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VЯtЯn hЯsrЯtlИ aШıq-ШaИr

“Əsrin Ziyalıları” xeyriyyə ictimai birliyinin təşki-
latçılığı ilə tez-tez respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində
tədbirlərdə oluruq. İctimai birliyin sazlı-sözlü ansam-
blında öz məharətini göstərməklə məclisimiz çox şən
keçir. Qubada, Şabranda, Xızıda, Xaçmazda, Salyanda
eləcə də, Füzulinin sərhəd bölgələrində, əsgərlər
qarşısında “Könül” xeyriyyə ansamblının üzvlərinin
çıxışı dəfələrlə alqışlarla qarşılanıb. Bu haqda mətbuat
səhifələrində mütəmadi olaraq məqalələr dərc edilib.
Belə istedadlı gənclərdən biri də Qızqayıt Sərdar qızı
İsayevadır. Əvvəllər bir az utancaq olsa da, sonralar püx-
tələşən gənc aşıq öz məharətini göstərməklə ictimai bir-
liyin ən fəal üzvlərindən biri olmuşdur. 

Qızqayıt İsayeva 1984-cц ildə Kəlbəcərin İlyaslar
kəndində anadan olub. Orta məktəbdə oxuyarkən erməni
quldurlarının işğalı nəticəsində bu gözəl təbiətdən,
dağlardan, ətirli çəmənliklərdən, doğma yurdundan ayrı
düşən Qızqayıt Vətən nisgilini qəlbində yaşadır. 

Hələ təsəvvür edə bilmir ki, o cür sərin yaylaqlar-
dan buz bulaqlardan, qızıl balığı ilə zəngin Tяртяr çayın-
dan, əzəmətli Gəlin qayasından ayrı düşüb. Yetkinlik
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dövrünə çatanda bu ayrılığı daha çox hiss edir. Üzünü o
dağlara tutaraq dərin bir ah çəkir. 

Əldən getdi bizim dağlar,
Bülbüllü, süsənli bağlar,
Dağ üstündən dağı dağlar,
Batmırmı günaha fələk?

Və ya digər bir şeirində aşıq – şair sanki yanıb –
yaxılır: 

Yağı gəzir oylağımda,
Qaldım hicran caynağında,
Elə bu qəmli çağımda -
Sənə qurban olum, dağlar.

Onu da qeyd edim ki, Qızqayıt özündə qüvvə tapır,
Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə
qəbul olur və bir sıra çətinliklərə baxmayaraq universiteti
müvəffəqiyyətlə bitirir. Tez bir zamanda Aşıqlar Bir-
liyinin üzvü olmuşdur. O, eyni zamanda Aşıq Pəri , Dirili
Qurbani məclisinin və bir neçə ədəbi-bədii məclislərin
üzvü olmaqla yanaşı, Azərbaycan aşıq sənətini bir neçə
xarici ölkələrdə təmsil etmişdir. Uğurlu çıxışlarına görə
bir çox fəxri fərmanlarla, diplomlarla təltif olunmuşdur. 

Həm şeir yazır, həm də ustad sənətkarların repertu-
arlarından istifadə etməklə Azərbaycanın milli sənətini
yaşadır və  təbliğ edir. O, həm də müəllim kimi Azərbay-
can aşıq sənətini gənc nəslə öyrədir.

Qızqayıtın şeirlərini oxuyub redaktə etmək düzü
mənim üçün çox da çətin olmadı. Şeirin ölçüsünü, biçi-
mini, düzümünü bilməklə yanaşı, Qızqayıt ustad
sənətkarların - Aşıq Alının, Aşıq Ələsgərin, Aşıq Qur-
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banın , Aşıq Şəmşirin, Aşıq Abbasın, Aşıq Bəstinin, eləcə
də, istedadlı  şairlərdən Şücaətin, Dəmirçi Abbasın,
Şamil Dəlidağın, Bəhmən Vətənoğlunun, Qəmbər
Şəmşiroğlunun, Qəmkeş Allahverdinin şeirlərini oxuyub
öyrənməklə sanki cilalanır və öz şeirlərini də ustalıqla
yazmağa başlayır. Düzdür şeirlərinin bəzilərində cüzi xə-
talara yol versə də, əslində Qızqayıtın şeirlərini oxu-
yarkən həm kövrəlirsən, həm də sanki dincəlirsən. Neçə
ildir ki, imkansızlıq ucbatından şeirlərini toplayıb çap et-
dirə bilmirdi. Qafqaz Media ictimai birliyinin sədri Hacı
Azadə Talehdən razılıq edən Qızqayıt xanım bir gün şeir-
lərindən bir qovluğunu mənə verərək yeni kitabına ön
söz yazmağı xahiş etdi. Düzü çox sevindim, çünki bu cür
maddi cəhətdən kasıb, mənəvi cəhətdən güclü olan bu
xanıma kömək edəcəyimi bildirdim və şeirlərini oxu-
yaraq ön söz yazdım. Eşidəndə ki, ədəbiyyatşünas alim,
şəxsiyyətinə böyük hörmət bəslədiyim Salatın xanım
Əhmədli kitabın çapını öz üzərinə götürüb çox sevindim.
Lakin təəccüb etmədim. Çünki Salatın xanım neçə-neçə
gənc yazarlara, imkansız insanlara kömək etməklə, çox
ailələri sevindirib. Yeri gəlmişkən Hacı Salatın xanım
Əhmədliyə təşəkkürümü  bildirirəm ki, imkansız bir
istedadlı gənci üzə çıxarıb, əsərlərinin çapına kömək edir.
Allah sizi qorusun. Azərbaycanın sizin kimi mərd,
qeyrətli, qürurlu xanımlarının qarşısında baş əyirəm. 

Aşıq Qızqayıtın “Kəlbəcər”, “Şirin ləhcəm, dilim
mənim”, “Dağlar”, “Neyləyim” və digər səpkili vətən-
pərvər şeirləri olduqca rəvan və qəlbə yatımlıdır. Ustadı
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Dədə Şəmşirə yazdığı “Deyirdin” şeirində böyüklərdən
dərs aldığını bildirməklə onları unutmur.

Sirr açma namərdə, söz demə pisə,
Namərd dar ayaqda qaçar deyirdin.
Bir arzu, istəyin yetsə yerinə,
İnsan qönçələnib açar deyirdin.

Qızqayıt üzünü yenə Murov dağlarına, ana vətəninə
tərəf tutaraq yalvarır.

Bağrım şan-şan olub ürəyim qandır,
Bir də o dağlarda gəzim doyunca.
Qovruldum atəşdə ciyərim yandı,
Buzlu bulaqlardan içim doyunca.

Ümid edirəm ki, ustad sənətkarlardan - Qəzənfər
Sazbənddən, Эцлабы Хынды Мяммяд оьлундан, Aşıq
Ədalət Dəlidağlıdan, Aşıq Alqayıtdan, Aşıq Əhlimandan
dərs alan Aşıq Qızqayıt həm el sənətini yaşatmaqla
xalqımızın adət-ənənəsini, mənəvi dəyərlərimizi qoruyub
yaşadacaq,  həm də ürək ağrısı ilə yazdığı şeirlərdən
özünün dediyi kimi “Bir elin qərib qızı” adlı dastan
bağlayaraq gələcək nəslə ərmağan edəcəkdir. 

Aşıq Qızqayıta sənət və söz yarışında uğurlar arzu-
layıram. 

Rauf  İlyasoğlu,
Respublika” qəzetini şöbə müdiri,

“Həkəri” qəzetini baş redaktoru,
Yeni Nəşrlər kataloq jurnalının məsul katibi, şair-publisist

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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DИvanИ

Öz ağlının bəhrəsindən insan dünyanı dərk edər,
Ustadından bütöv olan danışdığın dərk edər.
Dad yarımçıq əlindən kəndi vurar bir-birinə,
Kamil insan tez anlayar, yaxşı –yamanı dərk edər.

Иnsan oğlu qafil olma, bu dünyanı gəz, dolan, 
Görünməyən müəmmanı ara, axtar, çöz, dolan,
Şahlara qılınc çaldırdı, dağıtdı dünyanı söz, dolan,
Qeyrətsiz nadan insandır, yad sözdən dostu tərk edər.

Yaradanım Qızqayıta dərgahından söz göndərdi,
Bir kimsəyə zərər verməz əməlində düz göndərdi.
Ağlı çaşmış çox insanlar, haqq yolundan üz döndərdi,
Vücudu şeytan məskəni, mələklər onu tərk edər.

09.07.2012
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BИzИm dünyamıza 
PeyğəМBəR BaBam

Dünyada baş oldun siyasətinlə
Yaratdın dünyanı məhəbbətinlə.
Cahanı mat qoydun cəsarətinlə,
Koroğlu qeyrətli igid, ər babam -
Bizim dünyamıza Peyğəmbər babam.

Tarixçilər hələ çox yazacaqdı,
Qüdrətinə dünya mat qalacaqdı.
Bu dünya durduqca yaşayacaqdı,
Xalqın ürəyində bir Heydər babam - 
Bizim dünyamıza Peyğəmbər babam.

Düzəltdin çox əyri gedən yolları,
Sındırdın xəyanət olan qolları,
Saxladın günahsız axan qanları,
Xalqın dar günündə bir sipər babam -
Bizim dünyamıza Peyğəmbər babam.

Ümidi, pənahı sənsən xalqın da ,
Çatdın imdadına hər bir anında ,
Nə qədər can vardı mənim canımda, 
Gələcəm səcdənə, pir Heydər babam - 
Bizim dünyamıza Peyğəmbər babam.
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Əməlinlə fərəhlənir bu azad ellər,
Qayğınla böyüyür bu gənc nəsillər,
Vəsfini söyləyir söz tutan dillər.
Xalqımın dayağı bir Heydər babam - 
Bizim dünyamıza Peyğəmbər babam.

Vətənim yetirib Heydərtək oğlu,
Yurdum qalmayacaq sinəsi dağlı,
Qızqayıt saz-sözlə adına bağlı,
Yazır dastanını sir Heydər babam -
Bizim dünyamıza Peyğəmbər babam.

03.05. 2008    

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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UlU öndəR yadИgaRı 

Saf arrzusu əməlləri
Şəhər edib boş çölləri.
Mübarəkdi qədəmləri,
Ulu öndər yadigarı,
Elimizin xilaskarı.

Ürəyi xalq ilə vurur,
Həvəs ilə tikir, qurur,
Xalqı ilə qürur duyur,                      
Ata Heydər yadigarı,
Elimizin xilaskarı.

Иnci sözü düzüb dilə,
Qızqayıt desin saz ilə,
Xoş gəlibdi bizim elə,
Dədə Heydər yadigarı,
Elimizin xilaskarı.

2009
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VətənИmdИR - VətənИm

Dünyanın cənnət yeri,
Vətənimdir - Vətənim.
Dünyanın gözəl biri,
Vətənimdir - Vətənim.

Gözəllik özü bizdə,
Dünyanın gözü bizdə,
Qüdrətli özü bizdə,
Vətənimdir - Vətənim.

Heyran qalıb bu cahan,
Harda var belə məkan,
Canımdan da əziz can,
Vətənimdir - Vətənim.

Qurban olsun hər bir an,
Ürəyimlə, həm də can,
Qızqayıt, Azərbaycan,
Vətənimdir - Vətənim.

2010

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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ana yURdUm KəlBəcəRИm

Nə faciə, nə haraydı,
Bəxtimizə nə pay düşdü,
Ürəyimiz qan ağladı,
Kəndimizə nə vay düşdü.

Иki aprel yaz ayları,
Baharımız qışa döndü.
Göydən yerə güllə yağdı,
Günahsız insanlar öldü.

Yola düşdük qar-boranda,
Hərə bir yana dağıldı.
Ay didərgin, qaçqın ellər,
Çəkilməz dərdin ağırdı.

Kəndimin gözəl gəlini,
Öldü körpə qucağında,
Mürov qardan kəfən biçdi,
Gəncliyinin şux çağında.

