın müdir qoydular pətəyə, 

Özün xoşbəxt sayırdı, müavin axtarırdı. 

Bağda özünə müavin tapa bilmədi. 

Arılar dedi: - O cavan bal arısını, 

Özünə müavin seç, o çox çalışqandı. 

- O hələ çox cavandı, bu işi bacarmaz. 

Xeyli vaxt ötdü, müavinsiz iş getmədi, 

Yenə cavan arını məsləhət gördülər. 

Dedi: - Daha o qocalıb bir iş bacarmaz. 

 

QIRXAYAQ 

Qırxayaq sudan baş qaldırıb dedi: 

- O qurbağa zəhər verdi ilana, 

Suyu zəhərləyib bizi qıracaq. 

İmzasız məktub yazıb poçta atdı. 

Yoxladılar, gördülər ki, yalandı. 

Tısbağa: - Çox zəhmət çəkdin heç oldu, 

- Ay axmaq, qanlarını ki, qaraltdım. 

 

DƏLƏDUZ  XORUZ 

Bir gözəl xoruz dildən iti idi, 

O fərələrə eşq elan edirdi. 

- Sevirəm, sənsiz mən heçəm gözəlim. 

Sənsiz nə gecəm var, nə də gündüzüm. 



Pələng, Şir və Ayı 

Ağ, qara, sarı fərələri bir-bir 

Toruna saldı, qızıl rəngli xoruz. 

Hərəsindən iki cücəsi vardı. 

Sonra Qırqovulu tora salmışdı. 

Bir azdan sonra onu da atmışdı. 

Axırda Tovuzquşuna rast gəldi. 

Tovuzquşu da ondan bezib qaçdı. 

İndi xoruz qocalıb əldən düşüb, 

Neçə toyuqdan, quşdan balası var 

Ancaq bircə ata deyəni yoxdu. 

 

LOVĞA QARIġQA 

Qüvvətli bir qarışqa var imiş, 

Beləsi o vaxt az tapılarmış. 

O qaldırarmış iki arpanı. 

Böcəyin başını o qopararmış. 

Hətta hörümcəklə bacararmış. 

Onu tərifləyirlər hər yerdə. 

Lovğalıq onu çox üstələyir. 

Araba ilə şəhərə gedir. 

Bazarın yanında foks göstərir. 

Yarpaq qaldırır, arpa aparır, 

Mayallaq aşır, fikir vermirlər. 

O elə bilir fəğan eləyir, 

Qarışqa bu işlərdə yanılır. 

O ancaq özünü heyran edir. 

 

ALVERÇĠLƏR 

Malları şərik olan alverçilər, 

Alver edib çoxlu pul yığmışdılar. 
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Pul böləndə mübahisə etdilər. 

Elə bu vaxt evdə yanğın baş verdi. 

- Biri durun qaçaq sonra bölərik. 

- Gəlin əvvəlcə yanğını söndürək, 

Sonra isə gəlib pulu bölərik. 

- Biri pulumu verməsəz durmaram. 

O biri mənim də pulumu verin. 

Üçüncü də öz pulunu istədi. 

Onlar yanğına fikir vermədilər. 

Pullar ilə bir yanıb kül oldular. 

 

MƏLƏK CĠLDLĠ ġEYTAN 

Mələk cildli bir qadın gəldi, 

Bir müəssisədə mələyəm dedi. 

Göydən enmişəm, sizdə işləyəm. 

Ona hörmət edib çay verdilər. 

İşçilər qulluğunda durdular. 

Diz çöküb onun əlin öpdülər. 

Mələk bir müddət orda işlədi. 

Sonra o mələyin iş yerində 

Dava-dalaş oldu, dalaşdılar. 

Adamlar bir-birindən küsdülər. 

Sən demə mələkmiş ara qatan. 

O mələk donu geymiş şeytanmış. 

 

TÜLKÜ VƏ DOSTU 

Tülkü dedi: - Məni şərə salıblar, 

Deyirlər guya mən rüşvət almışam. 

Siz məni rüşvət alanda görmüsüz? 

Yox ağzında toyuq tükü görmüşük. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

ĠKĠ YALANÇI 

Yalançının biri dedi: - Mən qarpız 

Görmüşəm içində qoşa çay axır. 

Dərələrindəsə otlayır naxır. 

Mən körpü görmüşəm ondan 

Keçə bilmir yalançı, düzlər keçir. 

Qarpızdan danışan yalandı dedi, 

Körpü nə lazım, dayaz yerdən keçək. 

 

ĠT VƏ YOLÇU 

İki dost yolla gedirdi, 

Onlara iki it cumdu. 

Sonra itlərin sayları 

Artaraq əlliyə çatdı. 

Biri daş atmaq istədi 

O biri tərsikləndirmə 

Yolumuzu sakit keçək. 

Bu vaxt itlər sakitləşdi. 

Paxıllar nə görsə hürər, 

Hürər sonra sakitləşər. 

 

QARĞA VƏ ĠNCĠ 

Qarğa küllükdə eşələnirdi 

O, zibillik içindən bir inci tapdı. 

Dedi: - Bu çox gərəksiz bir şeydi, 

At peynindən bir arpa tapsam, 

Ondan min dəfə yaxşı olardı. 

Nadan inci dəyərin bilməzsə, 

O əşyalara boş şeydi deyər. 
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ĠT DOSTLUĞU 

Bir evdə ki, it saxlayırdılar, 

İkisinə də bir gözlə baxırdılar. 

Ancaq itlər daim dalaşırdılar. 

Onlar dost olmaq fikrinə düşdü. 

Elə bu vaxt aşbaz bir sümük atdı, 

İtlər sümüyün üstdə dalaşdılar. 

 

MAYESTRO LEYLƏK 

Leylək dimdiyini taqqıldadıb çalırdı, 

Quşlar dedi: - Elə bil ki, dirijorsan. 

Xahiş edirik arkestrə rəhbər ol. 

O əlinə çubuq aldı frak geyərək, 

Pultun arxasında qanadın çalaraq, 

Konsert verdi neçə-neçə salonlarda. 

Ad aldı, alqışlandı, uydu şöhrətə. 

Dedi: - Mən gərək çalmaqda da ad alam. 

Qazdan klarneti, sərçədən skripkanı aldı. 

Ağacdələndən təbili aldı, çaldı 

O mikrafonu mənə ver dedi bülbülə 

Bil ki, cəh-cəhi belə çəkərlər zilə. 

Belə maestro hər quşu əvəz etdi. 

Özündən həddindən artıq razı qaldı. 

Dirijorluğu unutdu, pultu atdı. 

Musiqi unuduldu, hamı dağıldı. 

Bunun əks-sədası yayıldı hər yana, 

Dedilər leyləyə pult tapşırmaq olmaz. 

 

AYININ TƏNBƏLLĠYĠ 



Pələng, Şir və Ayı 

Hamı zəhmət çəkib, işləyib, tər tökürdü, 

Quşlar, heyvanlar zəhmətlə işləyirdilər. 

Arı gül-çiçəkdən bal tədarük edirdi. 

Qarışqa qoymurdu yerdə bircə dən qala. 

Sərçə böcəyi, kirpi siçanı tuturdu. 

Xoruz səhər banlayıb xalqı oyadırdı. 

İpək qurdları da barama sarıyırdı. 

Hər kəs öz bacardığı işə yarıyırdı. 

Təkcə tənbəl ayı qış uzunu yatırdı, 

Sanki o həyatdan ayrılmış bir ölüydü. 

 

FĠL HAQDA 

Söz düşəndə fildən hamı ağızdolusu, 

Deyirdi: - O mərddi, zəhmətkeşdi, qoçaqdı. 

Sadə təbiətli, vüqarlı, qürurludu. 

Dağı dağ üstə qoyar, hamıya əzizdi. 

Səs gəldi yerdən ondan narazılar da var. 

Bəli var dedi, maral, tülkülər, çaqqallar. 

 

TƏPƏ 

Təpədən soruşdular dağdan fərqin nədi? 

Təpə belə söylədi: - Dağ qocadı, mən cavan. 

 

ƏLĠN DĠQQƏTSĠZLĠYĠ 

Əl sinidə düyü arıtlayırdı, 

Çəltiyi, sılıfı tapıb seçirdi. 

Bir ovuc düyünü dağıtdı, birdən, 

Süpürgə onları süpürdü, yerdən. 

 

XASĠYYƏTNAMƏ 
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Tülkü xasiyyətnamə istədi müdiri dələdən, 

Dələ ona dedi: - Sən özün yaz mən qol çəkərəm. 

Tülkü günlərlə kağız-qələmdəm kənar durmadı. 

Ancaq özü haqda bircə layiqli söz tapmadı. 

YALTAQ 

Yaltaq rəisinə baxaraq yataqdan dedi: 

-Rəis mən can üstəyəm icazə verin ölüm. 

 

SANCAQ 

Sancaq kaş düymə qırıla, 

Yaxada mənə yer ola. 

 

FĠL HAQQINDA ġAYĠƏLƏR 

Meşədə səs yayıldı ki, fil həddini aşıb, 

Qabağına keçəni xortum ilə öldürür. 

Meşədə heyvanlar ceyran, maral tir-tir əsdi. 

Tülkü canavarın yanına qaçaraq dedi: 

-Filin öhdəsindən ancaq sən gələ bilərsən. 

Sən çalış belənçi bir fürsəti əldən vermə. 

Gedək bütün heyvanları yığaq başımıza. 

Tülkünün bu hiyləsinə uymadı heyvanlar. 

Ceyran dedi: - Balalarımı elə qurd yeyib. 

Maral dedi: - Bizim nəslimizi o qurd kəsib. 

Əlik dedi: - İş-gücü elə parçalamaqdı. 

Tülkü dedi: - Siz keçənləri salmayın yada, 

İndiki zamanda ancaq o yetişər dada. 

Bütün heyvanlar, quşlar qəşş eləyib güldülər, 

Belə işlər Tülkünün hiyləsidi dedilər. 

 

ULAQ VƏ AYI 



Pələng, Şir və Ayı 

Ulaq ayıya sənsən meşənin yaraşığı. 

Heç kəsdə görməmişəm səndəki qanacağı. 

Mən necəyəm? Ayı zəndində yanılmamısan. 

 

ZĠYĠL 

Ziyil baxdı üzdəki qara xala, 

Yoxsa mənim yerimə göz dikmisən? 

 

ACGÖZ MEYMUNLAR 

Bütün meymunlar toplaşmışdılar, 

Onlar Şampanzeni səslədilər. 

Yatma gəl gəzintiyə çıxırıq. 

Şampanze nə gətirim özümlə? 

Bizdə azdı sən də araq götür. 

Onlar meşədə gözəl yer seçdi. 

Şampanze mən əti doğrayınca, 

Siz şişə yarayan çubuq kəsin. 

Aranqutan hamını topladı, 

Şiv, cavan budaqları qırdılar. 

Meşənin dili olsa ağlardı. 

Onlar meşəni kor qoydular. 

Ocaq çatıb kabab bişirdilər. 

Araq içib çalıb, oynadılar. 

Şüşəni daşa vurub qırdılar. 

Onlar çox oyunlardan çıxdılar. 

Məclisin axırı belə oldu. 

Bir tərəfdə qırılmış budaqlar, 

Bir yanda butulka qırıqları, 

Yanan budaq, sönən ocaq yeri. 

Meşəni qanlı görsə qan ağlar. 
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Belə bir mənzərəni görənlər, 

Bilir ki, burda meymun olub. 

 

 

CIRCIRAMA 

Cırcırama qarışqaya dedi, 

Acam, mənə bircə ovuc dən ver. 

Qarışqa mən güclə dən yığanda 

Sən kefə baxırdın ağaclarda. 

 

ĠġILDABÖCƏK 

İşıldaböcək görüb ulduzları, 

Dedi: - Göydə məni yamsılayırlar. 

 

QARACA 

Qaraca taxılın arasında yaşadı, 

Xəlbirdən keçincə taxıl adı daşıdı. 

 

DOVġAN VƏ DƏLƏ 

Dovşan dələyə dedi, şələquyruq, 

Sən əzizim, qohumum, dostumsan. 

Ağsaqqalım ol, elçi get marala, 

Dələ: - Axı sən əliyi sevirdin. 

Dovşan: - Maralın buynuzu var, 

Mən o kişinin kürəkəni olsam, 

Heç bir heyvan mənə sataşa bilməz. 

Dələ dedi: - O buynuzlara baxma, 

O buynuz vurmaq üçün gəlmir kara. 

Sən bil ki, maral hara, vurmaq hara, 

Balasın alırsansa deyim ona, 



Pələng, Şir və Ayı 

Dovşan: - Bir qədər gözlə getmə hələ. 

Yaşım azdı bir az da subay gəzim. 

 

 

MARAL VƏ CÜYÜR 

Meşə teatrında gəzirdi maral, 

Cüyür ona yaxınlaşıb belə dedi: 

- Həmişə ceyranla idin, indi təksən, 

Çoxdandır ki, mən ceyranla evlənmişəm. 

 

PĠġĠK VƏ DOVġAN 

Pişik dovşana dedi:- Mən pələngəm. 

Dovşan dedi: - Bunu sənə kim deyir? 

Boz siçan, dovşan gülüb ona dedi: 

- O cür yaltaqlar mənə də fil deyir. 

 

BĠÇĠLMĠġ OT 

Biçilmiş ot çürüdü rütubətdən, yağışdan, 

- Çürüyürəm, axı, ayrılmışam kökümdən. 

 

DƏLƏ 

Varlıdı deyə dələ ərə getdi tülküyə, 

Tülkü onun hər işin söz edərək danladı. 

Buna dözə bilməyən dələ sonda çərlədi. 

 

TOYUQ VƏ HĠNDTOYUĞU 

Toyuq Hindtoyuğuna dedi: 

- Boyunbağına bir söz ola bilməz. 

Sən geyiminə fikir ver, 

İndi kim qara lələk geyir. 
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(Söylədi acıqcan deyirəm). 

 

QARTAL VƏ CIRCIRAMA 

Cırcırama qartal haqda rəy söylədi 

Uçur da ... hamı kimi o da uçur da... 

 

ÖRDƏK VƏ XORUZ 

Ördək dedi: - Ay pipiyi qan xoruz, 

Hər işdə toyuq bacıdan gerisən. 

O, hinə də baxır, fərələrə də, 

Hələ cücələrə, beçələrə də, 

Hər işdə toyuq bacı birincidi. 

Xoruz hirsdən qızarıb kəkələdi: 

- Düz demirsən, mənim banlamağım var, 

Toyuq-cücəni danlamağım var, 

Bu qədər işdə birinci olmaq olar? 

 

QISQANCLIQ 

Siçan qoymurdu arvadını çölə çıxa, 

Qışda ona deyirdi: - Soyuqdan donarsan, 

Yayda ona deyirdi: - İstidən yanarsan. 

Yazda ona deyirdi: - Yağışda islanarsan, 

Payızda ona deyirdi: - Saralarsan. 

Arvad cana duyub dedi: - Qoy qışda donum, 

Yayda yanım, Yazda islanım, Payızda da  

Saralım, axır ki, mən də sən tək yaşayım.  

Siçan gördü arvad onu çox yaxalayıb, 

Dedi: - Yuvadan çıx ancaq uzağa getmə.  

 

AYI BĠCLĠYĠ 



Pələng, Şir və Ayı 

Ayı meşədə gəzib dolanırdı, 

Deyrdi, qoy gəzim, kefimi çəkim. 

Dünya beş gündü, onlarda kı, qara, 

Bir gün o çəkildi sorğu-suala. 

Ayı nədi sənin işin, sənətin? 

Dinmədi, sonra dedi gözətçiyəm, 

Mən gül-çiçəyin keşiyin çəkirəm, 

Əvvəldən sənətim arıçılıqdı. 

Yoxlayıb gördülər o, yalan deyir, 

Onun iş-gücü elə bal yeməkdi. 

 

FƏNDGĠR AYI 

Ayı özünü bicliyə vurmuşdu, 

Güya hər kəs onu incidə bilər, 

İstəyən döyər, söyər, təngid edər. 

Bilmirdilər ki, armudun yaxşısını, 

Balındakı əlasını ayı yeyər. 

 

TÜLKÜNÜN MÜDĠRLĠYĠ 

Tülkü toyuq fermasına müdir idi, 

Anaş toyuq onun əlindən dad-aman edirdi. 

Tülkünü yansın, o sinəmə dağ çəkib, 

Beçələrimlə dostunu qonaq edib. 

 

AĞACQURDU VƏ AĞACDƏLƏN 

Ağacqurdu kötükdə yer elədi özünə, 

Dedi: - Ağacdələnin işi nədi, özü nə? 

Axı o niyə qoymur ağac rahat boy ata, 

Bu quşun nə nəcabəti var, nə də ki, nəsli. 

Bu sözü eşidən ağacdələn qurdu yedi. 



Əşir Bəşiroğlu 
 

97 
 

 

BÖHTANÇI 

Günəş göydə parlayırdı, 

Yeri-göyü qızdırırdı. 

Göy zəmilər dən tuturdu, 

İstisi gül bitirirdi. 

Laləzar olurdu çöllər, 

Torpaq günəş istəyərdi. 

Tək yarasa günəş sevmir, 

Günəş sönməlidir deyir. 

O, deyinirdi həmişə, 

Siz inanmayın günəşə. 

Yeri yandırmaq istəyir, 

Hay-həşir salsa da onlar, 

Eşidən dodaq büzürdü, 

Günəş sönməzdi deyirdi. 

 

AĞACQURDU 

Siz ağacları tapşırın mənə, 

Ağacdələnə bir toy tutum ki, 

O toyu unutmasın ölüncə, 

Odu meşəni döndərən heçə. 

 

DƏLƏ VƏ DOVġAN 

Dovşan: - Elmi əsər yazıram kələmdən, 

Dələ gülüb dedi: - Çox yazıblar ondan. 

Kələmə duz, sirkə vuranda turş olur, 

Vurmayanda dolma olur, həm borş olur. 

Dovşan: - Yox kələmi ancaq çiy yeyərlər.  

 



Pələng, Şir və Ayı 

MAQQAġ 

Maqqaş maşaya dedi:- İşin nədi sənin? 

Mən həmişə köz götürürəm dişimlə. 

Maqqaş: - Mənsə qaşdan tük çəkmişəm nə qədər, 

Ən böyük fədakarlıq bax budur əzizim.  

 

SARMAġIQ 

Qucaqlayıb palıdı söylədi sarmaşıq, 

Əl-ələ verək biz göylərə ucalaq. 

 

ÇÖL PĠġĠYĠNĠN MƏHARƏTĠ 

Çöl pişiyi heyvanlara dedi: 

- Bu saat mən ayını yıxaram. 

Çoxları dodaq büzdü:- Deyir də 

Pişik ortaya girdi, qoy gəlsin, 

- Ə, ayı dur ayağa güləşək. 

Meymun cəngi çalmağa başladı, 

Pişik əl-qol ataraq bağırdı: 

- Niyə gəlmir, qorxmursa gəlsin. 

Pişik ayını elə çəkdi ki, 

Ayı üç dəfə mayallaq aşdı. 

Ayının dostları ah çəkdilər, 

Siz pişikdəki gücə bir baxın, 

Meymun rişxəndlə ayıya dedi: 

- Boyundan utanmadın, yıxıldın? 

Ayı: - O qədər qanmaz deyiləm, 

Deyirsən mən pişiyi yıxardım? 

Qohumu pələng məni öldürsün? 

 

DAġ VƏ ƏKĠNÇĠ 



Əşir Bəşiroğlu 
 

99 
 

Tarlaya leysan yağış yağırdı, 

Zəmidəki daş baxaraq dedi: 

- "Əlhəzər"gör nə hay-həşir salıb, 

 Hamı yağışa görə şadlanır. 

Mən isə neçə ildi burdayam, 

Heç kəs məni saymır, sağ ol demir. 

Əkinçi dedi: - Yağış xeyirdi, 

O zəmini sulayır, o nurdu. 

Sən isə zəmiyə bir yüksən, 

Bəziləri öyünür ki, mənim, 

Əlli illik xidmətim var xalqa. 

Bu daş tək ondan olmayıb fayda. 

 

BAL ARISI VƏ CIRCIRAMA 

Bal arısına cırcırama dedi: 

- Sənə yazığım gəlir çalışırsan, 

Zəhmətlə pətəyə bal yığırsan. 

Siz çoxsunuz bilinmir işiniz, 

Kim ayrıd edir ki, sən nə iş görmüsən. 

Mən isə yeyib-içib kef edirəm, 

Bilmirəm nədir səndəki bu həvəs? 

Çox çalışırsan qazancın nədir bəs? 

Arı: - Sən yeyib-içib kef edirsən, 

Mən ümumi işə xidmət edirəm. 

İstəmirən təriflənib öyünmək, 

Mənə təsginlik verir dolu şanılar 

Bilirəm şanda mənim əməyim var.  

 

NANKOR ÖRDƏK 

Xoruz öz arvadı toyuğa məsləhət edib, 



Pələng, Şir və Ayı 

Ördəyi və arvadını qonaq çağırdılar. 

Qonaqlar toyuğu təriflədilər, dedilər: 

- Bu gözəl toyuğun yumurtası qazınkından, 

Həm böyükdür, həm də çox ləzzətlidir, dedilər. 

Açdığı süfrəsindən görünür evdarlığı, 

Hələ onun xoruza olan havadarlığı. 

O toyuq deyil tovuzdu, ondan da gözəldi, 

Xoruz elə onun sayəsində xoruz olub. 

Toyuğun qaqqıltısı Bülbülün cəhcəhidir, 

Bunu içək o gözəl toyuğun sağlığına. 

Ancaq onlar öz hinlərinə gələn zamandan: 

- Ot köhnə idi, buğda arpadan seçilmirdi, 

Kələm də köhnə və pis idi, o nə kəvərdi, 

O nə plov idi bişirmişdi? Düyü çiy idi. 

 

NƏĞMƏKAR QARĞA 

Qarğa qarıldayıb zəhlə tökürdü, 

Ancaq tərifli məktublar gəlirdi. 

Güya ki, qarğa çox gözəl oxuyur, 

Səsi bülbülün səsindən gözəldi. 

Sərçə qarğaya yaxınlaşıb dedi: 

- Bu gün on beş yuvadan məktub gəlib 

O məktublarda sən təriflənirsən, 

-On beş yox on altıdı o məktublar. 

Sonra məlum oldu ki, məktubları 

Qarğa yazb yuvalara qoyurmuş. 

 

DOSTLARIN MƏCLĠSĠ 

Qaban, meymun, ayı məclis qurdular, 

Ortada alma, armud, qoz var idi. 
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Ayı meymunun sağlığına içdi, 

Dedi:- Meymun çox cəld həm də qoçaqdı, 

Ağaca çıxmaqda ona tay olmaz. 

Qabana söz verildi o ayının, 

Sağlığına badəsini qaldırdı. 

Ayı qabanın sağlığına içək, 

Çünki qabandan gözəl heyvan yoxdur. 

Meymun da dostlarını təbrik etdi, 

Sağlıqlar bir-birini əvəz etdi. 

Dostlar qucaqlaşıb öpüşdülər, 

Axırı dava-dalaşla qutardı. 

 

RÜġVƏTXOR 

Rüşvətxordan tənqid yazmaq istədim, 

Dedim elə qırxayaqdan başlayım. 

Dedi: - Məni rüşvətxor adlandırma, 

Məndə əl yoxdu ki, uzadam ona. 

Onda mən tülküdən yazmaq istədim, 

O dedi: - Düzdü ki, mən hiyləgərəm, 

Quşlara toyuq-cücəyə qəniməm 

Ancaq rüşvətxorluq yaraşmaz mənə. 

Dedim onda mən canavardan yazım. 

Canavar: - Düzdü çox yırtıcıyam, 

Dəvəni də parçalayıb yemişəm. 

Qoyun, quzu, at, inək də yemişəm, 

Ancaq rüşvət almamışam heç zaman. 

Yalvarıram rüşvətxor demə mənə. 

Dedim onda ayıdan yazam gərək, 

Ayı dedi: - Tənbələm, kobudam mən, 

Armud yemişəm, pətək dağıtmışam, 



Pələng, Şir və Ayı 

Amma rüşvət almamışam heç zaman, 

Yalvarıram rüşvətxor demə mənə. 

Mən bu ada layiq heyvan tapmadım, 

Kağızı, qələmi atdım kənara. 

KEÇĠ 

Kim keçidən qorxub qaçsa, 

Keçi ona hücum edir. 

Buynuzları ələ keçsə, 

O, yazıq-yazıq mələyir. 

 

BAġ 

Başa baxırdın hər şey yerində, 

Saç şəvə, qaş qara, sifət gözəl. 

Ancaq dili ilə danışanda, 

Bildik adı başdı, içi boşdu. 

 

TÜTƏK 

Usta əlində dindi, danışdı 

Düşdü naşı ələ susdu tütək. 

 

HƏġƏRATLAR 

Həşərat həşərata lağ edirdi, 

Həşərata "Həşərat" deyirdi.  

 

BALIQ 

Balıq nəfsi ucundan yem oldu, 

Balaca barmaq boyda qarmağa. 

 

ÖZ EYBĠNĠ GÖRMƏYƏNLƏRƏ 

İlin ətirli bahar çağında, 
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Meşədə gəzən meymun əlinə 

Durbin götürüb ağaca çıxdı 

Meşə boyu hər tərəfə baxdı. 

Heyvana, quşa rişxənd elədi, 

Dəvə boynu əyri, beli xozdu, 

Qarğa qır-qır edir zəhlə tökür, 

Bal arısı qarıya oxşayır, 

Balı var deyə özünü öyür. 

Ayıya dedi, əyri pəncədi, 

Yeriyə bilmir yəqin çolaqdı. 

Qartal eybəcər, həm də iridi, 

Görün dimdiyi necə əyridi. 

Fikir ver kimdi o tak-tuk edən? 

Ağacdələndi utansın, ölsün 

Axşama kimi ağacı dəlir. 

Maralın başında ağac bitib, 

O heç də gözəl deyil, çirkindi. 

Dəvəquşu necə eybəcərdi, 

Ada bax nə dəvədi, nə quşdu. 

Bayquş özün öyür amma kordu, 

Gündüz görmür ancaq gecə görür. 

Bir əlik ona, öz eybin nədir? 

Heç nə! deyərək çığırdı meymun, 

- Sən niyə öz eybini görmürsən? 

Tayların çoxdan adam olubdur, 

Sən özünsə hələ də meymunsan.  

 

CANAVAR VƏ QARI 

Canavarı ovçu və tulası qovurdu, 

O, kəndə gedib orda gizlənmək istədi. 



Pələng, Şir və Ayı 

Canavar qarıya rast gəldi ona dedi: 

-Qarı nənə məni xilas et ovçu qovur. 

Qarı ona sən mənim keçimi yemisən,  

Yaxşı olar Ziyada pənah aparasan. 

O qoca Ziyadın qoyunların qırmışam. 

Onda Dadaşa yalvar səni xilas etsin 

Həmin Dadaşında İnəyini yemişəm. 

Qaç Səfərin qapısına o xilas edər, 

Onunda çoxlu heyvanların qırmışam. 

Daha burda bir kimsə səni xilas etməz 

İndi canından keç, nə əkmisən onu biç. 

 

TÜLKÜ VƏ DÜLGƏR 

Qış gecəsi tülkü yatmışdı ağac altında, 

Bilmədən quyruğu çaladakı suya düşdü. 

Orda dondu, nə qədər çəkdi quyruq çıxmadı, 

Dedi: - Heyifdi məxmər tükü qopar qoy qalsın. 

Süb tezdən günəş çıxsın suyun donu açılsın. 

O zaman quyruğumu çəkib çıxardaram, 

Don açılmadı get-gedə tamamilə dondu, 

Səhər açılanda tülkü onu çəkəmmədi, 

Əlacsız tülkü yoldan keçən qoca dülgərə 

- Qoca xahiş edirəm quyruğumu çıxart. 

Dülgər kərkisi ilə onu dibindən kəsdi. 

(mənası budur) 

Tülkü quyruğunun tükünü  

Əzizləyib qorumasaydı 

Heç zaman quyruqsuz qalmazdı. 

 

KOR AYI VƏ YAPALAQ 
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Gecə kor ayı düşdü çuxura çıxa bilmədi, 

Kor yapalaq ona kömək edərək çıxartdı. 

Onlar dostlaşdı yapalaq onun belinə mindi, 

Mehriban dostlar bir müddət gecə-gündüz gəzdilər. 

Əfsus ki, yapalağın gözü ancaq gecə görür, 

Kor yapalaq gündüz də ayıya yol göstərirdi, 

Axırda ikisi də çuxura düşüb qaldılar. 

 

MĠLÇƏK 

Milçək bal arısın tutdu dilə, 

Dedi: - Uçaq uzaq ölkələrə. 

Bu yerdə bizə hörmət qoymurlar, 

Onlar fikirləşdi yad diyarı. 

Milçək: - Qoymurlar süfrəyə qonaq. 

Toya, büsata, bayrama gedək. 

Bal arısı:- Eldə mənə xoşdu, 

Balıma görə hörmət görürəm. 

Faydalı iş görən eldən getməz, 

Tüfeylilər yad ölkəyə gedir. 

Orda onlar avara gəzsə də, 

Hamı onlara az nifrət edir. 

 

ĠLANIN DOSTU 

Dostları nifrət edirdi ona, 

Çünki o, ilanla dostluq edirdi. 

Bir gün dostlarına belə dedi: 

- Nə etmişəm ki, atmısız məni? 

- Biz bir pislik görməmişik səndən, 

Qorxuruq ilanın çalmasından. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

NANKOR DƏYĠRMANÇI 

Su dəyirmanın bəndini deşdi, 

Dəyirmançı ona baş qoşmadı. 

Dedi: - Az suda hərlədir daşı, 

Deşilən bəndin suyu çoxaldı. 

Ən nəhayət dəyirman dayandı, 

Az sudan toyuqlara vermədi. 

- Bunuda siz içib qurtarmayın, 

Toyuqları vurub öldürdü, 

O, həm toyuqsuz qaldı, həm susuz. 

 

UZUNQULAQ VƏ KÖPƏK 

Köpək dedi: - Gərək çoxdan qovulaydın, 

Yük daşımaq elə böyük bir iş deyil. 

Mən daim gecə-gündüz keşik çəkirəm, 

Sürünü, həyət-bacanı qoruyuram, 

Eşşək: - Şum etməsəm nəyi qoruyarsan? 

 

AĞILSIZ  FĠL 

Ağılsız fili qoydular meşəyə hakim 

O nahaqdan bir milçəyi də incitmədi. 

Qoyunlar şikayət etdi bizi qırırlar. 

Bizim dərimizi tamamilə soyurlar. 

Fil qəzəblənərək canavarı çağırdı, 

Siz nə haqla o qoyunları soyursunuz? 

Canavar əfv et bizi mehriban ağamız. 

Demisiz qış üçün qoyundan töycü alaq, 

Biz də hər qoyundan bircə dəri alırıq. 

Fil dedi: - Hər qoyundan bir dəri alınsın, 

Artıq onun bir tükünə də dəyilməsin. 
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MĠSRĠ QILINC 

Misri qılıncın qırıq tiyəsi, 

Qatılmışdı tullantı dəmirə. 

Onu satmışdılar bir dəliyə, 

Dəli həmin tiyəni sapladı 

Onunla qabıq, talaşa yondu. 

Ağac budadı, sonra da atdı. 

Həmin tiyə çəpərdə pas atdı. 

Bir dələ gələrək dilə dedi: 

- De, görək niyə bu günə düşdün? 

- Nadan əlində mən pas ataram. 

İgid əlində düşmən kəsərəm. 

 

PÖHRƏ AĞAC 

Kəndli çiynində balta gedirdi, 

Pöhrə dedi: - Yan-yörəmi artla. 

Onlar qoymur boy atam, ucalam. 

Kəndli onun ətrafını artladı. 

Ancaq o yenə də boy atmadı. 

Dolu, yağış, külək onu yıxdı. 

Quşlar güldü, aciz, ağılsızsan. 

Ağaclar səni qoruyurdular. 

Dinməsəydin yerə kök atardın, 

Selə, küləyə sinə gərərdin. 

 

ĠT VƏ PĠġĠK 

İt pişiyə dedi: - Daim evdəsən, 

Evdə bişən yeməklərdən yeyirsən. 

Sən harda istəsən orda yatırsan. 



Pələng, Şir və Ayı 

Aş, bozbaş, hər nə istəsən yeyirsən. 

Mən evə girsəm murdar deyirlər. 

Kim hökm edib ki, sən halal olmusan? 

Mən səhərə kimi çəkirəm keşik. 

Bilirsən ki, itə layiq deyil pişik. 

Pişik: - Sən söylədiklərin doğrudu 

Sözlərinin heç biri yalan deyil. 

İndi mən deyim gör niyə mundarsan. 

İstəmirsən bir kəs xeyir apara, 

Cumursan hay-küy qopara-qopara, 

Sail pay istəməyə gəlsə pünhan 

Sən hay salıb onu edirsən bəyan. 

Xanım versə ona bir parça çörək, 

Çörəyi əlindən alasan gərək. 

 

SĠÇAN VƏ BALASI 

Təzə doğulmuş bir siçan balası, 

Yuvasından çıxdı ki, baxa həyata. 

O rast gəldi xoruzla bir pişiyə 

O istədi yaxınlaşa pişiyə, 

Xoruzdan qorxaraq girdi deşiyə. 

O gördüyün söylədi anasına, 

Anası başa saldı balasına. 

O gördüyün xoruz qorxulu deyil, 

Xoşun gələn pişiksə bizi yeyir. 

 

EġġƏK VƏ BAL ARISI 

Arı eşşəyə dadızdırdı baldan, 

Eşşək dedi: - Bunu çəkirsən nədən? 

Arısa dedi: - Çiçəklə qanqaldan. 
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Eşşək qanqal yeyib çox peyinlədi. 

Peyinin yedi gördü o bal deyil. 

Söylədi arılar məni aldatdı. 

Gedib arı yeşiklərin dağıtdı. 

 

ġĠRĠN AQĠBƏTĠ 

Şir şah olanda çox pislik etmişdi. 

İndi o qocalıb əldən düşmüşdü. 

Heyvanlar ondan hayıf çıxırdılar. 

Tülkü ilə çaqqal dərisin didir, 

Atla eşşək isə təpik vururdu. 

(Vəzifən olarkən sən pislik etmə, 

Aşağı enəndə təhqir görərsən). 

 

BAL ARISI VƏ EġġƏK ARISI 

Eşşək arısı bal arısına dedi: 

- A yazıq qalmısan çöp kimi nəpnazik 

Çiçəkdən şirə çəkirsən axşam səhər 

 O şirələrin nədir sənə xeyri? 

Mən hara gəldi uçuram, qan içirəm. 

Heç kəsə rəhm etmirəm mən, kef edirəm. 

Bal arısı: - Hamı sənə nifrət edir, 

Sənin başın hər yerdə hey kötək yeyir. 

Məni isə insanlar sevib bəsləyir. 

Əziyyətimi çəkib balımı yeyirlər. 

 

KƏNDLĠ VƏ QULDURLAR 

Kəndli bazardan bir inək aldı. 

O, inəyin başına ip bağladı. 

Gələndə yolun meşədən saldı. 



Pələng, Şir və Ayı 

Quldurlar inəyi ondan aldı. 

Kəndli quldurlara yalvardı ki, 

O pulu bir ilə qazanmışam. 

Yalvarıram inəyi almayın. 

- Sus, səndən inək saxlayan olmaz. 

İpi al meşədən odun daşı. 

 

HĠYLƏGƏR TÜLKÜ 

Tülkü hinlərə girib doyunca yedi, 

Hələ komasına ehtiyat da topladı. 

Sonra tayaya girib orada yatdı. 

Bu zaman dostu ac qurd yanına gəldi. 

O tülküyə ac olduğunu söylədi. 

Tülkü ona: - Bəlkə meylin ot istəyir? 

Boz qurd: - Qurdun yediyi ot yox, ət olur. 

Canavar öz komasına ac qayıtdı. 

 

AĞILSIZ MEYMUN 

Kəndli öz torpağında cüt əkirdi. 

Tər axırdı üzündən, sevinirdi. 

Meymun dedi: - Mən də cüt əkim sağ ol 

Desinlər görənlər, yoldan keçənlər. 

O bir kötük tapıb cüt tək sürüdü. 

Üz-gözündən tər axmağa başladı. 

Ancaq ona heç kəs sağ ol demədi. 

Çəkdiyin zəhmətin faydası yoxsa 

Sənin əziyyət çəkməyinə dəyməz. 

 

SĠÇAN VƏ PĠġĠK 

Bir bədhavə pişik var idi 
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O siçanlara çox sitam edirdi. 

Gündə bir neçəsin tutub yeyirdi. 

Siçanlar yığılıb məsləhət etdi. 

Çarəsini zınqırovda gördülər. 

- Pişiyin yaxasından zəng asaq pünhan, 

Gələndə səs eləsin qaçaq ondan. 

Onların bu işi xam xəyal idi, 

Siçan onu necə edə bilərdi? 

 

SU ĠTĠ VƏ AYI 

Bir içki məclisində su iti: 

- Sən de hansı balıqdan yeyirsən? 

Ayı nərildədi: - Araq, araq. 

- Yüz qramdan sonra dəniz otu da, 

Ləzzətli olur qızıl balıqdan. 

 

ĠNƏK VƏ QAZ 

Südünü və yağını təriflədilər inəyin, 

Qaz dedi: - Onu az tərifləyin adı inəkdi. 

 

PAZ 

Kötüyü paz yarı böldü, 

Sonra dedi: - Yazıq öldü. 

 

ÇÜRÜK QOZ 

Çürük qoz ağacda qaralır çoxdan, 

Ağırlıq yoxdu asılıb budaqdan. 

 

ÇÖMÇƏQUYRUQ  

Akvariumda çömçəquyruğa 



Pələng, Şir və Ayı 

Qulluq etdilər olsun balıq, 

Quyruq düşdü oldu qurbağa. 

 

QIRT TOYUQ 

Hindən imzasız məktub gəldi ki, 

Guya hində haqsızlıq çoxalıb. 

Toyuqlar fərələrə qarışıb. 

Xoruzlar çolpalara qarışıb. 

Dənin çoxsunu çil toyuq yeyir. 

Biz bir yeyəndə o beşin yeyir. 

Xoruz da ağ toyuğun dostudu. 

O ağ az qalır bizi də yesin. 

Xoruzun oğlu sarı çolpada, 

Banlamaq əvəzinə fit çalır. 

Hind toyuğu da dəni bəyənmir. 

Daim ət yeyir, su yox süd içir. 

Qazla ördək hinin ortasında 

Özləri üçün göl düzəldiblər. 

Məktubun izi ilə getdilər, 

Gördülər yazılanlar böhtandır. 

Bu məktubları yumurtlamayan 

Avara gəzən qırt toyuq yazıb. 

 

KƏNDLĠ VƏ ġĠR 

Ölkənin padşahı şirə 

Çoxlu şikayət gəlmişdi. 

Guya ölkədə haqsızlıq 

Ədalətsizlik çox artıb. 

Padşah mağaradan çıxdı, 

Ölkəni gəzmək istədi. 
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O bir kəndliyə rast gəldi, 

Kəndli balıq qızardırdı. 

Balıq atılıb düşürdü. 

Şah o kəndlidən soruşdu:  

- Ölkədə vəziyyət necədir? 

Kəndli əmin-amanlıqdı. 

Balıqlar niyə atılır? 

Şahı görüb oynayırlar. 

Şir kəndlini qucaqladı, 

Onu dönə-dönə öpdü. 

O bir qədər rəqsə baxıb, 

Sonra yola davam etdi. 

 

ġĠRĠN BÖLGÜSÜ  

Çaqqal, tülkü, canavar dost idilər. 

Dedilər ov tapsaq tən yarı bölək. 

Tülkü bir əliyi qovub gətirdi. 

Canavar onu tutub parçaladı. 

Elə bu vaxt şir özünü yetirdi. 

Dedi: - Dördük, ovu dörd yerə bölək. 

Şərtə görə bu hissə mənə çatır, 

Ona görə ki, mən sizdən böyüyəm. 

Bu hissə də mənə çatır şir kimi. 

Bu hissə də mənim, çünki güclüyəm. 

Yerdə qalana əl vuran öləcək. 

 

QURDUN BALASI DA QURD OLAR 

Ana qurd meşəni təhvil vermək üçün balasına, 

Dedi: - Meşənin kənarına get, qoyun sürüsü tap. 

Bala qurd sürünü tapdı, itləri çox arıq idi, 



Pələng, Şir və Ayı 

Çoban narahat, təmkinli və soyuqqanlı idi. 

Ana qurd dedi: - Elə sürü tap ki, itlər kök olsun. 

İti kök olan çobanın özü çox avara olur. 

Əgər elə sürü tapsan onda dərimiz didilməz. 

 

QIZIL YUMURTA 

Bir xəsisin toyuğu qızıl yumurtlayırdı. 

Onun bir sandıq qızıl yumurtası var idi. 

O dedi: - Toyuğu kəssəm xəzinə taparam. 

