
Xankişi Bəxtiyar 
Heydər baba 

 

(“Heydər baba”poemasından bir parça) 

 

Xəyallar içində boğulur şair, 

İlan vurmuş kimi qıvrılır şair.  

Keçmişə qayıdır, xəyala dalır, 

Axır gözlərindən yaş gildir - gildir. 

 

Keçir xəyalından o böyük İnsan,  

Adın saxlayıram hələ ki, pünhan.  

Sağ olsaydı, yəqin belə olmazdı,  

Bağ-bağçalar saralmazdı, solmazdı. 

 

Alimin, şairin dayağıydı o!  

Fağırın, kasıbın çırağıydı o!  

Satqını, yaltağı dərhal tanıyar,  

Mərdlərə inanar, güvənərdi o! 

 

O çörək vermişdi milyon insana,  

Dünyada çatmışdı böyük ad-sana,  

Fəqət Allah-Tala çox gördü bizə,  

Vurdu ürəklərə sağalmaz yara. 

 

Yəqin ki, oxucum anladı məni,  

Bəlkə də qəlbində danladı məni.  

Odur ki, mətləbə keçirəm daha,  

Ürəyim ta dözmür belə bir aha! 

 

Mən söhbət açıram Ulu Öndərdən,  

Allahın sevdiyi o bəxtəvərdən,  

Ona deyəcəyim çox sözüm vardı,  

Pərvaz edib uçan arzulanmdı. 

 

Beləcə o şair təkcə yanmırdı,  

Gündə neçə dəfə onu anırdı.  

Ziyarət edirdi tez-tez Ulunu,  

Yanından salırdı tez-tez yolunu. 

 

Beləcə bir səhər o şair yenə,  

Durub gəldi düz heykəlin önünə,  

Baxdı bir heykələ, bir də özünə,  

Başladı deməyə zəmanəsindən,  

Həqiqət süzüldü hər kəlməsindən. 



 

 

-Heydər Baba, gəldim deyim bu başdan,  

Keçərəm yolunda min dəfə başdan,  

Qəlbim çağlamasa, qoşmasam dastan,  

Mən onda deyərəm şair deyiləm,  

Həyatda heç nəyə qadir deyiləm 

 

Heydər Baba, sizə min rəhmət olsun,  

Sizi unudana min nəhlət olsun! 

Yerin behişt olsun, qoy cənnət olsun,  

Şəxsən mən də unutmaram Sizləri,  

Arxanca qalıbdır şair gözləri. 

 

Heydər Baba - o dahini görmürəm,  

Heydər Baba - o natiqi görmürəm,  

İlham qədər bir sadiqi görmürəm, 

Çox sağ olun, onu bizə bəxş etdiz,  

Amma, heyif, bu dünyadan tez köçdüz! 

 

Heydər Baba, ildırımlar ta çaxmır,  

Sizsiz çaylar şaqqıldamır, ta axmır,  

Fani dünya dönüb dala heç baxmır, 

Siz gedəli mən də yaman düşmüşəm,  

Bu dünyadan bir balaca küsmüşəm. 

 

“Heydər Baba, yolun bizdən kəc oldu”,  

Türkiyəyə gələmmədim, gec oldu...  

Gözlərimə inanmıram, necoldu? 

Ayrılıq qapını belə tez döydü,  

Düşmənlər sevindi, ölüm öyündü. 

 

Heydər Baba, kaş görəydim sağ səni, .  

Hanı Sənin kimi sevən vətəni?!  

Gəlginən, gözləyir bağça, bağ səni, 

Kaş dönəydin, bir də səni görəydim,  

Şəninə şeirdən çələng hörəydim. 

 

Heydər Baba, kəklik, turac ta uçmur,  

Kol dibindən dovşan qalxıb ta qaçmır,  

Bağçalarım çiçəklənib ta açmır, -  

Laçında tutları düşmənlər yeyir, 

Sonra da türklərə “mənəm-mən”, - deyir. 

 

 



 

 

Heydər Baba, ta bulaqlar çağlamır,  

“Seygah Zabul” qabaqkıtək ağlamır.  

Gördüyün yollan basıbdır mamır. 

Nə gələn var yurddan, nə də ki, gedən  

Qəlbimi ağrıdıb bax budur didən. 

 

Heydər Baba, hər yan çiskin, dumandı,  

Sənsiz keçən günlərimiz yamandı, 

Unutmaram, and içdiyin o andı,  

Deyirdin: - Ölərəm, torpaq vermərəm,  

Bircə dərə, bircə bulaq vermərəm!! 

 

Heydər Baba, zaman çox qorxuludu,  

Özüm fağır, qəlbim dəli - doludu.  

İçim başdan - başa dərdlə doludu,  

Bilirəm ki, ruhun kömək olacaq  

Ömrümə-günümə bəzək olacaq. 

 

Ay Baba, bir sözlə sizsiz yetiməm,  

Gözüm yolda, qəlbim səsdə gəzirəm.  

Tək İlhama, Mehribana əminəm,  

Bilirəm ki, torpaqları alacaq, 

Adı tarixlərdə vallah, qalacaq. 

 

Qarabağın dərdi çox dərindədi, 

Çox başda olanlar öz dəmindədi. 

Hərə öz kefində, aləmindədi, 

İlham bir dahidir, mərdlər içində,  

Ərənlər içində, ərlər içində. 

 

Heydər Baba, Göyçə ağladır məni,  

Görsən tanımazsan bəlkə də məni.  

Yurdum tapdaq altda, ağrıdır məni,  

Loğmanım ölübdür, dərmanım yoxdur,  

Sarbanım ölübdür, karvanım yoxdur. 

 

Heydər Baba, arım qalıb pətəksiz,  

Heydər Baba, sazım qalıb köynəksiz.  

Oxuya bilmirəm daha eynəksiz,  

Saqqalım ağarıb, qaşım ağarıb, 

Saçıma dən düşüb, başım ağarıb. 

 

 



 

 

Heydər Baba, üzür çiskin, çən məni,  

Sarsıdıbdır kədər məni, qəm məni.  

Üstələyib neçə ildir dərd məni, 

Hələ nə qoşmuşam, mən nə yazmışam?!  

Qovğalar içində, vallah, azmışam. 

 

Heydər Baba, uçub gedib mələyim, 

Siz gedəli tərsə əsir küləyim. 

Can vermərəm, ta gəlsə də fələyim,  

Laçında, Şuşada bir də olmasam, 

Bu arzuma, muradıma çatmasam! 
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