ıtirdi ana körpəsin,
Tapanmırdı balasını,
Mirov dağı qan yağırdı,
Eşitdikcə nalasını.

13

БИР ЕЛИН ГЯРИБ ГЫЗЫ



Qatar-qatar maşınların,
Görünmürdü uc-bucağı,
Köç eyləyən ağır ellər,
Gözləməzdim mən bu çağı.

Arı kimi sızıldaşdıq,
Dağıldı zənbur-pətəyin,
Duman gəldi yolu çaşdıq,
Qucaqladıq qar ətəyin.

Sənan Habil itgin düşdü.
Əsir qaldı çox əsgərlər.
Gələnlər də tara düşdü,
Millət öldü gör nə qədər.

Qoca, uşaq batdı qarda,
Ölüb qaldı orda burda,
Yemək olan quşa-qurda,
Günahsız insanlar oldu.

Ulu yurdum - Kəlbəcərim,
Sənə hardan bəla gəldi,
Bu xalqımın faciəsi,
Yer kürəsin silkələdi!

02.04.1997

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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ŞИRın ləhcəm, dИlИm mənИm

Dədələşən, qorqudlaşan,
Ey Dədə Şəmşirim mənim.
Tanrı səni haqqdan verib,
Açılmayan sirrim mənim.

Azərbaycan övladısan,
Odlar yurdumun odusan.
Qorqudumu yaşadırsan,
Ey müqəddəs pirim mənim.

Dağ vüqarlı dağ balası,
Başın göylərə çatası,
Ozanların pir atası,
Şirin ləhcəm, dilim mənim.

Səddim sorağım Kəlbəcər,
Dilim-dodağım Kəlbəcər,
Ana torpağım Kəlbəcər,
Ünvanımsan, yerim mənim.

Sənə şöhrət-şan verəydim,
Ömrümü hər an verəydim,
Torpağında can verəydim,
Ey azəri elim mənim.

Qızqayıt, яля ал сазы,
Тяриф ет бащары, йазы,
Йашасын Шямшир авазы,
Qoy солмасын эцлцм mənim,
Şirin ləhcəm, dilim mənim.

04.07.2013, Bayburt    
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mənИm atam

Atam qeyrətli kişi,
Bir xanımın əridir.
Tək öz evinin deyil
Ellərin sipəridir.

Başqa adı, əzizim,
Almaz atam çiyninə.
Yüzlərlə gözəl ola,
Biri gəlməz eyninə.

Üç qızı var, oğul tək,
Kişi kimi qeyrətli.
Bəzəyidi ellərin
Иgid kimi cürətli.

Kiçiyini tanı sən,
O at çapır hər yana.
Hər sualın cavabın
Verir mərdi-mərdana.

Sazı-sözü bir aləm,
Tanıyana bəllidi.
Mübariz qadınlara,
Çoxuna təsəllidi.

Qızqayıt da heç zaman
Tərif sevməz, öyünməz.
Mərd Sərdarın qızıdır,
Başqa ad da deyilməz.

2000

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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əhlИman

Naşı nə bilər ki qədir-qiymətin,
Aşıqlıqda bəstəkardı Əhliman.
Doymaq olmaz xoş avazlı səsindən,
Bülbül kimi nəğməkardı Əhliman.

Açsa söz boxçasın, açsa dərindən,
Ləl-gövhər tökülər kəlmələrindən.
Soruşsan arifdən, aqil birindən
Deyəcəklər: xiridardı Əhliman.

Aşıq sənətinə incilər düzüb,
Şeirilyə düşmənin bağrını əzib.
Neçə ölkələri sazıyla gəzib
Biz gənclərə iftixardı Əhliman.

Aşıq Pənahından, Aşıq Şakirdən,
Aşıq Əhmədindən, o gözəl pirdən.
Böyük ustadlardan, Şirvan elindən
Əmanətdi, yadigardı Əhliman.

Hər kəs gördüyünü düz yaza bilməz,
Ürəkdə olmasa köz yaza bilməz.
Qızqayıt tərifə söz yaza bilməz
Doğrudan da sənətkardı Əhliman.

2008

17

БИР ЕЛИН ГЯРИБ ГЫЗЫ



SeVИRəm SənИ

Deyirlər gözəldi ilk saf məhəbbət,
Юлцнъя еляъя sevirəm səni.
Bu sevgi qəlbimdə məzara qədər
Beləcə sevirəm, sevirəm səni.

Bu eşqin qədrini bilsəydin əgər,
Özü bir həyatdır dünyalar qədər.
Dinsizlər də sevsə, imana gələr,
Necə də sevirəm, sevirəm səni.

Mən ki öz eşqimə yalan qatmadım,
Gecələr fikrindən yuxu yatmadım.
Neyləyim ki, vüsalına çatmadım,
Hələ də sevirəm, sevirəm səni.

Məni ilk baxışda sən ram eylədin,
Bu eşqin yolunda giryan eylədin.
Yarı yolda qoydun, peşiman eylədin,
Yenə də sevirəm, sevirəm səni.

Qızqayıt el qızı, elə aşiqdir,
Qaşların üstəki telə aşiqdir.
Təkcə sənə görə sənə aşiqdir,
Elə də sevirəm, sevirəm səni.

2003

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Bəhmən Vətən oğlUna

Vətən oğlu - el şairi,
Necə dözək biz bu dərdə.
Kaş ömür möhlət verəydi,
Qayıdaydıq Kəlbəcərə.   

Qayıtmadıq o dağlara,
Doğulduğumuz  torpaqlara.
Yanıb kül olmuşuq daha,
Səpilmişik hər tərəfə.

Ah-naləyə bürünmüşük,
Dizin-dizin sürünmüşük.
Biz gunahkar görülmüşük,
Ox atmışıq bu fələyə.

Dondu ruhum, dondu qanım,
Yandı elim, yandı canım.
Mən köməyi hardan alım,
Dilim gəlmir söz deməyə.

Bölünmüşük para-para,
Qızqayıt, sinəmiz  yara.
Vətən tapdaqdı yadlara,
Yerim də yoxdu  ölməyə.
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ana 

Kədər boğdu məni, yadıma düşdün,
Sel kimi qəlbimdə çağlayan ana.
Hələ körpəlikdən oduma yandın,
Ağrımı canında saxlayan ana.

Görəsən, ay ana, indi hardasan,
Bəlkə borandasan, yoxsa qardasan.
Hər gecə mənimlə, sən yanımdasan,
Yuxuda hey məni yoxlayan ana.

Niyə qayıtmırsan, qayıt bir də gəl,
Məni yuxulardan oyat, bir də gəl.
Axı sıxır məni həyat, bir də gəl,
Süfrədə payımı saxlayan ana.

Biz yurdsuz, yuvasız qalan olmuşuq,
Malından, varından talan olmuşuq.
Sən gedəli biz də yalan olmuşuq,
Hər gün ürəyimi dağlayan ana.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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dağlaR

Həsrət-həsrət, qəmli-qəmli,
Uzaqlardan baxan dağlar.
Uca boylu qamətiylə 
Baxıb məni yoran dağlar.

Нечя вахтды сюзцм эетмир,
Дярд синямдя йаныр, битмир,
Nə yazıq ki əlim yetmir,
Baxıb məni sıxan dağlar.

Sizdən ayrı güləmmirəm,
Göz yaşımı siləmmirəm.
Həsrətinə dözəmmirəm,
Canım oda yaxan dağlar.

El gedib, tənha qalmısan,
Ayrılıq neyin çalmısan.
Viranə tək boş qalmısan,
Göz yaşları axan dağlar.

Qızqayıt sənsiz ağlayır,
Həsrətdən sinə dağlayır.
Aşıqlar dastan bağlayır,
Dərdi dastan olan dağlar.

1999

21

БИР ЕЛИН ГЯРИБ ГЫЗЫ



doyUnca

Bağrım şan-şan olub, ürəyim qandı,
Bir də o dağları gəzəm doyunca.
Qovruldum atəşdə, ciyərim yandı,
Buzlu bulaqlardan süzəm doyunca.

Baxam yaylaqlara, çıxam yaylaya,
Gözlərim yol çəkə, gedəm xəyala.
Bir yanımda çəmən, bir yanda tala,
Arzu ümmanında üzəm doyunca.

Toplayam yemliyin, yığam quzqulaq,
Görüşünə gələm, ay Şırşır bulaq.
Elsiz necə dözür Qaraxaç yaylaq,
Həsrətin bağrını əzəm doyunca.

Yadından çıxıbmı sənli günlərim,
Dumanlı günlərim, çənli günlərim.
Bir gün sona yetə qəmli günlərim,
Yaxama gülləri düzəm doyunca.

Bir yanı sıldırım, qayalı dağlar,
Gəlin tək sığallı, həyalı dağlar.
Dörd yanı yarpızlı zümrüd bulaqlar,
Zümrüd sularında üzəm doyunca.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Niyə qara gəldi baharın, yazın,
Qəmlərə köhləndi sədəfli sazıн.
Məzarımı dağlar qoynunda qazın,
Уйуйам гойнунда, юлям doyunca.

Ay Qızqayıt, bir də gedəm dağlara,
Seyrəngaha çıxam göy yaylaqlara.
Əyilib diz çökəm buz bulaqlara,
Həsrət gözlərindən öpəm doyunca.

1998
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SoRUŞ

Soruşsan mən kiməm bilmək istəsən,
Əhli-hal, dil bilən, qanandan soruş.
Rast gəlmə nadana nə seyraquba ,
Qəlbi haqq eşqiylə yanandan soruş.

Kəlbəcər deyəndə göynəyir sinəm,
Yazıram dərdimi əlimdə qələm.
Eşitsin səsimi qoy bilsin aləm,
Car eylə ellərə, sən ondan soruş.

Bəhmənim ölümlə pəncə-pəncədə,
Vətən deyə-deyə yandı Gəncədə.
Qızqayıt, boğulduq bu işgəncədə
Halını vətənsiz qalandan soruş.

27.02.2008

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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əmИ

Kənardan da olsa görün gözümə,
Bəlkə sevinərəm mən də, ay əmi.
Qohumlar yad olub, yadlar neyləsin?
Sən də dolanırsan gendən, ay əmi.

Adını adına layiq bilmədin, 
Dar günündə, gen günündə gəlmədin.
Kəndimizə gəldin, bizə gəlmədin,
Biz ki pay ummuruq səndən, ay əmi.

Taleyin bədliyi, bəxtin korluğu,
Məskən verdi tikanlığa kolluğu.
Zalım fələk talan etdi könlümü,
Zilimi çaldırdı bəmdə, ay əmi.

25
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anamın 

Nə müddətdi görənmirəm, həsrətəm,
Kaş bir də görəydim üzün anamın.
Getmir xəyalımdan, qulağımdadı,
Şirincə söhbəti, sözü anamın.

Sağ ikən qədrini bilmədim niyə,
İndi axtarıram can deyə-deyə.
İncidib qəlbini bir də ki yerə
Salmazdım bir daha sözün anamın.

Йухусуз галарды нечя эеъядя,
Аналар эюзялмиш эюрцн неъя дя,
Çıxmazdım sözündən bir də heç vədə,
Qoymazdım nəmlənə gözün anamın.

Çəkdim çox əzabı, gördüm pis günü,
Kaş ki görməyəydim ana ölmünü.
Son nəfəsdə deyəmmədi sözünü,
Daha qucammıram dizin anamın.

2000

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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BURda 

Neçə illər bu arzuyla çalışdım,
Taleyim, iqbalım düz gəlib burda.
Gördükcə əllərin möcüzəsini,
Sinəmə bir qatar söz gəlib burda.

Yadımıza salıb keçmiş illərin,
Açdıq söz boxçasın ulu ellərin.
Qoy ruhu şad olsun dədə Şəmşirin,
Kəlbəcər elindən söz gəlib burda.

Hər an şölələnsin müqəddəs ocaq,
Gözlədiyin  günlər  bir gün olacaq.
Deyin: tarixlərə bir iz salacaq,
Qızqayıt sinədə saz gəlib burda.