O toyuğu kəsdi qarnından içalat çıxdı. 

 

AĞILSIZ CANAVAR 

Şir hər gün nahara bir quzu yeyirdi. 

Pişiksə gəzişirdi onun yanında. 

Hərdən tikə qaçırsa da şir dinmirdi. 

O da bizim cinsimizdəndi qoy yesin. 

Canavar dedi: - Gücü olsa verməzdi. 

Ona görə o, ətdən yemək istədi. 

Şir canavarı parçalayaraq dedi: 

- Pişik çox balacadı fikir vermirəm. 

 

TÜLKÜ 

Tülkü üzüm şəkli gördü, 

- Nəyə lazımdır ki, üzüm? 

Hində toyuğa nə gəlib? 

Ancaq istəyirdi üzüm. 

 

AYI VƏ MARAL 

Ayı bir təhər maral ilə evləndi. 

Siftə vaxtlar ona çox yaxşı baxdı, 
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Ayı dərisi üstə əyləşdirdi. 

Tülkü dərisindən şuba geydirdi. 

Deyirdi axı sən nər arvadısan. 

Sonralar maral tamam gözdən düşdü, 

Ayı onu döydü, söydü, ac qoydu. 

Maral buna dözməyib evdən qaçdı. 

Dedi: - O qanmaz ayıdan nər olmaz, 

Gözəl dağlar maralına ər olmaz. 

 

AYI VƏ QURD 

Ayı ilə qurd dərdləşirdilər, 

Qurd: - Görürsən alabaş köpəyi, 

O qoymur sürüyə yaxın gedəm. 

Nə özü yeyir, nə mənə verir. 

Beş qoyunla sürü azalacaq? 

Ayı: - Sən arıları demirsən 

Qoymurlar pətəyə yaxın gedəm. 

O gün başımı salıb bir az bal 

Yemişdim ki, cumdular üstümə. 

Məni çox çaldılar, burnum şişdi, 

Yekəlib yumurta boyda oldu. 

 

BƏDĠĠ ġURADA 

Nəğməkar quşların bədii şurasında, 

Alacəhrə oxudu, münsiflərdən quya  

Söz verildi. O dedi: - Çox istedadlıdır, 

Alacəhrənin artistlik istedadı var. 

Məlahətli səsi, orijinal nəfəsi var. 

Leylək tutuquşuna hə səsi necədir? 

Tutuquşu fikrimi sonra deyəcəm 



Pələng, Şir və Ayı 

Bülbül dedi: - Alacəhrə gözəl oxuyur. 

O zilə qalxanda çox məharət göstərir. 

Zənnimcə o elə sənət üçün doğulub. 

Ququşu dedi: - Onun səsi xoşa gəlmir. 

Şanapipik o mənim də xoşuma gəlmir. 

Sonda tutuquşu özü ayağa qalxdı 

Quyla bülbül haqlıdır çox gözəl oxuyur 

Ququşuyla şanapipik də haqlıdır 

Alacəhrənin həddən çoc nöqsanları var. 

Sədr leylək: - Bəs sənin öz fikrin necədir? 

Kollektivin fikiri mənim fikirimdir. 

 

DAĞ ÇAYI VƏ MÜALĠCƏ BULAĞI 

Çay müalicə bulağından sordu: 

- Niyə sənin qonağın əskik olmur? 

Mən daim axıram baxanım yoxdu. 

Müalicə bulağı çaya dedi: 

- O, insanlar məndən şəfa tapırlar. 

 

TÜLKÜNÜN HÖKMÜ 

Balıqlar durna balığından şikayət yazdı, 

Ölkənin hakimi isə uzunqulaq idi. 

Ölkənin prokuroru isə tülkü bəy idi. 

Tülkünün balığın durna balıq verirdi. 

Hökm çıxarıldı ki, durna balığı asılsın. 

Tülkü dedi: - O balığa asılmaq da azdı. 

Mən ona çox ağır cəza vermək istəyirəm. 

Durna balığın çaya ataq suda boğulsun. 

Bu tədbir çox gözəldi deyə hakim qışqırdı. 

Beləliklə onlar balığı çaya atdılar. 
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QURDA BÖHTAN 

Çoban Qasım dələduzun biri idi. 

Əvvəllər oğurluq üstə tutulmuşdu. 

Çobanlığa isə sürgün edilmişdi. 

O qoyunları özü kəsib yeyirdi, 

Canavara yalandan böhtan atırdı. 

 

QURDUN ġĠKAYƏTĠ 

Qurd insandan incimişdi yaman, 

Deyirdi, mənə vermirlər aman. 

Onlar hər yerdə yolumu kəsirlər. 

Uzaq Yunanıstana gedirəm. 

Orda insanlar çox yumşaqdır. 

- Bəs xasiyyətinlə dişlərin necə 

Burda qalır yoxsa aparırsan? 

Deyərək insan qurddan soruşdu. 

Burda qoymaq niyə? Aparıram. 

Onda sən dərisiz qalacaqsan. 

 

ÖKÜZÜN ETĠRAFI 

Bülbül təriflədi gülü, çiçəyi, 

Arı güldəki şirəni, ləçəyi. 

Bu tərifləri eşidən kəpənək 

Dedi: - Çiçəksiz dünya nəyə gərək. 

Bu təriflərə qulaq asan öküz 

Bu gül-çiçəyin tərifi boş şeydir 

Otlaqda, bağda, bağatda və varsa 

Onlar hamısı otlamaq üçündür. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

 

KEÇĠ BĠCLĠYĠ 

Sözü keçməkdən ötəri, 

Boz keçi saqqal buraxdı. 

Onun oxu daşa dəydi 

Tez keçiliyi bilindi. 

 

AYI VƏ ARI 

Arı yaşayırdı yaratmaq üçün, 

Ayı yaşayırdı dağıtmaq üçün. 

 

ZÜRAFƏ 

Zürafə axşam səhər öyünürdü, 

Qədd, qamətinə baxıb sevinirdi. 

Hamıdan çox nəhəngəm, gözələm mən. 

Heyvanlar var ki, qarışqatək cırtdan. 

Ancaq özü işləmir qarışqacan. 

 

QARATĠKAN VƏ ALAQOTU 

Alaqotun təriflədi qaratikan, 

Onun adın bitkilərlə birgə çəkdi. 

Alaqotu bu təriflərə inandı, 

Bilmədi tərifləyən qaratikandı. 

 

BĠRĠNCĠ PĠLLƏ 

Orta pillə rişxəndlə dedi: 

- Birinci pilləyə, kiçiksən, 

Məndən nə qədər aşağısan, 

Elə bil ana uşağısan. 

Baş pillə qəzəblə bağırdı 
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Adın tək ağlında ortadı, 

Bilmirsən yuxarı qalxan yol, 

Birinci pillədən başlayır? 

 

MARALIN GÖZ YAġLARI 

Dərddən ağladı maral, titrədi meşə, 

Ağu təsir etdi heyvanlara, quşa. 

Ağu bircə ayıya təsir etmədi, 

Maral tayfası zəif məxluqdu dedi. 

 

BÜLBÜL VƏ CIRCIRAMA 

Cırcırama dedi bülbülə 

Oxuyum qulaq as səsimə, 

Bülbül ona açıq söylədi, 

Düzü bəyənmədim səsini. 

Cırcırama mən pisəm bəyəm, 

Heç mən də səni bəyənmirəm. 

 

BAL ARISI VƏ ĠLAN 

Bal arısı şirə çəkib çiçəkdən, 

Şirin bal düzəltdi güldən, ləçəkdən. 

İlan da yedi gülün cövhərini 

Dişin altına yığdı zəhərini. 

 

NAĞARA USTA ƏLĠNDƏ 

Nağaraya usta toxunanda hava çaldı 

Ona naşı əli toxunanda səs-küy qopardı. 

 

PAXIL AĞACQURDU 

Ağacqurdu meşədə kef çəkirdi. 



Pələng, Şir və Ayı 

Dadlı meyvələrdən şirə çəkirdi. 

Qurdlar meyvələrdən yedi qudurdu, 

Mən gərək ağacı qurudam dedi. 

Gövdəsinə girdi ağacı yedi. 

Gərək səni kökdən qurudam dedi. 

 

AYININ MEġƏBƏYLĠYĠ 

Meşəbəylik verildi ayıya, 

Çapdı, taladı zülm etdi arıya. 

Almanı, armudu yedi taladı 

Pətəkdəki bütün balı yaladı. 

Gördülər kefdədi gəlib həvəsə, 

Ayını tutub saldılar qəfəsə. 

 

SÜDSÜZ ĠNƏK 

İnək ona buna buynuz vurur, 

Qəzəblənir üzünü turşudur. 

Deyir: - Mən süd vermərəm heç kimə, 

Bildilər südü yox imiş demə. 

 

HARA GƏLDĠ SOXULAN BURUN 

Burun heç kəsdən çəkmirdi gözünü, 

O hara gəldi soxurdu özünü. 

Adəti idi söhbətə qarışmaq. 

Bir gün qapıdan içəri boylandı, 

Qapı örtüldü o arada qaldı. 

O elə bildi ki, üzülüb burun, 

Sonra gördü ki, yox nazilib burun. 
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ÇAQQALIN GĠLEYĠ 

Çaqqal gileyləndi tülküyə, 

Xatır hörmət qalmayıb lələ. 

Qonağa hörmət yoxdu daha. 

Qapısın döyəndə hinlərin, 

Üzün görmürəm beçələrin. 

Tülkü: - Sən bilmirsən ay sarsaq? 

Çaqqallığın bilinib artıq. 

 

ÖZÜNƏ VURULAN PƏLƏNG 

Siz baxın dərimin kəsərinə, 

Mövzu alıb pələng dərisi, 

Geymiş pəhləvan əsərinə. 

 

AYI VƏ DOVġAN 

Arı rast gəlib dovşana, 

Xoş gördük dostum söylədi. 

Onun başına salıb qapaz, 

Qabırğasın şil-küt elədi. 

Dovşan ufuldadı, bağırdı. 

Ayı dedi: - İncimə dostum. 

Axı sən niyə oldun bihal? 

Sən də başıma bir qapaz sal. 

 

ULAQ VƏ TISBAĞA 

Tısbağa: - Deyirlər mən guya, 

Bir yol çanağımdan çıxmışam. 

Həm də onu bəyənməmişəm. 

Ulaq qulaqların salladı. 



Pələng, Şir və Ayı 

O dostunu yaman danladı. 

Dedi: - Onlar ağlı dayazdı. 

Mənə də deyirlər qanmazdı. 

 

PORSUQ VƏ ġĠR 

Porsuq şiri yanladı, 

Ona belə söylədi, 

Dedi: - Bilirsən ceyran, 

Gözəl maralı qoyub, 

Meymuna ərə gedir. 

Yəqin varına görə 

O belə bir iş edir. 

Şir dedi: - Düz demirsən, 

Ceyran var istəmir. 

Maralın içi boşdur, 

Ağılsız maraldansa 

Meymuna getmək xoşdur. 

 

MAMIR 

Mamır sırmaşır ağaca, 

- Tutmuşam qoymaram aşa. 

 

ÜZÜK 

Bürünc üzük salındı qızıl suya 

O barmaqla da getdi yasa, toya. 

Bürünc olmağını dandı o andan, 

Söylədi mən qızıl olmuşam çoxdan. 

 

NĠMÇƏ 

Nimçə qazana belə dedi, 
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Mən olmasam yanında əgər, 

Çömçə yeməyi nəyə tökər? 

 

CANAVAR 

Canavar qürrələnir, öyünür, 

Düşməni olmasına sevinir. 

Deyir: - Kişinin düşməni olar. 

Karlı düşməni ilə öyünər. 

Düşmənim çoxdu mən ər kişiyəm 

Nər oğluyam nərəm, nər kişiyəm. 

 

AZĞIN PAPAQ 

Beret papaq olandan bəri, 

- Mən varamsa nə lazım dəri? 

Qaragüldə qoyurlar başa 

Amma o papaq gəlmir xoşa. 

 

QAZ VƏ TÜLKÜ 

Tülkü qazı gördü zooparkda, 

-Salam vermirsən sən də böyüyə? 

Məni tanımırsan salamın hanı? 

Qaz yön çevirib soylədi ona 

Tanıdığımçün salam vermirəm.  

 

PASLI XƏNCƏR 

Xəncər pas atdı qında, 

Küt bıçaq güldü ona. 

Yaramırsan bir işə, 

Xəncər coşdu qəzəbdən, 

Məni çıxaran yoxdu 



Pələng, Şir və Ayı 

Pas atmışam qınımda. 

TƏPƏ DAĞDAN KÜSDÜ 

O dağ çox acgözdü, 

Elə hey ucalır 

Qoymur çatam ona, 

Girir dondan-dona. 

Bir müddət dayansa, 

Mən çataram ona. 

 

XƏSĠS XƏSTƏ 

İnfark keçirən bir xəstə, 

Düşdü yağlı bir məclisə. 

O, süfrədən əl çəkmədi, 

Nəşə çəkdi, araq içdi. 

Heç nəyə olmaz demedi, 

Həkim qoymur öz pulumla, 

Mən doyunca yeyəm, içəm 

Heç olmasa siz dinməyin.  

Axıradək yedi-içdi, 

Axırda dünyadan köçdü. 

 

ÇÜRÜK DĠġ 

Nə qədər dartdılar, 

Çıxmadı çürük diş, 

Kəlbətin görməmiş. 

 

QARATĠKAN 

Vələsli, palıdlı meşədə, 

Qaratikan kolu bitmişdi. 

Gözdən üzaq gizli güşədə, 
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-Qarağac burda niyə bitmisən? 

-Mən burda startdayam əzizim, 

-Bəs sənə nə tapşırıblar? 

-Meşəni qoruyuram "gözdən" 

 

STƏKAN 

Stəkan çox-çox sevirdi, 

İstini həm soyuğu. 

On mətbəxt dolaşdı, 

Stəkan həddini aşdı. 

İsti, soyuq qanmadı, 

Çatladı dayanmadı. 

 

ƏHLĠKEF XORUZ 

Cücələrin son dənini, 

Axırıncı lələyini. 

Yüz-yüz vuran xoruz, 

Utanmayıb arvad-uşaqdan. 

Banlayırdı subh tezdən, 

Söyləyirdi: -Ərəm mən, 

Nər oğulam, nərəm mən. 

 

QIRĞI ÖZÜNÜ ÖYMƏYĠ 

Qartala oxşadırdı qırğı özün, 

Deyir, fərqimiz azdı mənlə onun. 

Quşlar dedi: - Böyük səhv edirsən, 

Boşboğazlıqda uzağa gedirsən. 

Quşların şahı qartal ilan boğur, 

Sən isə boğursan toyuq-cücəni. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

QARIġQA QISQANCLIĞI 

Qarışqa hirsləndi arvadına, 

Sən məni heç salmırsan yadına. 

-Görürəm arıya meyl edirsən, 

Onunlamı gizli görüşürsən? 

Yəqin ki, vurulmusan balına, 

Ona uysan baxaram halına. 

 

AYI VƏ BAL ARISI 

Çəp göz boz ayıdan soruşdular, 

-Necə qiymət verirsən arıya? 

-Çiçəkdən çəkdiyi bal əladı, 

Vurmaqda, çalmaqda bir bəladı. 

 

QƏRƏZKAR PĠġĠK 

Pələng olmaq istəyən pişik, 

-Nöqsan tapmışam kitabda. 

Korrektoru naşıdır onun, 

Bilmirəm niyə elə edir. 

Pələngin adı böyük hərflə, 

Mənimki kiçik hərflə gedir. 

 

BÜLBÜL VƏ TUTUQUġU 

Bülbülə belə dedi:- Tutuquşu, 

Kitabında məni tənqid etmisən. 

Çox haqlısan bizə tənqid gərəkdi, 

İncimirəm iti olsun qələmin. 

Daldadasa qərəzli tutuquşu, 

Görərsən əziləcək onun başı. 
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ĠRADƏSĠZ 

İradəsiz deyirdi, 

Tərgitmişəm arağı. 

Nəfəsindən gəlirdi, 

O arağın sorağı. 

 

QOYUN AĞLI 

Qoyun baxdı günəşə, 

Dedi: - lap balacadı. 

Adam var ki, onu, 

Şişirdir qarpız edir. 

 

DOVġANIN FĠKRĠ 

Dovşan qalib gəlsə qaçışda, 

Deyir: - Mən qalibəm yarışda. 

O məğlub olanda yarışda, 

Deyirdi məşqçim zəif olub. 

 

QURD VƏ BALASI 

Balası soruşdu canavardan, 

Ata sən fili çox pisləyirsən. 

O ki, sakitdi, heç bir şey etmir, 

Axı yırtıcı, vəhşi də deyil. 

Heç parçalayıb yemirsən onu, 

Gözümün işığı, qol-qanadım, 

Ona gücüm çatmır necə yeyim? 

 

TOVUZQUġU ƏRĠNƏ 

Niyə gəzməyə aparmırsan məni? 

Deyə, tovuzquşu danladı ərini. 



Pələng, Şir və Ayı 

Əslində o gəzintini sevmirdi, 

Dostlarına paltarın göstərirdi. 

 

BĠROKRAT 

-May bayramı gəlib 

-Hardadır? 

-Yaxındadır 

-Çağır qəbul otağıma 

Yoxla üst-başını 

Bir anket ver doldursun. 

 

BEÇƏ VƏ ARVADI 

Beçə dedi arvadına: 

- Axşam konsert var əzizim, 

Əgər gec gəlsəm darıxma. 

-Niyə məni aparmırsan? 

-Kənd yeridi sənə olmaz. 

 

BÜLBÜL VƏ QARĞA 

Konsertdə qarğa münsif idi, 

Qiymət verirdi oxuyanlara. 

"Qa" etməyəni danlayırdı, 

Bülbülə qulaq asdı qarğa 

Dedi: - Sən yaxşı oxyursan, 

Bəs niyə etmirsən "qa-qa"? 

Qarğa olmadığına görə 

Məcburam səni yazam xora. 

 

BALA SĠÇAN 

Bala siçan qaçdı yuvasına, 
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O, belə söylədi babasına: 

-Pişik keçib itin pəncəsinə, 

İt yeyər canımız qurtarar. 

Baba siçan dedi: - Dinlə məni, 

Pişikdən güclü yoxdu dünyada, 

Elə iti də boğar yuvada. 

 

LOVĞA BULUD 

Bulud susuz çöllərdən ötüb, 

Dənizə yağdı, dəniz ona: 

- Bil ki, mənə su lazım deyil, 

Sən susuz çöllərə yağsaydın 

Xalqa xeyir vermiş olardın. 

 

QURD VƏ ĠT  

Çoban qoç kəsib kabab edirdi, 

Onlar dadlı yemək yeyirdilər. 

İtlər yeyib məst olub yatmışdı, 

Qurd arxacın yanında dayanıb, 

Çəpərdən qoyunlara baxırdı. 

Canavar öz-özünə söylədi: 

- Çobanlar etdiyin mən etsəydim, 

Bu itlər hay-həşir salardılar. 

 

ĠLAN VƏ ĠNSAN 

İlan insana yaxınlaşıb dedi: 

-Bundan belə yaşayaq biz dost kimi, 

Artıq çalmağımı da tərgitmişəm. 

Hələ bu yaz qabıqdan da çıxmışam 

Sən məndən arxayın ol, gəl dost olaq. 



Pələng, Şir və Ayı 

İnsan ağacla onun başın əzdi, 

Sənin ürəyin ki, həmin ürəkdi. 

(Dostum sənə qarşı inam itibdi,  

aqibətin ilanınki tək olsun) 

 

TOZUN HARAY-HƏġĠRĠ 

Başımızı girləyidik bir təhər, 

Tozsoran ömrümüzə qatdı zəhər. 

Yer tapıb gizlənirdik künc-bucaqda, 

Elm niyə vəhşi inkişafla gedir? 

Süpürgəni tozsoran əvəz edir. 

 

AYI VƏ DOVġAN 

Dovşan dedi: - Ayı dostum, 

Mənə kələm söz vermisən. 

-Sən fikir vermə hər sözə, 

Mən o vaxt sərxoş olmuşam. 

 

KÖPÜYÜN ÖYÜNMƏSĠ 

Köpük qabarıb, şişib söylədi: 

- Car çəkin qoy bütün aləm bilsin, 

Südün üzündə qaymaq, su da mənəm, 

Deməli mən də suyun qaymağıyam. 

 

HƏSĠR ġLYAPA 

O, şlyapa olsa da həsir, 

Müdirin başında gəzir. 

 

AYININ NƏZAKƏTĠ 

Ayı yeriyirdi titrədirdi hər yanı, 
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O, kobud birdən basıb əzdi dovşanı. 

Ayı cəsədi süzüb kinli baxışla, 

Dedi- Əzizim, bu dəfəlik bağışla. 

 

 

VƏZĠFƏ DÜġGÜNLƏRĠ 

Qurda: - Ayı ilə bir yerdə işlə, 

-Xahiş edirəm bu əmri geri götürün. 

Məni elə qurda müdir göndərin, 

Axı müavin işləyə bilmərəm 

Müdirliyin öhdəsindən gələrəm.  

 

HÖRÜMCƏK 

Hörümcək ov axtarmırdı, gəzmirdi, 

O, heç yerə getməyə tələsmirdi. 

Sakitcə torun qurub gözləyirdi, 

Qurduğu zərif tellə baş kəsirdi. 

 

ÖRDƏK 

Ördəyə deyəndə yaşılbaş sona, 

Fərəhlə girirdi min dona. 

 

XORUZ VƏ TOYUQ 

Toyuq naz etdi əri xoruza, 

Gözəllikdə oxşayırsan tovuza 

Qabarıb lələk, qızarıb pipiyin. 

Xoruz: - Qaz deyir xoruz yumurtlar 

De, səndə əlborcu yumurta olar? 

 

ARAQ DÜġKÜNLƏRĠ 



Pələng, Şir və Ayı 

İcmə desən başına döyürdü div, 

Mənim canım şüşədə, deyirdi div. 

Onun xətir-hörmətin aldı araq, 

Ömür şüşəsin başa çaldı araq. 

 

ALIġQAN 

Alışqan dolu olanda, 

Heç sığmazdı yerə-göyə. 

Deyər odlaram dünyanı, 

O, əgər boşalardısa, 

Xətrinə dəyən olarsa 

O, bunu təhqir sayardı, 

Hirsdən alışıb-yanardı. 

 

PĠġĠYĠN FƏNDĠ 

Pişik pələng sayağı, 

Böyütdürdü şəklini. 

Dedi: -Qoy zəhmli olum, 

Pələng bilsinlər məni. 

Şəklə baxan adamlar, 

Alqışladı rəssamı. 

 

QURDUN RƏYĠ 

Quzunu yeyən qurd, 

Belə bir rəy yazdı. 

Aramızdan getdi, 

O gözəl dostumuz. 

 

TƏPƏNĠN MƏSLƏHƏTĠ 

Təpə məsləhət verdi dağa, 
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Çox yüksəlmə uçarsan qağa. 

 

GÖZDƏN SALMAQ 

Dovğa bəyənmədi doğramacı, 

Dedi: - O, çiydi bişməyib hələ. 

 

YALTAQ TISBAĞA 

Kirpini görən zaman, 

Bağa saymazdı onu. 

Bu gün kirpini görcək, 

Çox mehriban görüşdü, 

Qucaqlaşıb öpüşdü. 

Dünən bağa kirpini, 

Şirlə qoşa görmüşdü. 

 

TUTUQUġUNUN ĠDDĠASI 

Tutuquşu nəğməkar adlandırlandan,  

Yerə, göyə sığmırdı, o saatdan, o andan. 

Paxıllıq edirdi cəh-cəh vuran bülbülə, 

Nəyə görə mənim şəklim yoxdu heç yerdə? 

Onun şəkilləri isə vurulub hər yerə, 

Bağçadan baş qaldırıb söylədi qızılgül 

Çünki sən tutuquşusan, o isə bülbül. 

 

YARASA 

Yarasadan soruşdular:  

-Gündüz gözəldi ya gecə? 

-Axı gecə olan yerdə  

Gündüzlər nəyə lazımdı? 

Birdəfəlik silin getsin. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

GÖYƏRÇĠN VƏ MĠLÇƏK 

Göyərçin səmada süzərək, 

Dedi: - Gözəl, şirindi həyat. 

Təmizlik sevən canlılar, 

Yaşamağa haqlıdı ancaq. 

Bu sözdən qəzəbləndi milçək, 

-Axı bizlər sevirik çirkab, 

Onda biz yaşamayaq gərək? 

 

TISBAĞA 

Tısbağa gedənə-gələnə baxıb, 

Dedi:- Mən başa düşə bilmirəm ki, 

Hara tələsirlər, yanğındı məgər? 

 

YAPIġQAN 

Bir elanı yapışdırdı yapışqan, 

Söylədi mən də elanla ortağam. 

Mən onunla qaynayıb qarışmışam. 

 

DUZLU XĠYAR 

Duzlu xiyar mən ölməzəm deyirdi, 

İllərlə qalsam da xarab olmaram. 

Ancaq çıxarılan kimi sirkədən, 

Kiflənirdi, olmurdu onu dadan. 

 

ÇAXMAQ DAġI 

Çaxmaq daşı ancaq, 

Yandırırdı öz qovunu. 

Di gəl ki, bəyənmirdi, 
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Günəşin alovunu, odunu. 

 

XUDBĠN SƏRÇƏ 

Sərçə dedi: - Düzdü hündürə, 

Uça bilmirəm şahin kimi. 

Bizim nəslimiz yuvasın, 

Tərk edib getmir heç bir yana. 

Şahinlər hündürə uçsa da, 

İllərlə məşq edirlər ancaq 

Bizim tək "cik-cik" edə bilmir. 

 

ĠYNƏ VƏ BĠZ 

Usta çəkməni tikəndə, 

Niyə bizi verir qabağa? 

Əgər biz yol açmasa, 

İynə sapı sala bilmir ilgəyə. 

İynə, sap, biz ucu birləşir, 

Kollektiv bir iş görür. 

 

PĠġĠYĠN MÜDĠRLĠYĠ 

Pişiyi qoydular pələngə müdir, 

Pələnglər başladı miyoldamağa. 

Ayı dedi: - Niyə miyoldayırsan? 

Sən nər-nər nərildərdin əzəldən. 

Dost indi mənim müdirim pişikdi, 

O, deyir: - Nərildəmək vəhşilikdi. 

 

AYI 

Ayı dedi: - Dostlarımın balaları, 

Sevindirir qohumu, ata, ananı. 



Pələng, Şir və Ayı 

Onlar xar edir, yadları, düşmənləri, 

Filin, pələngin, şirin tayı olurlar. 

Mənimkilərsə elə ayı qalırlar. 

 

MAMIR VƏ SARMAġIQ 

Sarmaşıq danladı mamırı, 

Heç bir kəs etməz bu abırı. 

Sarmaşmısan yazıq ağaca, 

Qoymursan o yazıq göz aça. 

At həyasızlığın daşını, 

Get başqa yerdə gizlə başını. 

 

ATA VƏ OĞUL 

Ata dedi ogluna: 

- Daha yekə kişisən, 

Çıx get başını saxla. 

-Sən qayğıma qalmasan, 

Mənə maşın almasan, 

Yanındaca qalacam, 

Sərbəst həyat sürəcəm. 

 

GÜVƏ 

Məhkəmədə dedi güvə: 

- Başqaları udur dəvə, 

Mən yazıqsa yemişəm gəbə. 

Niyə ona söz demirsiz? 

Mənisə dara çəkirsiz. 

 

ĠNTĠQAM 

Müəllifi iclasda tənqid etdilər, 
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Onun yazıları zəifdi dedilər. 

-Yazılar mənasız, bəsit, dayazdı, 

Tənqidin acığına lap zəif yazdı. 

 

RÜġVƏTXOR 

Ona salam verəni əylədi, 

Sən əlini cibinə sal dedi. 

 

ARXIN AHU-ZARI 

Mən həmişə axsam da aram-aram, 

Heç bir zaman çay adlandırılmıram. 

Onun səbəbi budur ki, fağıram. 

 

UZUNQULAQ 

Uzunqulağın günəş haqda fikiri budur: 

-Mən günəşə diqqətlə baxmışam, o yumrudur. 

 

KEÇĠ QOYUN HAQDA 

Elə hey mələyir, mələməkçin keçir içi, 

Qoyuna lağ edə-edə mələyirdi keçi. 

 

SĠYASƏT 

Cəftə təriflədi açarı, 

Dedi: - Çox gözəldi zərifdi. 

Biz ondan çox qalmışıq dala, 

İstər sözü çata açara. 

 

XORUZ VƏ SƏRÇƏ 

Anbarda dən yeyəndə sərçə, 

Xoruz dedi, ondan mənə nə. 



Pələng, Şir və Ayı 

Ancaq hində bir dən götürcək, 

Xoruz hirsdən qızarıb, pörtdü, 

Vurub sərçənin gözün tökdü. 

 

HÖRÜMCƏK VƏ MĠLÇƏK 

Sordu hörümçəkdən milcək, 

Sən nə edirsən a dostum? 

O örpək toxuyuram dedi 

Örpəyə tərəf gələndə milçək 

Onu tora saldı hörümcək. 

 

ÖRDƏKLƏ QAZIN SÖHBƏTĠ 

Ördək qaza yanaşdı, 

Əzizim bu nə işdi, 

Kimsə görünmür gözə, 

Hey çəkir çıxmır üzə. 

Üzməyə mane olur. 

O suda məni yorur. 

Qaz qalsın aramızda, 

Bizim qunun işidi. 

Ördək məəttəl qaldı, 

Quda belə demişdi. 

Qazı düşmən etmişdi. 

 

ƏQRƏBĠN PEġMANÇILIĞI 

Əqrəbə dedilər sancmağın  

Pis adətdi ondan əl çəksənə. 

Adətimi necə tərgidim? 

O bir də sancanda birini, 

Gözüylə gördü ölümünü, 
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O ağladı etdi ahuzar 

Yəqin məndən də güclüsü var. 

 

 

PALANIN FƏXRĠ  

Palanlığı ilə fəxr edirdi, 

Yerə-göyə palan sığmırdı o. 

Mən çox gözəl bir döşəyəm, döşək 

Məni belində gəzdirir eşşək. 

 

ƏL AYAQLI SÜRÜNMƏK 

Tısbağa dedi: - Kərtənkələ əzizim, 

Mənim canım, ciyərim bu iki gözüm. 

Aramızda qalsın, sənədi bu sözüm. 

De, görək əzizim heç fikir vermisən, 

Qarnı üstə sürünür koramal, ilan. 

Amma əl ayağımız bizə dayaqdı. 

Tısbağa dedi: - Bu sevinmək çox nahaqdı 

Əl-ayaqlı sürünməkdən ölüm haqdı. 

 

AYININ ETĠRAFI 

Hamı dəvəni təriflədi ürəkdən, 

Onun mərdliyindən, yük götürməyindən. 

Birdən ayı şəstlə çıxdı qabağa, 

Demirəm məndə ağır yük göterərəm, 

Ancaq kobudluqda mən onu ötərəm. 

 

YALTAQ CÜCƏ 

Cücə dedi: - Ağamız qarğa, 

Sən çox yaxşı edirsən qa-qa. 



Pələng, Şir və Ayı 

Bu gedişlə ağam bil ki, sən 

Yəqin blbülü ötəcəksən. 

 

 

QONġULARIN ÖYÜNMƏSĠ 

Gölməçəyə, göl dedi: - Təpə, 

O qədər də böyütmə məni. 

Göl dənizdi qaynıya coşa? 

Sən "okean" de gəlsin xoşa. 

Bağışla elə kəsdi huşum. 

Sən də məni dağ çağır qonşum. 

 

DƏLƏ 

Hinə şayə yayıldı ki, 

Dələ toyuq tutub yeyib. 

Qaz dedi: Ay canım gözüm, 

Mənim budur sizə sözüm, 

Bilin dələlər ət yemir. 

Yoxlayıb gördülər ki, nə, 

Tülkü üzə maska taxıb, 

Özün oxşadıb dələyə. 

Toyuğu o tutub yeyib 

Dələni biabır edib. 

 

PORSUQ 

Yuvanı nə qədər dərin qazsam da, 

Yenə də insanlar mənə dağ çəkir. 

Səksəkəli gəzsəm də əsə, əsə, 

Deyirlər xeyri yoxdu heç kəsə. 
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ƏSƏBSĠZ ADAM 

Dişin çəkdilər tərpənmədi. 

Yaralansa da ağlamadı. 

Xeyrə, şərə yaramadı. 

O, yaslarda da ağlamadı. 

Min əhsən onun əsəbinə. 

İnsan demək olarmı ona? 

 

LOVĞA CÜCƏ 

Cücə böcəyi tutub yedi, 

Mən fili də udaram dedi. 

 

ÇÜRÜK ALMA 

Çürük almanı qırıb atdılar, 

Dedi: - İnsanlar çox bəzzddılar. 

İstəmədim onlara yem olam 

Ağacda sallanam elə qalam. 

 

QURU ADAM 

Həm qurudu, həm gərdi, 

Elə bilir ki, nərdi. 

Evdə də rəsm danışır. 

Tez yanır, tez alışır. 

- Yoldaş bir çay təşkil et. 

 

QATIR 

Qatıra dedilər atan kimdir? 

O, atasın deməyə utandı, 

Xeyli müddət dinib, danışmadı, 

O nəhayət, anam atdır dedi. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

ĠTLƏRĠN AQĠBƏTĠ 

Ev itin hamı sevib əzizləyirdi, 

O it sakinlərini əyləndirirdi. 

O, yatırdı xalça üstə, döşək üstə, 

İstəsə hürür, istəməsə hürmürdü. 

Qapı iti isə mülkü qorusa da, 

Yersiz yerə hürərdisə döyülürdü. 

O yarı ac soyuqda çöldə yatırdı. 

 

TÜLKÜNÜN ARVADI 

Tülkünün arvadının kefi saz idi, 

Qohum-əqrəbası ona yad idi. 

Arvad bir gün rəfiqəsinə rast gəldi 

Dedi: - Məni öpmə, üzüm qara olar. 

Mən gedirəm özüm üçün daş-qaş alam, 

Bu fani dünyada bir gözəl gün görəm. 

Rəfiqəsi: - Sənin o qədər pulun var? 

Arvad: - Siz paxılsız gözünüz götürmür. 

Sonralar rəfiqələr bir də görüşdü. 

Tülkünün arvadı çox tanınmaz idi. 

Onun beli bükülmüşdü, o ağladı: 

- Tülkü bəy xəstədi yemək aparıram. 

- Nə vaxtdan? Elə bu yaxınlardan. 

Bacıcan bizim bəxtimiz yaman yatıb, 

Nə var, nə var, o beş-on toyuq qaçırıb. 

 

KÜLQABI VƏ PAPĠROS 

Külqabı siqaretə dedi: 

Niyə gecə-gündüz yanırsan? 
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Axı ömrünü azaldırsan. 

 

ALAQ OTU 

Alaq otu yaxınlaşdı toxuma, 

Dedi: - Yaltağı buraxma yaxına. 

 

ÇAYIR VƏ ARPA 

Çayır dedi arpaya, 

- Kim səni əkdi tarlaya? 

Yaxşı gəldin tarlaya, 

Sən kökümü kəssən də, 

Yerimə turp əksən də, 

Mənə fəxrdi səni görmək, 

Sənin yolunda ölmək. 

 

YALTAQ 

Özündən kiçiklərə xoruzlanır, 

Özündən böyüklərə yazıqlanır. 

 

SÖNMƏKDƏ OLAN KÖZ 

Meşədə palıdı ildırım vurdu 

Ağaclar od tutub alışıb yandı. 

Kül içində gizlənən bir dənə köz 

Alışıb yanan ağaca vurdu göz 

Şimşək olsam meşəni yandıraram. 

 

TUTUQUġU 

Tutuquşu nə desən oxuayrdı, 

Ancaq o başqasın yamsılayardı. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

ĠSTEDADSIZ ġAĠR 

Çoxrəngli qələm, 

İstəmirəm lələm. 

- Niyə axı? 

- Ona görə ki, mən, 

İstedadda aşıb daşıram. 

Bir rənglə yazıram, 

Çox rəng olanda çaşıram. 

 

KÜLQABI 

Stolun üstə tək özü 

Qalmaq üçün külqabı 

Sənin yerin bufetdi, 

Deyirdi gül qabına. 

 

XORUZUN MƏQALƏSĠ 

Cücələr dedilər: 

- Sağ ol ata. 

Oxuduq məqaləni. 

Xoruz dedi: 

- Yazdıqlarımı atıblar, 

Onlar məqaləmdən ancaq, 

İmzamı saxlayıblar. 

 

QOHUMBAZLIQ 

Ördək söylədi qaza: 

- Sənin bostanla nə işin? 

Üzməkdən yazsana. 

Qaz dedi: - Axı mən, 

Dovşanla dostam. 
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Necə ki, dostluğumuz 

Davam edir, 

Mən bostandan yazacağam. 

 

GÜNÜ ĠL SAYANLAR 

Dekabrın otuz biri 

Ərizə verdi ördək qaza. 

Onun səhəri yanvarın biri 

Səs yaydı həyətə, hinə, hər yana, 

Düz bir ildi ərizə, 

Vermişəm qaza. 

Baxmır deyir qoy qalsın yaza, 

Bəs mən dərdimi kimə deyim? 

 

BEÇƏNĠN VƏDĠ 

Bir məclisdə qızışmışdı beçə, 

Banlayırdı əlin ölçə-ölçə. 

Biz ki, qoyundan fərsiz deyilik. 

Sizin yanınızda söz verirəm ki, mən, 

Bir yumurtadan iki cücə alacam. 

 

FĠL VƏ MARAL 

Söz gəzir ki, cavan maral, 

Ərə gedir qoca filə. 

Maral dedi: - Gülə-gülə, 

Vurğunam fil sümüyünə. 

 

BAġQASININ ĠġĠNĠ ÖZÜNƏ ÇIXAN 

Qarmonun həzin, məlahətli səsi, 

Çox xoş gəldi onu dinləyənlərə. 



Pələng, Şir və Ayı 

Əl idi şirmayi dilə toxunan, 

Qarmon dedi: - Mənəm, gözəl oxuyan. 

Əl onu atanda susdu o dillər, 

Nə avazı gəldi, nə də səs verdi, 

Çalınmayan qarmon ancaq "fıs" verdi. 

 

ZAY ÇƏKĠC 

Çəkic düz vurmayıb əyəndə mıxı, 

- Mən nə edim mismar əyridi axı. 

 

BĠLƏRZĠK 

Bilərziyin tərifləndi adı, 

Dedi: - Nəyə lazımdı qol saatı. 

 

CIR AĞAC 

Cır ağac öyünürdü, 

O daim sevinirdi. 

Qaldırıram göylərə, 

Özüm kimi nəhəngi. 

Fikir verib gördülər, 

Barsızdı onun adı. 

 

ÖRDƏYĠN GĠLEYĠ 

Öz yerişimi yeriyirəm mən, 

Deyirlər qaz yerişi gedirsən. 

Mənim qazla heç olmayıb işim, 

Anadangəlmə var öz yerişim. 

 

FĠL VƏ MĠLÇƏK 

Milçək fili qınadı, 
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Aciz heyvansan dedi. 

O xortum məndə olsa, 

Qoymaram şirə qala. 

Çiçəklərdəm çəkərəm. 

O yazıq bilmədi ki, 

Heç vaxt ondan fil olmaz. 

O milçək olduğunu, 

Üstündən ata bilməz. 

 

MĠLÇƏK FĠL HAQDA 

Onun o boyda xortumu var, 

Qan da sora bilmir o alçaq. 

 

YALTAQ 

Rəis bükmə belini dedi yaltağa, 

Düz dursam sizdən böyük olaram ağa. 

 

XƏYALPƏRƏST 

Onun arzusu çox-çox böyük idi, 

Xəyalpərəstlik lap onu sıxırdı. 

 

ĠLAN KĠRPĠ HAQDA 

İlandan kirpini soruşsan, 

O çox qaniçəndi deyərdi. 

 

DANA 

Dana böyüdü inək oldu, 

Buzovluq şəklin cırıb atdı. 

 

KÖLGƏ 
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Kölgə özünü çox öyürdü, 

Öz heçliyin görə bilmirdi. 

 

QORXAQ AYI 

Ayı pişiyə hörmət edirdi, 

Pişiyi görəndə baş əyirdi. 

- Pələngə oxşayır qohumdular, 

Ona hörmət eləsəm yaxşıdır. 

 

ÖZÜNƏMƏXSUS TƏRĠF 

Ayı şirə deyirdi: - Fil çox məğrurdu. 

Bilirdi ki, bu sözü çatacaq filə. 

 

DOZANQURDU 

Dozanqurdu yuxarıya baxmırdı, 

- Ulduz yoxdu kimsə uydurub onu. 

 

AÇAR VƏ QIFIL 

Açar belə söylədi qıfıla, 

Ürəkdən vurulmuşam daxıla. 

Qıfıl: - Sən elçi göndər onu al. 

- Axı bilmirəm, doludu, ya boş. 

 

MĠKROB MĠKROSKOP HAQQINDA 

Mikrob: - Məni şişirdir mikroskop, 

Məni böyüdüb fil boyda edir. 