25.04.2008

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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azəRBaycan 

Başını uca tut, dağlardan uca,
İgid, qəhrəmansan sən, Azərbaycan.
Günəş də nur saçsın Оdlar yurduma,
Qalmasın hüsnündə çən, Azərbaycan.

Ləl, gövhər olduqca  torpağın, daşın,
Tufan, qasırğalar çəkdi ər başın.
Dəydikcə mərmilər, axdı göz yaşın,
Sitəmlərə dözdün sən, Azərbaycan.

Qızqayıt adınla sənin ucalsın,
Telli sazın alıb ilhamla çalsın.
Yazdım bu sözləri yadigar qalsın,
Səni görüm yaşa şən, Azərbaycan.

09.05.2008 - Bərdə
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dağlaR

Yenə sizə qurban olum,
Qoy həmişə özüm, dağlar.
Sizdən ayrı güləmmirəm,
Qan ağlayır gözüm, dağlar.

Haray eylə sakitləşək,
Bitsin ayrılıq, görüşək.
Qoy aparsın əsən külək,
Yetsin sənə sözüm, dağlar.

Qızqayıt yaşamaz qəmsiz,
Dözənmədi  anam sənsiz.
Sən yaşarsan mənli, mənsiz,
Məndə yoxdur dözüm, dağlar.

27.10.1999

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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ЮЗЦМЯ DaЬlar

Yaşardım qoynunda kefdə, damaqda
Səs verib qayalar səsimə dağlar.
Sənsiz dözəmmirəm, yaşayammıram
Qayıt həyatıma, özümə dağlar.

Bu ayrılıq hicran söylə nədəndir,
Şən ümrümü parçalayıb didəndir.
Dözənmirəm bil ürəyim səndədir,
Qayıd ürəyimsən özümə dağlar.

Beş-on il mən səndə ömür sürmüşəm,
Xoş günü, dövranı onda görmüşəm.
Dar ayaqda darda qoyub gəlmişəm
Bir də baxarsanmı üzümə, dağlar.

Bələnsəm dumana, bürünsəm çənə,
Ağlayıb dağları dolansam yenə.
Desəm ki ürəkdən bağlıyam sənə
Daha inanarmı sözümə, dağlar?

Ömrüm oyuncaq tək düşdü ayağa,
Yazsam dərdim heç sığışmaz varağa.
Qızqayıtam, günahımı yumağa
Dolannam başına, gözünə dağlar.

2004
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Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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ağlayıRam

Bu dünyanın qəhər yaşı
Boğur məni, ağlayıram.
Nə zamandı taleyimdən
Küskünəm ki, ağlayıram.

Ömrüm keçir qeylü-qalda,
Gözüm yolda, intizarda.
Yetim qoydu o dağlar da,
Kimsəsizəm, ağlayıram.

Yurddan-yurda gəzə-gəzə,
Gəlib çıxdıq şoran düzə.
Tablaşmıram acı sözə,
Dözəmmirəm, ağlayıram.

Qızqayıt, yurd-yuvam yoxdu,
Elim-günüm, obam yoxdu.
Dərdim çoxdu, bilən yoxdu,
Böləmmirəm, ağlayıram.
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talan məhəBBət

Xoşbəxt eləyərsən dedim bir zaman,
Ay mənim sinəmə dolan məhəbbət.
Baxışın od olsa, sanmadım yanam,
Ay mənim gözümdə qalan məhəbbət,
Ay məni odlara salan məhəbbət.

Qəlbimi sıxsa da sevgi arzusu,
Sevmədim heç zaman hər qəlbi buzu.
Sanmazdım sevərəm bir insafsızı,
Qəlbimə ilan tək dolan məhəbbət,
Ay məni odlara salan məhəbbət.

Sevdanı sevdaya sata bilmirəm,
Neyləyim, qəlbimdən ata bilmirəm.
Gecələr sübhəcən yata bilmirəm,
Eyləyib qəlbimi talan məhəbbət,
Ay məni odlara salan məhəbbət.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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SəfaSında

Könlüm fərəhlənib uçdu,
Eşqinin gur havasında.
Təkcə sənsən, yer tutmusan,
Qəlbimin saf yuvasında.

Ürəyini düz bilmişəm,
Gözlərini mən sevmişəm.
Sənə geniş yer vermişəm,
Ürəyimin arasında.

Yazı yazan belə yazmış,
Bəlkə məni sənə yazmış.
Məhəbbəti gözün yazmış -
Gözlərimin qarasında.

Qızqayıtam, eşqim təmiz,
Hissim ülvi, könlüm təmiz.
Gözlərin bir mavi dəniz,
Çəkim vüsal səfasında.

07.08.1997
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dağlaR

Səhər-səhər seyrə çıxıb gəzərdim,
O gözəl günlərim bəs hanı, dağlar?
Sinən üstən lalə, nərgiz üzərdim,
Hər daşı, qayası xınalı dağlar.

Bildinmi bir körpən oldu vətənsiz,
Saraldı vətənsiz, soldu vətənsiz.
Dərdi ürəyində qaldı vətənsiz,
Olmadın dərdimdən heç halı, dağlar.

Qürbət eldə çox dolaşıb, çox gəzdim,
Qızqayıtam, neçə sitəmə dözdüm.
Axır qaçıb yenə qoynuna gəldim,
Unutdur ağrını, məlalı, dağlar.

03.09.1998

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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olmaz

Harda çoxsa xain, paxıl,
Orda xalqa hörmət olmaz.
Nadandırsa başbiləni,-
Aqillərə qiymət olmaz.

Küsülülər tez barışsa,
Bir-birindən əhval sorsa.
Əgər hamı xoş danışsa -
Giley-güzar, söhbət olmaz.

İblislərdən uzaq dursan
Əməlindən qurtularsan.
Yüz sınayıb, yüz qınasan,
Nanəcibdə qeyrət olmaz.

Dünyanı düşündüm dərin,
Başdan aşdı dərdi-sərim.
Doğma yurdum  - Kəlbəcərim,
Könlüm sənsiz rahat olmaz.

Qızqayıt, bax sağın, solun,
Hardan düşdü ömür yolun?
Əgər yoxsa malın, pulun,
Sənət sənə qismət olmaz.
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mənИ

Ələ gəlməz yaxşı günüm,
Uzaqlaşıb ağlar məni.
Yaxşı günün yaman günü, 
Unutmaz o çağlar məni.

Yatma ana, yaralısan,
Doğma eldən aralısan.
Qəlbi sınıq, qaralısan,
Bu həsrətin dağlar məni.

Hər nadanın tənə sözü,
Tanımasın üzümüzü.
Qara eylər günümüzü,
Çalın-çarpaz dağlar məni.

Şələmi dərddən tutubdu,
Gözlərimi qurudubdu.
Qızqayıtı unudubdu,
Yada salmaz dağlar məni.

2003

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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fələK

Sərvətimi əldən aldı,
Döydü qana-qana fələk.
Vətənimdən perik saldı
Qoydu yana-yana fələk.

Qəm sazımı zilləndirdi,
Pərdə-pərdə dilləndirdi.
Göz yaşımı gölləndirdi,
Döndərdi ümmana fələk.

Namərdləri şah eylədi,
Quldurları mah eylədi.
Dərd əhlini ah eylədi,
Qaldırdı amana fələk.

Əldən ketdi bizim dağlar,
Bülbüllü, süsənli bağlar,
Dağ üstündə dağı dağlar,
Batmırmı günaha fələk.

Qızqayıtam, dərdim çoxdu,
Tapılmır, dərmanı yoxdu.
Sözüm düşmənə bir oxdu,
Bu alçaq zamana fələk.
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сЯнсИЗ йАшАйАММАдыМ

Дайандыг цз-цзя, бахдыг эюз-эюзя,
Лал олду дилим дя, данышаммадым,
Илляри кечирдим мян бахышынла,
Гялбинин сиррини сорушаммадым.

Бизим гялбимиздя варды бир истяк,
Севэиля алышыб-йанырдыг эерчяк,
Севян севдийиня говушмайан тяк,
Мян дя севдийимя говушаммадым.

Ащ чякдим, даьларын дашы эюйняди,
Аьладым, эюзцмцн йашы эюйняди,
Сянсиз цряйимин башы эюйняди,
Бир аны да сянсиз йашайаммадым.

Гызгайыт, яллярин чатмыр,  нейляйим,
Дярдими мян ачыб кимя сюйляйим,
Сянинля баьланды севиб-севмяйим,
Ешгин бяласындан совушаммадым.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Könlüm 
KəlBəcəR ИStəyıR

Belə duman, çən olanda,
Könlüm Kəlbəcər istəyir.
Dostlarımla bir olanda,
Könlüm Kəlbəcər istəyir.

Dərd qəlbimdə naxış-naxış,
Gözlərimdə qəmli baxış.
Yağma belə, yağma, yağış,
Könlüm Kəlbəcər istəyir.

Qızqayıt eldən üzülür,
Sinəyə sözlər düzülür.
Gözüm Kəlbəcər gözləyir,
Könlüm Kəlbəcər istəyir.

2000 - Bərdə
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KəlBəcəRИm

Düşüm səndə xəyallara,
Yaxınlara, uzaqlara,
Kitablara, varaqlara, 
Yazım səni, Kəlbəcərim -
Gedim sənə, Kəlbəcərim.

Şəffaf sulu bulaqların,
Gözəl-göyçək yaylaqların,
Uca boylu o dağların,
Gedim sənə, Kəlbəcərim - 
Ölüm səndə, Kəlbəcərim.

Yaz olanda çıxım dağa, 
Göz eyləyim uzaqlara,
O yarpızlı bulaqlara,
Enəm səndə, Kəlbəcərim -
Öləm səndə, Kəlbəcərim.

Qızqayıtam, nələr gördüm,
Kədərlərə sinə gərdim,
Ayrılıq həsrətin çəkdim,
Dönüm sənə, Kəlbəcərim -
Ölüm səndə, Kəlbəcərim.

02.04.1999

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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SolmUŞam

Dünya möhnətindən, dünya qəmindən,
Elə saralmışam, elə solmuşam.
Dünyanın dərdini çəkib qəlbimdə,
Elə kövrəlmişəm, elə dolmuşam.

Dünyanın işini çox tərs görmüşəm,
Həmişə haqlının sözün demişəm.
Bəlkə də nə vaxtsa qəlbə dəymişəm,
Ona görə belə qəmli olmuşam.

O yerlər heç çıxmayır ki yadımdan,
Tanımayan tanıyacaq adımdan.
Bu dünyanın kədərindən, odundan,
Nə müddətdi gözləri nəm olmuşam.

Təpər vardı bu saralmış ürəkdə,
Mənə güc verirdi onda sevmək də.
Evdə mehribanlıq, çöldə əməkdə,
İndi gəlib künc-bucaqda qalmışam.

Qızqayıtam, hər zaman qəm çəkirəm,
Bu nəmli gözümdən qan-yaş tökürəm.
Dözəmmirəm, dərd önündə çökürəm,
Elə yuxalmışam, kövrək olmuşam.
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dəRdИmИ

Parçalayıb didib, tökür qəm məni,
Heç bilmirəm kimə deyim dərdimi.
Ayrılıq möhnəti əyir qəddimi,
Heç bilmirəm kimə deyim dərdimi.

Kimə üz çevirsəm ilana dönər,
Kimi çox istəsəm yamana dönər.
Kimi dost seçərəm hicrana dönər,
Heç bilmirəm kimə deyim dərdimi.

Of, ay fələk, gör nə günə qalmışam,
Hər nadandan neçə yara almışam.
Ürəyimdən yana-yana qalmışam,
Heç bilmirəm kimə deyim dərdimi.

Ürəyim titrəyən kamandı, neydi,
Bir təbib, bir loğman dərdim biləydi.
Harayıma kaş ki dostlar gələydi,
Heç bilmirəm kimə deyim dərdimi.

Bəxtim məni yaman sürgün edibdi,
Qəm içimi parçalayıb, didibdi.
Yoxsa fələk mənlə qəsdə giribdi,
Heç bilmirəm kimə deyim dərdimi.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Namərdlər sevinir bu bəd çağıma,
Sinəmdəki düyünümə, dağıma.
Xəzan vurur indi gülşən bağıma,
Heç bilmirəm kimə deyim dərdimi.

Bilin ellər, dərdim yaman çoxalıb,
Ürəyim kövrəlib, qəlbim yuxalıb.
Qızqayıtın da ömürünə nə qalıb -
Heç bilmirəm kimə deyim dərdimi.
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VaR

Ayrı düşdüm gülşənimdən, gülümdən,
Zümzüməli  bulaqların səsindən.
Qaçqın oldum vətənimdən, elimdən,
Həsrətdən gözümdə kədər yaşı var,
Dünyanın nə ağır zülüm daşı var.

Daldasız çinaram, qolsuz, budaqsız,
Bir yetim bacıyam, dünya, qardaşsız.
Mən niyə yarandım belə imdadsız,
Həsrətdən gözümdə kədər yaşı var,
Dünyanın nə ağır zülüm daşı var.

Düşmüşəm qürbətə dostsuz, sirdaşsız,
Uzaq yaşayıram, qohum-qardaşsız.
Elə yanıram ki, odsuz-ocaqsız,
Həsrətdən gözümdə kədər yaşı var,
Dünyanın nə ağır zülüm daşı var.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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mənИ

Fələk məni hara atıb, bilmirəm,
Heç zaman ürəkdən deyib, gülmürəm.
Qəm alıb, qəm satıb, kədər yeyirəm,
Dustaq eyləyibdi bu yerlər məni.

Bilməzdim dünyada dərd nə deməkdi,
Tale yollarıma ayrılıq əkdi.
Saldı qürbətlərə, gör nə deməkdi -
Kədər dara çəkir, ay ellər, məni.

Vətəndən ayrıldım, üzüm gülmədi,
Bu illər bir kimsə dərdim bilmədi.
Qızqayıt, haraya heç kim gəlmədi,
Gətiribdi zara bu dərdlər məni.
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İçındə

Əziz gündə pay verərdik, 
Qonşulara qab içində, 
Çox yadıma düşür vətən, 
Bayram gəlib il keçəndə.

Gecə-gündüz mən ahuzar,
Yerim zindan, ürəyim dar,
Nə adım var, nə sanım var, 
Qürbət eldə yad içində.

Qızqayıt, gedib görərəmmi,
Kəlbəcərdə ölərəmmi,
O yerlərdə çəkilərmi - 
Adım mənim ad içində.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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fələK

Düşündüm çəkdiyim dərdli pis günü,
Nələr ürəyimə axdı, ay fələk.
Gördü ah-vaydayam, xoş gündə mənə
Kənardan boylanıb, baxdı, ay fələk.

Ağlamır dərdimdən bir xəbər bilən,
Tapılmlr gözümün yaşını silən.
Bu zalım fələyə neyləmişəm mən,
Dörd yandan namərdlər sıxdı, ay fələk.

Dərdi dərd çəkənə verirsən elə,
Yoxsa məni fəqir bilirsən belə?
Özün bəndə salıb, qurubsan tələ,
Məni körpəlikdən yıxdın, ay fələk.

02.04.1998
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ana

Fələk verdiyini əlindən aldı,
Əzrayıl qılıncın qəlbindən çaldı.
Bütün arzuların gözündə qaldı,
O nakam ömrünə qurbanam, ana.

Sevinci özündən uzaq eylədin,
Dərdini qəlbində dustaq eylədin,
Nə bir kəsə açdın, nə də söylədin, 
O nakam ömrünə qurbanam, ana.

Baxıram keçdiyin cığıra, izə,
Uçur xəyalımda, görünmür gözə.
İnsafsız, rəhmin də gəlmir ki, bizə,
O nakam ömrünə qurbanam, ana.

Əkdiyin ağaclar çiçək açıbdı,
Bəslədiyin güllər ləçək açıbdı.
Sənsiz gözlərimdən sevinc qaçıbdı,
O nakam ömrünə qurbanam, ana.

Canımdan bezsəm də ölə bilmədim,
Həsrətin qəlbimdən silə bilmədim.
Sən getdin, mən isə gələ bilmədim,
O nakam ömrünə qurbanam, ana.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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mənİm

Qohumdan, qardaşdan arayanım yox,
Bu ağrı qəlbimdən getmədi mənim.
Atəşlər içində yandı ürəyim,
Harayım kimsəyə yetmədi mənim.

Arzuya yetişdi tayım-tuşum da,
Gör nələr yaşadım cavan yaşımda.
Qoy yazılsın belə məzar daşımda:
“Əlim bir kimsəyə yetmədi mənim”.

Gecə-gündüz qan ağladı gözlərim,
Kimsəyə çatmadı ürək sözlərim.
Ayrılıqdan əsdi kövrək dizlərim,
Bu acı günlərim bitmədi mənim.

Qızqayıt, yazıram qəmli misranı,
Sağalmaz dərdim var, qoy bilsin hamı.
Ana itkisi də tapdı yaxamı,
Fəryadım fələyə çatmadı mənim.
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SözləRİm

Vaxtsiz yetim, qərib oldum,
Yaş tökər, ağlar gözlərim.
Daha çöndü dərd-qəm oldu,
Şirin, nəğməkar sözlərim.

Hey ağladım zarı-zarı,
Tapmadım bir könül yarı.
Oldum fələk cəfakarı,
Yandıqca sönməz közlərim.

Qızqayıt gənclik çağları
Dolandı, gəzdi dağları.
Daha getmir o yolları,
Taqətsiz, karsız dizlərim.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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İStəRəm

Yenə gəldi yaz ətirli havalar,
Qalxıb o dağlara çıxmaq istərəm.
Dağları, daşları bəzər lalələr,
O şux gözəlliyə baxmaq istərəm.

Həsrət qaldım çiçəklərə, güllərə,
İntizaram vətənimə, ellərə.
İstərəm silahı alıb əllərə -
Düşmən təpəsinə çaxmaq istərəm.

O dağlar mənimlə danışa, gülə,
Yenə də xalçanı sərəm çəmənə.
Bu telli sazımı basıb sinəmə,
Ürəkdən kökləyib çalmaq istərəm.

Sinəsindən lalə, nərgiz üzərdim,
Çiyələyi bir-bir sapa düzərdim.
Yaylağında dizin-dizin gəzərdim,
Tərtərində üzüb, axmaq istərəm.

Dörd yanı yarpızlı ayna bulağın,
Kaş yenə gəzəydim vətən yaylağın.
Suyu baldan şirin on göz bulağın,
Həzin laylasında yatmaq istərəm.
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Qızqayıt, sinəni dərdlər deşəli,
Gəzərdin Qanlıkənd, yaşıl meşəni.
Kol dibində bitən tər bənövşəni,
Dərib sinən üstə taxmaq istərəm.

dağlaR

Qəm dağladı ürəyimi,
Az qalıb ki yanam, dağlar.
Al qoynuna ovut məni,
Sən ol mənim anam, dağlar.

Yağı gəzir oylağında,
Qaldım hicran caynağında.
Elə bu qəmli çağında,
Sənə qurban olam, dağlar.

Qızqayıtam, sənə həsrət,
Qoparmışam çox qiyamət.
Almasın üstümü möhlət,
Zirvələrə qonam, dağlar.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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neyləyИm

Ana vətən Mürov dağı sənsizəm,
Qəsd eyləyim, şirin cana neyləyim,
Sənsiz mənim qara keçdi günlərim, 
Canda dözüm yoxdu, daha neyləyim.

Danışıram dərd alışır qəlbimdə,
Əsir düşüb vətənimdə elimdə,
Düşmən ayağında, düşmən əlində,
Ahı çıxıb asimana neyləyim.

Mürov dağı çəpər çəkib araya, 
Qoymur görəm dərman ola yaraya, 
Böyük Tanrı, özün yetiş haraya, 
Əlim çatmır o diyara, neyləyim.

Hamı özü üçün yuva qurubdur,
Rahat əyləşibdir, rahat durubdur,
Qızqayıtı vətən dərdi yorubdur,
Tək qalmışam yana-yana, neyləyim.

1996 - Bərdə

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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SИnəm üStə Sazım olSUn

Bülbül gülə gələn zaman,
Eşqim dilə gələn zaman,
Ürək istər dinən zaman,
Sinəm üstə sazım olsun.

Doğma diyar - Azərbaycan,
Şanlı vətən, gözəl məkan.
Qəlb oxşayan, könül açan,
Bir şirin avazım olsun.

Qızqayıt, eylərsən təlaş,
Arzuların çin ola kaş.
Hər tərəfdə qohum-qardaş,
Elə xoş dövranım olsun,
Sinəm üstə sazım olsun.

57

БИР ЕЛИН ГЯРИБ ГЫЗЫ



dağlaRda, dağlaRda

Ömrümüzü yazda bəzə,
Bir qonaq gəl bizim elə, 
Seyrə çıxıb çöl çəmənə,
Gəzək dağlarda, dağlarda

Şayir könlüm dastan qoşa, 
Ürəyindən coşa-coşa,
Çaylar axır coşa-coşa,
Gəzək dağlarda, dağlarda.

Qızqayıtın eşqinə bax, 
Arzuya bax, istəyə bax,
Saz götürüb sabah-sabah,
Gəzək dağlarda, dağlarda.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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dünya

Mən ki, səndən pay görmədim,
Kəsilsin payın, ay dünya,
Mən ki, səndən hay görmədim, 
Olmasın hayın, ay dünya.

Səndə nədir sirr bilinmir,
Gələn gedir, gedən dönmür.
Mənim səndə üzüm gülmür,
Bağlansın yolun, ay dünya.

Qızqayıtı ah eylədin, 
Yaratdın, günah eylədin, 
Namərdləri şah eylədin, 
Oynadın oyun, ay dünya.
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gülnıgaRım

Tənhalıqdan qurtar məni,
Anam, bacım, Gülnigarım.
Mən səni yaxşı tanıdım,
Qeyrət tacım, Gülnigarım.

Getməz dağı heç sinəmdən,
Perik düşdüm öz elimdən.
Heç bilmirəm dərd əlindən,
Hara qaçım, Gülnigarım?

Qızqayıt çox fikirləşər,
Dərdini sənlə bölüşər.
Məlhəm etsən sakitləşər,
Ağrım, acım, Gülnigarım.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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günahKaRı
Устад ашыг сазбянд Гязянфяря

Başına döndüyüm, qocaman ustad,
Aşıq olan olur, el günahkarı?
Dərdimi söyləyim, dinlə nə olar,
Qoy olum indi də dil günahkarı.

Pənah bilib цстя gəldim imdada,
Мян билдийим сяха йохмуш онда да.
Бошду щяр шей, кечяр эедяр dünyada,
Olmadım pis əməl, fel günahkarı.

Qızqayıtam, doğru yolla gəzmişəm,
Əzablara sinə gərib, dözmüşəm.
Sazdan ayrı əlim əldən üzmüşəm,
Öldür bu aşığı, gəl günahkarı.

2005
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gəlmИŞəm

Vətən həsrətiylə sinəmdə sazım,
Qurbaninin ocağına gəlmişəm.
Qəriblikdə qışa dönüb hər yazım,
Qurbaninin ocağına gəlmişəm.

Bu sənətə könül verdim ürəkdən,
Aşıqlara qulaq asdım bələkdən.
Heç doymaram bu məclisə gəlməkdən
Qurbaninin ocağına gəlmişəm.

İlk görüşü vüsal qədər şirindi,
Vətən qızı bu ünvanı bil indi.
İndi mənim məkanımdı, pirimdi,
Qurbaninin ocağına gəlmişəm.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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üRəK dolU 
məhəBBətə gedИRSən

Hazır ol, ey könül, görüş vaxtıdı,
Yüz arzuya, min niyyətə gedirsən.
Ömrünün bəzəyi, qəlbinin şahı
Elə bil ki, ziyarətə gedirsən.