Qoy məni dilə-dişə salmasın, 

Mənim özüm istəsəydim əgər, 

Özüm gözə görünməzdim məgər? 
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ÇOLPA VƏ QAZ 

Çolpa belə söylədi qaza: 

- Zəng edən kiçiyin cücədi? 

Sərçə isə başqa cür dedi: 

- Mən xoruzzadəyəm, beçəyəm. 

 

QARĞA ACGÖZLÜYÜ 

Sübh tezdən oyanmışdı qarğa 

- Özümə toplayım azuqə. 

Sağsağanın yanına getdi. 

Ondan maddi kömək istədi. 

- Sağsağan qozum və qozam var, 

Hərəsindən bir qədər apar. 

Qarğa xeyli palıd qozası, 

Bir o qədər də qoz apardı. 

Onları on ilə çatacaq, 

Azuqənin üstünə qoydu. 

Sonra göyərçingilə getdi. 

- Xəstə olmuşam dənim yoxdur, 

Mənə maddi kömək lazımdır. 

Göyərçin də ona dən verdi. 

Onu da on ilə çatacaq, 

Azuqənin üstünə qoydu. 

O gün qarğa çox yerə getdi. 

Əlinə nə keçdi gətirdi. 

Harda nə gördüsə istədi, 

Sabun, pendir hər şey gətirdi. 

Sonra o arıgilə getdi. 

Qarğa arıdan bal istədi. 

Mənə maddi kömək et dedi. 
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Arı onu vurub öldürdü. 

Dedi: - Sənə maddi kömək yox, 

Acgözə ölüm gərəkdi çox. 

 

TÜLKÜNÜN AQĠBƏTĠ 

Çaqqal məclis qurmuşdu, 

Tülkü yaman vurmuşdu. 

Tülkü ayağa durdu 

Yüz yaşa çaqqal ağa. 

Yavaş-yavaş gedirəm  

Qaz, çolpa ovlamağa 

Çaqqal: - Sənə yaxşı yol 

Ancaq bir az ayıq ol. 

Sərxoşsan çıxma ova 

Gedib düşərsən tora. 

Tülkü hinə çatan an 

Güllələndi arxadan 

Bic xain tülkü öldü 

Quşlar sevindi güldü. 

 

QAYÇI VƏ ALAQ OTU 

Bağ qayçısı arıtladı, 

Bağı quru çördən, çöpdən. 

Alaq otu diş qıcayıb, 

Qayçı haqda böhtan dedi: 

- Meyvələri qırdı, yedi. 

 

XARĠCĠ BƏZƏK 

Sağsağan görkəmli, yaraşıqlı, 

İncə məxmər lələkli, bəzəkli, 
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Ancaq bircə kəlmə deməmiş, 

Hamı bildi ki, o qarğa imiş. 

 

PLOV 

Bu düyüdən nə gözəl plov çıxdı, 

Çömçə dedi: - Ət, yağı niyə demirsiz? 

Qazan suyla duz, aşsüzən. 

Bəs aşbazın böyük səyyi kəfkir. 

Bunlar birləşib onu plov etdi. 

 

FĠL VƏ ġĠR 

Şir tələb etdi fildən, 

Müəllim desin ona. 

Fil də xortumu ilə 

Onu atdı batdağa. 

 

QUZU BÖYÜYƏNDƏ 

Quzu qoç olandan sonra, 

Atasın salmadı saya. 

Dedi: - Qocalandan bəri, 

İşlərdə qalmısan dala. 

 

ARI VƏ QARIġQA 

Qarışqayla arı görüşdü, 

Bu vaxt çəyirtkədən söz düşdü. 

Arı: - Çəyirtkə çox fors edir. 

Daim dizi belində gəzir. 

Qarışqa onun var qanadı 

Axmaq elə bilir ki, quşdu. 
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QAZIN SĠRRĠ 

Ördək gördü qaz beçəni döyür, 

Onu öz doğma hinindən qovur. 

Aradan keçdi bir neçə müddət, 

Qaz o beçəyə baş əydi xəlvət. 

Ördək bu sirri soruşdu qazdan, 

Deyirlər müdir beçə olacaq. 

 

QARĞA VƏ XORUZ 

Xoruz dedi: - A qarğa qardaş, 

Sənin nə gözəl avazın var. 

O səs bülbülü də mat qoyar. 

Qarğa heç özünü demirsən 

Sən gözəl zəhgülə vurursan 

Göyərçin: - Siz boşboğazsınız 

Səsiniz heç nəyə yaramır. 

 

QOYUNLARI XĠLAS EDƏK 

Qoyunlar şikayət etdi boz qurddan, 

Heyvan padşahı düşündü dərindən. 

O, istədi əncam çəkə bu işə, 

Kəmisyəyə çoxlu qurd cəlb edildi. 

Dedilər: - Tox qurd qoyunu qoruyar. 

Bundan sonra qurd soxulsa sürüyə 

Qoyunların haqqı var ki, qurdları 

Tuta onu məhkəməyə sürüyə. 

 

ULAQ VƏ ƏKĠNÇĠ 

Əkinçi sahəyə arpa səpirdi, 

Ulaq dedi: - Bu nə ağlsızlıqdı. 
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Sahibim onu niyə yerə tökür. 

Versin mən yeyim işinə yarayım. 

Mənə vermir onda versin atına. 

Əgər gizləsə deyərəm simicdi. 

Payız da arpa yığıldı bolluca. 

Atda ulaq da yedi doyunca 

Bu təmsil də çox haqlıdı əkinçi. 

 

ULAĞIN FĠKRĠ 

Ulaq fikir yürüdürdü, 

Nəğməkar bülbül haqqında. 

Hamı ona əhsən deyir. 

O mətləb qandıra bilmir 

Nə qədər səyy göstərsə də  

Bircə yol anqıra bilmir. 

 

MEYVƏ QURDU 

Meyvə qurdu meyvəni, 

Təkcə yesəydi nə dərd. 

Həm də onu o namərd 

Çürüdürdü, tökürdü. 

 

KĠLKƏ VƏ NAQQA BALIQ 

Kilkə söylədi dənizdə hamıya, 

Başınız salamat olsun deyə, 

Həmişə susun heç zaman dinməyin. 

Bu vaxt bir naqqa yaxınlaşdı, 

Heç dinmirsən yoxsa məni saymırsan? 

Kilkə nə "hə" dedi, nə "yox" dedi. 

Razısan? Deyib naqqa onu yedi. 
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ĠġILDABÖCƏK 

İşıldaböcək fikir söylədi, 

Siz fikir verin göydə ulduzlara, 

Məndən kiçik işıldaböcəkləri, 

Dayısı var qaldırıblar yuxarı. 

 

PĠġĠK 

Pişik siçana əl-qol atdı, 

Küçüyü görcək qorxub qaçdı. 

 

CANFƏġANLIQ 

Kiçik əqrəb böyüyün təriflədi, 

Dedi: - Zəkalı və uzaqgörəndi. 

Bacarıqlı kadr tək irəli çəkin 

Kiçik əqrəb çox gözəl bilirdi ki, 

Böyüklə oda gedəcək irəli. 

 

MĠġAR 

Dişi ilə ağac, daş kəsər. 

PƏLƏNG VƏ AYI 

Qorxu düşdü ayının canına, 

O qabanı çağırdı yanına. 

Dedi: - Boz qurd qudurubdu yaman. 

O köpəyi sıxışdırır yaman. 

Canavar pələng, şirlə olub dost, 

Məclisdə yüz-yüz vurur deyir tost. 

Satqın qurd kater sürüb dənizə, 

O daha məhəl qoymayır bizə. 

Sən tez ol xəbər göndər ulağa 
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Qoy o gəmi çıxartsın dənizə. 

Boz qurdu təslim eləsin bizə. 

Ulaq qurd ilə durdu üz-üzə 

Az qaldı böyük qalmaqal düşə. 

Bu zaman pələng qarışdı işə. 

Ulağa verdi qulaqburması. 

Uzunqulaq gördü ki, baş tutmur, 

Yekəbaş ağ ayının qurması. 

O gəmiylə üzdü dalı-dalı. 

Ayının yaman halı dəyişdi. 

Birlikdə dənizi tərk etdilər. 

Qabanı vurub öldürdü pələng. 

O gicbəsər, yekəbaş ayının 

Bu işdə baş tutmadı kələyi. 

 

AYININ MƏSLƏHƏTĠ 

Ayı ilə it söhbət edirdi. 

Söhbət boz canavardan gedirdi. 

Köpək ayıya dedi: - Ay dayı, 

Bilirsənmi qurda silah verir 

Şir, pələng, bəbir və fil havayı. 

Ayı: - Sən deyəni mən bilirəm, 

Bizə lazımdı fürsət gözləyək. 

Elə bir məqam, fürsət düşən an, 

Biz canavarı vuraq arxadan. 

 

PARKET 

Parketi partlatdılar, 

- Mən özüm parıldadım. 
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CĠB DƏSMALI 

Cib dəsmalı: - Heç kimi incitməmişəm, 

Ona görə də heç kəs mənə dəyməyib. 

Hətta canavarın da burnun silmişəm, 

Heç o canavar da məni dişləməyib. 

 

TÜLKÜNÜN ARVADI 

Arvadı tülküyə dedi, 

Dovşan səndən gileyləndi. 

Boz tülkü məni saymadı, 

Salamımı da almadı. 

Dovşanın salamın alım? 

Sənə deyirəm bil arvad, 

Filin salamın alıram. 

 

ÖZÜNDƏN RAZI QAZ 

Toyuğa gözəldi dedilər, 

Qaz: - Yoxdu onun qaz yerişi. 

 

QURDUN ETĠRAFI 

Hamı danlayırdı qurdu, 

Qurd burda heyrətli nə var? 

Qurdlar qoyun aparır da! 

 

SĠÇANIN ARZUSU 

Siçan kaş əmin-amanlıq ola, 

Hər yerdə haqq-ədalət hökm sürə. 

Dünyada düzlük olarsa əgər, 

Anbardan götürülər tələlər. 

Onda günahkarlar əfv olunar, 
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O zaman pişiklər məhv olunar. 

 

TÜLKÜNÜN HƏYASIZLIĞI 

Tülkü hinləri dolaşırdı, 

Həyasızlıq həddin aşırdı. 

Deyir: - Mənəm fili fil edən, 

Onu bu rütbəyə çatdıran. 

 

ANONĠMÇĠ 

Anonimçiyə dedilər imza et, 

Onun əli əsdi təşvişə düşdü. 

Çünki imzalamaq öyrənməmişdi. 

 

ġARIN MƏSLƏHƏTĠ 

Şar belə məsləhət verirdi hər zaman, 

Yoxuşda nə işin, düz yolda yumalan. 

 

AYININ ġAHLIĞI 

Meşədə ayı şah olan zaman, 

Donuzlar tələf olurdu yaman. 

Şah bu vəziyyəti öyrənsin deyə, 

Qabanla birgə çıxdı gəzməyə. 

Şahın gəlişin donuzlar görcək. 

Oynadılar oldular sevincək. 

Gözəl qarşıladı şahı donuzlar. 

Şaha dərdlərini dedi onlar. 

- Çox pis baxırsan şahım bizlərə, 

Atılmışıq bu quru çöllərə. 

Düşmüsən o köpəyin felinə. 

Uymusan onun şirin dilinə. 



Pələng, Şir və Ayı 

Qurdun torpağın vermisən ona, 

Boz köpək gündə giri min dona. 

Köpək üzdə sənə deyir dayı, 

Daldada deyir, qanmazdı ayı. 

Varını, yoxunu itlər yeyə-yeyə. 

Torpağına da çıxacaq yiyə. 

Yağlı vəzifə vermisən ona, 

Varı, dövləti gəlməyir sona. 

Nə suyumuz var, nə çörəyimiz. 

Ona görə azalır sayımız. 

Bu sözləri təsdiqlədi qaban 

Şah köpəyə meydan verib yaman. 

Şah şikayəti dinləyən zaman, 

Onun əhvalı pisləşdi yaman. 

Şah itləri vəzifədən saldı 

Varın dövlətin əlindən aldı. 

İtin başına zəncir bağladı, 

Gündə bir dəfə onu yalladı. 

Donuzlar zülümdən oldu azad. 

Şahın bu işindən oldular şad. 

Kəndlər, şəhərlər abad olundu, 

Şahın yurdundan köpək qovuldu. 

 

ALÇANIN GĠLEYĠ 

Cır alça çox gileyləndi, 

Dedi: - Mənim arxam yoxdu, 

Quruyub qalmışam belə, 

Həqiqəti unudurdu, 

Onu cırlıq qurudurdu. 
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ĠNƏK VƏ TOYUQ 

Toyuq telefonla zəng edib, 

İnəyə dedi, süd çürüyüb. 

Sən qəm yemə hər şey düzələr 

Sən mənə süd göndərdiyinə 

Mən də bir yumurta vermişəm, 

Lax olsa da yola ver getsin. 

 

ÇÖMÇƏNĠN QÜRURU 

Çömçə özün öyürdü, 

O qazanı döyürdü. 

Çox getmədi qabağa 

Onu yararsız sayıb 

Atdılar bir qırağa. 

 

ORTADA YEYĠB QIRAQDA GƏZƏN 

O, özün çox uca sayırdı, 

Çox ədəbazın biri idi. 

Məsuliyyətə keçməmək üçün, 

Deyir mən balaca adamam. 

 

ZƏNG 

Düyməsin basanda səslənirdi, 

Basmayanda sakit dayanırdı. 

 

LAQEYD ADAM 

O biganəydi hər şeyə, 

Soyuq ürək gəzdirirdi. 

Odlu silah gəzdirməkdən, 

Daha artıq qorxuludu, 
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Soyuq ürəyi gəzdirmək. 

 

KƏPƏNƏK VƏ QARIġQA 

Kəpənək qarışqaya dedi:  

- Siz deyirsiniz arı işləkdi? 

Bal verən arı yox çiçəkdi. 

Qarışqa çox tənəli ona: 

- Sən hər gün çiçəyə qonursan 

Bəs sən nə üçün bal vermirsən? 

 

PƏLƏNG ARXAYINLIĞI 

Məşqlərə getmədi pələng, 

Dedi: - Görüş meymunladı. 

Yarışda meymun pələngin, 

Başına bir oyun açdı. 

O pələng mayallaq aşdı. 

Onun beli yerə dəydi. 

 

"QEYRƏTLĠ"  XORUZ 

Belə dedi arvada: 

-Heç vaxtı çıxma hindən, 

Pis göz baxır kənardan. 

 

DOVġAN VƏ DƏLƏ 

Dovşan yanaşdı dələyə, 

Baxırsanmı gölməçəyə? 

Qurbağa hey edir qur-qur. 

Bizim bülbülsə susub durur. 

Bülbül istəmir cəh-cəhi, 

Qur-qur kimi zəhlə tökə. 
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DÜYÜ VƏ ÇƏLTĠK 

Düyüdən çəltiyi seçirdilər, 

Düyü plov üçün hazırlanırdı. 

Çəltik hirsləndi, o əsdi, coşdu, 

Nəyə lazım bu ayrı seçkilik? 

Qoymursuz mən də gedəm plova. 

Düyü gülümsəyib ona dedi. 

Düyü olunca çox yoldan keçdim. 

Üç yol dəridən, qabıqdan çıxdım. 

 

PĠġĠYĠN MÜDĠRLÜYÜ 

Pişik müdir olan zamanlar, 

Yaltaqla dolu idi yanı. 

- Sən yeriyirsən pələng kimi, 

Miyoltunla nərə çəkirsən. 

Onu vəsf edirdi yaltaqlar. 

O vəzifədən çıxan zaman, 

Dedilər səsin zəhlə tökür. 

Sən miyoldadın daha bəsdi, 

Cır səsin səbrimizi kəsdi. 

 

KEÇĠNĠN MƏSLƏHƏTĠ 

Keçi açıq tənqidə keçdi, 

O toyuğu çox tənqid etdi. 

Yumurtan bir qəpiyə dəyməz. 

Keçi təriflədi inəyi. 

Toyuğasa məsləhət gördü, 

Yumurtlamayıb süd verməyi. 
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QARĞANIN ARZUSU 

Mən fikir verirəm nə vaxtdan bəri, 

Qartalı zirvəyə qaldıran dağdı. 

Mən də uçacam o zirvəyə sarı, 

Mütləq qazanacan qartal vüqarı. 

Qarğa xeyli çalışsa da qanadı, 

Onu zirvəyə qaldıra bilmədi. 

 

CÜCƏNĠN NANKORLUĞU 

İnqibator cücəsi söylədi, 

Mənim bu dünyaya gəlməyimdə, 

Qəti yoxdu toyuğun əməyi. 

 

QIRĞININ BĠCLĠYĠ 

Qırğı toyuq-cücəni azdırırdı, 

Hər yerdə adını "quş" yazdırırdı. 

 

YALTAQ 

Yaltaq rəisinə qımışdı, 

O, cəsarətlənib danışdı. 

Mən sizi yuxuda görmüşəm, 

Bir stolda çay da içmişəm. 

 

KOROĞLUSAYAQ BIĞ 

Cəngavər görünmək üçün, 

Nadan lopa bığ saxladı. 

Mən də koroğluyam dedi: 

- Hər gün dəfələrlə eşıb, 

Hərdən də onu yağladı. 
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KƏLBƏTĠN VƏ ÇƏKĠC 

Kəlbətin çəkici yoxlayırdı, 

Onun vurduğu mıxa baxırdı. 

 Əyri vurulan mıxa dəymirdi, 

Düz vurulan mıxları çıxarırdı. 

 

 

ƏQRƏB VƏ QARIġQA 

Əqrəb həşərat axtarırdı, 

Qarışqa ilə qarşılaşdı. 

Dedi: - Qədirbilən deyilsən 

Hələ mən səni çalmamışam. 

 

KÖPƏK VƏ AYI 

Ayı dedi köpəyə, 

Sən cum qurdu parçala, 

- Qorxuram axı dayı, 

Parçaladı ulağı. 

- Eşitmirsən sözümü, 

Çıxardaram gözünü. 

- Küçük vaxtı alıbdı, 

Gözümüzün odunu. 

Qorxudan mən əsirəm, 

Eşidəndə adını. 

Arxanda durub ayı, 

Mən yekəlikdə dayı. 

Qorxma hücum elə sən, 

Sən arxalı köpəksən. 

İt sözdən ürəkləndi, 

O qurda yaxınlaşdı. 



Pələng, Şir və Ayı 

Qurdlar ona uladı. 

Canavarlar köpəyi 

İki şaqqa elədi. 

 

ġĠRĠN MƏSLƏHƏTĠ 

Şir söylədi ayıya, 

Eşit mənim sözümü, 

Çıxardaram gözünü. 

Nəyə görə itlərə. 

Yal verirsən havayı? 

Belə söylədi ayı: 

- Eşit məni, qoca şir, 

Heyvanlardan uca şir. 

Mən köpəyin adıyla. 

Canavarı boğuram. 

Torpağından qovuram. 

Cəmi heyvan inanır, 

Söylədiyim yalana. 

Yalandan and içirəm, 

İncilə, həm Qurana. 

Şir söylədi ay kafir. 

Çox haqsızlıq edirsən. 

Saxta yolla gedirsən. 

Düşün işin dalını, 

Kəs köpəyin yalını. 

Bir gün o it qudurar, 

Sənin özünü tutar. 

Ayı getdi fikrə, 

İnandı qoca şirə. 

Bilinməz işin dalı, 
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Kəsilsin itin yalı. 

 

TALANTSIZ ALĠM 

Alim yeddi ilə yazdı elmi əsərini, 

O, çox yoxladı arını, onun balını. 

Sübut etdi ki, arı çox uzağa gedir, 

Balı başqası yox arı istehsal edir. 

 

ĠLANIN ÖZÜNÜ MÜDAFĠƏSĠ 

Məsəl var deyirlər pişik, 

Balasın istəyib yeyir. 

İlan: - Bilin qurbağalar. 

Mən sizi çox istəyirəm, 

Ona görə də yeyirəm. 

 

ASLAN VƏ PƏLƏNG  

Pələng aslana: - Bütün yırtıcılar, 

Meşədən qovulsun, qırılsın gərək. 

Sonra da dostlaşıb pıçıldaşdılar, 

Birgə ceyran, maral parçaladılar. 

 

PUL HAQDA 

Hamıya xoş gəlir pulun adı, 

Onu sıxdılar qan damcıladı. 

 

MÜSTƏMLƏKƏÇĠ 

Müstəmləkəçi şeir yazmaq istədi, 

Elə ilk andan həqiqəti pislədi. 

O, hər kəlmədə axtardı yağlı tikə, 

Xoşuna gələn söz oldu müstəmləkə. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

HÖRÜMÇƏK 

Hörümçək başqasına tor qurdu, 

Özü də öz torunda boğuldu. 

 

ÇƏTĠR 

Çətir özünü gözə saxmaq üçün, 

Arzu edir, kaş yağış yağa hər gün. 

 

GÖBƏLƏK 

Yaz vaxtı meşədə mənzərə çəkəndə, 

Foto-etüd çəkdilər müxtəlif rəngdə. 

Ağaclar cərgə ilə dayanmışdılar. 

Yalnız sinəsini qabağa vermişdi, 

Ağac kölgəsində olan göbələklər. 

 

SĠÇANIN ARZUSU 

Siçandan soruşdular ki, əgər səni, 

Padşah seçsələr onda sən nə edərsən? 

Siçan marıtlayıb onlara söylədi, 

Birinci talayıb çaparam anbarı. 

 

AYININ AQĠBƏTĠ 

Meşədə gəzirdi ayı, 

Görən kimi canavarı. 

Özündən çıxıb bağırdı, 

Qurdu yaxına çağırdı. 

-Mən dayısıyam köpəyin, 

Dünən çıxmısan özündən 

Niyə köpəyi döymüsən?  
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Atasına da söymüsən. 

Qurd: - Yoxdu günahım ağam, 

Boz köpək üstümə cumdu, 

Mən vurdum ağzını yumdu. 

Bunu eşidəndə ayı, 

Vurub qurdu yaraladı. 

Haqsızlığa dözməyən şir, 

Tez ayını parçaladı. 

 

ġEYTANIN LOVĞALIĞI 

Şeytanla rastlaşdı qurbağa, 

Boz qurbağa girərkən bağa. 

Şeytan: - Bu bağ dədəmin olub, 

İndi atamdan mənə qalıb. 

Bilirsən qoşa buynuzum var, 

Əgər vursam qarnın dağılar. 

Qurbağa ona belə dedi: 

- Bilirəım ki, buynuzun ətdi, 

Danışdıqlarınsa qələtdi. 

İndi səni çırparam yerə, 

Qırılıb, dağılarsan yerə. 

Onun qorxu düşdü canına, 

O, tez başın saldı qınına. 

 

QARĞANIN AQĠBƏTĠ 

Qarğa çıxmışdı çardağa, 

Cücə dağılmışdı bağa. 

Qarğa cücələrə baxdı, 

Gördü bağda adam yoxdu. 

Dedi: - Cücələr mənimdi. 



Pələng, Şir və Ayı 

İnsan əzabla əlləşir, 

Qarğalar müftəcə eşir. 

Həvəslə şığıdı qarğa, 

Gülləni atdılar o an, 

Qarğa yıxılıb verdi can. 

 

 

GÜLÜġÜN SAXTALIĞI 

İşi düşənə güldü, 

Sözü keçənə güldü. 

O saxta gülüşlərdən, 

Bayağı öpüşlərdən, 

Bir ah gəldi sinədən. 

 

VASVASI 

Vasvası çıxmadı yuvadan, 

Ayrı düşdü eldən, obadan. 

Dedi: - Ayıdı, Fidi nədi, 

Qoy onlar gəlsinlər yuvama, 

Baxsınlar cəngimə, davama. 

 

DOVġANIN ARZUSU 

Dəvənin ləpirin göstərib dovşan, 

-Ləpirim əgər sən buna oxşasan, 

Onda heç bir zaman çırağım sönməz, 

Öləndə ürəyimdə arzum qalmaz. 

 

ARAQARIġDIRAN 

Qaşıq: - Gördün necə qatdım aranı? 

Qarışdıraraq çürütdüm ayranı. 
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BÖYÜK DƏRD 

Onun dərdi-səri çoxdu, 

Oğlunun maşını yoxdu. 

 

 

 

ARVADBAZ 

İlk vaxtlar: 

-Yarım, vəfadarım sənsən. 

Sonralar: 

-Artıq məni bezdirmisən. 

 

QARĞA 

Qarğa bülbüldən anonim yazırdı, 

O, oxuya bilmir, avazı azdı. 

Cəsarətli ol imzanı göstər, 

Lazım deyil, şöhrətpərəst deyərlər. 

 

VƏRDĠġĠMDƏN TANIDILAR 

Bu ad xoşuna gəlmirdi ulağın, 

Ona görə də kəsdirdi qulağın. 

Belə yəhər qoydu, yalın yağladı, 

Yerişin dəyişib "mən atam" dedi. 

Külə ağnamağından özün tanıtdı. 

 

TISBAĞA VƏ ĠLAN BALASI 

İlan balası yanladı tısbağanı, 

Yağlı dil töküb ona dedi yalanı. 

Dedi: - Gəl biz dost olaq, bir yerdə qalaq, 



Pələng, Şir və Ayı 

Özümüzə ev tikək, ot üstə yataq. 

Mən dadlı yeməklər bişirərəm sənə, 

Ləzzətlə yeyib sağ ol deyərsən mənə. 

Tısbağa dedi: - Sən ilan balasısan, 

Elə ilanda olaraq qalasısan. 

Gecə yuxulayıb gedəndə özümdən, 

Sən o saat məni çalarsan gözümdən. 

Sən ilanın balasısan ilan da qal, 

Özünə başqa müştəri tap onu çal.  

 

MAMIR 

Yapışıram qayaya, daşa, 

Yol göstərirəm dost-qardaşa. 

Cəhətləri yaxşı bilirəm, 

Yol azana yol göstərirəm. 

Getsin istədiyi məkana, 

Onda sağ ol deyərlər mənə. 

 

HÖRÜMCƏK 

Hörümcək tor qurub, 

Milçək tutub yeyirdi. 

O döşünə döyürdü, 

Kefim kök, damağım çağ.  

Eşşək arısı, bir bax, 

Bir bax gör nə kefdəyəm. 

Səni tutub yeyərəm, 

Yerindən qalxdı arı, 

O toru böldü yarı. 

 

ĠLAN VƏ ĠNSAN 
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İnsanı görəndə ilan, 

O, danışırdı tam yalan. 

Mən and içmişəm Allaha, 

Sizə toxunmaram daha. 

Siz dəyməsəniz bizlərə, 

Biz də dəymərik sizlərə. 

İlan andım danırdı, 

Fürsət düşəndə çalırdı. 

 

QURBAĞA VƏ ĠLAN 

İlan torpaq yeyirdi, 

Qurbağa onu gördü: 

- Sən ki, torpaq yeyirsən, 

Niyə bizi udursan? 

Tərgitdim o adəti. 

- İnan dəymərəm sənə, 

Qoşa gedək çəmənə. 

Çəməndə andın atdı, 

O, qurbağanı uddu. 

 

KƏRTƏNKƏLƏNĠN ÖYÜNMƏSĠ 

Kərtənkələ öyürdü özün, 

Qarşımda baş əyir ilanlar, 

Məndən zəhər alırlar onlar, 

Qayalıqdı mənim məskənim, 

Kim çıxa bilər mənə qənim? 

Qoy gəlib çıxsınlar meydana, 

Boyayım onları al-qana. 

Oxlu kirpi eşitcək bunu 

Dərhal gəlib tutdu meydanı. 



Pələng, Şir və Ayı 

Kərtənkələ boyandı qana, 

Tez quyruğundan tutdu onu 

Bədəninə sancdı oxunu. 

Kərtənkələnin axdı qanı, 

Elə orda da çıxdı canı. 

 

QARĞA QARIġQA HAQDA 

Qarğa dedi: -Müftəxordu qarışqa, 

Əkib, biçmir, yeyəndə ortaq olur. 

Xırmandan hazır daşıyır taxılı, 

Tez açıldı qarışqanın paxırı. 

 

NANKOR GÖBƏLƏK 

Göbələk kölgədə bitidi, 

O, ağacdan şirə çəkirdi. 

Dedi: - Ağac mənim nökərim, 

Mən onun şirəsin çəkəlim. 

Bağban bu sözləri eşitdi, 

Göbələyi qazıdı atdı. 

 

KƏPƏNƏK VƏ ARI 

Xallı kəpənəyə xoş olsun deyə, 

Arı bir dəfə "xanım" dedi ona. 

O gündən kimi gördüsə kəpənək, 

Dedi: - Məndən ötrü o arı ölür. 

 

ZÜRAFƏ VƏ MEYMUN 

Zürafə yaxınlaşıb meymuna, 

-Söylə sən niyə adam olmadın? 

-Sən elə bilirsən iş addadır? 
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Meymunam mənə meymun deyərlər, 

"Adam" adlar var, adam deyillər. 

 

MĠKROB VƏ VĠRUS 

Mikrob dedi virusa, 

Süd çürütdüm bir kasa. 

 

 

QARTAL OLMAQ ĠSTƏYƏN QARĞA 

Qartalın adı çıxıb dedi Qarğa, 

Siz istəsəz mən də çıxaram dağa. 

Məni bircə dəfə çıxardın dağa, 

Görün necə qonuram mən qayaya. 

Qarğanın bu sözünə əməl oldu, 

Zirvədən əlləri üzülən zaman, 

O, yıxılıb batdı peyinə tamam. 

 

QABAN 

Qaban kitab oxudu sərxoşluq əleyhinə, 

Bu kitab toxundu qabanın əsəblərinə. 

Axı bu cəfəng kitablar nə öyrədib, 

Nə haqla axı o belə dağ çəkir sinəmə. 

 

GÜNAHI YADDAġDA GÖRDÜ 

Kitab oxumamağın günühın, 

O fərsiz yaddaşda görürdü. 

Onsuzda oxuduğum sözlər, 

Yaddaşında qalmır deyirdi. 

 

SƏRXOġ 



Pələng, Şir və Ayı 

Sərxoş yeni ili qarşılamadı, 

Göz yumuldu, yuxu onu apardı. 

Yeni ilin səhəri durdu sərxoş, 

Təzə il gəlmisən, əcəb eləmisən, 

İndi qeyd edərəm sən xoş gəlmisən. 

 

ÇANAĞINDAN ÇIXAN BAĞA 

Çanağını bəyənmirdi bağa, 

Onu çıxartdı atdı qırağa. 

Çanaqsız getdi girdi bir bağa, 

Bağda bağanı gördü qurbağa. 

Dedi: - Sən zərif gözəlsən ağa, 

Camalın yaraşıq verir bağa. 

Dedi: - Mən çıxartmışam çanağı, 

İstəyirəm seyr edəm bağı. 

Görənlər camalıma vurulsun, 

Gəlsin qapımda boynunu bursun. 

Onun sözlərini eşitcək ilan, 

Dedi: - Bağa getmə orda dayan, 

Nə yaxşı çanağından çıxmısan. 

Hüsnünlə məni oda yaxmısan, 

Mən heyranam o qoşa xalına, 

Qoy doyunca baxım camalına. 

Bağa görüncə xallı ilanı, 

Qorxudan titrədi onun canı. 

İlan tez gəlib çaldı bağanı, 

O saat bağanın çıxdı canı. 

Belə iş bağalara olsun dərs, 

Öz çanağını bəyənməyən kəs. 

Bilsin ki gürzə onu çalacaq, 
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Bağa tək yaman günə qalacaq. 

 

ALDADICI YEM 

Balıqçı qurd keçirdi qarmağa, 

Sakitcə qarmağı atdı çaya. 

Balıqlar yem gəzirdi özünə, 

Qəflətən qurd göründü gözünə. 

Xam balıq dedi: -Ay can, ay can, 

Soxulcan yeyəcəyəm doyuncan. 

Balıq istədi ki, qurdu uda, 

Yazığın dili keçdi qarmağa. 

Balıqçı qarmaqdan balığı, 

Sudan çəkərək atdı qırağa, 

Tamahı zülm etdi balığa. 

 

MAKĠNA 

Makinaya: - Çox səhv edirsən, 

-Səhvi barmağınla edirsən. 

 

QOZ VƏ LƏPƏ 

Qoz ləpəsi dedi: - Qabığına, 

Çıx get bir də çıxma qabağıma, 

Mən yeməliyəm, sən atılmalı. 

 

KOR BIÇAQ 

Nə deyirsiniz kəsim, 

Ətdəsə çıxmır səsim.  

 

BƏDXAHLAR FĠL HAQDA 

Milçəyin filə oxşarı var, 



Pələng, Şir və Ayı 

Hər ikisi xortumludular. 

 

EġġƏYĠN QĠYBƏYĠ 

Ulaq qiybəti atla etsə nə varki, 

O qiybəti elə ulaqla edirdi, 

Söhbət ayı qanmazlığından gedirdi. 

 

 

ƏMZĠK 

Əmzik deyir mən döşəm, 

Uşaq əmizdirmişəm. 

 

QIRXAYAQ 

Onun olsa da qırx ayağı, 

Heç olmayıb yönlü dayağı. 

 

QARĞA 

Bülbülün rəsmin çəkdilər, 

Qarğa: - Məni də çəkərlər. 

 

TÜLKÜ VƏ FĠL 

Tülkü gördü filə qara yaxa bilmir, 

O, şər-şəbətəyə böhtana əl atdı. 

Bir axşam tülkü düşdü filin dalınca, 

Görənlər dedi fillə hara gedirsən? 

Tülkü: - Toyuq qırıb fili qonaq etdim. 

 

FIRÇA 

Pişiyi pişik tək çəkmək olar bəsitlik, 

Pişiyi böyüdüb aslan edəsən gərək.  
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MƏRMƏRĠYĠN ÖYÜNMƏYĠ 

Mərmərik çox öyürdü özünü, 

Deyirdi mənə tay meyvə yoxdu. 

Mən gözələm, balaca qarayam, 

Neçə-neçə dərdə mən çarəyəm. 

Heç vaxtı mənə tay olmaz ərik, 

Ərik tez böyüyür, tez də şişir, 

Yeyəndə adamın qarnın deşir. 

Sözdən cır alma yandı-alışdı, 

Məcbur olub söhbətə qarışdı. 

Dedi: -Sən səsini kəs balası, 

Ərik dərmandı, təmizlər qanı 

Qaydaya düşər ürək dövranı. 

Mən bilmirəm sən kimə gərəksən? 

Ətin yoxdu sən dəri, sümüksən. 

 

CANAVAR VƏ ĠT 

Qurd padşah olanda vəzirdi köpək, 

Rüşvət toplayırdı o ətək-ətək. 

Rüşvət tutdular o itin əlində, 

Çoxlu kotək sındırdılar belində, 

İşdən çıxarıb qovdular saraydan, 

Qurdla it düşmən oldular o vaxtdan. 

 

ÖZÜNDƏN DEYƏN DANA 

Naxırla bir otlamırdı dana, 

Yazıq naxırçı gəlmişdi cana. 

Dedilər: - Tək dananı qurd yeyər, 

Dedi: - O sözü qorxaqlar deyər. 



Pələng, Şir və Ayı 

O, qürrələndi özündən dedi, 

Bir gün örüşdə qurd onu yedi. 

 

LOVĞA CÖNGƏ 

Cöngə canavarı görcək bağırdı, 

Əgər qorxmursansa, yaxın gəl dedi. 

Buynuzumla sənin qanını tökərəm, 

Öldürərəm sinənə dağ çəkərəm. 

Qurd:- Bağırma, indi səni yeyəcəm, 

Ətindən yaxşı bir kabab edəcəm. 

Belə deyib cöngəni parçaladı, 

Cöngənin hay-küyü özünə qaldı. 

QARĞA VƏ ÖRDƏK 

Bir gün ördəyə dedilər: 

- Sən qarğanın kitabına, 

Bir tənqidi məqalə yaz. 

Ördək razılıq vermədi: 

-Siz üz vurmayn boş yerə, 

Yaxşı məqalə yazaram, 

Mən klassik kitablara. 

Müasir yazıçıların, 

Xoşları gəlmir tənqiddən. 

O tənqidi yazıların, 

Dava-dalaşı çox olur. 

 

BAL VƏ YEMĠġ 

Gözü yoxu görməyə yemişin balı, 

Sirrin səbəbini ancaq bilir arı. 

Səbəbi çox aydındı binadan, başdan, 

Hamı bilir ki, bal şirindi yemişdən. 
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QARIġQA 

Qarışqa özün öyüb belə söylədi: 

- Daim düz olmuşam haram yeməmişəm. 

Ona görə də fil basıb ölməmişəm.  

 

ÇĠL TOYUQ 

Çil toyuq şər-şəbətə gəzirdi, 

Səs eşitcək qulaq şəkləyirdi. 

 

BÜLBÜLÜN SƏSĠ 

Bülbülün cəh-cəhi, gözəl səsi 

Göz oxşadı, bəzədi meşəni. 

Əl çalıb onu alqışladılar, 

Quşlar sevindi, susdu bayquşlar. 

Bayquş dedi: - Əgər əl çalmasam, 

O quşlar mənə paxıl deyərlər. 

Bəlkə məni bədnamda edərlər, 

Bayquş əl çaldı çox asta-asta, 

Qoy alqışlar həddin aşmasın, 

Məclis çoxda çoşub qızışmasın. 

 

ÖRDƏYĠN ÖZÜNÜ ÖYMƏSĠ 

Ördək yaxınlaşıb rəfiqəsi qaza, 

Sən mənim haqqımda nə bilirsən aza. 

Qoz ona baxıb heç nə bilmirəm dedi: 

- Qartal uçuşuma böyük qiymət verib. 

 

XALLI AYI 

Ölkəni dağıtsın deyə, 



Pələng, Şir və Ayı 

Canavar, çaqqal bir də şir. 

Yığılıb tökdülər tədbir, 

Ayını padşah qoydular. 

Xallı ayı çıxdı taxta, 

Bütün işlər getdi saxta. 

Hara gəldi çapdı atı, 

Aldı Nobel mükafatı. 

 

AYIN LOVĞALIĞI 

Ay qürrələnib özün öydü, 

-İşıqlandırıram zülməti. 

Günəş belə söylədi aya, 

Sən çox özünü öymə, ayə. 

Şüam düşür sənin üstünə. 

O, səpələnir yer üzünə, 

Sən yersiz boy vermə özünə. 

 

KƏRSƏK 

Kərsək yanırdı daşın halına, 

-Sel yazığı qatıb qabağınaş 

Görəsən onu atacaq hara 

Aparacaq eldən uzaqlara. 

Birdən daş dəydi onun başına, 

O, dağıldı qarışdı axına. 

 

ÜZÜMÜN NANKORLUĞU 

Üzüm bəyənmədi tənəyi, 

Dedi: - Get bizim yanımızdan, 

Müalicə al sən xəstəsən. 

Belin əyilib qaralmısan, 
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Get həkimdən dərman istə sən. 

Tənək qəzəbləndi, bağırdı 

Dedi: - Xor baxırsan zatına, 

Mindirmişəm üzüm atına, 

Qaldırmışam göyün qatına, 

Sənə şirə dolduran mənəm. 

Bu sözlərdən qızardı üzüm, 

Dedi: - Bağışla canım, gözüm, 

Onlar tez əl verib barışdı, 

Tənəyin barı aşdı-daşdı. 

 

 

XORUZ VƏ ÖRDƏK 

Xoruz: - Kitabınızda çəkmisiz, 

Hiyləgər tülkünün adını. 

Ördək: - Çəkmişəm tülkü adı, 

O bilir quş ətində dadı. 

Orda pisləmişəm tülkünü, 

Vəsf etmişəm onun tükünü. 

 

EYNƏK VƏ KĠTAB 

Eynək: - Səni oxumuşam yarıya qədər, 

Çox sulusan, bir az da oxusam bəs edər. 

Axıracan oxu sənə sözüm olacaq, 

Yanğın baş versə bol suyum lazım olacaq. 

 

POZAN VƏ QƏLƏM 

Pozan soruşdu qələmdən: 

- Tənqidlə necədir aran? 

Qələm tənqidin vurğunuyam, 



Pələng, Şir və Ayı 

Bu şərtlə məndən olmasın, 

Yazdıqlarımdan olmasın. 

 

KĠTABIN ÖYÜNMƏSĠ 

Aylar, illər ötsə də, 

Vərəqlərim açılmır. 

Mətbəə ətri gəlir  

Mənim vərəqlərimdən. 

Həmişə təzəyəm mən, 

Təzə də qalacağam. 

Aynalı vitrinlərdə, 

Keçir mənim həyatım. 

Ancaq bir gün eşitdi, 

İki kitab dalaşır. 

Bir kitab o birinə, 

Çox acı qarğış edir. 

Səni görüm oxucu 

Üzü heç görməyəsən. 

Oxu zallarında yox, 

Servantlar da qalasan. 

 

ROMANSAYAĞI HEKAYƏ 

Bir romanı çox tənqid etdilər, 

Üzdən keçməyib dərin getdilər. 