Axtardığın səadəti taparsan,
Ürəyindən dərdi-qəmi atarsan.
Bəlkə güc alarsan, taqət taparsan,
Ürək dolu məhəbbətə gedirsən.

Yalvarmısan günə, ilə, hər aya,
Üz tutmusan gecə-gündüz Xudaya.
Ay Qızqayıt, yetişərsən arzuya,
Son qoyarsan bu həsrətə, gedirsən.
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mən

Görən gündən, ay Zülfiyyə,
Bil ki, səni sevirəm mən.
Bal səsindən ilham alıb,
Dərdi atıb gülürəm mən.

Çox arzum var ürəyimdə,
Gəl ustad ol mən şəyirdə.
Bir dənəsən sən bu eldə, 
Səndən ötrü ölürəm mən.

Arzum, eşqim qəlbdə yara,
Mənimlədir getsəm hara.
Bir xəstəyəm, dərdə çara,
Səni loğman bilirəm mən.

Qızqayıtam, çəkdim təlaş,
Gözlərimdən axdı qan, yaş.
Saz götürüb yavaş-yavaş,
Sən deyəni deyirəm mən.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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yaR

Dərin xəyala daldırıb,
Heç qayğıma qalmayan yar.
Odu salıb ürəyimə,
Bir könlümü almayan yar.

Sənə könül bağlamışdım,
Ürəyimdə saxlamışdım.
Həsrətindən ağlamışdım,
Kədərimi bilməyən yar.

Vurulmuşdum gülüşünə,
Alışmışdım gəlişinə.
Çox ağladım gedişinə,
Bir də geri dönməyən yar.

Hər zaman yada salıram,
Getdiyin yola baxıram.
Ürəyimdə axtarıram,
Gözlərimdən görməyən yar.

Mən olsaydım görünərdim,
Arxasınca sürünərdim.
Qızqayıtam, kaş bilərdim,
Kimdən ötrü gəlməyən yar.
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gəl

Dağ çəkdin sinəmə, dözdüm hər zaman,
Yenə istəyirsən dağlamağa gəl.
Köz qoydun ürəyə, sonra da getdin,
Qəlbimin yarasın bağlamağa gəl.

Taleyimin məndən üzü dönübdü,
Ürəyimin odu, közü sönübdü.
Qəlbim inciyibdi, düzü küsübdü
Bu sınıq qəlbimi yoxlamağa gəl.

Başım çox dərd çəkib sən ki bilirsən,
Yenə məni tənha qoyub gedirsən.
Yetiməm, qəribəm, özün bilirsən,
Mənə yoldaş olub, ağlamağa gəl.

Demirəm sən mənə ana kimi gəl,
Demirəm ya bacı, bala kimi gəl.
Gəlirsən bir doğma xala kimi gəl,
Göz yaşım dayanmır, saxlamağa gəl.

Ürəyi dağlanmış yazıq insanam,
Çətin bu dünyada mən xoşbəxt olam.
Qızqayıt, olmadı dərdimə qalan,
Bircə yol sən məni yoxlamağa gəl.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Xəyalınla yaŞayıRam

Göz yaşım axtarır səni, 
Yanağımdan axa-axa,
Xəyalınla yaşayıram,
Yollarına baxa-baxa.

Dolanıb yaşıl bağları,
Bir gəzərdik o çağları,
Unutma əhdi, ilqarı,
Gözlərimə baxa-baxa.
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Məhəbbətlə bir gəzərdik,
Bulaqları seyr edərdik,
Sən gələrdin, mən gələrdim,
Dolayları çıxa-çıxa.

Qəlbimizin hərarəti, 
Leyli-Məcnun məhəbbəti,
Çağırıram o sadəti,
Sənə sarı qaça- qaça.

Nə bir dərdim, nə bir qəmim  
Güneylərdən çiçək dərdim,
Hər gün sənə göndərərdim,
Məhəbbətlə uça-uça.

Qızqayıt şad olmaz sənsiz,
Gəl dolanma məhəbbətsiz, 
Oxumaz bülbül çəmənsiz,
Oxuyar gül aça-aça.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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əgəR mənИm olSaydın

Əllərindən öpərdim,
Əgər mənim olsaydın,
Tellərindən öpərdim,
Əgər mənim olsaydın.

Səni bulaq bilərdim,
Önündə diz çökərdim.
Gözlərindən öpərdim,
Əgər mənim olsaydın.

Qoxlayardım ətrini,
Çox istərdim xətrini.
Mən bilərdim qədrini,
Əgər mənim olsaydın.

Səni Tanrı bilərdim,
Lap səcdənə gələrdim.
Öl də desən, ölərdim,
Əgər mənim olsaydın.

Qızqayıtam, saz aldım,
Nə oxudum, nə də çaldım.
Elə xoşbəxt olardım,
Əgər mənim olsaydın.
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HeyИf

Vaxtında olmadı qədir bilənim,
Doğulub dünyaya gələndə, heyif.
Başımdan aşsa da sevincim mənim,
Karvanım geriyə dönəndə, heyif.

Gəzmədim qoynunda yaşıl bağların,
İçmədim gözündən buz bulaqların.
Arzusunda oldum gözəl çağların,
Həsrəti qəlbimi dələndə, heyif.

Əritdi ömrümü vəfasız illər,
Ötüşüb keçmədi əzablı günlər.
Siz mənə ən əziz, ay doğma ellər,
Ayrılıb Qızqayıt köçəndə, heyif.

19.12.2004

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли

70

,,,,,,,,,,



dəRИndədИ

Şirin nəğmə, həzin layla,
Ağ bulağın səsindədi,
Al qırmızı yaşıl xalı
"Çınqıllının" döşündədi.

Pozulubdu ülviyyəti,
Göz dağıdı müsibəti,
Yüz il keçsə bu həsrətin-
Ana dağlar, qəlbimdədi.

Yerdə qalmaz bu aman, ah,
Yalvarıram mən hər sabah,
Bir gün gələ görəm, Allah - 
O Kəlbəcər yerindədi.

Göydən yerə bəla gəldi,
Kim ağladı, kimi güldü.
Qızqayıtın vətən dərdi -
Yarası çox dərindədi.
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SənИ

Ay Sücaət, дярдин йаман аьырдыр,
Ellər haray чякиб, soraqlar səni.
Sən dağlara vurğun, dağlar oğluydun,
Bizdən soruşacaq bulaqlar səni.

Gördün bu həyatda çox da çətini,
Qazandın sevgini, el hörmətini.
Zirvəyə çapırdın söz köhlənini,
Unutmaz çəmənlər, yaylaqlar səni.

Dərd-qəmə tuş oldun, çox yandın odda,
Şeirə bağlandın sən bu həyatda.
Bir şair yaşardı Sücaət adda,
İlhama səslədi varaqlar səni.

Murov, Qoşqar dursun ərki nazınnan,
Layla çalsın Dədə Şəmşir sazınnan.
Bəhmən yazsın bu uğursuz yazınnan,
Vəsf etsin hər yanda dodaqlar səni.

Zalım fələk vətənimdən ayırdı,
Qızqayıtı qəm kədərlə doyurdu.
Bu həsrəti ürəyini yandırdı,
Bükdü dərdə-qəmə o dağlar səni.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Səndən ötRü

Olsam гарлы даьын щансы цзцндя,
Səsləsən gələrəm mən səndən ötrü.
Məhəbbət bağında ətirli güldən,
Toplayıb dərərəm, mən səndən ötrü.

Mən sənin eşqinə düşəndən bəri,
Qəlbimin hakimi seçdim yar səni,
Ölüm də ayırmaz bu məhəbbəti,
Dağları dələrəm, mən səndən ötrü.

Qızqayıtı etdin illər xəstəsi,
Dilindən car oldu qəm şikəstəsi.
Sənə yetmədimi heç zaman səsi,
Gəlməsən ölərəm, mən səndən ötrü.
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KəlBəcəR 

Niyə köç eylədi obası, eli,
Özü də xəyala daldı Kəlbəcər.
Didərgin ellərə çatmadı əli,
Hicranın sazını çaldı Kəlbəcər.

Baxardım boyuna  gendən, gəlməzdim,
Doymazdım dumandan, çəndən gəlməzdim.
Ölərdim, ayrılıb səndən gəlməzdim,
İlanlar qoynuna doldu, Kəlbəcər.

Zəmanə bədləşdi, bağlandı yollar,
Zimistan sərtləşdi, gəlmədi bahar.
Şeyda bülbül olub könlüm qan ağlar,
Gülşənin saraldı, soldu, Kəlbəcər.

Hicran qılıncını çəkdi üstümə,
Alovlandım,  baxan yoxdu tüstümə.
Yağı düşmən yaman durdu qəsdinə,
Düşmanın  amansız oldu, Kəlbəcər.

Qızqyıtam, yönüm sənə düşmədi,
Vurğun könlüm sularından içmədi.
Ömrüm, günüm niyə səndə keçmədi,
Arzum ürəyimdə qaldı, Kəlbəcər. 

02.04.1999

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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yanan oooy !

Ürəyimdə yatıb qalan arzular,
Birdən məni dara çəkir, aman oooy!
Neçə ildi yandım həsrət odunda,
Bu dərdimi anlayan oooy, qanan oooy!

Ümid gözləyirdim doğan səhərdən,
Keçirdim ömrümü, ancaq hədərdən.
Vətən həsrətiylə qəmdən, qəhərdən,
Mənim qədər varmı dərdə yanan oooy?!

Demirəm usanıb ondan doymuşam,
Ömür adlı bir budağa qonmuşam.
Telli sazın laylasına uymuşam,
Birdən qəfil yada düşdü anam, oooy!

Ay Qızqayıt, sanma dünya şirindi,
Sinəm üstə neçə ağrı, dərd dindi.
Ana yurdum, gözəl Kəlbəcər indi -
Talan olub, yağılara qalan oooy!

06.10.2001
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Sazı gözəl, Sözü gözəl

Elə çaldın ürəyimi,
Sən çalanda sazı, gözəl.
Tanrı verib bu hikməti,
Özü gözəl, səsi gözəl.

Arzum, əhdim getsə hədər,
Bu intizar qəlbi didər.
Varmı sevən mənim qədər
Sazı gözəl, sözü gözəl.

Sənə çatmır səsim məgər,
Ölürəm mən, ay bixəbər.
Yazıq canım zillət çəkər,
Duymaz halım, nazı gözəl.

Sorağın hər eldən gəlir,
Hamı sənə əhsən deyir.
Qızqayıt sənlə öyünür,
Azərbaycan qızı, gözəl.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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VaR

Dedin xəzinədir, sinəm doludur,
Aç tök mətahını, görüm nəyin var.
Cavab versən biləcəm ki, doludur,
Bəlkə bir xəyaldı, boş deməyin var.

Bir də yalan söyləmə sən heç kəsə,
Şeirin, sözün onda yatar qəlblərə.
Əvvəl belə danışmırdın, bəs niyə -
Burda məna nədir, nə bilməyin var.

Hələ çəkilərsən çox sınaqlara,
Sinən doludursa, tök varaqlara,
Qızqayıtdan incimə sən, ay qağa,
Yalan söz işlətdin, nə kələyin var.

2009 - Bakı
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Qal yaVaŞ-yaVaŞ

Yaman kövrəlmişəm, yadıma düşüb, 
Götür telli sazı, çal yavaş-yavaş.
Canım pərvanə tək oduna bişib,
Bu küskün könlümü al, yavaş-yavaş.

Kim nə bilir mən çəkdiyim qəmləri,
Yola salıb neçə niskil illəri.
Unutmuşam ötüb keçən günləri,
Barı sən yadıma sal, yavaş-yavaş.

Arxamda köməyim, yiyəm olmadı,
Yaxşı işlərimi öyən olmadı.
Vaxtında mənə də deyən olmadı,
Həyatdan payını al, yavaş-yavaş.