Gördülər ki, o əsər romandan, 

Bəsit hekayəyə oxşayır çox. 

 

AYI HƏDDĠN AġDI 

Meşədə ayı canavarla rastlaşdı 

O canavarı danladı həddin aşdı. 
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Dedi: - Ay canavar səni parçalaram. 

Səni öldürüb sonra qanın yalaram. 

Qurd: - Neyləmişəm ayı sənə, desənə? 

- Pelə qulaq qanmaz ayı dedin mənə. 

Axı sənə qanmaz ayı deməmişəm. 

Qoyun, quzu parçalayıb yeməmişəm. 

Bəlkə bütün etdiklərini danasan 

Məni də sən avam, gicbəsər sanasan 

Nə durmusan qorxmursansa cavab qaytar. 

Başına qapaz vuraram gözün çıxar. 

Bədbəxt canavar ayıya çox yalvardı. 

Ona pay verdi, bəsləmə qoç apardı. 

O bir təhər ölümdən canın qurtardı. 

 

KÖPƏYĠN AQĠBƏTĠ 

Ayının təhriki ilə 

Bir dəfə arxalı köpək. 

Meşədə şiri görərək, 

Birdən hücum etdi şirə. 

Mən sənlə girərəm cəngə, 

İki eləsən sözümü, 

Tökərəm iki gözünü. 

Bu vaxt şir çıxdı özündən. 

Dedi: - Qudurma ay köpək. 

İndi çəkərəm sənə kötək. 

Şir köpəyi yerə yıxdı. 

Elə basdı gözü çıxdı. 

Köpək şirə çox yalvardı. 

Dedi: - Öldürmə amandı. 

Gic ayı öyrətdi məni. 



Pələng, Şir və Ayı 

Mən baxdım onun sözünə, 

Ağ oldum sənin üzünə. 

Həsrət qaldım öz gözümə. 

İşləsəydi məndəki baş, 

O yeməzdi qapazla, daş. 

 

TUTUQUġU 

Səs onunki olsa da, 

Sözlər onun deyildi. 

 

BÖHTANÇI 

Bir böhtançı rast gəldi ilana, 

Dedi: - Yaman tuş oldum çalana. 

Alçaq bilmədi çalmağa qalsa 

İlan yalandı onun yanında. 

 

ĠNƏK VƏ ÖRDƏK 

Arıq bir inəyə yanaşdı ördək, 

- Səni görən olsa dana biləcək. 

- Sizə müdir mənim müdirim gəlsə, 

Az müddətdə səni cücə biləcək. 

 

MODABAZLAR 

Zooparka gəlmişdi modabaz, 

Anaya göstərdi onu uşaq. 

Ana yekə quşa bax, nədənsə. 

Onlar onu salmırlar qəfəsə. 

Həm yekədi, həm alabəzəkdi, 

Bu quş zooparka çox gərəkdi. 
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NIFIS ADAM 

Nıfısa təriflədilər günəşi, 

Günəşdi də çox istidi şöləsi. 

O, istidən qoruyun özünüzü 

Eynək taxın, kor edər gözünüzü. 

 

TOYUQ VƏ ĠNƏK 

Tərifləyirdilər inəyin südünü, 

Toyuq onun nəyi valeh edir sizi? 

Gəzib dolansa da dağını, düzünü, 

O inək yumurtlamır illər uzunu. 

 

MĠLÇƏK 

Meşədə palıda qondu milçək, 

Bu vaxt ildırım yıxdı palıdı. 

O gündən milçək özünü öydü, 

Bu palıdı mən yıxmışam dedi. 

 

ÇAQQALIN YALTAQLIĞI 

Çaqqal fili görəndə təzim edirdi, 

O nəhəng fil isə ondan yan gedirdi. 

- Onsuz da baxanlar məni fillə gördü. 

 

ĠDDĠAÇI TOYUQ 

Toyuq qazı yamsıladı, 

O yastı-yastı yeridi, 

Ayağa lələk bağlayıb, 

O hələ gölə də girdi. 

Toyuğa ad qoydu quşlar, 

Biri dedi: - Toyuq qazdı, 



Pələng, Şir və Ayı 

O biri yox qaz toyuqdu. 

Özbaşına açan işi, 

Heç düşmən də aça bilməz. 

 

TÜLKÜNÜN ƏDASI 

Tülkü arvadına qışqırıb, 

Ona üz-gözünü bozartdı. 

Özünü göstərmə özgəyə, 

Arvad acıqlı: - Axı kimə? 

- Kimə olacaq ki, güzgüyə. 

 

 

GÖZDƏN PƏRDƏ ASANLAR 

Biri mağazaya girərək, 

- Sizdə pərdə olarmı dostum? 

- Yox apardılar. 

- Kim apardı? 

- Gözdən pərdə asan apardı. 

 

GÖBƏLƏK 

Kölgə sevən göbələk 

Palıda belə dedi:  

- Göyə baş vur ucal sən, 

Qolbudağın çoxalsın. 

Meşədə kölgə yarat, 

Sonra ağcaqayına  

Sən də kölgəlik yarat. 

Sən yatma söyüdə çat, 

Kölgəlik göbələyi 

Canfəşanlıq edirdi. 
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Bitmək üçün özünə, 

Kölgəlik axtarırdı. 

 

QARIġQA VƏ AYI 

Qarışqa arpanı güclə aparırdı, 

Hərdən yerə qoyub nəfəs də alırdı. 

Ayı gülüb, qarışqaya dedi: - Cırtdan. 

Dırnağımla minin qaldıraram ondan, 

Heç olmasa ibrət al nəhəngliyimdən. 

 

KƏPƏK 

Kəpək ələkdən anonim yazdı, 

Bilirsiz undan haqq alır ələk. 

Siz bir gəlin göz qoyun ələyə 

O ələk sizi salar kələyə. 

Gəlib yoxladılar bu yazını, 

Böhtançı deyildi o kəpəyə. 

 

KÜT BIÇAQ 

Küt bıçaq öpdü yiyəni, 

Ölüncən atmaram səni. 

 

TÜLKÜ VƏ QARĞA 

Qarğa yenə aldandı tülküyə, 

Niyə susuran bir oxusana. 

Tülküyə yenə aldandı qarğa, 

"Qa" etdi, pendir düşdü torpağa. 

Şələquyruq tez pendiri yedi, 

Ağılsız qarğaya sağ ol dedi. 

Qarğa ilk təmsili oxusaydı 



Pələng, Şir və Ayı 

İndi o tülküyə aldanmzdı. 

 

SƏRÇƏNĠN ÖYÜNMƏSĠ 

Biri çaşıb bülbül dedi sərçəyə, 

O gündən sərçə əsdirdi başını, 

Tanımadı qohumu qardaşını. 

Dedi: - Mənim yanımda bülbül heçdi 

Onun təriflənməsi artıq gecdi. 

 

 

CIRILDAYAN ÇƏKMƏ 

Cırıldayan çəkmə özün çəkirdi, 

Elə bil ki, o əl üstə gəzirdi. 

Onun adı gəzirsə də dillərdə, 

Özü tapdalanırdı ayaqlarda. 

 

ÇOBANLA AYININ SÖHBƏTĠ 

Ayı çıxdı meşədən, 

Gördü sürü və çoban. 

Qoyunlar otlayırdı, 

Otları qatlayırdı. 

O çobandan soruşdu: 

- Burdan keçdimi ovçu? 

Çoban danışdı yalan, 

Buradan keçdi qaban. 

Ağ ayı keçərkən bərədən 

Bir güllə atıldı dərədən. 

Ağ ayı ağrıdan bağırdı. 

Onun beyni təmiz dağıldı. 

Ovçu soyub ətin götürdü. 
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O dərini çobana verdi. 

 

KĠRPĠ VƏ TISBAĞA 

Tısbağa öyürdü özünü, 

Mənəm buraların ağası. 

Bura mənə balamdan qalıb. 

Heyvanlardan toycu alacam, 

Verməyəni burdan qovacam. 

Bu sözləri kirpi eşitdi 

 O, tısbağaya tərəf getdi. 

Kirpini görərkən tısbağa 

Tez başını saldı çanağa 

Kirpi dedi: - Nankor tısbağa 

Hünərin varmı danışmağa? 

O tısbağanı diyirlətdi. 

Üstü sümükdü, içi ətdi. 

Daşa dəyib sındı çanağı 

Tısbağa öldü qanı axdı. 

O bağa haqsız özün öydü 

Özü qətlinə fərman verdi. 

Gəl sən ona buna az sataş, 

Özün öz başına salma daş. 

 

PAMBIQ SOVKASI 

Sovka sevirdi pambığın  qozasını, 

Kim qoza versə alardı qadasını. 

Onu qozada görən qoparıb atdı, 

Dedilər ziyanlı həşərat bizə yaddı. 

 

QARĞA 



Pələng, Şir və Ayı 

Qarğa şığıyırdı cücə üstünə, 

Ana toyuq onu qovur uzağa, 

Budaqda danışdı lovğa-lovğa, 

Hində əmin-amanlıq yaradıram. 

Cücələri bəladan qoruyuram, 

Gözü götürmür bu anaş toyuğun. 

 

PADġAHIN ġAHMAT OYNAMAĞI 

Şahın biliyin göstərdi şahmat, 

Bircə piyada onu etdi mat. 

 

DĠBÇƏYĠN HARAY HƏġĠRĠ 

Bağ minlərlə ağac, bitirirdi, 

O lovğalanmırdı heç yerdə. 

Dibçək bir dənə gül bitirmişdi, 

Şöhrətini aləmə yaymışdı. 

 

SƏRĠNKEġ 

Sərinkeşi hamı sevirdi. 

O isə daim əzab çəkirdi. 

O ətrafını sərinlədib, 

Özü isə içindən yanırdı. 

 

GECƏQUġU VƏ ARVADI 

Gecəquşu arvada deyirdi hər axşam, 

Arvad qanad çalmaq üçün çox darıxmışam. 

Sən qal yuvada uşaqları tək qoymayaq, 

Mənsə sehrə çıxım, qanad çalım havada. 

 

KASIB 
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Heç vaxt qızıl görməyən kasıb 

İtinin adını qızıl qoyur. 

 

AĞCAQANADIN AQĠBƏTĠ 

Ağcaqanad uçdu qondu budağa, 

O rişxəndlə dedi: - Hörümçək ağa. 

De, görək axı kimə tor qurursan? 

Gecə-gündüz sən özünü yorursan. 

Toru cıraram, qanını soraram. 

Hörümcək: - Mən toru qururam sənə. 

Sən yazıqsan az döşünə döysənə. 

Ağcaqanad hücum elədi tora 

Onu yara bilmədi düşdü tora 

Bunu görən hörümcək ona dedi:  

- Qanını sorub, canını alaram. 

 

AYI VƏ QABAN 

Qaban məsləhət verdi ayıya, 

Bil ki, köpəklər çox məkirlidir. 

Onlar satqındı, min fikirlidir. 

Heç zaman çevirmə ona arxa. 

Sənin başında olsun kamalın, 

Tezliklə azalt kəpəyin yalın. 

Ayı qabana belə söylədi, 

Sən bil ki, köpək deyil müstəqil. 

Həmişə mənə çıxarır dil. 

O əgər eşitməsə sözümü, 

Yəqin bil ki, tökərəm gözünü. 

Narahat olma əzizim qaban, 

Çox ağılsız deyil sənin qağan. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

KÖPƏYĠN AQĠBƏTĠ 

Ayı köpəyə yaxşı baxırdı, 

Köpək həmişə yeyib yatırdı, 

Artıq köpək yolunu azmışdı, 

Özü öz qəbrini qazmışdı. 

Köpək sahibi ayıya hürdü, 

Ayı onun hürməsini gördü. 

Dedi: - İndi onun çatıb vaxtı, 

Odur ki, başına güllə çaxdı. 

 

AĞACQURDU MÜKAFAT UMUR 

Çoxlu ağac qurutsam da, 

Görünmür onun əvəzi. 

İşə qiymət verən hanı? 

Ay gözlərimin qarası. 

 

MÜQƏVVA 

Paltarda gözəl idi müqəvva, 

Onu sevirdi nənə və nəvə. 

Bələd oldular onun işinə, 

Dedilər o boşdu, yoxdu heç nə. 

 

ĠLAN VƏ KĠRPĠ 

İlan kirpiyə dedi, 

Sən tikanını burax. 

Gəl əbədi dost olaq. 

Kirpi: - İnam yox sənə, 

Həm dişdəki zəhərə, 

Sənə etibar hanı, 
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Udursan qurbağanı. 

 

BURUN 

Hara gəldi soxuldu burun, 

O eşitdi kənara durun. 

 

GÖSTƏRĠġ ĠLƏ 

Ona desələr işləməlisən 

Qorxaq: - Necə? Məgər göstəriş var? 

 

PƏLƏNG VƏ BALASI 

Balası pələngə ata görürəm nərsən, 

Hiss etmişəm, duymuşam hamıdan güclüsən. 

İstəsən hələ fili də parçalayarsan. 

Əziz ovladım birdəfəlik sən başa düş, 

Bizim əcdadımız fillə vuruşda ölmüş, 

Bu ibrətdi, sülhlə yaşamaq məsləhətdi. 

 

TÜLKÜ 

Tülkü dedi: - Qoy bilsin külli-aləm, 

Mən toyuq, cücəyə düşmən deyiləm. 

Yalan desəm arzum gözümdə qalsın, 

Ancaq istəmirəm onlar çoxalsın. 

 

BÖYÜKLÜYÜN BƏDƏNDƏ GÖRƏN 

Bülbülə böyük dedilər, 

Qarğa: - Mən ondan böyüyəm. 

 

HĠNDUġQA VƏ XORUZ 

Hinduşqa rişxəndlə xoruza, 



Pələng, Şir və Ayı 

Bala çox ye ki, mən olasan. 

 

KÖPƏK VƏ AYI 

Ayı qəzəbləndi köpəyə, 

Şirlə məni saldız kələyə. 

Birləşib dağıtdız yurdumu 

Axmaq köpək vəfan budumu? 

İndi pələngə yanaşırsan, 

Sən onunla pıçıldaşırsan. 

Daha inanmıram mən sənə 

Əl çək, qapımdan sürüksənə. 

Xallı ayı düzün danışdı. 

Satqın köpək yandı alışdı. 

Sonra ayının əl-ayağın, 

Çox yaltaqcasına yaladı. 

Dedi: - Qurban olum dayıma 

Dayım qurdun torpağın alıb, 

Heçnəsiz mənə bağışlayıb. 

Xallı ayı dedi: - Ay köpək, 

Gəl bu yazıq qurddan sən əl çək, 

Qurdu çox da avam bilmə sən. 

Sən bizim Qafqaza gəlməsən. 

Odur ki, çıx get bizim yurddan, 

Birdəfəlik sən əl çək qurddan. 

 

TƏNHA PALIDIN AQĠBƏTĠ 

Köməksiz tənha idi palıd 

Külək onu bərk hədələdi. 

Dedi: - Mən canını alacam. 

Səni kökündən qoparacam. 
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Onun sözünə palıd güldü, 

- Kişisənsə gücünü bildi. 

Külək: - Yoxdu sənin dayağın 

Yerdən tez üzülər ayağın. 

Şərqdən həm Qərbdən əsdi külək. 

Şimal cənubdan əsdi külək. 

Dörd bir yandan da külək əsdi. 

Əvvəl palıdın başı əsdi. 

Külək birdən tutan qopardı. 

O əvvəlcə başın apardı, 

Axırda da kökdən qopardı. 

 

ġÖHRƏTPƏRƏST DAġ 

Bir böyük qapan tərəzisində 

Bir kiloluq daş yüz kilo çəkdi. 

O gündən düşdü şöhrət toruna 

Mən yüz kiloyam dedi o külbaş. 

Daş tərəzidə çəkəsən gərək, 

Öz ağırlığın duymayan daşı. 

 

TOYUĞUN ARZULARI 

Xoruz toyuğa: - Qəmli görünürsən, 

Mənə de görək nədi sənin dərdin? 

Dərdim çox ağırdı əzizim mənim. 

Mən gedə bilmirəm niyə qaz kimi? 

Nə üçün hinduşqa kimi şişmirəm? 

Heç olmasa sən tək banlaya biləm 

Xoruz acıqlandı zülümdü işin, 

Sən ancaq yumurtlamaq haqda düşün. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

KÖTÜK 

Kötük çıxmaq istəmirdi yerindən, 

Çürüdükcə ah çəkirdi dərindən. 

Deyir: - Ölərəm məni çıxartsalar, 

Yerimdə başqa ağac göyərtsələr. 

 

KEÇMĠġĠNDƏN QORXAN QURD 

Tərcümeyi halın soruşanda, 

Qurdun qəzəbi aşıb daşırdı. 

Keçmişimi axtarırsız niyə 

Bir ayağım burda, biri gorda. 

 

ÜÇBUCAQ 

Üçbucaq dördbucağa qibtə etdi, 

Onu görəndə qızardı, pörtdü. 

Dedi: - Nədəndi mənim bucağım üç, 

Onun bucaqlarının sayı dörddür. 

 

SATQIN ĠT 

Köpək meşədə aslanı gördü, 

Aslana ayıdan qeybət qırdı. 

Dedi: - Ağ ayı palaz qulaqdı, 

O qanmaz, anlamaz bir ulaqdı. 

Ağ ayı bizi yaxşı yallayır. 

Özünün potasın ac saxlayır. 

Biz alırıq onun qızlarını, 

Yandırıb kül edirik varını. 

Ayı indi çox qalıbdı geri. 

Sən qoşun topla üstünə yeri. 

Aman vermə o qonmaz hərifə. 
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Özüm də keçəcəm sən tərəfə. 

Ağ ayı indi məni saymayır, 

Sərvətimi keçirib əlinə. 

Aslan dinlədi itin sözünü. 

Dedi: - Tökərəm satqın gözünü. 

Kötəklə elə vurdu köpəyi, 

Sındı ikiüzlünün biləyi. 

Söhbəti ayı eşidib bildi, 

O vurub köpəyi iki böldü. 

 

KÖPƏK VƏ QABAN 

Köpək yaxınlaşdı qabana, 

- Ayını görcək ulayıram, 

Bununla onu dolayıram. 

O araq içib piyan olur, 

Mənim qarşımda o dik durur. 

Sərxoşluğa qarışır  başı, 

Əlindən alıram daş-qaşı. 

Vaxtaşırı yüz-yüz o vurur  

Mənim əmrimə tabe olur. 

Daim ona "dayı" deyirəm. 

Ayı qazanır mən yeyirəm. 

Ay qaban gəl sən eşit məni, 

Sən öldür ayı tək düşməni. 

Sözlər hirsləndirdi qabanı 

Dedi: - Sənin vicdanın hanı? 

Ayı sənə çox kömək edib, 

Qurdun torpağın sənə verib. 

Qaban köpəyin dediyini, 

Dostu ağ ayıya yetirdi. 



Pələng, Şir və Ayı 

Ayı elə vurdu köpəyi, 

Yerə düşdü itin bəbəyi. 

 

DƏVƏ VƏ AYI 

Dəvə axtarıb tapdı ayını, 

Bu günlərdə görmüsənmi arını, 

O qəzetdə çox tənqid edib səni. 

Yazır pətək dağıdır, qatır ara, 

Balın hamısın yeyir qoymur qala. 

Ayı: - Nə bilirsiz o məndən yazıb? 

Nə çoxdu ayı bəlkə ondan yazıb. 

 

QƏLƏM VƏ KAĞIZ 

Kağız kitabı vərəqlədi, 

Sən deyirsən pişik haqlıdı. 

- Səhv yazırsan, yox belə olmaz. 

Düz yazıram siçan çıxmasa 

Pişiklər onu yeyə bilməz. 

 

MÜFTƏXOR 

Müftəxora dedilər: - Rüşvət alma. 

Dedi: - Almasam mənə nə verirsən? 

 

DARGÖZ 

Tabut aparırdılar, 

Dargöz: - Nə çoxdur adam?  

Tabutda nə çoxdu gül, 

Çox bəxtəvərdi ölən. 

 

AZADLIQ 
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Bir əcnəbi söylədi şəstlə, 

Bizdə çıxırlar stolun üstə. 

 

ÇAQQAL VƏ TÜLKÜ 

Tülkü: - Adımızı biabır edirsən, 

Harda toyuq görürsən boğub yeyirsən. 

 

GÜRZƏ 

Çalmağı qələbə sayırdı gürzə. 

 

QARTAL VƏ BAYQUġ 

Qartal dağa qondu ki, 

Daha ucaya qalxsın. 

Bayquş dağa qondu ki,  

Xarabalıq axtarsın. 

 

AĞACQURDU 

Ağacqurdu imzasız məktub yazdı, 

- Ağacları yeyən ağacdələndi. 

Ağacdələnlər meşədən qovulsun, 

Ağaclar o bəladan azad olsun. 

 

KÖPƏK VƏ AYI 

Köpək qurdun gəldiyin görcək 

Ayıya söylədi qurd gəlir, 

Qoy gəlsin verək onun dərsin. 

Diri-diri soyaq dərisin. 

Qoy, qovaq getsin ölkədən, 

Qəti xeyir gözləmə qurddan. 

Ayı dedi: - Ay kinli köpək, 



Pələng, Şir və Ayı 

Gəl sən bu yazıq qurddan əl çək, 

İki yüz ildən çoxdur ki, mən, 

Qanını tökmüşəm qurdun. 

Sənə bağışlamışam yurdun. 

Hələ də iç üzün görünmür, 

Dost düşmənçiliyin bilinmir. 

Mən görməmişəm itin mərdin, 

Sağalmazdır sənin dərdin. 

 

 

AYI ĠT HAQQINDA 

Ağ ayı geniş nitq söylədi: 

-  Meşənin heyvanları bilin, 

Ala köpək mənim heç nəyim. 

O tutub mənim ətəyimdən 

Çox xeyir görür köməyimdən. 

O heç vaxt olmayıb müstəqil, 

Həmişə mənə çıxarıb dil. 

Qurdun torpağın verdim ona, 

Yazıq qurd qaldı yana-yana. 

Bilirsiz varımdı topxanam. 

Köpəyə bir söz deyən olsa, 

Siz bilin ki, canın alaram. 

Bu vaxt şir, bəbir, aslan, pələng, 

Yerlərindən nərildəyərək, 

Onlar tez qalxdılar ayağa, 

O dəm şir yeridi qabağa. 

Dedi: - Tüpürüm mən köpəyə, 

Niyə o yalan deyə-deyə, 

Yazıq qurdun torpağına, 
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Ala köpək çıxıbdı yiyə. 

Onlar ayıya söyə-söyə 

Tez tərk elədilər salonu. 

Qoca şirin ardınca çıxdı, 

Böyük heyvanların qalanı. 

 

ÇALAĞAN VƏ CÜCƏ 

Cücə çalağana belə dedi: 

- Üstümüzdə uçursan nə üçün? 

- Sizin keşiyinizi çıkirəm. 

Mən yatsam basqın edər göyərçin. 

 

ġĠRĠN QUYRUĞU 

Daim var mənim şərəfim, şanım, 

Aslan quyruğuyam, keçir sözüm. 

(Şərəfdən söz açmaqda yanılır quyruq, 

Lap filinki də olsa quyruqdu, quyruq). 

 

ƏQRƏB 

Əqrəb eşidəndə dostluq sülhdü həyatdı, 

Zəhərin artırıb deyir bu təbliğatdı. 

 

ĠRƏLĠ QAÇAN SAAT 

Saat əqrəbi irəli qaçcaq, 

Onu geri çəkirdilər ancaq. 

Bu adamlarda paxıllığa bax, 

İti gedəni qoymurlar ancaq. 

 

KÜL 

Kül bir vaxt canım alovlanırdı, 



Pələng, Şir və Ayı 

Ancaq tənbəkiliyin danırdı. 

 

QANQAL VƏ KƏNDALAġ 

Kəndalaş çox pərişan idi, 

Qanqal soruşdu: - Bu nə haldı? 

- Bülbül aləmə yayıbdı ki, 

Kəndalaşın ətiri pisdi. 

- Söz yay ki, bülbül demaqoqdu. 

 

 

FĠL ÖZÜ HAQDA 

Fil özü ilə fəxr edirdi, çünki, 

Onu sevmirdi nə çaqqal, nə tülkü. 

 

ĠLAN VƏ QARTAL 

İlan qartala: - Baxırsan hansı dağa? 

Qartal gülərək çox süzürsən bizləri, 

Biz çoxalırıq qırmaq üçün sizləri. 

 

BOġ VƏDLƏR 

Bir yığıncaqda əlvan xoruz, 

Toyuğu, fərəni danladı. 

Gündə bir yumurta vermirsiz, 

Mən söz verirəm öz adımdan, 

İl boyu hər gün yumurtlayam. 

(Xoruz nə dediyin bilmirdi, 

Xoruz olduğun unutmuşdu). 

 

SAXTA TƏKLĠFLƏR 

Pişik dovşanı öpüb, oxşadı, 
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- Biz tərəfə ət yeməyə gəl. 

Dovşan da pişiyi oxşadı, 

Biz tərəfə ot yeməyə gəl. 

 

ĠLAN VƏ QURBAĞA 

İlan tutmuşdu qurbağa, 

Qurbağa deyirdi ağa, 

Yalvarıram burax məni. 

Sən yetim qoyma körpəmi. 

Bu halı görüncə kirpi, 

Dedi: - Geciksəm bircə an, 

Nahaqdan töküləcək qan. 

Kirpi tez tutdu ilanı, 

Azad etdi qurbağanı. 

 

AYI VƏ ĠT 

İt ayıya belə söylədi: 

- Dayı, gətirmişəm borcunu. 

Silsən borcu yeyərsən qoçu. 

Ayı gülüb kürsüyə qalxdı, 

O əvvəlcə şirə, qabana, 

Sonra da dostu filə baxdı. 

Bizim itin borcu silinsin. 

Dərhal ona kredit verilsin. 

 

ASLAN VƏ FĠL 

Meşəyə aslanı padşah qiymuşdular, 

Onun zamanında zülm ərşə çıxmışdı. 

Ölkədə gecə-gündüz qan tökülürdü. 

Qabanın, ayının belin sındırmışdı. 



Pələng, Şir və Ayı 

Meşədəki heyvanlar cana gəlmişdiş 

Düz danışanların dili kəsilirdi. 

Şah zülmündən heyvanlar gəldilər dilə. 

Heyvanlar yığılıb getdilər filgilə. 

- Böyüyümüzsən, bu işə çarə elə. 

Fil məcbur olub getdi şirin yanına, 

Çox zülmkar olduğun söylədi ona. 

Bu günlərdə yanıma gəlmişdi qaban, 

Çox şikayət edirdi o yazıq heyvan. 

Elə ki, bu sözləri dinlədi aslan, 

Filə söylədi ki, sən deyirsən yalan. 

Fil onun bu sözlərin eşidən zaman, 

O zülmkar aslana vermədi aman, 

Xortumu ilə vurub sındırdı belin. 

Həmin ölkəyə padşah seçdilər fili, 

Ədalətli idarə etdi ölkəni. 

 

TOR VƏ BALIQ  

Tor dedi balıqlara, 

Məni müqəssir sayma. 

Siz boğulmamaq üçün 

Mən sudan çıxardıram. 

 

KÜSKÜN ĠBLĠS 

İblis darıxdığından çölə baxırdı, 

Həyat zülmkardı deyib bağırdı. 

 

TISBAĞANIN MÜNSĠFLĠYĠ 

Qaçan dovşana belə dedi tısbağa, 

Ləng qaçırsan, qaçışın zəifdi qağa. 
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PĠġĠK 

Sən kimsən deyə pişikdən soruşdu bir quş 

Pişik: - Sən gedib məni siçandan soruş. 

 

BOġBOĞAZ 

Boşboğaz kinoya baxaraq, 

Mən bu gün heç içmədim araq.  

Bir sözdə danışan olmadı  

Biz də üstünə beşin qoyaq. 

 

AĞCAQANAD VƏ MĠLÇƏK 

Ağcaqanad: - Yaşamaq çətindi, 

Həşərat əvvəl gözəl yaşardı. 

Milçək: - Gözəl yaşayırdıq şah kimi, 

Hara baxırdın bataqlıq idi. 

Xəstəlik yayırdıq şahlıq idi. 

İndi bizə fikir verən yoxdu, 

Quru yerlər bataqlıqdan çoxdu. 

 

UZAQGÖRƏN YALTAQ 

Beçə yumurtadan çıxan cücəyə, 

- Sən çox yaxşı baxırsan gələcəyə. 

Səndəki boy-buxun, səndəki qamət, 

Məndə olsaydı çəkməzdim dərd. 

Ördək qaza yaxınlaşıb söylədi: 

- Bacı görən nədi bunun kələyi? 

Hiss edir var cücənin gələcəyi. 

 

MODABAZLAR 



Pələng, Şir və Ayı 

Modabaz öyrənib bilən zaman, 

Onun əcdadı olub meymun. 

Dəyişdirdi öz üz-gözün donun, 

O özü çevrildi oldu meymun. 

 

GĠCĠTKANIN QƏHRƏMANLIĞI  

Gicitkan gələni dalayırdı, 

O bunu qəhrəmanlıq sanırdı. 

 

 

GÜC BĠRLĠKDƏDĠR 

Pələng çağırdı şirlə aslanı, 

Dedi: - Gərək qabanı tutaq diri, 

Pələngin sözün qaban eşitdi. 

O ağ ayının yanına getdi. 

- Mənim haqqımda danışır pələng. 

Sən oyan, dur bir tədbir görək. 

Tədbir görməsək, pələng, aslan, şir. 

Təkləyib bir-bir yeyəcək bizi. 

Bir tədbir görək, gəlsin canavar, 

Çağırsın fili, bir də bəbiri. 

Xallı pələngi biz tutaq diri. 

Qaban, fil, ayı, bəbir, canavar, 

Gəldilər toplaşdılar bir yerə. 

Onların beşi də oldu əlbir. 

Aslanı şiri tutdular diri. 

Sonra pələngi tora saldılar. 

Uladı boz qurd, azad oldu yurd. 

 

QOYUN VƏ DƏVƏ 
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Bir məmləkətdə şah idi dəvə, 

Bala böyüdürdü sevə, sevə. 

Bir gün vəziyyəti öyrənsin deyə, 

Ölkənin şahı çıxdı gəzməyə. 

Qoyunlar şikayət etdi şaha. 

Zülmdən cana doymuşuq daha. 

Şah, məmurlar alırlar rüşvət. 

Həm aşkar alırlar, həm də xəlvət. 

Nə otumuz var, nə də suyumuz. 

Quruyubdu su verən quyumuz. 

Su deyir yazıq quzular mələşir. 

Sənin məmurların olub canavar. 

Məmur zülmündən qoyun qan ağlar. 

Qoyunlar dediyin dəvə dinlədi. 

Şah bərk əsəbləşib nərildədi. 

Padşah göz vurdu, dil açıb qoyun. 

Qəssaba dedi: - Dərisin soyun, 

Qoyunlar gördü yoxdu ədalət, 

O vaxtdan onlar etmir şikayət. 

 

TÜLKÜ BƏYLĠK EDĠR 

Nər bağlanıb eşşək quyruğuna, 

Göndərilir tülkü buyruğuna. 

Qəfəsdədir şir, pələng və ayı, 

Ac qalırlar qışı, yazı, yayı. 

Bu dünya yaman zalım dünyadır. 

 

"Tülkü bəy" yeyib, içib, şellənir. 

Nər oğlu nər alnından nallanır. 

Şir qəfəsdədir, bar-bar bağırır, 



Pələng, Şir və Ayı 

İnsanları köməyə çağırır, 

Bu dünya yaman zalım dünyadır. 

 

Şahin-şonqarı tora salıblar, 

Yazıq qartalı nişan alıblar. 

Şir qəfəsdə hirsindən ağlayır, 

Könlünü dərdə-qəmə bağlayır, 

Bu dünya yaman zalım dünyadır. 

 

Çaqqal meydan oxuyur bəbirə, 

Gündə yüz igid girir qəbirə, 

Bizimki qalıb ancaq səbirə, 

Bəbir xəstədir, pis gündədir, 

By dünya yaman zalım dünyadır. 

 

Millətimin çoxusu dilənir, 

Məmurlar yeyib-içib, enlənir. 

Tülkü çaqqal hallanıb, kefdədir, 

Allah! Millətim yaman gündədir, 

Bu dünya yaman zalım dünyadır. 

 

Tülkü çox şəndir öyrənib yola, 

Qurda meydan oxuyur it, tula. 

Xalqım möhtacdır ayrana, şora, 

Baş bilənlərim salınıb tora, 

Bu dünya yaman zalım dünyadır. 

 

"Tülkü bəy" məcbur edir bəbiri, 

Özü qazsın özünə qəbiri. 

Arxasız qalıbdır bizim bəbir, 
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Pələng, ayı qəfəsdə dardadır, 

Bu dünya yaman zalım dünyadır. 

 

Əşir Vətənsiz canın xəstədir, 

Torpaq gedibdir ömür nəsdədir. 

Şir bağlıdır salınıb qəfəsə, 

"Tülkü bəy" qorxmur gəlib həvəsə, 

Bu dünya yaman zalım dünyadır. 

18.04.1990 

 

FĠL VƏ QARIġQA 

Nəhəng Fil gedərkən yolnan, 

O qarışqanı ayaqladı bilmədən. 

Baxmayaraq ki, Fil üzr istədi ondan, 

Qarışqa əl çəkmədi onun yaxasından. 

Hay-həşir qopardı, hədələdi Fili. 

Səni öldürüb, məhv edəcəm dedi. 

Fil qarışqaların sözündən əsəbiləşdi. 

Qəsdən ayaqlayıb yüzlərlə qarışqa qırdı. 

Qarışqalar toplaşıb məşvərət etdilər, 

Fili öldürməyin asan yolun seçdilər. 

Dedilər: - Fil yatanda girək qulağına, 

Qulağından da yeriyək beyninə. 

Onun beynin yeyəndə qıcıqlanacaq, 

Başın daşa, ağaca vuracaq. 

Beləliklə özü, özün öldürəcək. 

O vaxtdan qarışqalar belə edirlər. 

Hər il yüzlərlə Fil öldürürlər. 

Nəhəng fillər axtarsalar da, 

Qarışqalar bir yer, 



Pələng, Şir və Ayı 

Tapa bilmirlər onlar 

Dünyanı etsələr də sehr. 

Düşmənə qarşı ayıq olasan gərək. 

Qarışqanın əlində, görürsüz ki, 

Aciz qalıbdır, fil təki nəhəng . 

Düşmən bir olsa da çoxdur,  

dost yüz olsa da azdır. 

 

DƏVƏ VƏ DƏVƏÇĠ 

Dəvəçi ölüm ayağında idi, 

O, dəvəsindən halallıq istədi. 

Neçə ildi səninlə bir yerdəyik, 

Səni əzizlədiyim vaxt da olub, 

Döyüb incitdiyim vaxt da olub, 

Artıq mən ölürəm xahiş edirəm, 

Məni bağışlayıb halal edəsən. 

Dəvə dedi: - Bir günahından başqa, 

Qalan günahını bağışlayıram. 

Dəvəçi:- O hansı günahımdır? 

Bir dəfə uzaq səfərə gedəndə, 

Avsarımı eşşəyə bağışlamışdın. 

Onu heç vaxt sənə bağışlamaram. 

 

DƏVƏNĠN GĠLEYĠ 

Bir nəfər uzaq səfərə gedir, 

O, dəvəsin dostuna tapşırır. 

Öz dəvənə baxdığın kimi bax. 

Dəvəçi qayıdanda görür ki, 

Dəvəsi arıqlayıb, sınıxıb, 

Soruşur:- Dostum sənə pis baxıb? 
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Otunu, suyunu azmı verib? 

- Öz dəvəsitək mənə yem verib, 

Ancaq öz dəvəsin tumarlayıb, 

Məni heç vaxtı tumarlamayıb. 

 

AYI VƏ TƏRS ADAM 

Ayı meşədə bir xalça tapır, 

Tərs adam onu almaq istəyir. 

Ayı ilə tərs adam dalaşır, 

Bir-birini al-qana boyayırlar. 

Yoldan keçən biri ona deyir: 

- Ay adam burax vəhşi heyvandı, 

O, səni parçalayıb, öldürər. 

Ölsəmdə xalçanı buraxmaram, 

Onu mütləq ayıdan alacam, 

Həmin o adam ayıya deyir:  

- Ay Allahın heyvanı sən burax, 

O tərs adamdı heç vaxt buraxmaz. 

Bu sözü eşidən ayı ona, 

Tüpürüb yoluna davam edir. 

 

CANAVAR VƏ FĠL 

Canavar Filə çox sataşdı, 

Eybəcərsən elə bil kötüksən. 

Görkəmsiz xortumun çox uzanıb, 

Gəlsənə ucundan bir az kəsək. 

Bataqlığa baxıb dedi Filə: 

- İstəyirəm səni basam lilə. 

Fil fikir vermirdi o sözlərə 

Sonra gördü qurd həddini aşıb 



Pələng, Şir və Ayı 

Odurki qurdun başından basıb 

Çırpdı yerə, sonra basdı lilə. 

Lildən ölümcül çıxan canavar, 

Ordan qaçdı fildən etdi hazar 

Dedi: - Bu məni heç heyvan saymır, 

Çox kobuddu zarafat da bilmir. 

 

TƏRS KEÇĠ VƏ AYI 

Meşənin bir dar keçidində, 

Ayı keçiylə gəldi üz-üzə. 

Burun-buruna dayandılar, 

Bir-birinə yol vermədilər. 

Keçi geri dur desələr də, 

Tərs keçi sözündən dönmədi, 

Bir addım da geri durmadı. 

Dedi: - Axı mənəm tərs keçi, 

Mən də keçməliyəm birinci. 

Bu vəziyyəti görən heyvanlar, 

Sonda Ayıya üz tutdular. 

Sən bilirsən ki, tərsdi keçi, 

Qoy birinci keçsin keçidi, 

Çolaq ayı geri çəkildi. 

Keçi ordan qaçıb əkildi, 

Tərs keçinin bəxti gətirdi, 

Ayı onu parçalamadı. 

Tərslik heç vaxtı gəlmir xoşa, 

Daim bəla gətirir başa. 
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SATĠRĠK  ġEĠRLƏR 



Pələng, Şir və Ayı 

 

MƏNĠM  DAYIM 

Düşmənə bahar, yazdı, bizim üçün qışdı dayım, 

Dığaya torpaq verdi, bizə qəbir qazdı dayım. 

 

Sözü şirin-şəkər, kəklik tək səkir, sazdı dayım, 

Mənə düşmən, sizə isə arxa, köməkdi dayım. 

Dostları yoldan çıxartdı, yolunu azdı dayım, 

Onun hökmünə bax, ayıqdı, sanki qazdı dayım.  

 

Qəbahəti əlindədi, söyüşü dilindədi, 

Şirin sözlüdü, bir az ağızdan pərtavdı dayım. 

Dondan-dona girir elə bil ki, aktyordu dayım, 

Gövdəlidi, nəhəngdi elə bil ki, divdi dayım. 

 

İçkibazdı araq, şərabdı onun dost, tanışı, 

Onunla fəxr edirdik deyirdik ayıqdı başı. 

Onun düşməni çoxdu nə olsun ki, “düzdü” dayım, 

Juqili nədi, volqa nədi, nəhəng cibdi dayım. 

 

Gözü açıqdı, harda aşdı orda başdı dayım, 

Hərənin öz adı-sanı var, biraz bazdı dayım. 

Ölsün, itsin pis adamları şərə düşdü dayım, 

Gözəl polis işçisiydi yolunu azdı dayım. 

 

Yaxalandı, boğazlandı, dama basıldı dayım, 

Tamahının qulu oldu, pula satıldı dayım. 

Arı-namusu çoxdan atıbdı, yapışıb puldan, 

Həmi pulagirdi, həmi arvadbazdı dayım. 
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Əlsiz-ayaqsızı, zəifləri harda görsə, 

Tutub qanın sorur elə bil ki, zəlidi dayım. 

Onun zəhmi ağırdı, çoxda acıdildi dayım, 

Şirdi, pələngdi, ayıdı elə bil fildi dayım. 

 

Çoxları deyəcək niyə bu kökə düşdü dayım, 

Axı tülkü qədər bic, qazdan ayıq idi dayım. 

Türmədədə ayrıca qalır, kefi çox sazdı dayım, 

Haqsızlığa dözmədi bu şeiri yazdı Əşir. 

Vətəni satdı daşnağa, bizə zülm etdi dayım, 

Arvad-uşağı yaramaz, özü satqındı dayım. 

 

DÜNYA HARA GEDĠR? 

Nə haqqı var, nə də divanı, 

Bu dünya hara gedir belə? 

Candan bezib qoca, cavanı, 

Bu dünya hara gedir belə? 

 

Qanunu-qaydası işləmir, 

İşləyən insanlar dişləmir. 

Comərd insanları dərd əyib, 

Bu dünya hara gedir belə? 

 

Nadanların işi xod gedir, 

Onlar yeyir, içir kef edir. 

Nadan, harın Allahlıq edir, 

Bu dünya hara gedir belə? 

 

Dünya şərlə, yalanla dolub, 

Dünənki gədə ağa olub. 



Pələng, Şir və Ayı 

Bəndə qədər Allah yaranıb, 

Bu dünya hara gedir belə? 

 

Əşir yaşamır fəryad edir, 

Əyrilərin işi düz gedir. 

Bülbülə dərs keçir qurbağa, 

Şair, alim qoyulur lağa, 

Gör kim başçılıq edir elə? 

Bu dünya hara gedir belə? 

     02.04.1991 

QAYNATA 

Atamən yanına el adətiylə, 

Elçiliyə gəldiz bizə qaynata. 

Qohum tanışıyla, dost minnətiylə, 

Mən gəlin köçmüşəm sizə qaynata. 

 

Arvad olub, mən sevmişəm oğlunu, 

Gözləmişəm qaynatamın yolunu, 

Qayın, baldız, nəslinizin dölünü, 

Ucaltmışam, birdən yüzə qaynata 

 

Ağır otur, ağsaqqal ol elinə, 

Xeyir danış, şər gətirmə dilinə. 

Qəbahətdi söymə qıza, gəlinə, 

Adam güdmə, düşmə izə qaynata. 

 

Hələ açıqdısa kamal dəftərin, 

Gəlin də qızındı düşünsən dərin. 

Itirərsən kişiliyin dəyərin, 

Qoşulandan qeybət, sözə qaynata. 
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Ciyəri bəladan qoruyar ödü, 

Kölgə üçün haqq yaradıb söyüdü. 

Əşir verən nəsihəti, öyüdü, 

Döndərərsən heçə, toza qaynata. 

 

BĠZĠM ARVAD 

Hamı ölsə də, ölməz bizim arvad, 

Ərin qədrini bilməz bizim arvad. 

 

Heç vaxtı deyib-gülməz bizim arvad, 

El sevinsə, sevinməz bizim arvad. 

El dərdinə də yanmaz bizim arvad, 

Hamı ölsə də, ölməz bizim arvad, 

Ərin qədrini bilməz bizim arvad. 

 

Ağ kilkə saçın heç vaxt daramaz, 

Hələ görməmişəm belə yaramaz. 

Hardan tapdı məni belə bir qanmaz, 

Hamı ölsə də, ölməz bizim arvad, 

Ərin qədrini bilməz bizim arvad. 

 

Hey danışır qohum-əqrabasından, 

Güya biz asılıyıq atasından. 

Heç əl çəkmir adamın yaxasından, 

Hamı ölsə də, ölməz bizim arvad, 

Ərin qədrini bilməz bizim arvad. 

 

Od tutub yanıram onun üzündən, 

Əriyib keçərəm iynə gözündən. 



Pələng, Şir və Ayı 

Ona bir söz desəm çıxar özündən, 

Hamı ölsə də, ölməz bizim arvad, 

Ərin qədrini bilməz bizim arvad. 

 

Mən “görməmişəm” onda heç bir qöqsan, 

Zir-zibildi ev-eyvan hara baxsan. 

Deyir:- Kefini sür axırı yoxsan, 

Hamı ölsə də, ölməz bizim arvad, 

Ərin qədrini bilməz bizim arvad. 

 

Adətdir, gündə on dəfə geyinmək, 

Başqaların dərd-qəminə sevinmək. 

İlan kimi sancır, olmayır dözmək, 

Hamı ölsə də, ölməz bizim arvad, 

Ərin qədrini bilməz bizim arvad. 

 

Dostları yanır Əşirin halına, 

Yazıq rast gəlibdir əfi ilana. 

Düşüb belə ifritənin toruna, 

Onunla birgə gedəcək goruna. 

Hamı ölsə də, ölməz bizim arvad, 

Ərin qədrini bilməz bizim arvad. 

 

BĠZĠ TUTDULAR DAġA 

Hörmət edib çıxartdıq başa, 

Qonaq oldular plova, aşa. 

Cumdular kababa, lavaşa, 

Sonra bizi tutdular daşa. 

 

Pis qonşu bizi ələ aldı, 
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Bizə qız verdi, kirvə oldu. 

Guya dost-doğma qohum oldu, 

Sonra bizi tutdular daşa. 

 

Samveli xalq şairi etdik, 

Sayat novaya dastan qoşduq. 

Onlar ruhumuzu incidib, 

Sonra bizi tutdular daşa. 

 

Biz paytaxt verib dövlət etdik, 

Vəzifə verib başa çəkdik. 

Onlarsa başladı savaşa, 

Sonra bizi tutdular daşa. 

 

Ermənilər yolunu azdı, 

Ələsgərin ruhunu əzdi. 

Üz verdik çıxdılar başa, 

Sonra bizi tutdular daşa. 

 

Xalqımız torpağını alacaq, 

Pislik özlərinə qalacaq. 

Artıq qan qulaqdan çıxacaq, 

Nankor qonşular çıxdı başa 

Sonra bizi tutdular daşa. 

 

Əşir yaran olub dözülməz, 

Qorxma, haqq nazilər, üzülməz. 

O tayqulaq
1
 da çıxdı başa, 

                                                           
1
 Tayqulaq-Andranikə işarədir 



Pələng, Şir və Ayı 

Ölümü oldu bir tamaşa, 

Sonra bizi tutdular daşa. 

ĠġLƏRĠMĠ KORLAMA 

Tükənməz arzular, dərin arzular, 

Dar çərçivə sevmir geniş arzular. 

İndi-indi işim düşür səhmana, 

Get əzrayıl, işlərimi korlama. 

 

Təzə-təzə qanad açıb uçuram, 

Düşmənlərə “yağlı” tənqid yazıram. 

Dost yolunda ölməyə də hazıram, 

Get əzrayıl, işlərimi korlama. 

 

Çatıb ömrün qışı, qarı, şaxtası, 

İndi açılır ürəyin boxçası. 

Qoy yonulsun tabutumun taxtası, 

Get əzrayıl, işlərimi korlama. 

 

Gəl müqavilə bağlayaq, şərt kəsək, 

Şərtimizi kişi kimi mərd kəsək. 

Qoy bir işlərimi salım səhmana, 

Get əzrayıl, işlərimi korlama. 

 

Qız-gəlinimi mən görüm həyalı, 

Uşaqları halal süddən mayalı. 

Nəvə görüm, qolu zorlu, həlləmə, 

Get əzrayıl, işlərimi korlama. 

 

Göz yaşı tökməsin ana-bacılar, 

Qan tökənlər cəhənnəmdə yanalar. 
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Canımızı gəlib alma zorlama, 

Get əzrayıl, işlərimi korlama. 

 

Vaxtında gəlsən “xoş gəldin” deyərəm, 

Kəfənimi öz xoşumla geyərəm. 

Tabutuma gülə-gülə girərəm, 

Get əzrayıl, işlərimi korlama. 

 

Bəşiroğlu bir can borcludu sənə, 

Gözlə, vaxtsız gəlib girişmə ona. 

Bağışla məni sən yazı-pozuma, 

Get əzrayıl, işlərimi korlama. 

Tələsmə işləri salım səhmana, 

Sonra gəlib, girim, qəbir komama. 

 

GƏZƏYƏN ARVAD 

Dedilər kişi gəzəyəndi arvad, 

Dedi: - Siz arvadıma qoymayın ad. 

Əgər gəzən olsa arvadım düzü, 

Bir dəfədə mənə görünər üzü. 

 

Aylarla görmürəm onun üzünü, 

Bir gündə gəzir qonşunun yüzünü. 

Bədnam etməyin arvadımın adını, 

Evdə görməmişəm mən o qadını. 

 

Əgər bilsəniz arvadımın yerin, 

Onun ünvanını mənə də deyin. 

Mən də görüm arvadımın üzünü, 

Sığallayım saçın, öpüm gözünü. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Niyə durmusuz arvadın qəsdinə, 

Siz ad qoymusuz yazığın üstünə. 

Gəzəyən olsa  arvadım əgər, 

Məni evdə qoyub gedərdi məgər? 

 

Əşir inanma deyilən sözlərə, 

Bıçaq batsın xain, xəbis gözlərə. 

Arvad gəzən olsa Sizə də gələr, 

Ayda bircə dəfə Sizdə olar. 

Əgər baxmasan arvadın sözünə, 

Quyu qazmış olarsan öz-özünə. 

 

ÜZÜ GÜLMƏZ 

Enirəm vətənimiz səddinə, 

Hər düşüncə bir hökm edir mənə. 

Yeridir qəlbə əmr edir mənə, 

“Kişi” yurdunu atıb qaçarmı? 

Yad ölkədə bazar açarmı? 

 

Yurdu verib dığanın əlinə, 

Dığalar hökm edir elinə. 

Didərginin heç üzü gülərmi? 

O, qana-qan olmasa ölərmi? 

Yad eldə yaşamağa dəyərmi? 

 

Xoşluqla donuz çıxmaz darıdan, 

Gərək döyüb çıxardasan ordan. 

Bədxahlar mərdin əlini sıxmaz, 

Burnu ovulmasa donuz çıxmaz, 
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Heç vaxt doğma vətən unudulmaz. 

 

Vətənin dərdini soruş məndən, 

Gərək önümdə diz çökə düşmən. 

Əmr edir vətən mənə, yurd mənə, 

Tez olun silah verin siz mənə, 

Mütləq qan udduracam düşmənə. 

 

Mənə təpər verən doğma eldi, 

Kəpəzimdi, Arazım, Kürümdü. 

Əşir qan almaq yetib həddinə, 

Dığaları qovaq öz səddinə. 

İgid sən tez ol silah al ələ, 

Sahib ol doğma vətənə, elə. 

 

ÇIXIR 

Başçılar millətə zülm edir niyə? 

Millət möhtacdı bir qarın çörəyə. 

Belə zülmə niyə dözür yaradan? 

Alçaqları o, götürmür aradan. 

 

Varı tükənibmi bizim ellərin? 

Gül-çiçəyi quruyubdu çöllərin. 

Alçaqların, satqın nanəciblərin, 

Qazancı vətəni satmaqdan çıxır. 

 

Allah görmür bu yalavancı-acı? 

Bəs niyə dağıtmır bu taxtı-tacı? 

Dolanmaq üçün hərə bir yol seçir, 

Nakişilər ar, namusundan keçir. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Dərdlisən dərdinin oduna qızın, 

İsmətli, utancaq, namuslu qızın, 

Sorağı kitaydan, Dubaydan gəlir, 

Ara gör bəla səna hardan gəlir? 

 

Qeyrəti çat verib arsız kişinin, 

Doğmaları da sözün demir onun 

Arvada da sözü keçmir kişinin, 

Uşağı da tutmur qolundan onun. 

 

Əşir dünya şeytan, çuğulla solub, 

Ər kişilərin ələ baxan olub. 

Mərd namərd əlində daim alçalır, 

Hamı işin atıb indi əl çalır. 

Satqın əyrilər, düzlərdən bac alır, 

Aqillər də bunu görür qocalır.  

      25.11.1992 

 

DEYƏSƏN 

İnilti var mərdin dərdli səsində, 

Namərdin zövqünə yatır, deyəsən. 

Yurdumuzun dağılan vədəsində, 

Çoxları var-dövlət yığır deyəsən. 

 

Pusquda durub vətəni satanlar, 

Comərd insanlara hiylə quranlar. 

Kölgədə gizlənib mürgü vuranlar, 

Aqillərə quyu qazır, deyəsən. 
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Hələ yazılmamış kitabdı dünya, 

Çətin keçiləsi məktəbdi dünya. 

Mayakı sönmüş bir gəmidi dünya, 

Yolunu azıbdı batır, deyəsən. 

 

Əşirdən dünyanın sevinci qaçır, 

Kədər sağ olsun o qapısın açır. 

Dünyanın sərvətin namərd aparıb, 

Mərd əlindən zorla dartıb, qoparıb. 

Alçaqlar vətənin varın talayıb, 

Dərdi-səri bizə qalıb, deyəsən. 

 

TUTMADIQ DAġA 

Bina qurduq düşmən aldı, 

Bizi dərdə, qəmə saldı. 

Uçurdu evimi yağı, 

Ürəyimə çəkdi dağı. 

 

Düşmənə verdik fürsəti, 

Seçmədik düşməndən dostu. 

Düşməni tutmadıq daşa, 

Arxa durmadıq qardaşa. 

 

Uyduq düşmənin felinə, 

Elimizi qatdı elinə. 

Erməni qız verdi bizə, 

Sahib oldu yurdumuza. 

 

Seçəmmədik yolumuzu, 

Biz itirdik yurdumuzu. 



Pələng, Şir və Ayı 

Bağladılar qolumuzu, 

Silah tutan əlimizi. 

 

Əşir dığa əzdi bizi, 

Talan etdi elimizi. 

Xalqım yatma qalx ayağa, 

Qoy qana boyansın dığa, 

Sən topla elin mərdini, 

Azad elə öz yurdunu. 

 

AĞADIR DIĞA 

İgid mərd üçün canını verər, 

Mərdin yolunda ölümə gedər. 

Dağ dözməz dərdi yükləsən dağa, 

Hələ vətəndə ağadır dığa. 

 

Elin güzəranı ağır keçir, 

Qəm-kədər həmişə onu seçir. 

Qızıl bitirir vətən torpağı, 

İndi o yerdə ağadır dığa. 

 

Zaman da sürüyər, mərdi döyər, 

Bəd xəbər verər, qəsdinə durar. 

Gün ağır keçər, ili bəd gələr, 

Dostlar ağlayar, düşmən gülər. 

 

Boynumuza gündə günah minir, 

Həm qəm-kədər, həm də ah minir. 

Nökərin bir səhvi min sayılır, 

Ağanın etdiyi səhv sayılmır. 
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Əşir dərdin əlindən ağlayır, 

Qəlbini dərdə, qəmə bağlayır. 

Ömür çay kimi axıb çağlayır, 

Anam başına qara bağlayır, 

İgidlərimiz dursa ayağa, 

Vətəndən qovular alçaq dığa. 

 

SĠNƏMĠN DAĞI 

Düz danışsan ağrıyar başın, 

Qurunun yerinə yanar yaşın. 

Fərmanları ağlı çaş verir, 

Sol əl yazır, sağ yalan olur. 

 

Dilimiz öyrənib ağuya, 

Möhtacıq şəraba, saqiyə. 

Tar-mar olub könlümün bağı, 

Alınıb yurdun aranı, dağı. 

 

Fələk zəhər edib aşımı, 

Başdan əsgik etmir daşımı. 

Qanlıda qan ağlar halıma, 

Dostlarım da gəlmir yanıma. 

 

Ürəyə çəkiblər min dağı, 

Məni sıxır sinəmin dağı. 

Sağalmazdı sinəmin dağı, 

Bu dərdimə sevinir yağı. 

 

Əşir ocağından his çıxar, 



Pələng, Şir və Ayı 

Desən yaşayıram pis çıxar. 

Ölmüşəm desən yalan olar, 

Qəm-kədərlə ürəyin dolar. 

Tənbəl olma sarıl qələmə, 

Səsin düşsün külli-aləmə. 

15.08.1991 

ÇAĞIRIR MƏNĠ 

Ruhlar intiqama çağırır məni, 

Vətəndə at oynadır rus, erməni. 

İkisi xalqımı doğrayıb biçir, 

Körpə balaların qanını içir. 

 

Vətənə od yağır qanlar tökülür, 

Haqqın ədalətin qəddi bükülür. 

Yurdumda qan tökür rusla, erməni, 

Şəhidlər döyüşə çağırır məni. 

 

Təbrizi ram edib farsla, erməni, 

Vətən intiqama çağırır məni. 

Silahlanmasa vətənin övladı, 

Silinər vətəndən millətin adı. 

 

Bizə heç bir təşkilat yetmir dada, 

Xaçpərəst xaçpərəsti salır yada. 

Xalqımı şişə taxır rus, erməni, 

Hücuma çağırır vətən, el məni. 

 

Elim, vətənim çağırır hücuma, 

Sadiq qalmalıyam vətən borcuma. 

Millətimin qanın içir erməni, 



Əşir Bəşiroğlu 
 

229 
 

Qəzəbim hücuma çağırır məni. 

 

Daşı göynədir millətimin ahı, 

O yanan körpənin nədir günahı. 

Mən yenə görürəm qanlı sabahı, 

Şəhidlər döyüşə səsləyir məni. 

 

Lüğətdən silinsin erməni adı, 

Arzusu ölə, sına qol-qanadı. 

Əşir milləti əzir rus, erməni, 

Vətənim döyüşə çağırır məni. 

Vətən üçün doğra məni, böl məni, 

Bizə qənim çıxıb fars, rus, erməni. 

 

ƏFÜ ĠLANDI 

Təklik sıxırdı məni arvad aldım, 

Elə bildim təkliyin daşın atdım. 

Məni saymadı gündə bir yerə getdi, 

Tək qaldım daha da dərdim artdı. 

Arvad aya-günə döndü görmədim üzün, 

Arxasınca süründüm mən dizin-dizin. 

Məğrubdən, məşribdən eşitdim səsin, 

Görmədim üzün, eşitmədim bir xoş kəlməsin. 

Yerdə, asimanda axtarsam da onu, 

Tapmadım "sevimli" arvadımı. 

A dostlar, axtarın mənim dildarımı, 

Axı itirmişəm mən gün-güzəranımı. 

Elə sandım ki, təkliyin daşın atdım, 

Əfsus bu arvadla özümü oda saldım. 

Gündə yüz qapı gəzsə də deyir azdı, 



Pələng, Şir və Ayı 

Ər ölür ölsün mənim ki, kefim sazdı. 

Arvad deyil əfi ilandı, 

Danışdıqlarının hamısı yalandı, 

Nə eşitdi, nə də qandı, 

Ömrüm-günüm odda yandı. 

Əşir bu nə iş idi gəldi başına? 

Özün zəhər qatdın öz aşına. 

Tək ağla demə qohum qardaşına, 

Sən dözəmmərsən arvad savaşına, 

Əvvəllər saqqal verməzdin arvad əlinə, 

İndi niyə kötək vurmursan əbləhin belinə. 

 

YALAN DÜNYADA 

Ağrı, acı çəkər canım, 

Damarımda donur qanım. 

Biz yolumuzu azmışıq, 

Yol tapammırıq dünyada. 

 

Arzularım puça çıxdı, 

Ağır dərdlər məni yıxdı. 

Arzularım boşa çıxdı, 

Bu qəddar, talan dünyada. 

 

Torpağımı düşmən alıb, 

Elim düzə səpələnib. 

Ömür günüm zəhərlənib, 

Bu çarxı dönən dünyada. 

 

Biri alır, biri satır, 

Satan mala haram qatır. 
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Düzlərim düzə atılır, 

Yeriyir yalan dünyada. 

 

Düşmən bizi topa tutur, 

Alazan, qrad atılır. 

Müsəlmanlar fəryad edir, 

Çoxalıb qırğın dünyada. 

 

Əşirin ahu-zarına, 

Allahı yetmir dadına. 

Basılmaz yurdun harayına, 

Göz yaşının sorağına, 

Allahım yetə dünyada, 

Tanrı bizi sala yada. 

 

ġƏR AĞACI ƏKDĠ 

Namərd kürəyindən vurur mərdi, 

Onun dediyinin hamısı şərdi. 

Özün qabağa verir hər yerdə, 

Var üçün gecə də qalar çöldə. 

 

Sən ağrı, acı göndərdin bizə, 

Etdiyin zülüm çıxıbdı dizə, 

Qürbət ağacı sən əkdin düzə, 

Meyvəsin dərib göndərdin bizə. 

 

Bol kədər verdin sevinci aldın, 

Ürəkləri ilan kimi çaldın. 

Sən gecə-gündüz ağlatdın bizi, 

Əlimizdən aldın səbrimizi. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Fağırın qismətin alıb yedin, 

Ona min cür şər, şəbətə dedin. 

Yetimi fağırı daim söydün, 

Gündə onların başına döydün. 

 

Satqın yaltağın qeydinə qaldın, 

Əşiri həmişə oda saldın. 

Yaxşı nə varsa özünə qıydın, 

Kasıbın son tikəsin də aldın. 

Səninlə birgə gülə bilmədik, 

Günahımızı bilə bilmədik. 

 

ARVAD MƏNĠ ASIB-KƏSĠR 

Arvad məni asıb-kəsir, 

Qorxudan ürəyim əsir. 

Olmuşam lap əsir-yesir, 

Deyir: - Hələ yaşayırsan? 

 

Can demişəm, çor almışam, 

Dərdi sinəmə salmışam. 

Yaman günlərə qalmışam, 

Deyir: - Hələ yaşayırsan? 

 

Arvad deyil, cin-şeytandı, 

Ömrüm-günüm odda yandı. 

Nə eşitdi, nə də qandı, 

Deyir: - Hələ yaşayırsan? 

 

Deyir: - Tayın çoxdan ölüb, 
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Çürüyüb torpağa dönüb. 

Ocaqları çoxdan sönüb, 

Sənsə hələ yaşayırsan? 

 

Deyəndə ki, qurban olum, 

Deyir: - Mənə etdin zülüm. 

İstərəm bir yolluq ölüm, 

Deyir: - Niyə yaşayırsan? 

 

Bədbəxt varmı mənim qədər? 

Ömrüm-günüm getdi hədər. 

Qarğış yedim axşam-səhər, 

Deyir: - Niyə yaşayırsan? 

 

Əşir arvad tərs adamdı, 

Dediyindən dönməyəndi. 

Saçın ələ verməyəndi, 

Yaxşı-yaman bilməyəndi, 

Hələ çox yaşayacaqdı. 

 

BU ÖLKƏ 

Düşmən yurdumu talan edib, 

Ər oğul ələ baxan olub. 

Bəlkə oğulsuzdu bu ölkə, 

Onun xalqı düşüb bu kökə. 

 

Dərdin kədərin sonu yoxdu, 

Xalqın çoxu ac, azı toxdu. 

Şadlıq evi insandan çoxdu, 

Allahın xəbərimi yoxdu? 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Nə vaxt ayılacaq bu ölkə? 

Ərlər düşmənin qanın tökə. 

Qoç Nəbilər oyana bəlkə, 

Düşməndən alına bu ölkə. 

 

Yatmış inamımız oyansa, 

Haqq, ədalət bərpa olunsa, 

Bəlkə onda qovula dığa, 

Onda gedərik Qarabağa. 

 

Dünyaya deyək sözümüzü, 

Dərddən tökməyək gözümüzü. 

Yumruq tək birləşək bir olaq, 

Düşməni yurdumuzdan qovaq. 

 

Əşir itirmə heyrətini, 

Sən qoru saxla şöhrətini. 

Xalqını çağır haqq yoluna, 

Bəlkə dərdə çarə oluna. 

Tanrımız kömək edər bizə, 

Biz qayıdarıq yurdumuza. 

 

YAXġILIQ QALACAQ 

Barmağına sarımısan bu xalqı, 

Qabağa çəkmisən axmağı. 

Qana boyamısan yurdunu, 

Döyüşə çəkmirsən ordunu. 

 

Yurdu təriflə il boyunca, 
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Gül üzünə baxaq doyunca. 

Əsarətdə saxla acını, 

Toya çevir onun yasını. 

 

Toyun yas, yasını toy elə, 

Aqilləri ələ sal, ələ. 

Şair, alim oyunbaz olsun, 

Ətrafın yaltaqlarla dolsun. 

 

Alim ixtirasın qoy lağa, 

Şairinisə dola barmağa. 

Tərlan yurdunda gəzir qarğa, 

Yurda ağalıq edir dığa. 

 

Oğru, quldur dolub vətənə, 

Rəvənc verilir şər əkənə. 

Hələ yaltaq gülür üzünə, 

Sən quyu qaz xalqın düzünə. 

 

Əriyəcək süstlüyün buzu, 

Xalq seçəcək əyrini düzü. 

Onda açılar sənin gözün, 

Görər xalqın əyrisin, düzün. 

 

Axı səni el sayıb, seçib, 

Qoruyaraq qayğına qalıb. 

Tərifini aləmə yayıb, 

Bəs səndən xalqına nə qalıb? 

 

Əşir hamı bərədən keçir, 



Pələng, Şir və Ayı 

Vaxtı çatsa əzrayıl seçir. 

Heç kəs çıxa bilmir qırağa, 

Ağa, nökər bükülür ağa. 

Pislər öz cəzasın alacaq, 

İnsandan yaxşılıq qalacaq. 

14.05.1992 

 

ÜRƏYĠN YANA 

Əcdadımız bir olsa da bil, 

Cəmi doğulan insan deyil. 

Biri aqil, doğru sözlüdür, 

O biri paxıldı, gözlüdür. 

 

Bəzinin bütün sözü haqdı, 

Eləsi vətənə dayaqdı. 

O, çatdırır xalqa Quranı, 

O birisi vurur aranı. 

 

Yaltaq yol tapsa doğru-düzə, 

Sonda özü atılar düzə. 

Öz eybini görmürsə biri, 

Nə fərqi onu söy, ya kiri. 

 

Müdrikləri eşidən bir kəs, 

Birin özünə düşmən bilməz. 

Ömrü Allah verir sənə, 

Gərək xalqa ürəyin yana. 

 

Əşir dərdlərə şərik olsan, 

Xalqın gözündə ucalarsan. 
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Sənə zövq verməsin eyş-işrat, 

Ağıl, kamalla murada çat. 

Sən yara xalqının işinə, 

Şərik ol onun dərd-şərinə. 

 

KÖZ AXTARIRAM 

Yediyim xörəyin də yoxdu dadı, 

İsmət gedib, gözəlin qalıb adı. 

Özüm söndürmüşəm yanan ocağı, 

Mən sönən ocaqdan köz axtarıram. 

 

Al geyərdim, bəyənməzdim qumaşı, 

İndi geyinməyə bez axtarıram. 

Ayıra bilmirəm düşməni dostdan, 

Onları seçməyə göz axtarıram. 

 

İşə insanın cövhəri deyənlər, 

Hamısı olublar fitrə yeyənlər. 

Xaricə qaçıbdı abır, ismətim, 

Qeyrətin yerinə söz axtarıram. 

 

Gədə, güdələr də olublar ağa, 

Doğma yurdumda at oynadır dığa. 

Bülbülə cəh-cəh öyrədir qurbağa, 

Gəlmələr başlayıb yurdu soymağa. 

 

Əşir itib yurdun cığırı, izi, 

Yaradanın onu görmürmü gözü? 

Zaman mərdi əyib, qırıb qolunu, 

Varlılarsa gündə sayır pulunu. 



Pələng, Şir və Ayı 

Qalmışam düzlərdə iz axtarıram, 

Ocağım sönübdü köz axtarıram. 

MƏN DƏ BELƏ ÖVLADAM 

Düşmən tapdağındadı torpağım, 

Əsirdi qız-gəlinim, vətənim. 

Erməni xox etməmiş qaçmışam, 

Yad eldə super-market açmışam. 

 

Yurd-yuvamı mən atıb qaçmışam, 

Yad eldə çadır, saray tapmışam. 

Varlıyam, hamı deyir malades, 

Çox qoçağam, minirəm "mersodes". 

 

Pulum olsa da yardım alıram, 

Gözəl yerdə villalar salıram. 

Yetimləri ilan kimi çalıram, 

Nəyi varsa əlindən alıram. 

 

Namus, ar nədi onlara yadam, 

Üzümdə qəm olmaz daim şadam. 

Vətənçün ölümə gedər adam? 

Vicdanı atmışam mən bədzadam. 

 

Kimə nə məndə belə övladam, 

Dərd çəkmirəm qüssədən azadam. 

İstəyirəm xamları aldadam, 

Çəkidə, həm qiymətdə kəf gələm. 

 

Əşir namərd mərdi yıxıb əzər, 

Qocanın, zəifin haqqın kəsər. 



Əşir Bəşiroğlu 
 

239 
 

Millətinə bəsləyər nifrəti, 

Allah kəssin ondakı qeyrəti, 

Məzlumu ilan kimi çalırlar, 

Şərləyib nəyi varsa alırlar. 

 

VƏTƏN ÇIXIB YADDAN 

Vətən yaddan çıxıb alanı yoxdu, 

Yeyib dağıdanı talanı çoxdu. 

Haqq danışanları asırlar dardan, 

Hamı var yığır vətən çıxıb yaddan. 

 

Qeyrətli oğul dərd çəkir haçandı, 

Qadir Allah bağlayandı, açandı. 

Hamı susur heç kəs haqdan danışmır, 

Nankor, satqın el dərdinə qarışmır. 

 

Nanəciblər tamahından sallanır, 

Tula payı verilənə allanır. 

Qarınqulu ancaq qarnını güdür, 

Ancaq yallandığı qapıda hürür. 

 

Vətən oğlu, vətən yasın saxlayır, 

Vətənçün hönkür-hönkür ağlayır. 

Axşam səhər fikir edir dərd çəkir, 

Dərdlilər onun gözündən nəm çəkir. 

 

Siz soruşmayın Əşirin halını, 

Düşmən bağlayıb vətənin yolunu. 

Allah fürsət versə alarıq eli, 

Açılar vətənin bağlanan yolu. 



Pələng, Şir və Ayı 

İgidlər oyansın dursun ayağa, 

Yurdumdan qovulsun məkirli dığa. 

 

ZÜLMKARDI ERMƏNĠ 

Çağırmayın kişi məni, ər məni, 

Vətənimdə at oynadır erməni. 

Həmişə danlayır vətən, el məni, 

Həkəri, Bərgüşad, Araz, Kür məni. 

 

Parçalayır ürəyimdə kin məni, 

Od qalayıb vətənimdə erməni. 

Saçın yolub ağlayır bacı, ana, 

Comərd insanlar qalır yana-yana. 

 

Göyə qalxıb Xocalımın fəryadı, 

Düşmənə əsirdi onun övladı. 

İsmətli, həyalı qızlar əsirdi, 

Bu vəziyyət şanımıza gəsirdi. 

 

Oyan millət intiqamın vaxtıdı, 

Dığalardan qan almağın vaxtıdı. 

Körpəni nizəyə taxdı erməni, 

Qan içəndi zülmkardı erməni. 

 

Dığa rüsum güngörməzin yalayır, 

Rus vasitəsilə yurdumu talayır. 

Unudulmaz yanvardakı faciə, 

Dost gərəkdi bu dərdimə acıya. 

 

Pislik yazılıb erməninin adına, 
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Məhəl qoymurlar uşağa, qadına. 

Çox qınayır vətən məni, el məni, 

Siz silah verin mən öldürüm erməni. 

 

Əşir erməni bildiyin edəcək, 

Silahlanmasaq elimiz gedəcək. 

Erməni tülkü tək quyruğun bulayır. 

Rus vasitəsilə yurdumu talayır, 

Çeçenlər örnək olsun bizlərə, 

Onlar rusları salıblar lərzəyə. 

 

VƏTƏN MƏHƏBBƏTĠ 

O şimal iblisi gözləri göm-göy, 

Erməniyə doğmadı bizə ögey. 

Silahlansın bizim milli ordumuz, 

Rusdan, ermənidən yoxdu qorxumuz. 

 

Vətənin təbii sərvəti çoxdu, 

Mənim xalqımın gözləri toxdu. 

İrəvan, Zəngəzur əzəldən yoxdu, 

İndi də Qarabağ gözünə oxdu. 

 

Hücuma keçsək nəslini silərik, 

İblisi, daşnağı doğrayıb, bölərik. 

Nəbitək vuruşsa milli ordumuz, 

Düşməndən tez təmizlənər yurdumuz. 

 

Bütün dünyanın əşrəfisən vətən, 

Ömrümüzü səninlə bölərik tən. 

İstəsən bir yoxla sına bizləri, 



Pələng, Şir və Ayı 

Heç vaxt əsməyib Nəbinin dizləri. 

 

Sənin hər torpağın qızıldı, zərdi, 

Qürurun, vüqarın Xəzər, Kəpəzdi, 

Kür, Arazındı ellərin bəzəyi, 

Qarabağdı vətənimin özəyi. 

 

Erməni alçaqdı ondan dağ olmaz, 

Bizim qartal oylağında sar ola bilməz. 

Sənin vətənin daşlı Araratdı, 

Nə qədər bəsləsn də gül bitirməz. 

 

Əşirəm vətənə məhəbbətim var, 

Ölməyən sərkərdəm, qəhrəmanım var. 

Dünyaya yayılıb şanım-şöhrətim, 

Odlar yurdu çağırılır mənim adım. 

Qəhrəmanlar yetirən diyardanam, 

Cavanşir, Koroğlu doğan eldənəm. 

 

YAMAN QORXURAM 

İnsan yolun azıb hamı şər gəzir, 

Namərdin şərindən yaman qorxuram. 

Mənə ağıl verir hər ağlı çaşlar, 

Qəddim kaman olub yaman qorxuram. 

 

Haqsızlıq alçağın qanından gəlir, 

Mərdə tələ qurmaq canından gəlir. 

Dərs alıb soyundan, kökündən gəlir, 

Soy-kökü naqisdən yaman qorxuram. 
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Nanəcib, alçaqlar tuş olur mənə, 

Çalın-çarpaz dağ çəkirlər sinəmə. 

Zülmkardan dərs alıb onlar gəlir, 

Şeytanın şərindən yaman qorxuram. 

 

Qılıncı əlində kini gözündə, 

Günahsız öldürər mərdin yüzündə. 

Mərdi tuturlar elə düz sözündə, 

Namərdin şərindən yaman qorxuram. 

 

Əşir dünya şeytan çuğulla dolub, 

Düzlərin düz işi də müşkül olub, 

Dünyamız fırlanmır yerində durub, 

Şairlər, alimlər saralıb solub, 

Düz danışanların dilin kəsirlər, 

Onu boğazlayıb dardan asırlar. 

20.02.1990 

 

DÜġMÜSƏN GÖZDƏN 

Vəzifən var çıxırsan özündən, 

Dostlarını salırsan gözündən. 

Vəzifə ərköyün edib səni, 

Görmürsən sənə canı yananı. 

 

Hələ ki, sığmırsan yerə-göyə, 

Vəzifə səni eyləyib kölə. 

Şəninə tərif deyir dostların, 

Məclislərdə kəsilmir tostların. 

 

Yaşamağına güman azalır, 



Pələng, Şir və Ayı 

Təzə dostlar gözündə ucalır. 

Əcəldən aman almısan deyə, 

Anam nəzir-niyaz verir yenə. 

 

Adına tərif deyilir deyə, 

Fikir vermirsən vətənə, elə. 

Saymırsan dostu ata-ananı, 

Sənə ürəkdən, candan yananı. 

 

Sən baxmadın Əşirin sözünə, 

Özün külü qoydun öz gözünə. 

Vəzifən gedib düşmüsən gözdən, 

Dostlar səninlə danışır üzdən. 

Sən vaxtında qayıtsaydın yola, 

İndi avara qalmazdım belə. 

 

SAXTA ÇIXIR 

Vəzifəyə keçən onlar, 

Yağlı dil tökür onlar. 

Sən yaxşı bilib seçirsən, 

Sonra saxta çıxır onlar. 

 

İlan sayağı dil çıxarır, 

Lazım gəlsə o, ağlayır. 

Sən seçdiyin saxta çıxır, 

Aldanmağın səni sıxır. 

 

Yığır tayfasın başına, 

Rəvənc verir aşnasına. 

Tanımırsan kök, soyunu, 
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Başına açır oyunu. 

 

Onun yalan sözü keçir, 

Düzləri dağlayır biçir. 

Onda yoxdur abır, həya, 

Qanunları salmır saya. 

 

Tərifdən xoşlanır özü, 

Düzü əyri görür gözü. 

Nə vecinə vətən yoxdu, 

Onun ki, qarnı toxdu. 

 

Özün çox ağıllı sayır, 

Baş biləni lağa qoyur. 

Saymır alimi, şairi, 

Görmür dilənçi, sayılı. 

 

Daha çaşıb onun ağlı, 

Onu saymır qızı, oğlu. 

Arabası dala gedir, 

Dost tanışı yala gedir. 

 

Can verir o həşirdədi, 

Pul yığır əl həşirdədi. 

Çoxları vay, şivən edir, 

Arxa gedir, kömək gedir. 

 

Əşir ölüm yalan deyil, 

Vaxtından tez gələn deyil. 

Vaxtı gəlsə alar canın, 



Pələng, Şir və Ayı 

Tanımaz nökərin, xanın. 

       20.11.1992 

NANKOR QAYNATA 

İsmətli gəlinin ağzına söymə, 

Allaha xoş gəlməz xeyir tapmazsan. 

Gəlin də qızındı sən onu döymə,  

Allaha xoş getməz çörək tapmazsan.  

 

Gəlini qız gözündə görsən əgər, 

Ata tək səni sevməyə meyl edər. 

Gecə-gündüz bil ki, sənə can deyər, 

Allaha xoş gedər, çörək taparsan. 

 

Xəbis rəftar zəhər qatar aşına, 

Çox pis işlər gələr sənin başına. 

Xəlvətə düşsə daş salar başına, 

Özün zəhər qatarsan öz aşına. 

 

Gəlinini təhqir edən qaynata, 

Nə arzuya çata, nə kama yetə. 

Yaxşı rəftar göstər desinlər ata, 

Mehribanlıq sənə hörmət gətirər. 

 

Pis qaynata yaşamasın dünyada, 

Salmasın özünü heç zaman oda. 

Övlada olmasa o, yaxşı ata, 

Allaha xoş getməz o, çörək tapmaz. 

 

Əşirəm gəlinə mən qız demişəm, 

Həmişə sözümün yerin bilmişəm. 
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Gəlinə can deyib, can eşitmişəm, 

Sən də bu yolla get, nankor qaynata. 

 

ALINAR YURDUMUZ 

Dünyamız itiribdi başın, 

Qardaş aldadır öz qardaşın. 

Sumbatlar satırlar Babəki, 

Dostların yoxdu etibarı. 

 

Olanı dost dostdan qoparır, 

Həmzə Koroğlunu aldadır. 

Onun Qır atını aparır, 

Qoç Koroğlunu atsız qoyur. 

 

Dünyamız elə çalxalanır, 

Hər yerində qan laxtalanır. 

Haqsızlıq yayılıb cahana, 

Zülm olunur müsəlmana. 

 

Allahımız da pislik edir, 

O, vulkan, zəlzələ törədir. 

Aqil, alim itirib başın, 

Hamısı axıdır göz yaşın. 

 

Bəşiroğlu dərddən ağlayır, 

Qəm kədərə könül bağlayır. 

Bezmişik dünyanın əlindən, 

Qurtara bilmirik şərindən. 

Ayağa qalxarsa ordumuz, 

Düşməndən alınar yurdumuz. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

ƏYĠBDĠ BĠZĠ 

Ehtibar qalmayıb dosta, qardaşa, 

Ər kişilərin ömrü çıxdı başa. 

Əyilməz kişinin əyildi dizi, 

Haqsızlıq, ehtiyac əyibdi bizi. 

 

Kasıblıq insanı yaman alçaldır, 

Onu yıxıb, sürüyür, canın alır. 

Daim onun başı olur aşağı, 

Hörmət etmir ona arvad, uşağı. 

 

Şərəfsiz önündə şərəf baş əyir, 

Namus tapdalanır, şərəf alçalır. 

Həmzədən olanlar yıxdılar bizi, 

Taladılar bütüm sərvətimizi. 

 

Qazanc yoxdu hamı qaçır bazara, 

Ehtiyac xalqımı salıb azara. 

Dost, tanış salamsız keçir yanımdan, 

Kasıb ölmək istər, bezib canından. 

 

Əşirin əsirdi vətəni eli, 

Fikirdən əyilibdi onun beli. 

Yurduma ağalıq edir Sumbatlar, 

Eşşək çapır dığa, yox olub atlar. 

Yaradan özü də mat qalıb buna, 

Alçaqlar, satqınlar girir min dona.  

 

NADANA NƏ DEYĠM? 
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Nadan bilməz namus , ar nədi, 

Ömürləri eyşdi, işratdı. 

Namusu, qeyrəti atıblar, 

İnsana biganə qalıblar. 

 

Vətən qeyrəti çəkməsən sən, 

Bu haqsızlıqları duymazsan. 

El dərdin özünün sanmasan, 

Deməli sən insan deyilsən. 

 

Namusu satılmış nadana, 

Doğma vətənini satana, 

Ana-bacısı əsir düşən, 

Arsıza, nadana nə deyim? 

 

Vətən üçün alovlanmayan, 

Elinin namusun çəkməyən, 

Bir yetimə kömək etməyən, 

Heyvan tək yaşayana nə deyim? 

 

Əşir sınaqdan mətin çıxmış, 

Nanəcibə sözünü demiş. 

Naqis nadan var yığır yenə, 

Onlar oğul deyil vətənə. 

Birləşib vətəni alarıq, 

Nadanı pis günə qoyarıq. 

 

USANMIġAM 

Nadanlara insan deyən, 

Göydə Allahını danan, 
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Yetimlərin malın yeyən, 

Gədələrdən usanmışam. 

 

Daldalarda tələ quran, 

Şan, şöhrətə, pula uyan, 

Fırıldaqla xalqı soyan, 

Acgözlərdən usanmışam. 

 

Satqınlara qahmar duran, 

Mərdi ilan kimi çalan, 

Mala, pula meyl salan, 

İlanlardan usanmışam. 