Məhəbbət bağıma yaman çən düşüb,
Sevgi gülüm açılmamış büzüşüb.
Qocalmamış, saçlarıma dən düşüb,
Olmuşam saçları çal, yavaş-yavaş.

Qızqayıt da Yaradana əl açsın,
Arzuları çiçəklənsin, gül açsın.
Şeirin-sözün bu dünyaya dil açsın,
Sən də könüllərdə qal, yavaş-yavaş.

2009 - Bakı

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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deyИRdИn

Dədə Şəmşirə nəzirə

Sirr açma namərdə, söz demə pisə,
Namərd dar ayaqda qaçar - deyirdin.
Bir arzu-istəyin yetsə yerinə,
İnsan qönçələnib açar - deyirdin.

Əl verən yox uzanılı əlimə,
Dədə Şəmşir qurban olum dilinə.
Əgər işin düşsə mərdin əlinə,
Necə çətin olsa aşar  - deyirdin.

Qızqayıt üz tutub Haqq dərgahına,
Bel bağlar Xudanın kərəm-kanına.
Qeybdən qəribi salar yadına,
Qoymaz dərd əlində naçar - deyirdin.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли

80



БИР ЕЛИН ГЯРИБ ГЫЗЫ

81



oXyanda Sən

Şöhrət Kərimov oxuyanda

Fikrimi apardın dağa, arana,
Sazı zilə çəkib oxuyanda sən.
Heyran oldum o hikmətli barmağa,
Sazı zilə çəkib oxuyanda sən.

Həyatın nə gözəl neməti varmış,
Bir canda varlığı çox sığışarmış.
Xəyallarım məni məndən qoparmış,
Sazı zilə çəkib oxuyanda sən.

Alovlanıb yandı sözüm qəlbimdə,
Birtəhər saxladım dözüm qəlbimdə.
Qızqayıt, ağladım özüm qəlbimdə,
Sazı zilə çəkib oxuyanda sən.

2007

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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yetИRdИn

Sənə qurban olum, Qadiri-mövla,
Zəhmətimlə məni bara yetirdin.
Neçə illər zəhmət çəkdim yolunda,
Gözlədiyim bir diyara yetirdin.

Bu sənət uğrunda sən ver hünəri,
Yolunda bir şamam nə vaxtdan bəri.
Könlümün varlığı, ləli, gövhəri,
İstədiyim dür bazara yetirdin.

Qızqayıt üz tutub düz dərgahına,
Yetir mənzilinə, öz dərgahına.
Dedim gücüm yetməz söz dərgahına,
Şükür ki, sən məni ora yetirdin.

15.09.2008
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KaŞ

2007-ci ildə Aşıq müsabiqəsində 
iştirak etmədiyim üçün 

Hər saz tutan aşıq olub, 
Bircə dastan biləydi kaş.
Kəlamını Haqqdan alıb,
Sinədən söz deyəydi kaş.

Əzəlindən görüb könlüm, 
Bu sənəti sevib könlüm,
Ağlar qalan qərib könlüm,
İldə bir yol güləydi kaş.

Kədəriylə qucaqlaşıb,
Çaylar kimi aşıb-daşıb.
Həsrətinə nəğmə qoşub,
Bu dərdimi böləydi kaş.

Keçmişini varaqlayıb, 
Gələcəyi soraqlayıb,
El dərdinə bir ağlayıb,
Göz yaşımı siləydi kaş.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Dastan soruş Abbasından,
Kəlbəcərin balasından,
Çalınanda sədasından,
Mənim kimi öləydi kaş.

Şöhrəti-şanı sevmirəm,
Qızqayıt, varı sevmirəm,
Sevgini, yarı sevmirəm,
Sənət məni sevəydi kaş.

2007
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gəRəK

Əlinə saz alıb, aşığam deyən,
Ustaddan dərsini alasan gərək.
Sən onun yolunda şövq məhəbbətlə,
Oda pərvanə tək yanasan gərək.

Baxmayasan seyraqubun dilinə,
Uymayasan fitnəsinə, felinə.
Aşıq olub, vurulasan elinə,
Yolunda mərdanə qalasan gərək.

Qızqayıt, sözlərdən qur sarayını,
Unutma dərgahın haqqı-sayını.
İstə versin Şahi Mərdan payını,
Sən də öz payını alasan gərək.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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gəzИRəm

Deyirsən “dəliliyə bir addım qalıb”,
Mənki divanə tək çöldə gəzirəm.
Bu nakam arzumla, müşkül halımla,
Dönmüşəm dastana, dildə gəzirəm.

Gənc ikən yollarım duman, çən oldu,
Sirdaşım göz yaşı, dostum qəm oldu.
Sevgidən qismətim, mənim kəm oldu,
Mehri-məhəbbəti eldə gəzirəm.

Hər işim nəhs gəlib, tərsə dönübdü,
Bəxtimin ulduzu bəlkə sönübdü?
Arzularım yanıb, külə dönübdü,
İtən arzuları ildə gəzirəm.

Bir arzu, bir istək tapdı sinəmi,
El-aləm yığılsa tərk etməz məni.
Əhli-hal qananı, dərdi biləni,
Arayıb-axtarıb gündə gəzirəm.
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Qızqayıt aşıq tək coşdu yenə də,
Həsrətinə nəğmə qoşdu yenə də.
Qoy yandırsın məni, xoşdu yenə də,
Ömrümün sonunu teldə gəzirəm.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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mənИm

Sevda xanım, oxuduqca şeirini,
Endi gözlərimə bir kədər mənim.
Vətən yada düşdü, yaram sızladı,
Göynətdi qəlbimi bu qəhər mənim.

Oxudum bu qəmli misralarını,
Ağlatdı qəlbimin duyğularını.
Qopartdı yaramın qaysaqlarını,
Oxşardı dərdimlə nə təhər mənim.

Sinəsinə Vətən dağı çəkilmiş,
Ürəyinə ata dərdi tikilmiş,
Sarayları yad əliylə sökülmüş,
Köçdü ürəyimə bir şəhər mənim.

Dərdim dağa dönüb, bir bölənim yox,
Qızqayıt, yaşımı bir silənim yox.
Deyin harayıma bir gələnim yox,
Yetsin imdadıma Kəlbəcər mənim.
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əlacı Səndən

Sənə üz tutmuşam, ey böyük Tanrı,
Sən özün yet dada, əlacı səndən.
Xəyalım çaşqındır, fikrim dolaşıq,
Sən özün yet dada, əlacı səndən.

Haqsızlar əlində əsir olmuşuq,
Özüm də bilmirəm nə sirr olmuşuq.
Haqq-divan gəzirik, yesir olmuşuq,
Sən özün yet dada, əlacı səndən.

Qızqayıt, yüz loğman yığılsa belə,
Sağalmaz qəlbimin yarası yenə.
Dərdim lal daşları gətirər dilə,
Sən özün yet dada, əlacı səndən.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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mən

Ey arif, aqilim, məni duyanım,
İçimdən oyulub, çürüyürəm mən.
Gənclik bada getdi, yoxdu həyanım,
Yanıram şam kimi, əriyirəm mən.

Fələk qürbət elə atdı daşımı,
Gözdən car eylədi qanlı yaşımı.
Qara sazın üstə əyib başımı,
Ağlayıb-ağlayıb kiriyirəm mən.

Vətən həsrətiylə yananda bu qız,
Çatır harayıma qələmlə kağız.
Qızqayıt, könlümə hər gecə yalqız,
Qoşub qəm kotanın sürüyürəm mən.
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gözəl azadlığı 
Səndə BИlmИŞəm

Ey doğma, ey əziz, ay dəmir putka,
Ömrümün bir ili səndə keçibdir.
Ürəyim təklikdən hərdən darıxıb, 
Ümidlə sevinib şəndə keçibdi.

Səndə oynamışam, səndə gülmüşəm,
Gözəl azadlığı səndə bilmişəm.
Səni özüm üçün saray seçmişəm,
Arzularım başa səndə keçibdi.

Kitablar oxudum gecə qoynunda, 
Yadigar şahidi sənsən onun da.
Qızqayıt, bilirsən sənət yolunda,
Tufanda yarıbdı, çəndə keçibdi.

2008

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли

92



eyləR

Mən sizə üz tutub yəqin eylədim,
Səxası bol olar, kəramət eylər.
Mən nə bilim dağ bildiyim təpəymiş,
Könlümü sındırar, nəhayət eylər.

Pərən-pərən olub, dağılıb elim,
Həsrətin çəkməkdən bükülüb belim.
Kaş bunu biləydiz, ay Sadıq müəllim,
Qəlbimə toxunan cinayət eylər.

Sazını al ələ, dillən, Qızqayıt,
Dumana, çiskinə bələn, Qızqayıt.
Elin həsrətindən ölən Qızqayıt -
Nədən öz elindən şikayət eylər?

03.31. 2010.
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Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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QəlBИmdəSən  ЩЯМИшЯ

Səni sevdiyimi söyləməsəm də, 
Pünhan ürəyimdə yerin var sənin. 
Döyünən ürəyin bir sinəndəsə, 
Mənim ürəyimdə yerin var sənin.

Sevmədim birini, sevmədim heç vaxt, 
Sevmədim birini sənin eşqinə. 
Bir kəsdə olmadı gözüm, tamahım, 
Qəlbimi hey sıxdım sənin eşqinə.

Ümidim, pənahım sənsən, əzizim,
Sənin tək sevgisi olan gülməzmi.
İnan ki, sən məni unutsan belə,
Həsrətin göynədər dərdli sinəmi.

Şansın düşdü səni sevdim nədənsə,
Hələ bir kəs girməmişdi qəlbimə,
Dəyişsə təbim də təbiətim də -
Sənin məhəbbətin yaşar qəlbimdə.

Səninlə yetəcəm yetsəm vüsala,
Yetməsəm də qaldı birdə məzara,
O dünya, bu dünya bağlıyam sana,
Qəlbimdəki təmiz saf məhəbbətim.
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Qəlbimdə yer verib sevdiyim gündən, 
Ölürəm dərdindən, məhəbbətindən.
Bilsəm ki qəlbində tutmusan məni,
Sanaram dünyada bəxdiyar mənəm.

yalan SeVgИ

Nə arxamca gəlmə, 
Nə də məni sevmə. 
Nə dərdimdən ölmə,
Севмирям мян сяни.

Yalvarma nahaq yerə,
Daha yola gəlməz könül,.
Sevirəm sözündən ötrü, 
Hər yetəni sevməz könül.

Könlündən keçəni, 
Anlaram, bilərəm,
Avara gəzirsən,
Юзэяни sevirsən.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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SənИ

Bir dost kimi, ay el oğlu,
Çox istərəm, inan səni.
Kəlbəcərin bu həsrəti, 
Dağlayıbdı yaman səni.

Arzuların çoxdu hələ, 
Xoş gün diləyirəm sənə.
Vurul elə bir gözələ,
Unutmasın bir an səni.

Qızqayıt yazdı varağa, 
Vurğunsan ana torpağa.
Qovuş həsrətli dağlara, 
Иncitməsin zaman səni.  

01.04.2012
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Uca dağlaRın 
Uca ŞəmŞИRИ

Avazına qurban, özünə qurban,
Ay uca dağların uca Şəmşiri.
Ocağına qurban, közünə qurban,
Ay qoca dağların qoca Şəmşiri.

Səsini ellərin səsinə qatdın, 
Oxunu tülkünün gözündən atdın.
Müqəddəs yaşayıb yüz yaşa çatdın,
Ey qoca dağların uca Şəmşiri.

Zirvədə qartalla qanad çalmısan,
Əl çatmaz yerlərdən cığır salmısan.
Səfalı dağlardan ilham almısan,
Ay qoca dağların qoca Şəmşiri.

21.06.2011

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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QoRUyUn  ИnSanlaRı

Bütün dünya eşitsin, 
Bu ahı, bu naləni.
Azərbaycan xalqını,
Nədən qırır erməni.

Xalqımı tonqallarda,
Yandırdılar nə qədər,
Bu iyrənc vəhşilərə, 
Susub durmasın bəşər.

Ey dünya insanları,
Harayıma səs verin,
Bu yurdumun дящшятin,
Baxın göz ilə görün.

Gəlin görün dəhşəti,
Necə talan ediblər,
Körpələri yandırıb,
Diri-diri kəsiblər.

Harda belə dəhşət var?
Söyləyin yer üzündə,
Xocalının dəhşəti,
Hər an durur gözümdə.
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Ey dünya insanları,
Sülhə gəlin siz barı,
Qırmayın insanları,
Qoruyun insanları!..

01.04.2012.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Qaldı

Arzularım, istəklərim,
Təzə qaldı-təzə qaldı.
Həsrət çəkdim illər boyu,
Yandı bağrım, közə qaldı.

Mən tək yana biməz heç kim,
Yar üçün canımdan keçdim,
Dünya boyda mənim eşqim,
Heyif, quru sözə qaldı.

Qızqayıt getməz xəyaldan, 
Can qopardı bu canımdan.
Ayrı qaldım vüsalından,
Həsrət hicran bizə qaldı.
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Belə SИnə-Belə SИnə
Бящмян Вятяноьлунун шеириня нязиря

Çox cavanı dərdə salıb, 
“Belə sinə - belə sinə”.
Ürəyinə dağ da çəkib, 
“Beləsinə - beləsinə”.

Bələd ol əsil soyuna,
Sonra sən vurul boyuna, 
Elə gir yarın qoynuna, 
Yar könlünə belə sinə.

Qızqayıt, eşqin yara dana, 
Nə gizlədə, yara dana. 
Qurban olum Yaradana, 
Yazı yaza beləsinə.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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nИyə çıXdın BəXtИmə

Yollarımı bağlamısan, 
Sevincimi saxlamısan. 
Ürəyimi dağlamısan,
Niyə cıxdın sən bəxtimə.

Ürəyim qəm ilə doldu, 
Gəncliyim gül kimi soldu. 
Həyatım tarimar oldu,
Niyə çıxdın sən bəxtimə.

nəqarət
Bilirsən ki, mən sevirəm, 
Axı sənsiz mən ölürəm. 
Dünyadan küsüb gedirəm,
Niyə çıxdın sən bəxtimə.

Ömrüm boyu səni sevdim, 
Səni bir dünyam bildim.
Diri-diri daha öldüm, 
Niyə çıxdın sən bəxtimə.

Qızqayıt,  nə əzablardı,
Sevdiyin bəs kimə yardı?
Təkcə bir  gileyim vardı -
Niyə çıxdın sən bəxtimə.
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ölənə QədəR gözləyəcəm

Səni unuda bilmərəm,
Sənsiz mən gülə bilmərəm. 
Özgəsin sevə bilmərəm, 
Sən sevsən də, sevməsən də.

Bu könlümə sev - deyəcəm,
Kölgən kimi izləyəcəm.
Ölənə qədər gözləyəcəm, 
Sən gəlsən də, gəlməsən də.

Eşitmədin harayımı,
Yıxdın sevgi sarayımı. 
Ellər görür ah-vayımı,
Sən görsən də, görməsən də.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Qıyma, nə olaR

Dedin sevirəm, mən də inandım, 
Tutuşdum eşqinlə, alışıb yandım.
Demə ürəyini əyləncə sandım, 
Məni ürəyimdən vurma, nə olar.

Onsuz da bilirsən, dərdim böyükdü,
Bu həyat çiynimdə bir ağır yükdü.
Bəlalıdı başım, gör nələr çəkdi,
Məni ürəyimdən vurma, nə olar.

Uşaq ikən özünə öyrətdin məni,
Ölərəm, unuda bilmərəm səni.
Özün əllərinlə gəl öldür məni, 
Məni özgələrə qıyma, nə olar.
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сЮК йАддАшыМы

Sənsən ilk sevgim də, son sevgim də sən, 
Unuda bilmərəm keçən günləri.
Çıxart ürəyimi, sök yaddaşımı, 
Bacarsan yox eylə sənli günləri.

****
Məni çox qınadı eşidən, bilən, 
Nə edim, mən səndən dönə bilmirəm.
Ömürlük qəlbimə atəş qoymusan, 
Nə qədər yansam da, sönə bilmirəm.

****
Sən ürəyimdə mən gəlin köçsəm, 
Sevda sitəmini hara aparım?
Qeyrətim öldürər tutsam yad əldən,
Ölüm, bu dərdimi gora aparım.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Sən allah, SeVgИdən 
yanımda demə

Yanımda sevgidən heç vaxt deməyin,
Alışıb, tutuşub yanaram, ey vah.
Yanımda sevgidən, sən Allah demə, 
Haldan hala düşüb ölərəm, ey vah.

Deməyin gənclikdə sevdim bir qızı, 
Yadıma salmayın bir vəfasızı.
Günahsız yandırdı yazıq bu qızı,
Yanımda sevgidən heç vaxt deməyin. 

Məni tərk eyləyib o, can-can gedər,
Ruhum başdan uçar, əldən can gedər.
Gözlərimdən yaş yerinə qan gedər,
Sən Allah, yanımda sevgidən demə.

Həsrət ürəyimi yaman dağlayır,
Hələ də eçqimin yasın saxlıyır.
Cəsədim kül olur, ruhum ağlayır,
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.

Onsuz bu həyata alışanmıram,
Nə sevən bir kəsə yanaşanmıram,
Sevgi söhbətindən danışanmıram,
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.
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Daşlara çırpıldı ilk məhəbbətim, 
Puç oldu həyatda sevgim, sadətim.
Elə oyanır ki, kinim, nifrətim -
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.

Mənim sevgim də birdi, eşqim də bir, 
Sevgim mənə olmuşuydu onda pir, 
Küsüb könlüm  daha, indi də deyir - 
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.

Ömrüm havayı yolunda getdi,
Bu eşqim bir nağıl - sonu da bitdi.
Eşq adlı dünyamı tarimar etdi,
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.

Sevgidən qəlbimdə bir dastan yatır,
Kimi nakam olur, kim eşqə çatır.
Danışanda ürəyimə ox batır,
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.

Bir namərd sevgimi puç eyləyibdir, 
Məni bu dünyadan heç eyləyibdir,
Sevgi ürəyimdən köç eyləyibdir,
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Sevgi adlı ünvanıma daş atdı,
Daş deyildi həyatımı qaraltdı,
Ömrüm boyu mənə həsrət yaşatdı,
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.

Özüm öz başımın bəlası oldum, 
Ayrılıq nəğməsi çalası oldum.
Ömürlük sevgidən yanası oldum,
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.

Sevgidən qəlbimdə nakam arzular,
Sevgidən Qızqayıt dil deyib ağlar.
Sevgi xəstəliyim yenidən başlar,
Sən Allah, sevgidən yanımda demə.

21.07.2014
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canda can KИmИ

Əzəldən mən səni elə sevdim ki,
Ruhumla birləşən canda can kimi.
Sən mənim ruhuma elə hopmusan, 
Ürəyimdən axıb, keçən qan kimi.

Aləm zara gəldi mənim ahımdan, 
Mən yandım,  qızındın mənim odumdan. 
Qəbirdə də çıxmaz mənim yadımdan,
Mənə qəddar oldun bir düşman kimi.

Dərdimi kimsəyə deyə bilmirəm,
Səndən özgəsin sevə bilmirəm.
İndi yad olmusan niyə, bilmirəm,
Tərsinə dönmüsən bu dövran kimi.

19.11.2012

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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ayRılma SeVgИlИm məndən

Sənsiz həyat puç gözümdə,
Yalanım yox heç sözümdə.
Yaşamaram yer üzündə, 
Ayrılma, sevgilim məndən.

Sənsizlikdən məhv oluram,
Saralıban mən soluram.
Dönə-dönə yalvarıram,
Ayrılma, sevgilim məndən.

Susuz, havasızam sənsiz, 
Dünyada yalqızam sənsiz.
Rəhm eylə, yazığam sənsiz,
Ayrılma, sevgilim məndən.

Qızqayıtam, kül olmuşam,
Həsrətindən qovrulmuşam.
Mənki sənə vurulmuşam,
Ayrılma, sevgilim məndən.
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yalan oldU

Ашыг Алынын шеириня нязиря

Günahkardı yar yanımda,
Əhdi-peyman yalan oldu.
Cəfa çəkdim mən yolunda,
Cavan ömrüm talan oldu.

Gör kimlərə satdı məni,
Necə ucuz tutdu məni,
Beləcə aldatdı məni,
Doğru sözü yalan oldu.

Yarı unuda bilmirəm,
Özgəsin sevə bilmirəm.
Deyir mən daha sevmirəm,
Keçən keçdi, olan oldu.

Gecə-gündüz gəzdi gözüm,
Dərdim oldu düzüm-düzüm,
Qızqayıt, bir doğru sözüm,
Öz sözündə qalan oldu.

21.07.2014

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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ay elləR

Dondum bir sevginin şaxta buzunda,
Mən ömrümü qış yaşadım, ay ellər.
Məhəbbətim yanlış oldu, yanıldım,
Mən ömrümü boş yaşadım, ay ellər.

Gizli-gizli ürəyimdən çürüdüm,
Xoşbəxt idim mən də bir vaxt sevirdim.
Mən ömrümü hay-harayla yüyürdüm,
Deyənmirəm, yaş yaşadım, ay ellər.

Əzəlindən pis gətirdi, nədənsə,
Mənim bəxtim kəc gətirdi nədənsə,
Zalım dünya nəs gətirdi nədənsə,
Mən ömrümü boş yaşadım, ay ellər.

19.06.2014
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BИR cahanSan, azəRBaycan

Mübariz tək qəhrəmanlar,
Yetişdirdin zaman-zaman.
Torpağı nur, hər daşı nur,
Bir cahansan, Azərbaycan.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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ha-ha, ha-ha gülməK

Bir dost tapdım feyzbukda,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…
Görsənirdi ayrı donda,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Elə yazır həvəs ilə,
Sanki bir gənc nəfəsilə,
Güləşir öz nəvəsilə,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Atmacanı bilə-bilə,
Hey yazırdı dönə-dönə.
Məni sandı elə-belə,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Yaxşı deyil lağa qoymaq,
Nə qaranı ağa qoymaq.
Belədi yalana uymaq,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Danışdıqca ələ saldım,
Bezdi, axır yola saldım.
Bu söhbəti dilə saldım,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…
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Yolu əyib, düzünə bax,
Sən bir bunun özünə bax,
Əyrim-qıvrım sözünə bax,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Bir mahalın yazar oğlu,
Elə mərdi-mazar oğlu,
Öz yolunu azar oğlu,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Gah dağdandı, gah arandan,
Nə ondandı, nə də bundan.
Danışım Nərman oğlundan,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Zənciri salıb boynuna,
Girmişdi meymun oynuna.
Durmadı sözün sonuna,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Çox söhbətə qatdı məni,
Sandı ki, aldatdı məni.
Evdə yaman tutdu məni,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Düz sözünü çevirmişdi,
Uşaq cildinə girmişdi.
Lap özünü itirmişdi,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Bir sözü var, danışacam,
Məmməddən mən danışacam,
Чох məzəli danışacam,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Hər bir kəs mənim qardaşım,
Sözlə yaxşıdır savaşım.
Yaxşı ol, ay Vətəndaşım,
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

Dilin durmadı farağat,
Qızqayıt olmaz narahat.
Bunu da yazdım zarafat -
Ща-ща, ща-ща... gülmək-gülmək…

20.10.2013 - Эцръцстан
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QədИm BəRdə ŞəhəRИ

Mərd Nüşabə balasının,
Şöhrəti var qalasının. 
Neçə-neçə qəhrəmanın, 
Məskənidir, vətənidir,
Qədim Bərdə şəhəridir.

Neçə dərdin dəvası var,
Ömür-günün nəvası var,
Xoş ətirli havası var,
Qədim Bərdə şəhəridir,
Şəhərlərin gözəlidir.