 

Qartalı olmayan dağa, 

Meyvəsiz, bəhrəsiz bağa, 

Suyu quruyan bulağa, 

Gülənlərdən usanmışam. 

 

Şan-şöhrəti pulda görən,  

Yalanlardan qala hörən, 

İgidlərə quyu qazan, 

Alçaqlardan usanmışam. 

 

Qeyrəti, namusu pula satan, 

Adı, sanı pulda görən, 

Para üçün üzə gülən, 

Pulgirlərdən usanmışam. 

 

Gecə yarasa tək gəzən, 

Onu-bunu oğrun suzən, 
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Tinlərində lüt qız duran, 

Dalanlardan usanmışam. 

 

Şər atını minib süzən, 

Zülmətləri gecə gəzən, 

Dünyamızı zəhərləyən, 

Satqınlardan usanmışam. 

 

Əşirin sözü haqq sözdü, 

Düzlərin yolları düzdü, 

Vətən bizlərə əzizdi, 

Vətənini satanlardan, 

Onu qoyub qaçanlardan, 

Qorxaqlardan usanmışam. 

 

ÜZÜNƏ GÜLÜR 

Namərd mərdin düz sözünə gülür, 

Onun ayağının altını sökür. 

Daldada böhtan deyir adına, 

Aşkarda onun üzünə gülür. 

 

Satqın yaltaq olur hər bir yanda, 

Küçədə, bazarda, çayxanada. 

Siz iki üzlü deməyin ona, 

O, çox üzlüdü, girir min dona. 

 

Satqın bəla açıb başıma, 

Düşmən yiyə durub dam, daşıma, 

Zülmət gecəyəm, səhərim yoxdu, 

Barsız ağacan bəhərim yoxdu. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Adın-sanın var pislər içində, 

Bilirsən onun əyri suçunda. 

Düzlər yaxına buraxmaz səni, 

Əyri yerin var əyri içində. 

 

Əşir dərd içində yanır yaman, 

Yetişibdi pis dövran, pis zaman. 

Namərd altdan-altdan mənə baxır, 

Bağrımın başına güllə çaxır. 

Hamıya bəllidi yalan sözü, 

Geci-tezi açılacaq iç üzü. 

 

QĠSAS VAXTIDI 

Qəddar düşmən yurda soxuldu, 

Millətin nahaq qanı axdı. 

Qisas istəyir qaya, daşda, 

Doğma vətəndə uçan quşda. 

 

Qana qan istəyir analar, 

Düşmənləri gorda yanalar. 

Zəfər vaxtıdı cum irəli, 

Hücuma keç vətən əsgəri. 

 

Hücuma çağırır ruhlar da, 

Gəmisi qərq olan o, Nuh da. 

Verilən o vədlər saxtadı, 

Atəşkəs də bir bəhanədi. 

 

Satılan böyrək qan istəyir, 
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Xalqımı hücuma səsləyir. 

Daşnaqdan qan almağa vaxtdı, 

Amerikadadı daşnak taxtı. 

 

Qan istəyir ceyran bulağı, 

O ətirli göyəzən dağı. 

Dığa xalqı daşa döndərib, 

Körpələri xaşa döndərib. 

 

Əşir indi qisas vaxtıdı, 

Sınası erməni taxtıdı. 

Xalqım dost, düşmənini tanı, 

Doğra axsın erməni qanı. 

Ürəkdə var intiqam təlaş, 

Hücuma çağırır qaya, daş. 

 

NƏ DEYĠM? 

Alçaq, naqis hər işdə başdı, 

Nanəcib kəslərlə qardaşdı. 

Elələrinin ürəyi daşdı, 

Daş ürəkliyə mən nə deyim? 

 

Əl yetməz dərdimin dağına, 

Mən həsrətəm gülşən bağına. 

Yalançı dostların andına, 

Ehtibarına mən nə deyim? 

 

Arın-namusunu satana, 

Dost-tanışa tələ qurana, 

Bərk ayaqda qoyub qaçanın, 
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Namus, qeyrətinə nə deyim? 

 

Qışda xalqına qar satanın, 

Xəstəyə heyva, nar satanın, 

Bazarda namus, ar satanın, 

Qeyrətlərinə mən nə deyim? 

 

Əşir xalq neynim, neynimdədi, 

Erməni əkin biçindədi. 

Millətin möhtac içindədi, 

Toxların gözü aclardadı. 

Dünya çox qarma qarışdısa, 

Qarışıq dünyaya nə deyim? 

 

AÇMA, NAMƏRD QAPISIN! 

Qapı bacadan dolsa da evinə ehtiyac, 

Adi suya, yavan çörəyə olsan da möhtac. 

Evindən xeyir-bərəkətlər qaçsa da belə, 

Sən zalıma, namərdə əl açıb olma kölə. 

 

İlantək böğazına dolansa da ehtiyac, 

Sən gəzsən də çılpaq, ayaqyalın, aç, yalavanc. 

Açma namərd qapısını, sən sıxma özünü, 

Namərd kömək etməz, o tökər sənin gözünü. 

 

Atalar sözlərinin yoxdur  heç bir nöqsanı, 

"Namərd körpüsündən keçmə, qoy aparsın sel səni". 

Sən kəlama, sözə bax, sözdə olan gücə bax, 

Sən öz əlinin zəhmətinə arxalan ən çox. 
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Kasıblıq səbrini, qərarını aparsa da, 

Lap dartıb ürəyini yerindən qoparsa da. 

Namərd yanında ağlayıb sən üzmə özünü, 

Nankora əl açma, sən ona demə sözünü. 

 

Əşir ehtiyac səni boğazlayıb sıxsa da, 

Dərd dörd yanın alıb səni yatağa yıxsa da, 

Zalımlara yalvarma, ürəyində dərd yaşa, 

Qalan ömrünü namus, qeyrətlə vur başa. 

Yəqin bilki namərd əl tutmaz sənə, 

İmkan tapsa ox batırar gözünə. 

 

QUL OLMUġUQ 

İnsanlar qudurub yolunu azır, 

Qardaş, qardaşın ayaq altın qazır. 

Öndə gedəni götürmür gözümüz, 

Özünə qənim çıxırıq özümüz. 

 

İşi düz getməyənlərə gülürük, 

Yıxılanı ayaqlayıb keçirik. 

Ərlər, igidlər qarmağa salınır, 

Şərəfsiz önündə şərəfli sınır. 

 

Namusu, qeyrəti uca tutardıq, 

Namussuz, alçağı silib atardıq. 

İndi qızlarımız həllaca çıxır, 

Bu hal bizim ürəyimizi sıxır. 

 

Oxu babaların hünər dastanın, 

Onlar həmişə içib düşmən qanın. 
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Qınından çıxaraq paslı qılıncı, 

Ölsün düşmən, artsın xalqın sevinci. 

 

Əşir sən tarixdən axtarma nöqsan, 

Çalış nöqsanı özündə tapasan. 

Niyə anadan misgin doğulmuşuq? 

Biz ancaq qarnımıza qul olmuşuq. 

Aradakı um, küsü vuraq daşa, 

Daim dayaq olsun qardaş, qardaşa. 

 

QOVULAR DIĞA 

Halalı harama qatırlar, 

Qəbirləri pulla satırlar. 

Başıboşlar olublar ağa, 

Alim, şair qoyulur lağa. 

 

Bu saxtakarlıq yıxdı bizi, 

Bal-şəkərə qatırlar duzu. 

Satqın, başıboş öyür özün, 

Onlar kəsir alimin sözün. 

 

Ər kişilər fağır görünür, 

Alçaqlar, satqınlar öyünür. 

Çətinə düşüb düzün işi, 

Alçaq satqın olubdur "kişi". 

 

Düz göstərmir nizam tərəzi, 

Düz asılır əyri əvəzi. 

Haqq deyənin tökülür gözü, 

Ər kişilərin keçmir sözü. 
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Əşir çəkir elin dərdini, 

Pisləyir paxılı, əyrini. 

Əgər ərlər qalxsa ayağa, 

Yurdumuzdan qovular dığa. 

Xalqım sevinər, gülər buna, 

Vətən də gedər toy-düyünə. 

 

QORXURAM 

İncimərəm haqlı yerə döyülsəm, 

Haqsız yerə döyülməkdən qorxuram. 

İstəyirəm Vətənə çatıb ölüm, 

Qürbət eldə ölümümdən qorxuram. 

 

Dostlar xəbər almır mənim halımı, 

Qarı düşmən bağlayıbdı yolumu. 

Kaş öləndə dost bağlaya gözümü, 

Namərdin bağlamağından qorxuram. 

 

Dostlar da uzaqlaşıbdı yolumdan, 

Daha heç kim tutmur mənim qolumdan. 

Mən həmişə düz getmişəm yolumu, 

İndi qürbətdə azmaqdan qorxuram. 

 

Taleyim düz yazılmayıb əzəldən, 

İndi satqınlardı ara düzəldən. 

Fahişə, alçaq, namussuz qızların, 

Satqın oğul doğmağından qorxuram. 

 

Biz bezmişik yersiz verilən vəddən, 
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Neçə ildi asılmışıq səbirdən. 

Əşir deyir qürbət eldə qocalıb, 

Yurd-yuvasız ölməyimdən qorxuram. 

Namərdlərin, biqeyrətin, satqının, 

Yurdumuzu satmağından qorxuram. 

25.11.1992 

 

YARDIMA MÖHTAC 

Yalanlar bizi bizdən alıbdı, 

Milin şoran çölünə salıbdı. 

Yalan vədlə aldadırlar bizi, 

İtirmişik güzaranımızı. 

 

Dizlərindən bağlanıbdı nərlər, 

Sinəsindən dağlanıbdı ərlər. 

Çadırda yaşayır ac, yalavanc, 

Ər oğul qalıb yardıma möhtac. 

 

Biz dinməsək canımız sağ olur, 

Dinsək deyirlər üzə ağ olur. 

Doğma eldən çəkilmir gözümüz, 

Çadırda ölmək istəmirik biz. 

 

Bir gün dözənməzlər susuz, qazsız, 

Oduna suya möhtac neyləsin? 

Yadlardan kömək umur millətim, 

Əldən gedir abırım, ismətim. 

 

Allah üz döndərsə bəndəsindən, 

Əşir haqq istəmə gədəsindən. 
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Bu zamanda qanmasan yaxşıdı, 

Qananların gözləri yaşlıdı. 

Qəhrəman xalqım ayağa qalxsın, 

Düşməni qırıb yurdumdan qovsun. 

26.11.1992 

 

ÇƏKĠL QIRAĞA 

Ay dığa yurdumdan çəkil qırağa, 

Tərlan yurdunda gəzə bilməz qarğa. 

Sənin dədən, baban atmı tapırdı? 

Şərəfsiz əsdadın eşşək çapırdı. 

 

Eşşək, qatır minib sənin əcdadın, 

At oynadıbdı mənim babalarım. 

Kərtənkələ sənə zəhər veribdi, 

Səni zəhərləyib ilan edibdi. 

 

Çapma yabını sən arana, dağa, 

Sən ola bilməzsən yurdumda ağa. 

İgidlər azad edəcək yurdunu, 

Əzəcəklər sənin donuz burnunu. 

 

Sanma ki, bu hünər dığalarındı, 

Sənə ilhamı verən rus ağandı. 

Açılacan sənin o murdar üzün, 

Töküləcək o paxıl ilan gözün. 

 

Əşir qisas almaq vaxtı çatıbdı, 

Dığalar var yoxumuzu satıbdı. 

Düşmən qanını tökməyin vaxtıdı, 
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Onun burnunun əzilmək vaxtıdı. 

Millətin günahsız qanı tökülüb, 

Nənələrimizin beli bükülüb. 

TÜLKÜ AĞADI 

Tülkülər aslana olublar ağa, 

Bülbül cəhcəhinə gülür qurbağa. 

Köhlən atlar tabe olub ulağa, 

Məhəl qoyulmur məzluma, qonağa. 

 

Ehtiyac hamını qovur bazara, 

Pulsuzluq kasıbı salıb azara. 

Çox çalışsa da kasıb tapmır para, 

Dolanmaqlarına tapılmır çarə. 

 

Siçanlar pişiyi sıxıb bucağa, 

Varlının pulları sığmır qucağa. 

Kasıb odun tapmır qoya ocağa, 

Meydan verilib oğruya, qucağa. 

 

Əşir günü-gündən saralıb, solur, 

Günləri ağrılı acılı olur. 

Şeytanlar, satqınlar olublar ağa, 

Alcaq təpələr meydan oxuyur dağa. 

Haqqın ağzına basıblar qara daş, 

Belə yaşamaqdansa öləydim kaş. 

22.04.1992 

 

 

 

 



Əşir Bəşiroğlu 
 

261 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVƏƏTTƏƏNN  HHƏƏSSRRƏƏTTLLİİ    

ŞŞEEİİRRLLƏƏRR  



Pələng, Şir və Ayı 

 

SƏN ÖZÜN QORU 

Allah bu xalqa sən veribsən dərdi, 

Qırılıb ərləri, igidi, mərdi. 

Düzlüyü sevən haqq yoldu yolu, 

Düşmənlə doludu sağı və solu, 

İlahi bu xalqı sən özün qoru. 

 

Məmurlar bu xalqın haqqını danır, 

Xalqsa qəzəbindən alışıb, yanır. 

Təmiz qəlbli, uşaq sayağı, sadədi, 

Bilmir ki, ətrafındakılar gədədi, 

İlahi bu xalqı sən özün qoru. 

 

Çadırlarda xalqın qurdu böyüyür, 

Körpələrdən cəsur ordu böyüyür, 

Qaçqının doğma vətəni kiçilir, 

Məkirli dığanın yurdu böyüyür, 

İlahi bu xalqı sən özün qoru. 

 

Hər gələn yurdumda bir ocaq çatır, 

Mənim sərvətimi xaricə dartır, 

Çoxdandı ki, qəflət yuxusunda yatır, 

Qılıncları qınında pasa batır, 

İlahi bu xalqı sən özün qoru. 

 

Əşir xalqını tərpət sən silkələ, 

Bəlkə o alıya özünə gələ, 

Özünün haqqına inana bilmir, 

Yağını yurdundan çıxara bilmir, 
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Çoxdandı Babəklər, Nəbilər yoxdu, 

İlahi bu xalqı sən özün qoru. 

 

VƏTƏN 

Qədimdi tarixin yaşın, 

Çox bəlalar çəkib başın, 

Alınıb torpağın, daşın, 

Ağla göz yaşı tök vətən. 

 

Alınmaz qaladı Şuşan, 

Can verərdi orda düşmən, 

Qalanı verdik yağıya, 

Dilim öyrəşib ağıya. 

 

Şəhid ruhlar fəryad edir, 

Vətən üçün qanın tökür, 

Bu qanı almasaq olmaz, 

Qürbətdə üzümüz gülməz. 

 

Qoç Əlyar çağırır bizi, 

Deyir igid qalx ayağa, 

O, danlayır üzümüzü, 

Deyir eldən qovulsun dığa. 

 

Əşirin yurdu talandı, 

Kim satandı, kim alandı? 

Ər bazarda daldalandı, 

Didərgin halın yamandı, 

Vətəni almasaq olmaz, 

Əlyar bizi bağışlamaz. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

SAZ AĞLASIN 

Qürbət eldə ölən qəribin, 

Vətəni, eli yas saxlasın, 

Gül açmasın yazım ağlasın, 

Çalmasın telli sazım ağlasın. 

 

Qürbət eldə hamı ağlayır, 

Ana-bacı qara bağlayır, 

Gözəllər yara yas saxlayır, 

Könlün dərdə qəmə bağlayır. 

 

Gülşən bağı saralıb solub, 

Gülüm içini qanqal alıb, 

Nazlı gözəllər sevmir daha, 

Öyrəniblər kədərə, aha. 

 

Sevgi olar ürəkdə, qanda, 

Atəşindən alışar, canda. 

Sevənlər qalar biyabanda, 

Alışıb yanar eşq odunda. 

 

Əşir yanar vətəni üçün, 

Artıq dünyadan çəkir köçün, 

Sevir vətənini, elini, 

Onun ocağını, pirini, 

İnsan vətəni sevə gərək, 

Əgər sevmirsə ölə gərək.  

 

GƏLMĠR BAġA 
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Dost da çatmır hayıma, 

Dərd çıxır qabağıma, 

Dost qoşulmur ağuma, 

Bir arzum gəlmir başa. 

 

Vətənə çatmır əlim, 

Bağlanıb vətən yolum, 

Yaşayım, yoxsa ölüm? 

Dərdimlə hara gedim? 

 

Bəxtimə tor hörülüb, 

Dərd-qəmim bol verilib, 

Vətəndən əlim üzülüb, 

Gözümdən yaş süzülüb. 

 

Keçən günü anıram, 

Həsrətdən odlanıram, 

Onu ömür sanıram, 

Alışıram yanıram. 

 

Əşir dözmür həsrətə, 

Bu bəxt düşüb qismətə, 

Gülə qarışıb çayır, 

Oğulsan güldən ayır. 

Vətəndə yağı gəzir, 

Bağrımın başın əzir. 

 

SOLARIQ DÜNYA 

Göz yaşım dönübdü selə, 

Həsrətəm vətənə, elə, 



Pələng, Şir və Ayı 

Üzü gülsə bizim elin, 

Dərərəm çiçəyin, gülün. 

 

Fələk dərd yüklədi bizə, 

Öldürüb o, güldü bizə, 

Vətən yolun bağladılar, 

Ürəyimi dağladılar. 

 

Yol verdin əyriyə, çaşa, 

Düzləri saldın savaşa, 

Dərd çəkəni sən bilmədin, 

Dərdin ürəkdən silmədin. 

 

Allah da sevmədi mərdi, 

Onlara yüklədi dərdi. 

Öz işinə qarışıb başı, 

Dünya sevir ağlı çaşı. 

 

Əşirə verdiyin aldı, 

Ürəyin ney kimi çaldı, 

Sən ağlar qalasan dünya, 

Saralıb solasan dünya, 

Bulud tək dolasan dünya, 

Gül kimi solasan dünya. 

 

ĠNAM ÖLÜBDÜ 

Dərd-qəm məni alıbdı, 

Tale gözdən salıbdı. 

Ümüd inam da itib, 

Yerini dərd-qəm tutub. 
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Yaş süzülür gözümdən, 

Mən gedirəm özümdən, 

Gözlərim öz dağımda, 

Dərdlilər sağ-solumda. 

 

Bizim dağlar girovdu,  

O görükən Murovdu. 

Mənim gözüm yoldadı, 

Hoçazla, Kirs hardadı? 

 

İnam qalıb orduma, 

Mən gedərəm yurduma. 

İnamım yox sabahıma, 

Çarə olmaz ahıma. 

 

Yazın gülşən çağında, 

Yarpaq tökülür bağda. 

Ümüd, inam ölübdü, 

Gülşən bağım solubdu. 

 

Əyilib o şux belim, 

Ağarıb qara telim. 

Canım, artıb dərd-qəmin, 

Dəryada batıb gəmin. 

 

Qartallar enib düzə, 

Küsgün baxırlar bizə. 

Dağlar saxlamır qarın, 

İtiribdi vüqarın. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Əşirəm dərd çəkirəm, 

Dərdimi mərd çəkirəm. 

Bu dərdin yoxdu çarəsi, 

Çoxdu qəmi, qüssəsi. 

Əl açım Allahıma, 

O, yetişsin dadıma. 

 

KEÇƏK HÜCUMA 

Odlar yurdunun igidi mərdi, 

Vətən dardadı uzat əlini. 

Səslə igidlər dursun ayağa, 

Yurdumdan qovulsun məkirli dığa. 

 

Biz silahlanaq keçək hücuma, 

Şahin tək yeriyək cuma-cum. 

Sındıraq daşnaqların belini, 

Pozaq dığaların fitnə-felini. 

 

Qəbul etməz ana torpaq məni, 

Yetər qanımı içir erməni. 

Döyüşə çağırır vətən məni, 

Qıraq, biçək qalmasın erməni. 

 

Millətimi doğrayıb tökdülər, 

Dığalar qanımızı içdilər. 

Körpələr qundaqlara keçdilər, 

Türklə vuruşda onlar heçdilər. 

Qisas almaqçün keçək hücuma, 

Dığaların üstünə cuma-cuma. 
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Əşir səs salıb küllü aləmə, 

Düşmənləri sarıyıb qələmə. 

Qanına qəltan olub şəhər, kənd, 

Hücum etməyi hökm edir ürək. 

Bağlanıbdı bizim bərə, bənd, 

Düşmənə qalmasın şəhər,kənd. 

 

DÖZÜR YARADAN 

Dərd hopub iliyə, qana, 

Qürbətdə gəlmişəm cana. 

İlahi dərd olmaz bu qədər, 

Nə vaxt qurtarar qəm, kədər? 

 

Nadanlar şər gəzir yenə, 

Mərdi gətirirlər cana. 

Çaşıram dünya işindən, 

Mərdi keçirir dişindən. 

 

Yalan bürüyüb dünyanı, 

Qoru saxla görək canı. 

Bir dərmanı yox, min dərdin, 

Niyə sözü keçmir mərdin? 

 

Gədələr çəkilir başa, 

Tor qurur qardaş, qardaşa. 

Dost dostunu ələ salır, 

Alçağın qeydinə qalır. 

 

Əşir dözəmmir ağlayır, 



Pələng, Şir və Ayı 

Könlün dərd-qəmə bağlayır. 

Pullular çəkilir başa, 

Aqillər tutulur daşa. 

Bu işlərə dözür yaradan, 

Pisi götürmür aradan. 

 

AXIR GÖZÜMÜN YAġI 

Vətəndə həmişə gülərdi üzüm, 

İndi qürbətdəyəm yaş tökür gözüm. 

Nəzərə alınmır fikirim sözüm, 

Qalmayıb məndə nə taqət, nə dözüm. 

 

Elimlə birlikdə çəkirəm dərdi, 

Bu dərdi çəkənlər həqiqi nərdi. 

Qoruyanmadıq yurdu düşmən aldı, 

Varı düşmənə, dərdi bizə qaldı. 

 

Mən özümü qurban etsəydim yurda, 

İndi fikir etməzdim qürbət eldə. 

Vətəndə biz bəy-xan kimi yaşardıq, 

Qürbət eldə ələ baxdıq, alçaldıq. 

 

Sevincin içində üzərdim bir vaxt, 

Taleyimə açılardı qızıl taxt. 

İndi qüssə, kədər olubdu butam, 

İstəyirəm ömrün sonuna çatam. 

 

Əşir çəkəni çəkə bilməz nər də, 

Onun günü ötüşür dərdi-sərdə. 

Gecə-gündüz axır gözünün yaşı, 
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Onunla ağlayır dostu, qardaşı. 

Yaş tökən görəndə ana bacını, 

Qəlbdən silə bilmir ağrı, acını. 

 

ġƏHĠDLƏR 

Şəhidlər gəncliyini atıb oda, 

Onlar candan keçib sınmayıb yada. 

Doğranıb, əzilib can gedib bada, 

Məzar xəyala dalır xiyabanda. 

 

Anaları diri-diri yandırıb, 

Körpələri şişə taxdı daşnaqlar. 

Quzu kimi, mələsə də uşaqlar, 

Körpələrin qanın içdi daşnaqlar. 

 

Məzardakıların çırağı sönüb, 

O yolundan nə çəkilib, nə dönüb. 

Vətən göylərində ulduza dönüb, 

Əbədi yuxuya gedib şəhidlər. 

 

Daşnaqlar o ruslarla bir gəzənlər, 

Türkün qabağında tir-tir əsənlər. 

Birləşərək xalqımızı biçdilər, 

Tikə-tikə edib qanın içdilər. 

 

Şəhidlər  vətən yolunda getdilər, 

Vətənini candan əziz tutdular. 

Vətən torpağında uyuyur onlar, 

Unudulmaz vətən üçün ölənlər. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

Vətənin yolunda qılınc çalanın, 

Qanından qorxmayan, qanın verənin, 

Övladı intiqam almamış olmaz, 

Qələbə marşını çalmamış olmaz. 

 

Əşir canın alar nankor dığaların, 

Onlara rəvənc verən ağaların. 

Mütləq bu qisasın sonu yetəcək, 

Nankor dığalar qovulub gedəcək.  

 

VƏTƏN TORPAĞI 

Dünyamız nərd taxtasıdı, 

Kimə yek, kimə şeş verir. 

O, əllərdə oyuncaqdı, 

Kim hara istəsə çəkir. 

 

Abır ismət indi yoxdu, 

Binamus alçaqlar çoxdu. 

Hər şeyi pula satırlar, 

Dözəmmir ölür aqillər. 

 

Satqın tor qurur aqilə, 

Alimə dərs keçir gədə. 

Dünyanın işi düz getmir, 

Mərdlər muradına yetmir. 

 

Qorumadıq Nəbi adın, 

Düşmənlərə verdik yurdun. 

Sən köməyə yet Allahım, 

Qürbətdə qalıb millətim. 
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Əşir biz insanıq axı! 

Dərd çəkir millətin çoxu. 

Qəflətdən ayılsa başım, 

Alınar torpağım, daşım. 

 

DÜġMƏNĠ QIRAQ 

Bu ağrı, acı əydi bizi, 

Kaman etdi düz qəddimizi. 

Namərd gülləsi tutdu bizi, 

Düşmən bağladı yolumuzu. 

 

Ər oğul istənilən qədər, 

Vətənim, elim getməz hədər. 

Sevincim gedib, boldu kədər, 

Dərd çəkən olarmı biz qədər? 

 

Dünya kəm baxır müsəlmana, 

Müdriklər qalır yana-yana. 

Zülüm edir insan, insana, 

Mərd az qalır alışa yana. 

 

Ocağımız sönübdü çoxdan, 

Toxun xəbəri yoxdu acdan. 

Qaçqın candan bezib ağlayır, 

Könlün dərdə-qəmə bağlayır. 

 

Siz gəlin yurda yiyə duraq, 

Çəkici bir zindana vuraq. 

Bir qılıncla yüz düşmən qıraq, 



Pələng, Şir və Ayı 

Yurdumuzdan yağını qovaq. 

 

Əşir vətən hayına qalaq, 

Yağı düşmənin burnun ovaq. 

Nəbilər, Babəklər hələ çoxdu, 

Düşmənin bundan xəbəri yoxdu. 

Səfərbər edək ordumuzu, 

Düşməndən alaq yurdumuzu. 

 

KAġ VƏTƏNƏ GEDƏM 

Yol uzun şələ ağır, 

Biz gəzirik fağır-fağır. 

Yıxılsan Allah çağır, 

Onda gün keçməz ağır. 

 

Zülm olur müsəlmana, 

Qalırıq yana-yana. 

Bu zülmə dözmür ürək, 

Dərd, qəmi necə çəkək? 

 

Düşdük vətəndən uzaq, 

Bizi öldürür sazaq. 

Gözümün nuru itir, 

Qəm, qüssə məni tapır. 

 

Sevmirəm mən qürbəti, 

Qəlbdə yox məhəbbəti. 

Bu zülm ağır oldu, 

Kərbəla qırğınından. 
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Əşir dağların qaldı, 

Cənnət bağların qaldı. 

Zülm etdi sənə fələk, 

Qoşa çayların qaldı. 

Kaş mən vətənə gedəm, 

Onu ziyarət edəm. 

 

ELĠ GƏRƏKDĠ 

Əcəl bilməz qoca, cavan, 

Ac nə bilir yağlı, yavan. 

Göyün yox tərsi, avandı, 

Yağışla dolu bir andı. 

 

Nankorda bol olar ruzi, 

Övnəyə yeyər bir quzu. 

Namərdlə yesən gülmərsən, 

Çox yesən də sən, doymazsan. 

 

Varlı gizləsə də varın, 

Hamı bilər onun sayın. 

Dəvə girərsə pambığa, 

Mütləq görünər hamıya. 

 

Şər çalışar işi bura, 

Özü isə kənarda dura. 

Nəbiyə arxa durmağa, 

Obası, eli gərəkdi. 

 

Əşir il pis gəlir ildən, 

Sən qorx zalımın şərindən. 



Pələng, Şir və Ayı 

Namərdlər çıxır dəridən, 

Qaçaq paxılın əlindən. 

İl ağardır saçımızı, 

O artırır yaşımızı. 

 

DƏRDĠ BOL ÇƏKMĠġƏM 

Mən bezmişəm dünya işindən, 

Qaçammıram onun dişindən. 

Sevinci az, dərdi bol verir, 

Onun dərd, qəmindən bezmişəm. 

 

Vətənimi alıb, dərd verib, 

Üşüsəm başıma qar səpib. 

Daim qəm şərbəti içmişəm, 

Dünyanın işindən bezmişəm. 

 

Küsüb barışıram özümlə, 

Dardan asılıram sözümlə. 

Dərdi hamıdan bol çəkmişəm, 

Dərdlilərə könül açmışam. 

 

Xəzan gələndə güllər solar, 

Qışda tufan olar, qar olar. 

Qürbət eldə çox dərd çəkmişəm, 

Onunçün dünyadan bezmişəm. 

 

Bəşiroğlu var adın-sanın, 

Dərd çəkməkdən çürüyüb canın. 

Dərd-qəmə dözmüsən ər kimi, 

Azad elə ata mülkünü. 
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Gəl haqdan əlini üzmə sən, 

Vətəni sevsən yüksələrsən. 

 

QĠBLƏM SƏNSƏN QUBADLI 

Sənsiz göz yaşı ilə yaşayıram, 

Acı taleyimi fikirləşirəm. 

İlk andımı səninlə başlayıram, 

Sənsən ömür-günüm, qibləm, Qubadlı. 

 

Sən mənim taleyim, şirin sözümsən, 

Canımdan əzizsən, iki gözümsən. 

Tək sənin önündə əyilər başım, 

Dilimin müqəddəs sözü, Qubadlı. 

 

Naxələf alçaqlar satdılar səni,  

Doğma vətənə həsrət qoydular məni. 

Dağlarının başın çis-duman alıb, 

Balan qaçqın, köçkün olub, Qubadlı. 

 

Bolluca düz-çörəyini yemişik, 

Bulaqlarının suyundan içmişik. 

Səni özümüzə ata bilmişik, 

Şirin sözüm, duz-çörəyim, Qubadlı. 

 

Sən Əşirin dəryası dənizi, 

Can, ciyəri, iki gözü əzizi. 

Sənsiz yoxdu mənim gün, güzaranım, 

Çoxdu ağrı, acım artıb azarım. 

Allahım yar olar alarıq səni, 

Dadarıq bal-şəkərini, Qubadlı. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

QALAN DEYĠL 

Gəlmişik baxaq dünyaya, 

O ki, bizə qalan deyil. 

Nə mərdindi, nə namərdin, 

O heç kimə qalan deyil. 

 

Biz çətin doluruq yaşa, 

Ömür ağır gəlir başa. 

Gələn gedir dünya qalır, 

O heç kimə qalan deyil. 

 

Özünün bildiyin edir, 

Ömrümüzü vaxt əridir. 

Nə şahındı, nə də nökərin, 

O heç kimə qalan deyil. 

 

Dünya bütövlükdə sirdi, 

Adamı yıxan fikirdi. 

Ona gələn nələr çəkir, 

Heç vecinə almır dünya. 

 

Bəşiroğlu içir zəhər, 

Ömrü yaşayır bir təhər. 

Elsiz onu boğur qəhər, 

Dərd-qəm yeyir axşam, səhər. 

Axırda hamı öləcək, 

Təkcə ölməz qalar dünya. 

 

ġAD XƏBƏR 
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Ərisin qəlblərdən ətalət buzu, 

Çəkilsin yurdumdan barıt qoxusu. 

Müzəffər olmasa milli ordumuz, 

Düşməndən alınmaz ana yurdumuz. 

 

Gözləri yoldadı vətənin, elin, 

İgidlər bilirlər düşmənin felin. 

Milli orduya komanda verilsin, 

Düşməni yurdumdan qovsun, qaçırsın. 

 

Topçu sərrast atsın, hədəfi vursun, 

Qırsın, parçalasın daşnak yuvasın. 

Biz turp əkək düşmənin yurduna, 

Qolları bağlı göndərək sürgünə. 

 

Yurdumun dağların böğmasın qəhər, 

Yayılsın ellərə belə şad xəbər, 

Döyüş meydanında hazırdı kəhər, 

Hücuma keçirik elə bu səhər. 

 

Əşir şad xəbərdən sevinsin ellər, 

Qələbə marşını oxusun dillər. 

Quzular kəsilsin bişsin kabablar, 

Natiqlərim bir-birini qabaqlar. 

Mən yazdığım zəfər marşını deyim, 

Sakitcə quzu kababından yeyim. 

 

BU ĠLLƏR 

Ömrümün yazı getdi, qışı gəldi, 

Ömrüm-günüm heçə döndü bu illər. 



Pələng, Şir və Ayı 

Doğma vətənim küsgün baxır mənə, 

Söndü ürəyimin şamı bu illər. 

 

Didərgin dedilər qəlbim sızladı, 

Dağın zirvəsində qartal ağladı. 

Bülbül gülü solğun görüb sızladı, 

Həkəri, Bərgüşad susdu bu illər. 

 

Çəməndə güllərin yanağı soldu, 

Vüqarlı dağların vüqarı sındı. 

Meşədə palıdı ildırım vurdu, 

Ürəyimdən qanlar axdı bu illər. 

 

Yaz gəlmədi, yerin verdi payıza, 

Qarılar ağlamaq öyrətdi qıza. 

Səməndar dərdindən alışıb yandı, 

Ah naləmiz ərşə qalxdı bu illər. 

 

Əşir qərib illər ötür ömürdən, 

Sən hələ də asılmısan səbirdən. 

Bəsdi yatdın, oyan sarıl qələmə, 

Qoy səsin yayılsın külli aləm. 

Milli ordumuzu qaldır ayağa, 

Yurdumuzdan qaçsın məkirli dığa. 

 

SÖNÜB ÜMĠD ÇIRAĞIM 

Haqdan sönən ocağı qalama, 

Vətənim həsrət qalıb salama. 

Yurdumuz viran olub talanıb, 

Dərdimiz bir-birinə calanıb. 
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Səhərə tək yatmırıq gecəni, 

Tapmırıq bizə quyu qazanı. 

Varımız gedib yoxdu qədəri, 

Bizəsə qalıb qəmi, kədəri. 

 

Vətəndə gur yanardı ocağım, 

Qürbətdə sönüb ümid çırağım. 

Dərdlinin dərdinə də göz qüşər, 

Bəxtinə səbir düşər, döz düşər. 

 

Qaçqın ömürə payı az alıb, 

Onun yazı gedib, qışı qalıb. 

Didərgin vətənsiz qocalır, 

Qəmindən, kədərindən güc alır. 

 

Dərdlilər bir-birindən qor alır, 

Kədərdən, qəm, qüssədən qocalır. 

Onları ancaq dərd, qəm ovudur, 

Ətrafı dərdlilərlə doludur. 

 

Dərdimizi yığaq dərdin üstünə, 

Dərdim qızınım sənin istinə. 

İstəsən çıx dərdimin üstünə, 

Oradan bax vətənimin büstünə. 

 

Əşirə dərd verib doyunca, 

O unudulmaz dünya durunca. 

Yazıq canım dünyadan qəm dərdi, 

Dərdlərim ürəyimə məlhəmdi. 



Pələng, Şir və Ayı 

Dərdim olmasa ölərəm inan, 

Odu məni əcəldən qoruyan. 

 

ÇAĞIRIR BĠZĠ 

Bizdən küsüb vətən torpağı, 

Vətəndə at oynadır yağı. 

Xalqı qaldırmasaq ayağa, 

Yurdumuzdan qovulmaz dığa. 

 

Vətən torpağın düşmən əkir, 

Gülün yerinə qanqal bitir. 

Vətən yolunu düşmən kəsir, 

Qürbətdə xalqım olub əsir. 

 

Eldən qovaramsa düşməni, 

Mən gəzərəm bağı, meşəni. 

Əkərəm tarlamı, çölümü, 

Dərərəm ətirli gülümü. 

 

Şəhid ruhlar çağırır bizi, 

Azad istəyir yurdumuzu. 

Yurdumdan qovularsa yağı, 

Gedər qəlbin düyünü, dağı. 

 

Əşir döyüşə çağır xalqı, 

Azad edin doğma torpağı. 

Vətəndən getsə çovğun, külək, 

Bizə təbrikə gələr mələk. 

Gedərik doğma elimizə, 

Qovuşarıq torpağımıza. 
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ÇALXALANIRSAN DÜNYA 

Eşq atəşi dolanır başımda, 

Gülür dostumda, gülür yadımda. 

Səni yaradan, tikən var dünya, 

Qoruyub saxlayan var dünya. 

 

Dərdlilər gözünün yaşını sıxır, 

Dərd ağacına min dərdli çıxır. 

Bəzən qarşıma duz adam çıxır, 

Nə yaxşı sənin düzün var dünya. 

 

Bəzən yayda da qarlı qış gəlir, 

Çovğun, yağış, tufan həm qar gəlir. 

Min oyun açırsan başımıza, 

Zəhər qatır aşımıza dünya. 

 

Həm qəddar olursan, həm həlim, 

Dərdlərimi yuyun harda sərim? 

Vulkan püsgürür, zəlzələ olur, 

Sən elə çalxalanırsan dünya. 

 

Əşir bəzən dərddən sıxılır, ölür, 

Həllin vətənə getməkdə görür. 

Namərd mərdə quyu qazır hərdən, 

Heç kim baş aça bilmir bu sirdən. 

Sənin dərdini çəkən var dünya, 

Gözünün yaşın silən var dünya. 

 

DƏRDĠM ÇOXDU 



Pələng, Şir və Ayı 

Mən yağı tükənmiş bir şamam, 

Arzusu ölmüş bəxti kəməm. 

İstərəm ömür olsun tamam, 

Daha gözləməyə yoxdu halım. 

 

Dərin dəryada batıb gəmim, 

Quruyub, biçilmir zəmim. 

Kefliyəm itib mənim dərdim, 

Dərdli varmı dərdimi alım. 

 

Sevinib gülərdim Vətəndə, 

Həsrətdən ölürəm qürbətdə. 

Danışdığım sanki nağıldı, 

Sel apardı dəhnəm dağıldı. 

 

Öz əlimlə Vətəni verdim, 

Qürbətdə diri-diri öldüm. 

Dözdüm o da kömək etmədi, 

Arzular həyata keçmədi. 

 

Əşir sən minnət götürmə heç, 

Ömrün sonudu ölümü seç. 

Sənin ömrün bura qədərmiş, 

Həmdəmin qüssə, qəm, kədərmiş. 

Ağrım azalmır dərdim çoxdu, 

Ürəyim ölüb gücü yoxdu. 

 

BĠLMƏZ 

Dərdi dərdliyə verir Allah, 

Dərdsizlər çəkə bilməz onu. 
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Namərdlər şər toxumu əkir, 

Mərdlər əkə bilməzlər onu. 

 

Nanəcibin sifəti yüzdü, 

Danışdıqları saxta sözdü. 

Yüz dərdi ola çəkir dərdli, 

Dərdsizlər çəkə bilməz onu. 

 

İllər fırlanır, çözələnir, 

Həmin illərdən söz ələnir. 

Köhnə xatirələr köhnəlir, 

Təzələr yaddan çıxa bilməz. 

 

Ömrün yolu çox çətindi, 

Onu qət edənlər mətindi. 

Haqlı, haqsızla bir tutulur, 

Namərd keçib başda oturur. 

 

Dərdi, səri Əşiri üzür, 

Düşmən yoluna tikan düzür. 

Ürəyi həsrətdən sıxılır, 

Qürbət eldə o çox darıxır. 

İstər gedə doğma elinə, 

Qovuşa ocağına, pirinə. 

 

XALQI OYAT 

Toylarımız getmir dolğun, 

Hər şey sönük, hər şey solğun. 

Vətənimdə oldu qırğın, 

Adım olub köçkün, qaçqın. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Qürbətdə biz yaşa dolduq, 

Tez qocaldıq, vaxtsız öldük. 

Ocağımız sönük yanır, 

Ərlərimiz adın danır. 

 

Vətəndə biz ağa idik, 

Qürbətdə sındıq, əyildik. 

Nə versələr onu yedik, 

Biz cırım-cında geyindik. 

 

Ələ baxan, qərib olduq, 

Saç ağardı, yaşa dolduq. 

Qızların yanağı soldu, 

Onlar qoca-qarı oldu. 

 

Əşir götürmə minnəti, 

İllərlə çəkdin zəhməti. 

Qışqır, hayla xalqı oyat, 

Düşməni qır leş-leşə çat. 

Çadırlarda yandıq bəsdi, 

Qürbət ömrümüzü kəsdi. 

 

SARIL QƏLƏMƏ 

Qürbət çıxacaq mənim axırıma, 

Qaçqın sözü yazılıb bəxtimə. 

Köçkün adı üstümdə qalacaq, 

Dağ qarı məndən ağlıq olacaq. 

 

Vətəndə şimşək olub çaxardım, 
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Qürbətdə mən sıxıldım, qocaldım, 

Çıxardım lalə, çəmən sehrinə, 

Uyardım gözəllərin felinə. 

 

Qürbətdə güzaranım pozulub, 

Düz sözüm də tərsinə yozulub, 

Heç kim yetmir vətənin hayına, 

Hamı göz dikir qonşu payına. 

 

Axşam, səhər qəm-kədər yeyirəm, 

Bir qarın çörəyə şükür edirəm, 

Allahım necə dözür buna? 

Niyə qəhr etmir qarı düşmənə? 

 

Ürək butamdı qüssə, qəm, kədər, 

Kədərsiz ömrüm olar hədər, 

Əşir sən susma sarıl qələmə, 

Qoy səsin düşsün küllü aləmə. 

Qəhrəman ordun dursa ayağa, 

Yurdundan qovular alçaq dığa. 

 

BĠR OLAQ 

Biz Azəri övladıyıq, 

Onun qolu, qanadıyıq. 

Gəlin hər işdə bir olaq, 

Tikəmizi yarı bölək. 

 

Bal yesəkdə köçəcəyik, 

Al geysəkdə köçəcəyik. 

Biz qardaşıq, qardaş qalaq, 



Pələng, Şir və Ayı 

Düşməndən intiqam alaq. 

 

Yeni həyat qurmalıyıq, 

Düşməndən qan almalıyıq. 

Birləşək, biz birgə olaq, 

Bu intizara son qoyaq. 

 

İçməyək qardaş qanını, 

Almayaq onun canını. 

Dostu düşməndən ayıraq, 

Düşmənlərə qan udduraq. 

 

Əşir yaman aşıb, daşır, 

Düşmən görüb qartallaşır. 

Deyir birləşək bir olaq, 

Yağıdan vətəni alaq. 

Yetişək el-obamıza, 

Sahib olaq komamıza. 

 

OĞLUMA NƏSĠHƏT 

Dar gündə yurduna çevirmə arxa, 

Vətəninə, elinə daim ol arxa. 

Sən qoyma namərdlər mərdləri yıxa, 

Qəddar düşmən axırımıza çıxa. 

 

Elin-obanın hər işinə yara, 

Satılma şöhrətə, daş-qaşa, vara. 

İşində əməlində sən ol qəti, 

İstəmə havayı şan-şöhrəti. 
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Artıq elə məhəbbəti, ülfəti, 

Kasıba, zəlilə yetir diqqəti. 

Oğlum sən uca tut haqqı hörməti, 

Vətənə sevgi, elə məhəbbəti. 

 

Vətənin sirrini sən açma oğlum, 

Düşmənin qabağındam qaçma oğlum, 

Ucadan uca tut ləyaqətini, 

Sən qoru vətənin şan-şöhrətini. 

 

Cəmi çox yaşayan olmayır uca, 

Ada layıq deyil hər yetən qoca. 

Sən istəyirsən get məşədə, Həccə, 

Mənim Məkkəm, Mədinəm də vətəndi, 

Cəmi qiblgahım vətəndi, vətən. 

 

Mən Əşirəm yadda saxla sözümü, 

Dəryadan səbir al, dağdan dözümü. 

Cahana tuturam bu gün üzümü, 

Oğlum yadda saxla mənim sözümü. 

Sən ləkə gətirmə ata adına, 

Həmişə yetiş xalqının dadına. 

 

HƏSRƏTƏM 

Xalqım yurddan qovulur bu gün, 

Qızlar ram olub, oğul sürgün. 

Arana, yaylağa həsrətəm, 

Yoluma, izimə həsrətəm. 

 

Daşnaq at oynadır yurdumda, 



Pələng, Şir və Ayı 

Talanıb vətənim elim də. 

Diş tökülüb, çöküb ovurdum, 

Sevincə, gülüşə həsrətəm. 

 

Min yerə dağılıbdı yurdum, 

Haçan hücüma keçər ordum? 

Mehriban sifətə həsrətəm, 

Halal duz-çörəyə həsrətəm. 

 

Bomba yağır şəhərə, kəndə, 

Allahı da eşitmir bəndə. 

Od ələnir torpağa, daşa, 

Fikir vermir qardaş-qardaşa. 

 

Əşir gədə bildiyin edir, 

İndi alkaş məkkəyə gedir. 

Bu kor bəxtim məni xar edir, 

Gədə yanımdan forsla gedir. 

Bir şirin söhbətə həsrətik, 

İşvəli gözələ həsrətik. 

 

MƏNƏ 

Mən xoşbəxt idim vətəndə necə, 

Qəmi, kədəri almazdım vecə. 

Gecələr xəyallara dolanda, 

Həkəri layla çalardı mənə. 

 

Doğma vətənim elim var idi, 

Sönməz ocağım, odum var idi. 

Vətəni eli sanardım ana, 
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O da balamsan deyərdi mənə. 

 

Çox idi yurdun ərəni, əri, 

Olmazdı onun yalanı, şəri. 

İstidə çimərdim Həkəridə, 

Kölgədə uzanardım bürküdə. 

 

Gülün üzəndə gülərdi güllər, 

Gülşəndə oxuyardı bülbüllər. 

Gülüstan son qoyardı qüssəmə, 

Dərd yaxın gəlməzdi mənə. 

 

Əşir sən güvən doğma orduna, 

Ordun arxa duracaq yurduna. 

Yazınla topla ərəni, əri, 

Eldən təmizlə məkiri, şəri. 

Gül açsın yurdumun bağça bağı, 

Elatla dolsun aranı dağı. 

 

DÜġMƏNƏ QALMAZ 

İllər dolandı xəbər yoxdu eldən, 

Gül açmadı xəbər yoxdu bülbüldən. 

Bayramımız belə qəmli keçərkən, 

Biz necə şadlıq umaq elimizdən. 

 

İndi təqvim ala bilmirəm ələ, 

Çünki ömrümü tez vermişəm yelə. 

Daha elimizi gəzə bilmirik, 

Çünki vətəni düşmən alıb ələ. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

İgid Əlyarda getdi əlimizdən, 

Adı heç vaxt düşməz dilimizdən. 

İgidləri o başına yığardı, 

Onsuz ordu başsız qalıb dağıldı. 

 

Dünyanın işlərindən baş açan yox, 

Toxu azdı, ac yalavancısa çox. 

Bizim igid oğullardan tapılmaz, 

Əlyarın vətəni düşmənə qalmaz. 

 

Əşir sən nikbin ol alınar vətən, 

Al-qana boyanar vətəni alan. 

Gecə-gündüz bilmə sarıl qələmə, 

Qoy səsin yayılsın küllü-aləmə. 

Hayla igidləri qaldır ayağa, 

Yurdundan qovulsun məkirli dığa. 

 

QIZIM 

(Nəsihət) 

Sən quş kimi uçursan qızım, 

Ər evinə köçürsən qızım. 

Sən həyata qədəm qoyursan, 

Görüm səni xoşbəxt olasan. 

 

Gözün kor olsun, qulağın kar, 

Gördüyün şəri elə inkar. 

Ağıllılar qazanar hörmət, 

Olar onda ismət, ləyaqət. 

 

Qaynanan söysə səbr elə, 
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Sən atasına rəhmət dilə. 

Qaynananı eşit ana tək, 

Ona hörmətlə vursun ürək. 

 

Manevrdi ağıllı kələk, 

İşinə əl at, eylə kömək. 

Səni ucaldar yalnız əmək, 

Yıxılan insana əl vermək. 

 

Elimsiz ömür kimə gərək, 

Heyvansayağı tıxıb, yemək. 

Sən birinə edərsənsə kömək, 

Sənin dadına yetər fələk. 

 

Bir kimsədən olma narazı, 

Qəbul elə verilən azı. 

Dəyişik salma qışla yazı, 

Onda səndən qalarlar razı. 

 

Qonum-qonşuya doğma kəsil, 

Desinlər köklüdü bu nəsil. 

Sən düşməni sözündən tanı, 

Gözdən oxu, üzündən tanı. 

 

Zəhərə çevirmə aşını, 

Ağrıtma ağrımaz başını. 

Öyüdümü sınaqdan keçirt, 

Hirs, hikkənə şərbət də içirt. 

 

Sözün şirin, dilində bəli, 



Pələng, Şir və Ayı 

Dadına yetər Həzrət Əli. 

Qızım sözüm sənə yadigar, 

Dilin lal olsun, qulağın kar. 

 

Dava, dalaşlar ev dağıdar, 

Yurd-yuvanı edər tarımar. 

Əşir sözün olsun yadigar, 

Ata nəsihəti baş ucaldar. 

Təmiz adın tarixə düşsün, 

Ata, ana sənlə öyünsün. 

 

20 YANVAR FACĠƏSĠ 

Doxsanıncı ilin yanvar faciəsi, 

Ayın iyirmisinə keçən gecəsi. 

"Şanlı ordu"muz tutdu Bakını topa, 

Aman vermədi bir adam nicat tapa. 

 

Gözəl Bakımızı boyadılar al-qana, 

Öldü oğul, ana qaldı yana-yana. 

Qırdı millətimi öz "qızıl ordumuz", 

Qızıl qana boyandı gözəl yurdumuz. 

 

Pozaraq Konstitusiya andını, 

Qarbaçov ləkələdi "təmiz" adını. 

Qanı ilə tarix yazdı gənclərimiz, 

Mükafat aldı qaniçənlərimiz. 

 

İyirmisi yanvar günü səhər-səhər, 

Dəniz kimi coşub dalğalandı şəhər. 

Tabutları düşmüşdülər dörd bir yana, 
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Ana fəryadı çıxmışdı asimana. 

 

Qərənfillərlə bəzənmişdi tabutlar, 

Dolurdu qəbiristanlar, xiyabanlar. 

Analar, bacılar yolurdu saçların, 

Ər oğullar ağlayırdı için-için. 

 

Bu da qırmadı xalqın iradəsini, 

Topladı onun gücünü-qüvvəsini. 

Yumruq kimi birləşdi qəhrəman xalqım 

İçimdən qovuldu xainim, satqınım. 

 

Xain ordudan təmizləndi yurdumuz, 

Qorudu vətəni öz Milli Ordumuz. 

Yarandı azad, müstəqil dövlətimiz, 

Öz gerbimiz, himnimiz, bayrağımız. 

 

Əşir yaşasa da müstəqil dövlətdə, 

Qarabağ boyda yarası var ürəkdə. 

Yurdu azad edər qəhrəman ordumuz, 

Biz vətənə gedərik gülər üzümüz, 

Biz vətənə gedərik gülər gözümüz. 

 

ƏZĠLƏCƏK ĠLANIN BAġI 

Qoy mənə gülsünlər o, qəlbi daşlar, 

Əyyaşlar, yekə qarın, yekə başlar. 

Dərdimdən, qəmimdən yazıram ancaq, 

Bilmirəm xoş günüm nə vaxt olacaq? 

 

Günlər ötdükcə artır dərdi, qəmim, 



Pələng, Şir və Ayı 

Çadırda çürüyür mənim millətim. 

İtib adım, sanım, şanım, şöhrətim, 

Dərd-sərdən yazıram, bəs nədən yazım? 

 

Günü gündən artır kədərim, qəmim, 

O boyda torpağım əsirdi mənim. 

Tərlanın oylağında sarlar gəzir, 

Hirsim, qəm-kədərim ömrümü kəsir. 

 

Qürbətdə işlərim tərsinə gedir, 

Gül əkirəm yerinə qanqal bitir. 

Solubdu yurdumun xarı bülbülü, 

Göyə sovrulub ocağımın külü. 

 

Əşir yaz əsir qalan ev, eşikdən, 

Yurd dərdindən, tez ağaran saçından. 

El şəninə yaz şeirdən, qəzəldən, 

Pul üçün Dubaya gedən gözəldən. 

Mütləq əziləcək ilanın başı, 

Alınacaq elin torpağı, daşı. 

 

KOROĞLU QEYRƏTĠ 

Koroğlu qeyrəti əriyib gedir, 

Həmzə xislətlilər yaşayır hələ. 

Qəhrəman Babək inanır Sumbata, 

Sumbatlar yaşayır, sürünür hələ. 

 

Dağların başını alıbdı duman, 

Qartala yaşamağa yoxdu güman. 

Yabılar azad gəzirlər çöllərdə,  
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Nərin ayağına vurulub kündə. 

 

Qaçqın ürəyi yaralı, dağlıdı, 

Çünki, vətənin yolları bağlıdı. 

Mərd oğullarımız dursa ayağa, 

Vətəndən qovular məkirli dığa. 

 

İnanıram elə bir gün gələcək, 

Düşmənlər qanına qəltan olacaq. 

Doğma Vətənimdə sülh yaranacaq, 

Gül-çiçəkdən bağça, bağlar yanacaq. 

 

Əşir Vətəni azad görmək istər, 

Gedib öz vətənində ölmək istər. 

Ocağım, pirim də qalıb yağıya, 

İstərəm düşmən qanında boğula. 

Vətənim azad ola gedəm elə, 

Elimdə qovuşam ocağa, pirə. 

 

BĠLMĠRƏM 

Xeyli vaxtdı şeir yaza bilmirəm, 

Düzəldib belimi gəzə bilmirəm. 

Zehnim korlaşıb, qələmim əsir, 

Doğma Vətənimdə olmuşam əsir. 

 

Yuxuda görürəm Vətəni ancaq, 

Bu həsrətin sonu nə vaxt olacaq? 

Ata-babaların aranı, dağı, 

Olub məkirli dığalar oylağı. 

 



Pələng, Şir və Ayı 

Əldə qələm əsir, dilim dolaşır, 

Bədənim sustlaşır, beynim kütləşir. 

Sevincim, gülüşüm uzağa qaçır, 

Dərd sağ olsun, yenə qapımı açır. 

 

Əşir Vətənindən düşüb aralı, 

Ona görə yazır yasdı, yaralı. 

Yenə sulanar quruyan arxım, 

Qurular, düzələr yıxılan taxtım. 

Gedərik Vətənə üzümüz gülər, 

Toyumuz, yasımız Vətəndə olar. 

 

XOCALIDA 

Doxsanıncı ilin qışında, 

Fevralın şaxta-ayazında. 

Soyqırım oldu Xocalıda, 

Qırıldı uşaq da, ana da. 

 

O, erməni vəhşilərinə, 

Kömək etdi "qızıl" ordumuz. 

Ana və uşaq naləsindən, 

Qan ağladı gözəl yurdumuz. 

 

Şaxtalı fevral gecəsində, 

Qırıldı uşaqlar, analar. 

Soyqırım edənlər yanalar, 

Onları al-qana boyanalar. 

 

Millət istəmir qan tökülə, 

Anaların beli bükülə. 
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Azəri şirləri oyanar, 

Düşmən öz qanına boyanar. 

 

Erməni maskası altında, 

Mənim xalqımı qırdı ruslar. 

Erməni dəyənəyi ilə, 

Azəri xalqın vurdu ruslar. 

 

Əşir necə çəksin bu dərdi? 

Qürbət onun qəddini əydi. 

Qovsa düşməni milli ordu, 

Azad görərik doğma yurdu. 

Biz gedərik Vətənə, elə, 

Qovuşarıq ocağa, pirə. 

 

TARĠXĠ AÇAQ 

Tarixi açaq vərəqləyərək biz, 

Görək necə olub soy kökümüz? 

Nəbinin, Babəkin nəvəsiyik, 

Niyə düşmən önündə əyildik. 

 

Onlar döyüşə şir kimi gedib, 

Düşməni qanına qəltan edib. 

Parçalayıb yağının ürəyin, 

Düşmən görməyib onun kürəyin. 

 

Yara alanda alıb sinədən, 

Düşmənə əyilməyib əvvəldən. 

Babalar şərəfli yol keçiblər, 

Onlar düşmənin qanın içiblər. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Hələ də gəlmirik özümüzə, 

Hardan gəlib biganəlik bizə. 

Vacibdir şəhidlərə baş əyək, 

Onlara ocaq deyək, pir deyək. 

 

Əşir səndə bu səbr, dözüm nəyimiş? 

Bu bəla bizlərə hardan gəlmiş? 

Satqın o, məşəqqəti qanmadı? 

Ah naləni Allah eşitmədi? 

Yatan şirlərin açsın gözünü, 

Düşmənlərə tanıtsın özünü. 

 

ATILIN MEYDANA 

İgid ağlamağın nədəndi? 

Dur döyüşə gedən vətəndi. 

Hayqırın atılın meydana, 

Düşməni bulayın al qana. 

 

Anaların gözləri nəmli, 

Vətənimiz kədərli, qəmli. 

Əzəldən ad, sanımız bəlli, 

Top, tüfəngdi bu işin həlli. 

 

Yurdum girov qalıb yağıya, 

Düşmən hasın
2
 dönsün ağuya. 

Oturub gözləmək hədərdi, 

İgid sənin vuran vətəndi. 

 

                                                           
2
 Has - ermənicə çörək 
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Geri dönmür mənim gedənim, 

Qisas almaq istər ürəyim. 

Əldə silah qalx Azərbaycan, 

Ermənidə qoyma bir sağ can. 

 

Vətən dərdi əyibdi bizi, 

Gələn nəsil danacaq bizi. 

Nər kişinin bükülüb dizi, 

El zəfərə çağırır bizi. 

 

Əşir qürbətdə yazmır qələm, 

Mən istərəm qələbə çalam. 

Biz hazırıq qisas almağa, 

Düşmənin bağrını yarmağa. 

Vur qoy düşmənin qanı axsın, 

Şuşada bayrağımız qalxsın. 

 

BĠRLƏġƏK BĠR OLAQ 

Min sifətli gördüm əyyaşı,  

Aqil, kamalı qanmaz naşı. 

Kişiliyi pulda görür onlar, 

Namusun atıb bilməyir ar. 

 

Başa düşə bilməz heyvanlar, 

Şan-şöhrəti yeməkdə anlar. 

Göz çıxarsa ürəyi yanmaz, 

Pulu getsə dayana bilməz. 

 

Daşnaqlar vətəni taladı, 

Yurdda sönməz ocaq qaladı. 



Pələng, Şir və Ayı 

Körpələri nizəyə taxdı, 

Dığaların vicdanı yoxdu. 

 

Xalqımın tifaqı sovrulur, 

Öldürülür qanı sorulur. 

Xanımanı uçur dağılır, 

Ürəyim sinəmdə qovrulur. 

 

Daşnaqlar dağı dağıdır, 

Bir olmaları elə dağdır. 

Tünd sirkə qabını dağıdır, 

Tündlüyü özünü ağrıdır. 

 

Mən xəyalla cahana gəldim, 

Dağın seyr edib gülün üzdüm. 

Təmkinlə, səbirlə dolandım, 

Səbir etməsəm dözəmməzdim. 

 

Yumruq kimi birləşsə millət, 

Əməlində olmasa qələt. 

Vətəni almaq olar asan, 

Gərək birləşib bir olasan. 

 

Birlikdi ən basılmaz qüvvət, 

Əşir ona bəslər məhəbbət. 

Qarışqa kimi bir olsaq biz, 

Düşməndən alınar yurdumuz. 

Xalqımın birliyi olarsa, 

Erməni həsrət qalar hasa. 
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BELƏ 

Millətimə yox gün-güzar, 

Hara baxsan ölüm, məzar. 

Nərlər yabı quyruğunda 

Dünya hara gedir, belə? 

 

Namərd mərdi çəkir tinə, 

Gədə ara qatır yenə. 

Nahaq haqqa qalıb gəlir, 

Dünya hara gedir, belə? 

 

Dərd, sər, azarımız çoxdu, 

Dava, dərman, təbib yoxdu. 

Millət, çoxun ac, azın toxdu, 

Dünya hara gedir, belə? 

 

Millətimi sıxır bürkü, 

Aslana ağadır tülkü. 

Satqın şər əkir hələ, 

Dünya hara gedir, belə? 

 

Əşir dözəmmir bu dərdə, 

Namərd quyu qazır mərdə. 

Gədələr olublar ağa, 

Başçılıq edir torpağa. 

 Bu işlərə dözmür ürək, 

Kaş düşməni zəlil görək. 

 

ÜSYAN EDƏRƏM 

Əgər qürbət eldə öldürsə məni, 



Pələng, Şir və Ayı 

Onda Allaha da üsyan edərəm. 

Qürbətdə qoymayın məzara məni, 

Məzarda yatmaram qiyam edərəm. 

 

Qəriblikdə ölsəm yandırın məni, 

Nəşimin külünü səpin düzlərə. 

Külək külümü aparsın çöllərə, 

Bəlkə o yolla qovuşam ellərə. 

 

Əldə qılınc düşmən üstə getməsəm, 

Düşmənin qanın axıdıb, tökməsəm. 

Onu ot kimi doğrayıb biçməsəm, 

Düşmən torpaq verməz, qanın içməsəm. 

 

Qarabağ boğulur düşmən əlində, 

Erməni kef edir mənim elimdə. 

Qılıncı sivirib girək meydana, 

Qıraq düşməni boyayaq al qana. 

 

Əşirin vətəni qalıb yağıya, 

O hirsindən az qalır ki, boğula. 

İgid sən qılıncını qoyma qına, 

Düşməni qır onu boya al qana. 

Mən də gedim vətənimə, elimə, 

Yetişim mən ocağıma, pirimə. 

 

GÖRƏSƏN 

Qubadlının işğalına yazılmış ağı. 

Həsrətlə doludu fərməşi, teri, 

Getmək istəmir, hey boylanır geri, 
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Bilmir ki, harda olacaq yurd yeri, 

Bu köç belə hara gedir görəsən? 

 

Yayın istisində üzü arana, 

Qoca, cavanı bulana-bulana. 

Dünyanın belə qarışıq vaxtında, 

Bu köç belə hara gedir görəsən? 

 

El-obasından, yurdundanmı bezib? 

Kimlərdənsə canda qorxumu sezib? 

Ata-baba yurdun sahibsiz qoyub, 

Bu köç belə hara gedir görəsən? 

 

İlin bu vaxtı köç dağlara gedər, 

O yeyib-içib, istirahət edər. 

Ər oğullar qaytaracaq geri, 

Bu köç belə hara gedir görəsən? 

 

Köçün geri dönəsi vaxtı payızdı, 

İndisə nə yazdı, nə də payızdı. 

Belə istidə, yayın qızmarında, 

Əşir, yayın belə oğlan çağında. 

Bu köç belə hara gedir görəsən? 

Köç nə vaxt geri dönəcək görəsən? 

 

ÇÖKMƏZ DĠZ 

Abır həya əldən getdi, 

Xocalıda ismət itdi. 

Sən qalmısan harda igid? 

Gəl arxa dur yurda igid. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Düzdür ki, biz sayda çoxuq, 

Atılmırıq paslı oxuq. 

Verdik tacımız Şuşanı, 

Üzeyir doğan guşəni. 

 

Düşmən girib doğma yurda, 

Elim, obam qalıb harda? 

At oynadır yurdda yağı, 

O, gəzir aranı dağı. 

 

Çox ağladıq sızladıq biz, 

Ha ağla düşmən çökməz diz. 

Vuruşar milli ordumuz, 

Alınar doğma yurdumuz. 

 

Əşir vətən qalıb darda, 

Bəs igidlər yatıb harda? 

Hayla gəlsin ərlərimiz, 

Qırılsın düşmənlərimiz. 

Gedək doğma elimizə, 

Sahib olaq yurdumuza. 

 

YURDUMDA YAĞI GƏZĠR 

Düşmən bağrını yarmaq üçün, 

Çıxıb göydən bağıracağam. 

Düşmən qanını tökmək üçün, 

Nəbiləri çağıracağam. 

 

Nəbi yurdunda yağı gəzir, 



Əşir Bəşiroğlu 
 

307 
 

Gəzdikcə ürəyimi əzir. 

Murdar dığalar özün öyür, 

Yurdumuzu talayıb, soyur. 

 

Sumbatlar yurdumda şər əkir, 

Babəklərin kəndirin kəsir. 

Babəklər, Nəbilər bəs hanı? 

Gəlsələr axar düşmən qanı. 

 

Niyə buna dözür yaradan? 

Xaini götürmür aradan. 

Allah! haqqı, nahaqqa satma, 

Halal mayaya haram qatma. 

 

Əşiri öldürür qəm, kədər, 

Qürbətdə ömrü gedir hədər. 

Gəlsin Nəbilər, Soltan bəylər, 

Yurdumuzdan qovulsun haylar.
3
 

Mən də bayram edim o günü 

Vətəndə görüm toy düyünü. 

 

DODAQDƏYMƏZ 

Aşiq oldum dildara, 

Onu tez-tez sal yada. 

Sellər, sular daşardı, 

Aşiq gözü yaşardı. 

 

Yarın qara qaş ola, 

                                                           
3
 Hay - erməni deməkdir. 



Pələng, Şir və Ayı 

Yarına sirdaş ola. 

Yaltaqlardan uzaq ol, 

Sənə desinlər sağ ol. 

 

Dağa uçdu ac arı, 

Düzəndə tapdı yarı. 

Eşqindən güc alar, 

Yaş ötər cavan qalar. 

 

Yedin, doydun, uç arı, 

Geridə qoy Ucarı. 

Sən eşqinə sadiqsən, 

Göyə qalx, sən uç arı. 

 

Gözəl nədən incidi, 

Kədəri sevinc idi. 

Düzdü əhdi, ilqarı, 

O, gözələ tay hanı? 

 

Yar Əşiri yada sal, 

Onun ağzın dada sal. 

Eşqin odunda yandı, 

İşarədən qanandı. 

Heyranıq yar gözünə, 

Qoy düz olsun sözünə. 

 

 

 

BALTALA 
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Budapeşt şəhərində kursda olarkən heysiyatımıza toxunan erməni zabitini balta ilə doğrayan 

ordumuzun baş Leytenantı Ramil Səfərova ithaf edirəm. 

 

Vur düşməni zoruna qurban olum, 

İgidə şərəfdi vətənçün ölüm. 

Xalqım düşübdü erməni toruna, 

Mən bələdəm onların kök, soyuna, 

Vur! Baltala! Qurban olum zoruna! 

 

Biz ağladıq, sızladıq daha bəsdi, 

Anaların göz yaşları əbəsdi. 

Doğma vətənimi alıbdı yağı, 

Baltayla sağalar vətənin dağı, 

Vur! Baltala! Qurban olum zoruna! 

 

Vətəndə tapdanıb namus, arımız, 

Çapılıb, talanıb, dövlət, varımız. 

Ucqar bir ölkədə, uzaq diyarda, 

Qisasım qalmasın qansız dığada, 

Vur! Baltala! Qurban olum zoruna! 

 

Biz sülh istəyirik qudurur yağı, 

Sinəmə çəkirlər dağ ustdən dağı. 

Xocalı dərdini çəkən oğullar, 

Düşməni doğrayar, çapar, baltalar. 

Vur! Baltala! Qurban olum zoruna! 

 

Kim igid oğlunu qınaya bilər? 

Əsəblərin basıb sınaya bilər? 

Əşir sevir Ramil kimi nərləri, 



Pələng, Şir və Ayı 

Düşməni doğrayıb tökən ərləri. 

Vur! Baltala! Qurban olum zoruna! 

 

YAMAN HEY 

Heç kim bilmir Qubadlının yaşını, 

Duman alıb dağlarının başını. 

Uçurmuşuq başdan dövlət quşunu, 

Sərvətimi talan edib zaman hey! 

Millətimin halı olub yaman hey! 

 

Düşmən vurub dağıdıbdı elləri, 

Ocaq sönüb bizə qalıb külləri. 

Dərdli-dərdli axır qoşa çayları, 

Qalmayıbdı bizdə ümid-güman hey! 

Millətimin halı olub yaman hey! 

 

Alnımıza qara yazı yazılıb, 

Gün-güzaranımız çox pis pozulub. 

Qız-gəlinin şivə saçı ağarıb, 

Ellərimiz yada qalıb, aman hey! 

Millətimin halı olub yaman hey! 

 

Dağılıbdı Qubadlısı, Laçını, 

İgidlər itiribdi qol-qıçını. 

Duman alıb Kəlbəcəri, Şuşanı, 

Qəmli baxır Xankəndimiz aman hey! 

Millətimin halı olub yaman hey! 

 

Zəngilanım, Fizulim də alınıb, 

Xocalımız yer ilə yeksan olub. 
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Anaların dərddən beli bükülüb, 

Qız-gəlinlər işvə-nazın atmış hey! 

Millətimin halı olub yaman hey! 

 

Bizim yatmış şirlərimiz oyanar, 

Yağı düşmən al qanına boyanar. 

Həkəri, Bərgüşad çağlayıb daşar, 

Düşmənlərin halı olar yaman hey! 

Millətimə kömək edər zaman hey! 

 

Əşir yurdun talan olub dağılır, 

Qarabağın dərd içində boğulur. 

Ağla şair, dərddən belin bükülür, 

Yaman sızlayır tar, kaman, qaval hey! 

Millətimin halı olub yaman hey! 

 

ELLƏR YERĠNDƏMĠ 

Vətəndən əsən külək, 

Səbrimi kəsən külək. 

Ellərim yerindəmi? 

Ceyranlar çölündəmi? 

 

Qanadlı quş olaydım, 

Vətənimdə qonaydım. 

Gül dərəydim çölündən, 

Dəstə tutaydım ondan. 

 

Çiskinli duman olub, 

Dağları dolanaydım. 

Şehli çəməndə gəzib, 



Pələng, Şir və Ayı 

Sehlərə bulanaydım. 

 

Gedəm yazı düzünə, 

Düşəm maral izinə. 

Qalxam atın belinə, 

Gedəm Nəbi elinə. 

 

Əşir çox dərdli yazır, 

Qəriblik onu əzir. 

İstər vətənə gedə, 

Yurdu ziyarət edə. 

Çıxa dağın başına, 

Qonaq ola aşına. 

 

ELĠM ÜÇÜN DARIXMIġAM 

Bulağına gəlmir qızlar, 

Qızlar üçün darıxmışam. 

Tütək çalınmır yamacda, 

Tütək üçün darıxmışam. 

 

Toylarında yallı gedən, 

Gənclər üçün darıxmışam. 

Bulağından axıb gedən, 

Sular üçün darıxmışam. 

 

Qucağında köhlən çapan, 

Düzlər üçün darıxmışam. 

Boş qalıbdı yurd yerimiz, 

Yurdum üçün darıxmışam. 
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Yurddan gəlmir toyun səsi, 

Toylar üçün darıxmışam. 

O, gözəl qızlarımızın, 

Oyununa vurulmuşam. 

 

Pərən-pərən düşüb elim, 

Elim üçün darıxmışam, 

Gəzə bilmirəm dağımda, 

Dağım üçün darıxmışam. 

 

Bənövşəni dərənmədim, 

Bir gözələ verənmədim. 

Laləsini üzəmmədim, 

Qara telə düzəmmədim, 

Onlar üçün darıxmşam. 

 

Əşir pərən düşüb elin, 

Əyilibdi sənin belin. 

Dil-dil ötür gözəllərin, 

Dillər üçün darıxmışam. 

Min bir yerə səpələnmiş, 

Elim üçün darıxmışam. 

 

QURBAN OLUM 

Azərbaycan niyə paralandın? 

Sənin hər parana qurban olum. 

Hər iki taydakı torpağının, 

Hər bir parasına qurban olum. 

 

Araz səni bölübdü ikiyə, 



Pələng, Şir və Ayı 

Hər bir bölüyünə qurban olum. 

Heydərbabana, Göyəzəninə, 

Hər iki dağına qurban olum. 

 

 O, Savalanına, Azığına, 

Gözəl Şahdağıma, Göyəzənə, 

Yol, yamacına, duzağına da, 

Hər bir kol, kosuna qurban olum. 

 

Millətin Nəbi, Koroğlusuna, 

Cavanşirlərinə, Babəkinə, 

Ağıllısına lap dəlisinə, 

Cəmi millətimə qurban olum. 

 

Vətən sənə oğul deyilik biz, 

Paraladılar dinmədik dözdük, 

Daşma Araz sən bir quru görək, 

Qəm qüssəmizi qardaşla bölək. 

 

Səni böləndə kim imza atdı? 

Ruslarla Farslar  aranı qatdı. 

Elə onlar sənə imza atdı, 

Əşir paralandı doğma vətən, 

Zəlil olsun onu yarı bölən, 

Ölsün, itsin ona imza atan. 

 

MƏN NECƏ YAZIM? 

Dağımdan, dərəmdən, elimdən yazdım, 

Dağ qoynunda çəndə, dumanda azdım. 

Dədədən, babadan, qeyrətdən yazdım, 



Əşir Bəşiroğlu 
 

315 
 

Tükənmiş qeyrətdən mən, necə yazım? 

 

Yurdun dərd sərini qələmə aldım, 

Qanun qarşısında başımı əydim. 

Ədalət görmədim gözümü döydüm, 

Olmayan qanundan, mən necə yazım? 

 

Səhnədəki qızlar soyunur  tamam, 

Onların yerinə utanır adam. 

Kişilər azalıb papaqlar gedib, 

Olmayan papaqdan, mən necə yazım? 

 

Millətin içində satqını çoxdu, 

Onların gözləri ac, qarnı toxdu. 

Dığanın əlində millət çaş qalıb, 

Çaş qalan millətdən, mən necə yazım? 

 

Əşir, silahlanıb, qisas almadın, 

Öz xalqınla birləşib bir olmadın. 

Tayfabazlar parçaladı xalqımı, 

İstərəm birləşə bir ola xalqım, 

Onda qış yaza dönər gülər üzüm. 

Paralanmış xalqdan, mən necə yazım? 

15.06.1992 

 

DOĞMA ELLƏRĠM 

Yenə yada düşdü doğma ellərim, 

Laləli düzlərim, geniş çöllərim. 

Vətənə apardı xəyallar məni, 

Dağıtdı fikrimi, qəm, qüssəmi. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

O sehrli çöllərin mehmanı oldum, 

Güllərin iylədim, havasın uddum. 

Gəzdim vətəkəsini, qoruğunu, 

Tutdum balığını, üzdüm narını. 

 

Qoşa çaylarında üzdüm doyunca, 

Uzandım söyüd kölgəsi boyunca. 

Gördüm elin nemətini, varını, 

Dərdim onun heyvasını, narını. 

 

Buz bulaqlarının suyundan içdim, 

Laləli düzlərin gəzib də keçdim. 

Valeh oldum aranına, dağına, 

Sünbüllü düzünə, barlı bağına. 

 

Tükənməzdi Vətənimin sərvəti, 

Dünyada məşhurdu onun qüdrəti. 

Var olsun mənim xalqımın əlləri, 

O, əllər becərib geniş çölləri. 

 

Mənim gözəl xalqıma min-min alqış, 

Onlar əkib tarlanı qarış-qarış. 

Gəzməklə qurtarmır tarlası, çölü, 

Bal arısıdı hər ağacı, kolu. 

 

Əşir fəxr et ki, var elə ellərin, 

Barlı bağların, sünbüllü çöllərin. 

İndi bağlıdı Vətənimin yolu, 

Düşmənlə doludu yamacı, çölü. 
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Birləşsə elimin qəhrəmanları, 

Biz qovarıq məkirli dığaları. 

 

SARIL QƏLƏMƏ 

Əlimdən nə gəlir yazıdan başqa? 

Söykənim səbrimə şeirmi yazım. 

Bu dolanbac yollar durub qəsdinə, 

Qayıdım düz yola şeirimi yazım. 

 

Düşmən alıb torpağımı, daşımı, 

Qürbət eldə itirmişəm başımı. 

Düşmən çaşdırıb az qalmışam azım, 

Sığınım özümə şeirimi yazım. 

 

Özünə oxşamır qış, payız, nə yaz, 

Alimə ağıl verir ağlı dayaz. 

Ağrı-acıları töküb ortaya, 

Gücümü toplayıb şeirimi yazım. 

 

İyirmi ildi həsrətəm vətənə, 

Allah zülm et nahaq qan tökənə. 

Ömrüm az qalıbdır ki, tükənə, 

Ömür vəfasızdı şeirimi yazım. 

 

Hovuz daşmaz əgər suyla dolmasa, 

Yaxşı qiymət almaz pislər olmasa. 

Ay Əşir dünyanı bürüyüb yalan, 

İgidlər qırılıb, çox azdı qalan. 

Tənbəllik eləmə sarıl qələmə, 

Yaz həqiqəti yay külli aləmə. 



Pələng, Şir və Ayı 

 

QANA QAN ALMALIYIQ 

Vətənin yolunda qılınc çal, gürz vur, 

Qılınc çal, nərə çək səsin çıxsın gur. 

Qəhrəman! Gözün sənə dikib vətən, 

Yol gözləyir vətəndə ölən, itən. 

 

Sənsən oğul xilaskarı yurdumun, 

İgid oğul, dayağıdı ordumun. 

Nəbi təki meydanda olmalısan, 

Şimşək olub Vətəndə çaxmalısan. 

 

Sən yatsan bağışlarmı Vətən səni? 

Oğul! Sən qorumalısan vətəni. 

Qisas yükün nəsillərə ötürmə, 

Sən Nəbinin şöhrətini itirmə. 

 

Döyüşdə ölən ölməzlik qazanır, 

Onun adı xalq gözündə ucalır. 

Oğul bil ki, gəldi-gedərdi ömür, 

Yalnız vətən üçün ölənlər, ölmür. 

 

Əşir qisasa qisas almalısan, 

Ya qalib gəlib, ya da ölməlisən. 

Nər kişilər bir qana min qan alır, 

Səndə bir qana minin almalısan. 

Bayrağım Xankəndində qalxmalıdı, 

Düşmənlər yana-yana baxmalıdı. 

 

EL SALAMAT QAL 
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Bir gündə min dəfə adın çəkdiyin, 

Vətən salamat qal, el salamat qal. 

Əksini sinəmə zövqlə əkdiyim, 

Lalə salamat qal, gül salamat qal. 

 

Övladın oxşayıb könlünü alan, 

Həsrətli qolların boynuna salan. 

Ayrılığın təməl daşını qoyan, 

Çəmən salamat qal, çöl salamat qal. 

 

Sevincim qalıbdı vətənimizdə, 

Xəyalla gəzirəm cığırda, izdə. 

Düşməni gözündən vursun gürzə, 

Çünki xalqımı səpələyib düzə. 

 

Əldən qılıncı verdim, başdan tacı, 

Düz danışıram dilim olur acı. 

Sərvəti talanan el salamat qal, 

Aran salamat qal, dağ salamat qal. 

 

Əşir eşqin dənizdi, adın təmiz, 

Elinə-obana sevgin əvəzsiz. 

Dildən asılsam da yazıram düzün, 

Qələmlə tökürəm düşmənin gözün. 

Qarı düşmənə qalan el salamat qal, 

Sayı unudulan il salamat qal. 

 

SƏNƏ DAĞLAR 

Sən haqlısan qına məni, 

Bərkdə, boşda sına məni. 



Pələng, Şir və Ayı 

Küskün baxıb danla məni, 

Qorumadım səni, dağlar. 

 

Düz qamətim əyilibdi, 

Binəm düzə sərilibdi. 

Yetmiş yerə səpələnib, 

Mənim elim, obam, dağlar. 

 

El obamda nərçə idim, 

Qürbət eldə kiçildim. 

Solum ölüb, sağım qalıb, 

Günüm dönüb ilə, dağlar. 

 

Gözlərim yollara baxır, 

Damla-damla qanım axır. 

Düşmən mənə güllə çaxır, 

Mən həsrətəm sənə, dağlar. 

 

Əşir baxır sinə dağlı, 

Vətənin yolları bağlı. 

Vüqarını saxla, dayan, 

Biz olarıq sənə həyan. 

İgidlərin səni alar, 

Üzün gülər yenə, dağlar. 
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Ermənilər özləri haqqında 

Biz “Haylar” kiçik, azsaylı, zəif və çox hallarda özgələrinin hakimiyyəti 

altında yaşayan xalqıq. 

Moisey Xoranatsi, V əsr tarixçisi 

 

 

Erməni dili hibrid (calaq) dildir. O biri yandan erməni qəbiləsi də hibriddir. 

Urartu və başqa qonşuları assimilyasuya etmişdir.  

Akademik M.Aqanbekyan 

 

 

Mən ermənilərin sakin olduğu bir çox yerləri gəzmişəm. Daima xalis 

ermənicə olan bir şey duymağa çalışmışam. Təəssüf ki, bu arzum indiyə qədər 

yerinə yetməmişdir.  

Mikael Nalbadyan 

 

 

Qədim erməni tayfaları Zaqafqaziyada deyil, məhz yuxarı Fərat vadisində 

məskunlaşmışlar.  

“Erməni xalqının tarixi” kitabından  

 

 

Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənilər Türkiyə və İrandan gəlmiş 

qaçqınlardır. Azərbaycan torpağı onlar üçün təqiblərdən və təhdidlərdən sığınacaq 

yeri olmuşdur.  

Erməni tarixçisi B.ĠĢxanyanın 

“Qafqaz xalqları” kitabından.  

 

 

Mənə elə bir muasir dil məlum deyildir ki, yeni erməni dilinin qədim erməni 

dilindən fərqləndiyi qədər fərqlənsin. Heç bir dil mənim üçün qədim erməni dili 

qədər çətin olmamışdır.  

Xaçatur Abovyan 



Pələng, Şir və Ayı 

 

Antik dövrdə ermənilərin əsl vətəni olan Böyük Ermənistan Kiçik Asiyada-

yəni Rusiyadan xeyli kənarda yerləşirdi.  