Karvanlara qədimdən yol,
Ağ qızılı, sərvəti bol.
Könlüm istər qonağı ol,
Sevənlərin ürəyidir,
Qədim Bərdə şəhəridir.

Seyid Yusif ocağına,
Gəl, yetərsən muradına.
Bu müqəddəs İmamzadə, 
Ziyarətgah şəhəridir,
Şəhərlərin gözəlidir.

Гызгайыт йаз эцл ъамалын,
Şöhrəti var bu mahalın,
Dahi Nizami babamın
Yazdığı söz gülşənidir,
Qədim Bərdə şəhəridir.

2010

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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həyat mənı 

Aşiq oldum zalıma,  
Yandırdı həyat məni.
Aglayıram halıma,
Qandırdı həyat məni.

Nə şair, aşıq idim,
Bir gənc yaraşıq idim.
Mənki  məgrur, şux idim,
Sındırdı həyat məni.

Qəlbimi fələk oydu,
Məni anasız qoydu,
Axırda sonu buydu,
Dondurdu həyat məni.

Qızqayıt yaman aglayır,
Çaylar kimi  çaglayır,
Adın pünhan saxlayır,
Sil dünydan at məni.
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yan  yaRaSıdıR

Yaxşı qohum öz yerində,
Pis qohum yan yarasıdı.
Mərd insana canım qurban, 
Ürəyimin parasıdı.

Zimistandı bahar-yazım,
Aşıq demək nəyə lazım.
Sinəmdəki qara sazım 
Dərdlərimin anasıdı.

Qızqayıt, sözün hər yanda, 
Deyəcəkdi düşsə qanda.
İnsan gördüm bu cahanda,
Ulaqdan az qanasıdı.

QazaXdan KeçəRKən

Nə əziz doğmasan Qazax torpağı,
Vurğunu dünyaya yetirən sənsən.
Dilbər guşəsisən Azərbaycanın, 
Min bir laləzarı bitirən sənsən.

01.07.2012

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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aŞığa

Yenidən ilhamım gəlib, coşmuşam,
İndicə adına şeir qoşmuşam.
Keçən həftə tutulmuşam, donmuşam,
Nöqsan hamıda var, ay aşıq Telli,
Nə gözəl olmusan yaraşıq, Telli.

Qara siyah telli, ay camallısan,
Xanım-xatın kimi istiqanlısan.
Aşıq sənətində şöhrət-şanlısan,
İgid aşıqlara yaraşıq Telli,
Olasan birinə yaraşıq, Telli.

Səni yetişdirən gözəl Borçalın,
Canı, ürəyidi Azərbaycanın.
Sədanızı yayıb elin, mahalın,
Deyirlər bizimdi - var aşıq Telli,
Olmusan aləmə yaraşıq, Telli.

Kəlbəcərdi mənim elim-mahalım,
Sərvətilə boldu cahım-cəlalım.
Azərbaycanımla qaynayır qanım,
Sinəmdə dürlü söz var, aşıq Telli,
Buyur cavabımı ver, aşıq Telli.

10.15.2012.
Deyişmə - Aşıq Müsabiqəsində
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BəXtИnə Bəd 
zaman düŞüB

Niyə gəlmir yaz-baharım,
Daglarıma duman düşüb.
Unudubdu vəfadarım,
Könlümə bir güman düşüb.

Talan oldu arzularım,
Yetişmədi könül yarım,
Baglandı sevgi yollarım,
Tərsə düşüb, yaman düşüb.

Qızqayıt, niyə bilmədin, 
Sevdiyin tək sevilmədin.
Rast gəlmədi məhəbbətin,
Bəxtinə bəd zaman düşüb.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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Keçən günləR 
KaŞ dönəydИ

Vaxt variydi doymaz idik,
Bir-birimizə baxmaqdan.
Nə müddətdi intizaram,
Boylanıram мян uzaqdan.

Arzularam o günləri, 
Bircə dəfə biz görüşək.
Əvvəlki tək baxşımızda, 
Bir-birimizlə öpüşək.
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özündədı

Rizvan dayı, haray eylə,
Canım yaman zülümdədi.
Etibar etdiyin  Qüdrət -
Etibarsız üzündədi.

Qüdrət dayı, gec qanacaq,
Bunu el-mahal duyacaq.
Oğlu-qızı utanacaq,
Günah təkcə özündədi.

Dollara uyandı, yəni -
Heç yada salmadı səni.
Yarı yolda qoydu məni,
Dərd yığılıb önümdədi.

Boğur məni yaman qəhər,
Dözəcəm buna bir təhər,
İlanın dişində zəhər,
Bir o qızın dilindədi.

Başın kola sala-sala,
Yapışdı dul yapalağa,
Qızqayıtdan sorma, qağa,
O, fitnənin əlindədi.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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anaSız ,VətənSız 
dözüm olaRmıŞ

Heç kəsi Vətənsiz olmasın görüm,
Vətənsiz yaşamaq zülüm olarmış.
İstərəm Vətəndə şərəflə ölüm,
Ölümdən də betər ölüm olarmış.

Qaralandı, qara gəldi hər yazım,
Qəmlərə kökləndi sinəmdə sazım.
Qan ağlayan könlüm, daha nə yazım,
Ayrılıq olarmış, dönüm olarmış.

Vətəndə Vətənsiz deyə bilmirəm,
Yediyim zəhərdi, yeyə bilmirəm.
Qızqayıt, özüm də niyə bilmirəm -
Anasız, Vətənsiz dözüm olarmış.
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İlləR onU danıŞacaQ

Zaman mənə nə eyləsə,
Ellər onu danışacaq.
Mizrab telə necə vursa, 
Tellər onu danışacaq.

Ürək oldu əsim-əsim,
Burda yoxdu bircə kəsim.
Qərib eldə ötən səsim,
Dillər onu danışacaq.

Ürəyimdən çıxıb gəlir,
Sevincimi yıxıb gəlir.
Hansı dağdan axıb gəlir,
Sellər onu danışacaq.

Ömrümün olan illəri,
Könlümün yazan əlləri.
Nə edir ozan əlləri,
Əllər onu danışacaq.

Gülşənimə baxıb görsən,
Zəhmət nədir yaxşı bilsən.
Hansı bağa bəhrə versən,
Güllər onu danışacaq.

Hər zamanın bir cahili,
Dara çəkib çox şairi.
Varaqlasan tarixləri,
İllər onu danışacaq.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли
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İnsan gəldim, insan getdim,
Nə tükəndim, nə də bitdim.
Zamanımda nələr etdim,
Ellər onu danışacaq.

QüVVət VeRən QolUSan

Gözəl Bərdə şəhəri,
Şairlərin vətəni.
Səndən ilham alıram,
Sənə şeir yazıram.
Dahilər zirvəsinə 
Ucala bilməsəm də,
Öpürəm torpağını,
Sevirəm qucağını.
Sən mənim məskənimsən,
Sevimli vətənimsən.
Sevgim sənlə yoğrulub,
Sevdiyim səndə doğulub.
Səndən ayrılanmaram,
Sənsiz yaşayanmaram,
Sən qədimsən ulusan, 
Sərvətinlə dolusan.
Gözəl Azərbaycanın
Qüvvət verən qolusan.
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BoRçalı

Mənə qollarını aç anam kimi,
Bələ ürəyimi sözə, Borçalı.
Sazlı-sözlü mən də könül aşiqi,
O qədər vurğunam sizə, Borçalı.

Mərd ürəkli, qoçaq olan elini, 
Qəm-kədər bükməsin heç vaxt  belini.
Səndə olan dəva-dərman gülünü,
Bir alim gərəkdi yaza, Borçalı.

Hər iş yaxşı ola, tarix düzələ,
Amandı özünü vermə yad ələ.
Toy-bayram libaslı ellər bəzənə,
Dönəsən nazənin qıza, Borçalı.

Sazlı-sözlü bir Kəlbəcər mahalım, 
Talan oldu o cürə cah-cəlalım.
Yaşamaq eşqiylə söndü amalım,
Dərdlərim çatıbdı yüzə, Borçalı.

Səndə babaların izi qalıbdı,
Söhbəti qalıbdı, sözü qalıbdı.
Namərd yağıların gözü qalıbdı,
Qoyma xələf çıxsın izə, Borçalı.

Ашыг Гызгайыт Кялбяъярли

128



Müqəddəsdi suyun, duzun, çörəyin, 
Dar günümdə sən olmusan gərəyim.
Bu qərib nisgilli yanan ürəyim, 
Söyləyər dərdini saza, Borçalı.

Sığındım qoynuna bir anam kimi,
Duyursan dərdimi dil qanan kimi.
El atlı günlərin toy bayram kimi,
Heyranam hüsnündə yaza, Borçalı.

O taylı - bu taylı bir vətənimsən, 
Sən həm ürəyimsən, canda tənimsən.
Demə Qızqayıta qonaq gəlmisən,
Yazıram eşqinlə təzə, Borçalı.
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Sən ayRıSan, mən ayRıyam
Bir ölkənin vətəndaşı, 
Sən ayrısan, mən ayrıyam.
Silmə gözdən axan yaşı, 
Sən ayrısan, mən ayrıyam.

Dosta yox dost  sədaqəti,
Məhəbbəti, mərhəməti.
Bölüşdürək bir milləti, 
Sən ayrısan, mən ayrıyam.

Harda haqsızlıq görəndə, 
Sızlamırmı ruh bədəndə.
Yaşayırıq bir vətəndə,
Sən ayrısan, mən ayrıyam.

Səni ən insaflı sandım,
Dilindən bir kömək umdum.
Əsrin faciəsi sandım, 
Sən ayrısan, mən ayrıyam.

Biz bəndəyik, Allah birdi, 
Yaşayırıq hər yan yerdi. 
Hərəyə bir sənət verdi, 
Sən ayrısan, mən ayrıyam.

Səxan hanı, səndə zaysan, 
İnsafsız, kimlərə taysan. 
Qoyb ellər eşitsin, duysun, 
Sən ayrısan, mən ayrıyam.

Qızqayıt çox zülümdədi,
Kəsə-kəsdə, ölümdədi.
Bu söz sənin qəlbindədi,
Sən ayrısan, mən ayrıyam.
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йАР дЦшЦБ
Cığatel İsaqızının  “Dirili Qurbani“  
məclisində чыхышындан сонра

nar da, qar da bəhanədir,
cığatelin ürəyinə yar düşüb.

Ay Cığatel, yaman dedin,
Könlümə elə yar düşüb.
Mən də yazım, qoy vəsvini,
Könlümə belə yar düşüb.

Ala eldən sorağımı,
Yaza eşqdən varağımı,
Xoş keçirə hər çağımı,
Könlümə belə yar düşüb.

Mən bu dünyada varınam,
Sevgidə baxça-barınam.
Deyə ölüncə yarınam,
Könlümə belə yar düşüb.

Tək yaşadım yar eşqinə,
Qəlb açmadım mən heç kimə,
Layiq ola bu sevgimə,
Könlümə belə yar düşüb.

Eşqin alov atəşiylə,
İsindirə nəfəsiylə,
Vüsalının həvəsiylə,  
Könlümə belə yar düşüb.
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Qoy bol olsun çay-çörəyi,
Açıq olsun şən ürəyi,
Olum tək arzu-diləyi,
Könlümə belə yar düşüb.

Seyraqublara uymuya,
Yar məni  tənha qoymuya.
Hər an nazımla oynuya,
Könlümə belə yar düşüb.

Yarıyardım, mən də yardan,
Əl çəkərdim ahuzardan.
Doymaq olmaz vəfadardan,
Könlümə belə yar düşüb.

Вцсал дями йаман ширин,
Артыг олур дярди-сярин,
Динля мяни дярин-дярин,
Könlümə belə yar düşüb.

Ömür keçdi, mən bilmədim,
Eşqimi saza söylədim.
Şerini dastan eylədim,
Könlümə belə yar düşüb.

Qızqayıt, bu necə haldı,
Sevənlər de, harda qaldı?
Arzudu,  bircə  xəyaldı,
Könlümə belə yar düşüb.
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