Erməni tarixçisi B.ĠĢxanyan 

 

 

Erməni xalqı üçün nə daimi dost, nə daimi düşmən yoxdur. Onlar üçün ancaq 

mənafe var.  

Erməni tarixçisi Leon 

 

 

E.ə. VII-VI əsrlərdə meydana gələn hind-Avropa xalqı olan haykların 

gəlişindən qabaq, indiki Ermənistan adlanan ərazidə Urartu mənşəli Koldis və ya 

Xaldes xalqı yaşayırdı. Onların ölkəsi Urartu adlanırdı.  

Erməni tarixçisi H.Pastermaçanyan 

 

 

1831-ci ildə İrəvan şəhərinin 18 min 766 nəfər əhalisinin 15 min 992 nəfəri, 

1866-cı ildə 27 min 246 nəfərindən 23 min 626 nəfəri, yəni 85,2 faizi azərbaycanlı 

olmuşdur.  

Ermənistan Mərkəzi Statistika 

Ġdarəsinin 1962-ci ildə nəĢr olunmuĢ 

məlumatı 

 

 

Ermənistanda olan 2310 kənddən iki minindən çoxunda azərbaycanlılar 

yaşayırdı. XIX əsrin əvvəllərində İrəvanda yaşayan 10 min nəfər əhalinin 7 min 

nəfəri azərbaycanlı idi. 49 bəy, sultan və məlikdən 41-i azərbaycanlı olub. İrəvan 

xanlığını idarə edən 49 nəfərin hamısı azərbaycanlı olub.  

Erməni alimi Zaven Korkodyanın 

1932-ci ildə nəĢr etdirdiyi “Sovet 

Ermənistanının əhalisi 1831-1931” 

adlı statistik məlumat kitabından. 
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Osmanlı türk imperiyasının hər dövründə biz ermənilər dövlətə xidmət etmiş, 

ən yüksək vəzifələr tutmuş və xoşbəxt yaşamışıq. Həm Osmanlı dövründə, həm də 

cumhiriyyət dövründə heç vaxt özümüzü yabançı hiss etməmişik, türklər bizə heç 

vaxt yabançı gözü ilə baxmamışlar. Ancaq içimizdən çoxlu xainlər də çıxmışdır.  

Doktor Andreasyan, 1969.  

 

 

Osmanlı tarixinin hər dövründə bir erməni paşasına, bir erməni səfirinə, bir 

erməni müdirinə rast gəlmək mümkündür. Təəssuf ki, bir çox xarici dövlətlər 

ermənilərin bu bəxtiyarlığını qısqanmış və öz mənafeləri üçün türk-erməni 

qardaşlığını pozmağa çalışmız, bizim ermənilərə silah vermiş, onların arasına 

agentlər, missionerlər, zabitlər göndərmiş və Anadoludakı ermənilərə xəyali vədlər 

verərək onları üsyana təşviq etmişlər.  

Prof. Karapet Aüman, 13 iyul 1978 

 

 

Daşnaklar Şərqi işğal etməkdə qabağa düşüb rus burjuaziyasına yol açır, onun 

proqramını həyata keçirir, onun yanında əsil buyruqqulu rolunda çıxış edirdilər.  

M.Vardanyan, “Həyat səhifələri”. 

1927, səh. 18 

 

 

Daşnak höküməti qonşularla ümumi dil tapmağa, onlarla yanaşı, əmin-

amanlıqla yaşayıb-yaratmaq yolunu tutmağa qadir olmadı. Yumruğunu 

düyünləyərək dünyaya meydan oxuyurdu... ciliz millətçilik psixologiyasından əsla 

əl çəkmək istəmirdi.  

ArĢavir Melikyan, “Karmir astığ” 

(“Qızıl ulduz”), 1992, N-74. 

 

 

24 aprelin Beyrutdakı erməni kilsəsi tərəfindən genosid günü kimi elan 

edilməsi hamımızı dərin kədərə qərq etdi. Çox yaxın bir keçmişdə Türkiyənin 

xarici işlər naziri Qabriel Noradunkyan deyildimi? İmperiya dövründə maliyyə və 



Pələng, Şir və Ayı 

xəzinə naziri Nakop paşa deyildimi? Post və teleqraf naziri Oskan əfəndi 

deyildimi?... 

Ey qafillər, siz hansı keçmişdən danışırsınız? Biz hansı keçmişi unutmuşuq? 

Keçmişdə bir soyqırım hadisəsi olmayıb. Dövlətin qanunlarına qarşı çıxan bütün 

vətəndaşlar kimi ermənilərə o zaman qanunlara uyğun olaraq bəzi cəzalar 

verilmişdir, vəssalam.  

Hakop KeĢiĢyan, tacir.  

 

 

Biz ermənilər din qardaşlarımız olan xristianların zəhərli vədlərinə inanaraq 

böyük türk dövlətinə qarşı üsyan etdik. Daha doğrusu, vətənə xəyanət etdik. Acı 

olsa da gerçək budir. Bütün bunlara baxmayaraq yenə də böyük türk milləti bizi öz 

bağlarından barındırır. Unutmayaq ki, türklərin düşməni bizim də düşmənimizdir.  

Levon Dobbağyan, jurnalist. 

 

 

“Yeganə mənbəyi olan ərəb və fars dilinə, müdrikliyin, elmin və digər dərin 

düşüncələrə müsəlmanlar arasında hörmət Allaha inam və düzgünlükdən irəli gəlir.  

Hətta orta əsrlərdə qədim dillər haqqında belə fikirlər söylənirdi. Ancaq öz 

poetizminə, səslənməsinə və axarına görə qrammatik nöqteyi-nəzərdən tatar dili 

(Azərbaycan dili)  bütün başqa dillər arasında yeganə dildir”.  

X.Abovyan. SeçilmiĢ əsərləri. V cild, 

Yerevan, 1950, Səh. 174 (erməni 

dilində). 

 

 

“Erməni xalqı tatar (Azərbaycan dilindən) dilindən çox söz və ifadə götürüb, 

hansı ki, bu gün də istifadə olunur”. 

(Yenə orada, səh 48) 

 

 

“Mən bayatımı ona görə yazmışam ki, ermənilərdə, erməni dilinin şirin 

səslənməsi naminə, erməni dilində belə şeirlər oxunsun, hansılarını türklər 

(azərbaycanlılar) stol arxasında, bu və ya digər məclislərdə oxuyurlar. Şeir və 
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mahnı kimi heç nə dili şirinləşdirmir. Mən ümid edirəm ki, xalqım ən yaxşı 

nümunələr yaradacaq”.  

X.Abovyan. Əsərlərinin tam 

külliyyatı. II cild. Yerevan. 1948, 

səh. 189 (erməni dilində).  

 

 

“Hər dəfə qonaqlığa gedəndə, şəhərdə gəzəndə, fikrimi toplayıb diqqətlə 

xalqın nədən şənlənib həzz aldığına fikir verirəm. Və hər dəfə mən görürəm ki, 

onlar meydanda Kor Aşığın oxumağına qulaq asıb heyrətlənirlər, hətta ağızlarının 

suyu axır.  

Toyda və başqa məclislərdə sazəndəsiz, saz çalan olmasa yeməyə başlamaq 

olardımı? Deyilənlər türk dilində olardı, çoxları heç bir söz də başa düşmürdü, 

lakin bunu görən və qulaq asan hər bir insanın qəlbi elə bil cənnətə gedirdi”.  

X.Abovyan. Erməni yaraları. 

Yerevan 1939, səh. 9 (erməni 

dilində)  

 

 

“Bizim yeni dilimizin (aşxabarlar) yan hissəsi türk və fars dilindən olan 

sözlərdən ibarətdir. Bu dillər bizim xalqın zövqünü elə oxşayıb ki, ermənilər öz 

dilini qoyub türkcə oxumağa, nağıl, atalar sözləri danışmağa davam edirdilər, 

səbəb? Çünki onlar buna öyrəşiblər”.  

(Yenə orada. Səh. 80-81) 

 

 

Aşxarabar (xalq dili) öz məzmunu və formasına görə qədim erməni dilindən 

(qrabar) tamamilə fərqlənir və hər cəhətdən tatar (Azərbaycan) dilinə bənzəyir. Adi 

söhbət zamanı ermənilər nəinki tək sözləri, hətta tam cümlələri və ifadələri türk 

dilində söyləyirlər”. 

(Yenə orada, səh. 41-42)  

 



Pələng, Şir və Ayı 

“Türk dili bizdə elə geniş yayılıb ki, onu hətta qadınlar və uşaqlar da başa 

düşür. Ona görə də xalq arasında hər birinin tatar (Azərbaycan) dilində şeirlərin 

yaradılması və oxunması adi hala çevrilib”.  

X.Abovyan. NaxaĢaviq. Yerevan. 

1940, səh. 48 (erməni dilində) 

 

 

“Qədim və yeni erməni dilini biri-birindən fərqləndirən danışıq manerası və 

sintaksis quruluşudur. Bu nöqteyi-nəzərdən qədim erməni dili (qrabar) Avropa 

dillərinə oxşayır, yeni erməni dili (aşxabar) türk (Azərbaycan) dilinə”.  

(Yenə orada, səh. 45). 

 

 

Kim bilmir ki, insanın qəlbi qaralanda, heç bir qılınc, heç bir dərman, yuxu-

söz, xüsusən də oxşama ifa aşıq havası və bayatı kimi təsir etmir.  

X.Abovyan. SeçilmiĢ əsərlər. III cild. 

Yerevan. 1948, səh. 144 (erməni 

dilində). 

 

 

“Aşıqlar Kərəm, Aşıq Qərib, Keşişoğlu haqda saz havası çalıb, mahnı ifa edib 

onlar haqda rəvayətlər danışıb yenidən sazda çalmağa başlayanda məclisdə hamını 

valeh ediblər, heç kəs daha yemək, içmək istəmirdi... 

X.Abovyan. Əsərləri toplusu. IV 

cild. Yerevan. 1947, səh. 3 (erməni 

dilində). 

 

 

“Bu gün türk (azərbaycanlı) və erməni  demək olar ki, bir diyarda yaşayır. Bu 

xalqlar eyni təbiətin təsirinə məruzdurlar. Yaxın zamanlara qədər demək olar ki, 

bir dövlətin himayəsində idilər. İkisi də Asiyadadır, ikisi də Şərqdəndi, xasiyyətcə, 

danışıq maneraları sarıdan oxşardırlar, səbəb isə asiyalı olaraq eyni şəraitdə 

yaşayırlar. Milləti adı və dini ilə seçən insanlar təbii-psixioloji səbəbi başa düşə 

bilməzlər. Türk erməninin şikayət dolu, kədərli havasına qulaq asıb həzz alır, 

erməni isə türkün (azərbaycanın) ifasından həzz alır. Və onların hər ikisi üçün 
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Bethovenin simfoniyaları, Motsartın “Don Juan”ı “səhrada bir səs” kimi səslənir. 

Hər birisi min dəfə “Durna hardan gəlirsən”, Koroğlunun “Eyvazın gümüş kəməri” 

mahnısına, eləcə də Kərəmin və Aşıq Qəribin mahnılarını ifa etməyə üstünlük 

verirlər”.  

M.Nalbadyan Əsərlərinin tam 

toplusu. III cild. Yerevan. 1940, səh. 

183-184 (erməni dilində) 

 

 

“Qədim melodiyalar və mahnılar” ... havaların böyük hissəsi türklərdən 

götürülüb. Ermənilər yaşayan bir çox yerlərdə olmuşam, hər dəfə çalışırdım ki, 

təmiz erməni sözü eşidim. Ancaq bu günə kimi bu sözü eşidə bilməmişəm”. 

M.Nalbadyan... Əsərlərinin Tam 

toplusu. I cild. Yerevan. 1945, səh. 

276 (erməni dilində) 

 

 

Elə türk sözləri var ki, bütün millət (ermənilər) tərəfindən istifadə olunur.  

Bu sözlərin mənası qədim erməni dilində olmasına baxmayaraq, türk sözləri 

xalqın danışıq dilində özlərinə elə yer eləyiblər ki, onları öz dialektlərindən 

“qoparıb” özlərinin çoxdan yaddan çıxmış xalq üçün artıq mövcud olmayan 

sözlərini dialektlərinə qaytara bilmirlər.  

M.Nalbadyan, Əsərlərinin tam 

toplusu. III cild, Yerevan, 1940, səh. 

183-184 (erməni dilində). 

 

 

“Erməni dilinin qrammatikası türk qrammatikasına çox bənzəyir, erməni 

xalqı, aşıqlar onun öyrənilməsində, sonra isə hətta türk dilində danışmaqda çətinlik 

çəkmirdilər. Hətta indi də bir çox erməni yazıçı var ki, türk (azərb) dilində çox 

gözəl danışırlar, uzaqda yaşamalarına baxmayaraq, ermənilər üçün türk dili əziz, 

doğma dil kimidir. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, türk (Azərb) dilində ermənilərin 

asanlıqla mahnı ifa etməyi ondan irəli gəlir ki, iki dilin forması və düşüncə tərzi 

eynidir”. 



Pələng, Şir və Ayı 

Yazıçı, pedaqoq Qazaras Ağayan. 

SeçilmiĢ əsərləri. III cild. Yerevan. 

1940, səh. 331. (erməni dilində) 

 

 

Erməni aşıqları “mahnıları (şeirləri) erməni dilində yox, türk dilində 

bəstələyirdilər. Erməni dilində oxumaq adəti bizim aşıqlar arasında yayılmayıb”. 

(Yenə orada, səh 25-26). 

 

O vaxtların mahnıları arasında “bayatı ən əsas və ən çox yayılmış idi, əlbəttə 

ki, elə mahnılar var ki, yalnız aşıqlar bilirdi, ancaq elələri də var ki, aşıq 

olmayanlar bilirdi. Ancaq bayatını hamı bilir: balacadan böyüyə kimi, qadınlar da, 

kişilər də. Öz kədərlərini, qəmlərini, qayğılarını bayatıyla ifadə edirdilər; sevgini, 

xəyallarını, ayrılığı, şikayətlərini, ölənləri üçün göz yaşları, bütün fikir və hisslərini 

bayatı ilə ifadə edirdilər”. 

(Yenə orada, səh. 325). 

 

Bayatıda “birinci, ikinci və dördüncü sətir eyni sözlə bitir. Bu söz birinci 

sətirdə müəyyən deyil, ikinci və üçüncü sətirdə müxtəlif mənalar daşıyır. Ona görə 

bayatı türk dilində deyilir, çünki türk dilində sözün bir neçə mənası ola bilər, 

erməni dilində belə imkanlar yoxdu”.  

(Yenə orada, səh. 325). 

 

“Koroğlunun qəhrəmanlığı ölkəmizin bütün xalqları arasında yayılmışdır. 

Türklər (azərbaycanlılar) onu türk sayırlar, kürdlər-kürd, ermənilər isə 

azərbaycanlılaşmış erməni sayırdılar. Onun kürd və türk dilində olan mahnılarını 

yalnız ermənilər ifa edirlər, digər xalqlar isə onun mahnılarını öz dillərində ifa 

edirlər”.  

“Daraz” jurnalı, 1893. 

 

“Açıq söz” qəzeti 14 may 2012-ci il  

№ 513. Səhifə 7. 

KƏNDĠMĠZĠN SEYĠDLƏRĠ 

Bütün dövrlərdə xalqa doğru yol göstərən, eldə-obada mürşüd kimi tanınan 

adamlar olmuşdur. Mənim anadan olduğum Mollu kəndində də belə adamlar 
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olmuşdur. Təxminən 1946-47-ci illərdə bizim Mollu kəndinə üç seyid ailəsi 

köçmüşdür. 

Bunlardan biri seyid Həbib Ağa digərləri isə iki qardaş olan seyid Əbdül 

Ağa və onun qardaşı seyid Ədil Ağa idi. Bu üç seyid ailəsi, həqiqətən özlərini ağa 

kimi aparmış, elin bütün xeyir-şərində iştirak etmiş və camaatın dərin hörmətini 

qazanmışlar. Seyid Həbib Ağanın oğlu seyid Hacif Ağa Mollu kəndindən evlənmiş 

və oğul-uşaq sahibi olmuşdur. Seyid Həbib Ağanın qızı seyid Hicavat xanım da 

Mollu kəndində ərə getmiş, o da oğul-uşaq sahibi olmuşdur. 

Seyid Ədil Ağanın övladı olmayıb. Seyid Əbdül Ağanın iki oğlu olub: - 

seyid Həsən Ağa və seyid Məcid Ağa. Seyid Həsən Ağanın oğlu seyid Hüseyn Ağa 

Bakı İslam Universitetini bitirib. Ali təhsilli ruhanidir. Rayonumuzun əksər 

tədbirlərində yaxından iştirak edir. Rayondakı dəfn mərasimlərinin əksəriyyətini o 

idarə edir. Seyid Hüseyn Ağa həccə gedib, Allah evini ziyarət edib. O hacıdır. 

Allah ona uzun ömür və cansağlığı versin. İşlərini uğurlu etsin. Seyid Hüseyn Ağa 

gözümüzün qabağında böyüyüb. Biz hamımız onun xətrini çox istəyirik. Aşağıda 

onun üç lətifəsini oxuculara çatdırıram. 

1. Təxminən gecə saat 10 radələrində Laçın rayonunun Güləbird kəndindən 

atamın dostu sürücü Pənah 5-6 nəfərlə bizə gəldilər. Atam onları çox yaxşı 

qarşıladı. Onlara quzu kəsdi, kabab verdi. Arada nənəm atamdan soruşdu ki, hansı 

quzunu kəsdin? Atam dedi: - Həmin quzunu. Bu söz onların arasında parol idi. 

Bizim bir xəstə quzumuz var idi. O quzu qızdırırdı. Məlum oldu ki, atam xəstə 

quzunu kəsib. Qonaqlar gedəndə dil-ağız elədilər ki, sağ olun bizə yaxşı hörmət 

elədiz, sizi xərcə saldıq. Nənəm dedi ki, nə xərc, xəstə quzuydu, qızdırırdı, onsuz 

da öləsiydi. Kəsdik biz də yedik,  siz də. O sözü indi də Güləbird camaatı zarafatla 

deyir: - Bizə xəstə quzu kəsdiz. 

2. Bir dəfə ana babam seyid Mehdi, Molluya seyid Ədil babamgilə gəlir. 

Seyid Ədil deyir, dostum Camal kişi xəstədir, gedək onun yanına. Camalın da bir 

paltosu var imiş, seyid Ədilin gözü o paltoda imiş. Camal da ağır xəstə imiş. 

Seyidlər onlara gedəndə söz əsnasında seyid Ədil Ağa deyir: - Camal kişi, vəsiyyət 

yüngüllükdü, vəsiyyətini elə. Camal kişi arif adam imiş, o saat işi başa düşür. 

Arvadı çağırır deyir arvad mən ölsəm paltonu ver seyid Ədilə. Mehdi babam görür 

ki, palto əldən çıxır, deyir Camal kişi mən dua eləyim ölmə paltonu mənə ver. - 

Əşi biz adam deyilik! Ölsəm ona verim, qalsam sənə!? 
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3. Seyid Hüseyn özü söhbət edir ki, kəndimizdə Gülənbər arvadın yas 

mərasimindəydim. Lətif də ordaydı. Lətiflə həm dostluq, həm də orta məktəbi bir 

yerdə qurtarmışıq. Xəbər gəldi ki, Dayandur kişi rəhmətə gedib. Məni çağırdılar ki, 

gəl dəfn mərasimində iştirak elə. Dedim: - Bu yas mərasimini qurtaraq, sonra 

Dayandur kişini dəfn edərik. Dostum Lətif ilişdi böyrümə ki, xeyrin çox olacaq 

mənə bir cüt ayaqqabı al. Mən dedim: - Ə, bir qoy görək də! O dedi: - Nə görək ə! 

Nə görək! Biri burda hazırdı, birinin də ayağın bağlamısan ordadı. 

Bildiklərim və eşitdiklərim lətifələr. 

4. Kəndimizdən Əbutalıb kişi atla dağdan gəlirmiş. Bir erməni kəndinin 

yanından keçəndə görür ki, bir həyətdə çoxlu toyuq var. Kişi ev yiyəsin çağırır, bir 

qadın həyətə çıxır, soruşur ki, mən toyuq almaq istəyirəm o toyuqlardan satmırsız? 

Harsın deyir: - Satırıq neçəsi lazımdır tutum verim. Əbutalıb 50-60-ın tut deyir. 

Qadın çox çətinliklə 50 toyuq tutur. Harsın başın hinə salanda Əbutalıb arxadan... 

Nə başınızı ağrıdım Əbutalıb seçib toyuqların irisindən 25 ədəd götürür. Qalan 25 

toyuğun isə ayaqların bağlayıb verir harsına və deyir ki, üstümdə pul yoxdur, 

toyuğun 25-in aparıram, 25-ində burda girov qoyuram. Toyuqların pulunu 

gətirəndə onları da aparacam. Kişi 25 toyuğu götürüb çıxıb gedir. Axşam arvadın 

əri işdən gələndə görür ki, 25 toyuğun ayağı bağlıdır. Arvadından soruşur ki, 

bunları niyə tutub bağlamısan? Arvad qışqırır ki, onlara dəymə, bir müsəlman 

gəlmişdi, 25 toyuq apardı, bu 25 toyuğu da girov qoydu ki, toyuqların pulunu 

gətirəndə bunlara da aparacam. Sən toyuqlara dəymə indi pulun gətirib aparacaq. 

Kişi əsəbi-əsəbi deyir: - Müsəlman sənin başına pislik açıb ki. Arvad da onun kimi 

əsəbi: - Əgər mənim başım hində olmasaydı, o, mənə heç nə edə bilməzdi. 

Beləliklə, Əbutalıb həm erməninin müftə 25 toyuğun aparır, həm də harsını... 

5. Kəndimizdə Quzu Məmmədin çoxlu mal-qarası qoyun sürüləri olub. Çox 

düz, sakit adam olduğuna görə Quzu Məmməd ləqəbi almışdı. Quzu Məmməd 

qoyun sürüsün dağa aparır. Bir pirim yanından keçəndə bir toğlunu tutur, deyir ya 

bu pirin sahibi, sürünü dağdan sağ-salamat qaytarım qayıdanda bu toğlunu burda 

qurban kəsəcəm. Quzu Məmməd dağa çatır, elə həmin gecə bir leysan yağış yağır 

ki, gəl görəsən, ucundan tut göyə çıx. Quzu Məmməd bir daşın dibində daldalanır. 

Səhər açılır görür ki, heyvanların hamısnı sel aparıb. Bircə qurban dediyi o toğlu 

daşın dibində qalıb, soyuqdan əsir. Kişi durur o toğlunu da qatır qabağına qayıdır 

arana. Həmin pirin yanından keçəndə deyir axı bu toğlunu bu pirə qurban 

demişəm, qoy kəsim. Əlqərəz Quzu Məmməd toylunu kəsir, kabab eləyir özü də 
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yeyir gəlib gedənə də paylayır. Ətin qalanını da pirə gələnlərə verir. Yola düşəndə 

pirə deyir: - Bu mənim kişiliyim, o da sənin kişiliyin. 

6. Dənizdə gəmi ilə gedirmişlər fırtına başlayır. Fırtına gəmini atıb, tutur, 

adamlar qorxur. Allaha yalvarırlar, nəzir deyirlər. Ancaq gəmidə küncdə oturan bir 

kişi dinib danışmır. Ona deyirlər sən niyə dinmirsən? Sən də nəzir de, bəlkə elə 

sənin nəzirin qəbul olacaq. Kişi deyir: - Ya tanımadığım peyğəmbər bizi bu 

bəladan qurtar, inəyin balasın pirdə qurban kəsəcəm. Adamlar deyir: - Niyə 

tanımadığım peyğəmbər deyirsən? Tanıdığın peyğımbərlərdən birinə de. Kişi 

deyir, onları çox aldatmışam. Onlar kömək etməzlər.  

7. Bir dəfə tülkünün işi çətinə düşür, Allaha yalvarır ki, mənim bu işimi 

düzəlt sənə bir torba qoz verəcəm. Tülkünün o işi düzəlir. Amma qoz yaddan çıxır. 

Onun işi bir də çətinə düşür. Bu dəfə də Allaha yalvarır ki, mənim bu işimi də 

düzəlt sənə 5 arşın bez verəcəm. Tülkünün bu işi də düzəlir. Amma bez yaddan 

çıxır. Üçüncü dəfə işi çətinə düşəndə nəzir demək istəyərkən oğlu deyir: -Ata sən 

iki dəfə Allahı aldatmısan, o, sənin işini düzəltməz. Tülkü əsəbi-əsəbi deyir: - 

Günah özündədir. Torba gətirsin qozun aparsın, arşın gətirsin bezin aparsın.  

8. Rüs Ağabəyin oğlu Bic Ağabala Belarusiyaya qazanc dalınca gedir. Nə 

qədər çalışır özünə uyğun iş tapa bilmir. Bunlar da nəsillikcən naxırçı olublar. 

Atası da, babası da uzun müddət naxırçılıq ediblər. Kəntdə ona deyirlər ki, bizim 

mal-qaranı otarsan sənə yaxşı pul verərik. Bic Ağabala sevinir deyir: - Elə bizim 

ata-baba sənətimiz naxırşılıqdı. Sözün qısası oğlan kəndin naxırın otarır. Ona ev 

verirlər, yaxşı şərait yaradırlar. Bic Ağabala bir müddət camaatın mal-qarasını 

otarırır, onların hörmətini qazanır. Sonra gözəl-göyçək Nataşa ilə sevişir və 

evlənir. Nataşanın ata-anası onlara gözəl bir toy edir. Onlar mehriban yaşayırlar. 

Onların bir gözəl qızlaırı da dünyaya gəlir. Uşağın adını Nina qoyurlar. Bic 

Ağabala ata-anasına tez-tez məktub yazırdı. Evləndiyni hələ valideynlərinə 

deməmişdi. Bu dəfə atasına məktub yazanda yazır ki, ata bir Belarus almışam. 

Atası məktubu oxuyur çox sevinir. Deyir: - Arvad Allaha şükür oğlumuz Belarus 

alıb. Arvad deyir: - A kişi nə yaxşı olub, sən Allah yaz gələndə lapetin də gətirsin. 

Kənd yeridi həm maşın kimi minərik, həm də at, eşşək kimi işlədərik. Növbəti 

məktubda kişi arvadın dediklərini oğluna yazır. Axşam Bic Ağabala naxırdan 

gələndə arvadı Nataşa məktubu ərinə verir. Bic Ağabala məktubu oxuyur. "Oğul 

Belarusu gətirəndə lapedini də gətir", cümləsini oxuyanda şaqqa çəkib gülür. 

Qarnını qucaqlayıb o qədr gülür ki, gözləri yaşarır. Qəşş edir. Haçandan-Haçana 
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özünə gəlib arvadına deyir: - Mən atama yazmışdım Belarus almışam. Atam da 

yazır ki, Bearusu gətirəndə lapetini də gətir. Ər-arvad xeyli güldülər. Bic Ağabala 

gülə-gülə deyir: - Ata arxayın ol, gələndə gəlinin Nataşanı və nəvən Ninanı da 

gətirəcəm.  

9. Kəndimizdə Xanbacı adlı bir arvad var idi. Dilli-dilavər olduğu üçün ona 

Dilavər Xanbacı deyirdilər. Bir az da Xev xasiyyət idi, sözü gec başa düşürdü. Bir 

dəfə Lotu Qara (deyib, gülən, zarafatcıl olduğuna görə lotu Qara ləqəbini almışdı) 

ilə Dilavər Xanbacı rastlaşırlar. Dilavər Xanbacı arvad deyir: - lotu Qara bazar nə 

vaxtdı? O, deyir: - Ta bürüsüyün. Lotu Qara uzaqlaşır, Dilavər Xanbacı nə qədər 

fikirləşir ta bürüsüyünün nə vaxt olmasını başa düşə bilmir. Lotu Qaranı bir də 

çağırır. Lotu Qara qayıdır:- Yenə nə soruşursan ay Dilavər Xanbacı? - Ədə ta 

bürüsüyün nə vaxtdı? Lotu Qara deyir: - Dilavər Xanbacı, bir dəfə yatıb 

duracaqsan olacaq sabah, bir dəfə də yatıb duracaqsan olacaq bürüsüyün, bir də 

yatıb duracaqsan olacaq ta bürüsüyün.  Arvad nə qədər fikirləşirsə yenə də bir şey 

başa düşmür. Deyir: -Ədə lotu qara get özününkülərini dola, mən dolamalı adam 

deyiləm. O ləqəbi sənə elə yaxşı veriblər.  

10. Bir dəfə yenə Dilavər Xanbacı ilə lotu Qara rastlaşır. Dilavər Xanbacının 

bir oğlu, bir qızı var imiş. Lotu Qara deyir: - Dilavər Xanbacı xanım uşaqlar 

necədir? Dilavər Xanbacı: - Necə olacaq çox pisdilər. Qızın saatı üstündə yoxdu, 

gədə də günü-gündən geri gedir. Lotu Qara deyir: -Qıza bir saat al, gədəni də 

arxadan itələ irəli getsin, qoyma geri gedə. Yenə bunların sözü tutmur. Dilavər 

Xanbacı Lotu Qaranın dalınca danışır: - Elə lotusan ki, lotu. O ləqəbi sənə qoyan 

düz qoyub.  

11. Bir qadın, qadın xəstəlikləri klinikasına gedir və həkimə: - Həkim, biz 

beş ildir evlənmişik, ancaq uşağımız olmur. Bir uşaq istəyirəm. Həkim:- Heç 

sıxılmayın, bunu dərhal həll edərik. Soyunun. Qadın soyunmur. Həkim: - Niyə 

soyunmursunuz? - Ay həkim, məni qınamayın, ilk uşağımın ərimdən olmasını 

istəyirəm.  

12. Bir gün ata ilə oğul gəmi ilə Kürün o tayına keçmək istəyirlər. Birdən 

burulğan başlayır. Hadisədən qorxan ata həyəcana düşür. Elə bu zaman külək daha 

da bərkiyir. Ata əllərini göyə qaldırıb Allaha yalvarmağa başlayır ki, Allah sahilə 

salamat çıxa bilsək, sənin yolunda beş qoyunumu qurban kəsəcəm. Külək 

bərkidikcə o, avar çəkə-çəkə qurbanların sayını artırır. -Allah, inəyin balasını 

seyidə qurban verəcəm. Gəmi möhkəm ləngərləyəndə deyir: - Amanın bir günüdür, 

ay Allah, kömək əlini bizdən kəsmə, inəyin özünü də sənin yolunda kəsəcəm.  
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Bütün bunları eşidən oğul atasına: - Ata sən tövlədə mal qoymadın ki. 

Atası:- Sus, qoy sahilə çıxaq, mən Allahı aldadıram.  

13. Bir gün Musa Peyğəmbər Tur dağına Allah ilə kəlmələşməyə gedirmiş. 

Görüb bir çoban qoyunları dərənin içində yatızdırıb, özü də dərənin döşündə 

uzanıb. Musa Peyğəmbər çobanla salamlaşandan sonra deyir: - Çoban, göydə 

bulud var. Yağış yağar sel gəlib qoyunları aparar, qoyunları çıxart dərənin döşündə 

yatızdir.  Çoban buluda baxıb deyir: - O erkək buluddu, onda yağış yoxdu. Musa 

Peyğəmbər Allahla kəlmələşdikdən sonra deyir: - Ya Allah, axı mən o çobana 

dedim qoyunları dərənin döşündə yatızdır, göydə bulud var, yağış yağar sel gələr 

qoyunları aparar. O, mənə dedi ki, o erkək buluddu, o buludda yağış yoxdur. Allah 

Tala deyir: - Çoban düz deyir, o bulud erkək buluddu onda yağış yoxdur. Musa 

Peyğəmbər deyir: - Ya Allah, onda mənim peyğəmbərliyim harda qaldı, mən bir 

çobancanda bilmirəm. Camaat mənə necə inanar? Allah Tala Musa Peyğəmbərə 

deyir:- Sən get, hər şey düzələr. Musa Peyğəmbər gəlib görür ki, yağış yağıb sel 

gəlib qoyunların hamısını aparıb. Çoban da elə həmin yerində oturub fikirləşir. 

Musa Peyğəmbər deyir:- Ay çoban, axı mən sənə dedim qoyunları dərənin döşünə 

çıxart sel gəlib aparar. Sən dedin ki, o erkək buluddu onda yağış yoxdur. Çoban 

deyir: - O bulud erkək olmağına erkək idi. Allah mərdiməzarın evini yıxsın.  

14. Arvad üç gün idi ki, əri ilə danışmırdı. Kişi üçüncü günün axşamı dözə 

bilmədi.   Əlində şam otaqları gəzərək sandıqda, səbətdə, dolabda nə varsa 

hamısını tökdü ortaya. Arvad bu halı görüb qışqırdı: - Dəlimi olmusan? Kişi: - Çox 

Şükür, ya rəbbim  axır ki, tapdım. 

- Nəyi tapdın, a kişi? 

- Dilini əzizim, dilini. Bu üç gündə fikirləşirdim ki, dilin harda ola bilər? 

15. Balaca Tağı ağlaya-ağlaya anasının yanına gəlib dedi: -Ana bir az 

bundan qabaq nişanlısı bacını öpdü, öz gözlərimlə gördüm. Qadın oğlunun başını 

tumarlayıb: - Burda nə var ki, oğlum? Bilirsən bir həftədən sonra onlar 

evlənəcəklər. - Atam da xidmətçimizlə evlənəcək? - O hardan ağlına gəldi? - Atam 

da xidmətçimizi öpdü də... 

16. Cavan bir qadına evlənmiş yaşlı bir kişi xəstələnib yatağa düşür. O, 

arvadını yanına çağırıb vəsiyət edir: - Arvad, mən ölürəm, sən cavansan, yəqin ki, 

ərə gedəcəksən. Səndən xahiş edirəm: - O filan adama ərə getmə, çünki o mənim 

düşmənimdi. Arvad: - Narahat olma, arxayın ölə bilərsən, mən başqasına söz 

vermişəm.  
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17. Kişi arvadına: - Bir də pul istəmək üçün məni öpmə. Arvad: -Desənə 

bundan sonra öpüşməyək.  

18. Bir evdə qonaq olan gənc evin kiçik xanımına dedi: - Xanım mən sizi 

öpsəm nə edərsiniz? - O saat qışqıraram: - Ana gəl kürəkəninlə tanış ol.  

19. Bir kişinin on iki uşağı vardı və on üçüncü də yolda idi. Kişi səs-küydən 

hirslənib: - Bundan belə mən koridorda yatacağam! Bəsdir!  

Arvadı: - Bunun xeyiri olacaqsa mən də gəlim... 

20. Bir qadın ailə həkiminin yanına gedir:  

- Həkim, sol tərəfimə yatıram ürəyim sıxılır, sağ tərəfimə yatıram dalağım 

sancır.  

Həkim: - Elə isə arxası üstə yatın! 

- Onda da ərim incidir məni. 

- Onda üzü üstə yatın. 

-Eh, siz mənim ərimi tanımırsınız.  

Bunları bilmək maraqlıdır 

Deyilənə görə canlılardan ikisi ölümün yaxınlaşmasını əvvəlcədən hiss edir. 

Quşlardan Qu quşu. O quş ki, ömrünün bütün vaxtlarında lal olur. Heç kim onun 

səsini eşitmir. Lakin ölümqabağı oxuyur və bununla da həyatının son notunu 

çalmış olur. 

Heyvanlardan isə Fillər ölümünü əvvəlcədən hiss edir. Onlar ölümqabağı 

Afrikada fil qəbiristanlığı deyilən yerə gedir və orada özlərini qayadan atıb 

öldürürlər. Fil sümüyü axtaran insanlar çətinliklə o sümükləri əldə edirlər. 

Məhz buna görə də mən quşlardan Qu quşunu, heyvanlardan isə Fili 

müqəddəs sayıram. 
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SON SÖZ 

Əvvəlki kitablarımdan fərqli olaraq mən bu kitabımda təmsil janrına geniş 

yer vermişəm. Məlumdur ki, dünya ədəbiyyatında təmsilin tarixi çox qədimdir. 

Onun ən qocaman nümayəndələrindən biri eramızdan 600 il əvvəl yaşamış Yunan 

təmsilçisi Ezop hesab olunur. Fransız ədəbiyyatında lafonten, rus ədəbiyyatında 

Krılov təmsilin klassik yaradıcılarıdırlar. 

Azərbaycan ədəbiyyatının klassik təmsilçiləri Qasımbəy Zakir və Seyid 

Əzim Şirvanidir. Təmsilin mahiyyətini Belinski belə ifadə etmişdir: "Təmsilin 

mahiyyəti hekayə (nəql) və qayə (məqsəd), onun əsas keyfiyyətləri isə satira və 

istehzadan ibarətdir". 

Həm əsas mahiyyətinə, həm də bədii xüsusiyyətinə görə təmsilin kökü xalq 

ədəbiyyatında, xalq yaradıcılığındadır. Məsələlərdə, kiçik rəvayət və hekayələrdə, 

hətta nağıllarda təmsilin bu və ya digər növünə rast gəlinir. 

Hikmət Ziya Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində istedadını uzun illər təmsil 

yazmağa həsr etmiş və təmsil janrını kamil dərəcəyə çatdırmışdır. Onun 

təmsillərində oxucu klassik təmsilçilərin işlətdiyi bədii təsvir vasitələrinə rast gəlir. 

Lakin Hikmət Ziyanın ustalığı, bədii fikrinin yeniliyi və kamilliyi ondadır ki, heç 

kəsi təkrar etmir, həyatdan aldığı mövzuları özünəməxsus ustalıqla və obrazlı 

ifadələrlə canlandırır, çıxartdığı nəticə də yeni olur. Onun təmsillərinin materialı 

da, nəql üsulu və qayəsi də Azərbaycan xalqının həyatından alınmışdır. Ona görə 

də onlar orijinaldır. Hikmət Ziyanın təmsillərində ən çox heyvanlar və əşyalar 

iştirak edir. 

Mən Hikmət Ziyanın təmsillərini həmişə maraqla oxumuş və onlardan 

estetik zövq almış oxuculardanam. Bu təmsillərin nə məqsdələ yazıldığını, şairin 

qayəsini və təmsil janrına ürəkdən bağlı olduğunu duymaq üçün kitabın 

əvvəlindəki "Açıq şərti" oxumaq kifayətdir. O "Tülkünün tülkülükdən", "Çaqqalın 

şirə quyruq bulamaqdan", "Ulağın kütlükdən", "Qurdun özündən gücsüzü 

boğmaqdan", "Qələmin qərəz ilə söz yazmasından" əl çəkməsini istəyir. 

Mən bu kitabı yazmağa başlamazdan əvvəl Krılovun, Qasımbəy Zakirin və 

S.Ə.Şirvaninin təmsillərini dönə-dönə oxudum. Hikmət Ziyanın kitabı isə mənim 

stolüstü kitabımdır, onu həmişə oxuyuram. Bu saydığım şairlərin təmsillərindən  

bəhrələnərək mən bu kitabı yazmışam. Ona nə dərəcədə nail olmuşamsa onu 

oxucularım deyəcək. 
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Əvvəlki kitabımda olduğu kimi bu kitabımda da mən vətənimin qəhrəman 

xalqını və füsunkar gözəlliklərini tərənnüm etmişəm. Vətənimizin bu ağır günündə 

xalqımızı məkirli düşmənə qarşı mübarizəyə çağırmışam. 

"Pələng, şir və ayı" adlanan bu kitab mənim oxucularla onuncu görüşümdür. 

Bundan əvvəl yazdığım 9 kitab oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Mən 

əminəm ki, bu kitab da maraqla qarşılanacaq. Əşir Bəşiroğlu "Qızıl qələm" və 

"Xalqın nüfuzlu ziyalısı" mükafatları laureantıdır. Azərbaycan KİVİHİ-nin və 

Azərbaycan yazıçılar birliyinin üzvüdür. 

 

ƏĢir BəĢiroğlunun nəĢr olunmuĢ kitablarının siyahısı 

 

Sıra 

N-si 
Kitabın adı Nəşriyyatın adı 

Nəşr 

tarixi 
Səhifə Nüsxə 

1 Xatirəyə dönən günlər Memar nəşriyyatı 2005 225 300 

2 
İşıqlı şəxsiyyətlər 

unudulmur 
Memar nəşriyyatı 2006 300 500 

3 Dağlar ağladı 
Min bir mahnı 

nəşriyyatı 
2007 340 300 

4 Mətanət Hərbi nəşriyyatı 2008 184 250 

5 Mənim ana dilim Hərbi nəşriyyatı 2008 196 300 

6 Yarımçıq ömür Hərbi nəşriyyatı 2008 176 400 

7 Nəbi yurdu Hərbi nəşriyyatı 2009 420 300 

8 Qəm karvanı Hərbi nəşriyyatı 2011 424 300 

9 Dünya düzəlməz Təknur nəşriyyatı 2011 304 250 

10 Pələng, şir və ayı Təknur nəşriyyatı 2012 350 200 

 

İnternet ünvanı: www.anl.az   


