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NƏFSİN GÖZÜ  
  

 Abbas Barız 
  
 Bir ömrüdür bu ölkədə hər yan tanır məni,  
 Təbriz ki səhlidir bakı, şırvan tanır məni.  
  
 Öz şanli xalqımın mənəm axır ürək dili,  
 Hər yanda var düşüncəli insan tanır məni.  
  
 Söz bağçasında gül kimi sözlər becərmişəm,  
 Gül üzlülər bu bağçada bağvan tanır məni.  
  
 Bülbül məni görən kimi cəh cəh vurar oxur,  
 Sən quşda dərkə bax ki qəzlxan tanır məni.  
  
 Allah dananların sözünə vermədim qolaq,  
 Eybim budur ki hammı müsəlman tanır məni.  
  
  “Bu ilki quş o ilki quşa cik cik örgədir”  
 Yarəb məgər o olmaya nadan tanır məni.  
  
 Nəfsin gözün biçaqilə dibdən çıxartmışam,  
 Mən neylirəm, o qaşları qeytan tanır məni.  
  
 İnsaflıyam maral quzusun salmaram tura,  
 Can qurxudan qaçan dağa ceyran tanır məni.  
  
 Düzgünlük ilə xəlq ara şöhrət qazanmışam,  
 Mən Barizəm bu kilk-i dür əfşan tanır məni.  
  

 نفسين گؤزو
 عباس باریز

 
 بير عؤمرودور بو اؤلکه ده هریان تانير منی،

 ن تانير منی.تبریز کی سهليدیر باکی،شيروا
 

 اوز شانلی خالقيمين منم آخير اوره ک دیلی،
 هر یاندا وار دوشونجه لی اینسان تانير منی.

 
 سوز باغچاسيندا گول کيمی سؤزلر بئجر ميشم،

 گول اوزلولر بو باغچادا باغوان تانير منی.
 

 بولبول منی گؤرن کيمی جه جه وورار اوخور،
 منی.سن قوشدا درکه باخ کی غزلخوان تانير 

 
 اهلل  دانانالرین سؤزونه وئرمه دیم قوالق،

 عيبيم بودور کی هاممی مسلمان تانير منی.
 
 «بو ایلکی قوش او ایلکی قوشا جيک جيک اؤرگَدیر»

 اولمایا نادان تانير منی.او یارب مگر 
 

 نفسين گؤزون بيچاقيله دیبدن چيخارتميشام،
 من نئيليرم،او قاشالري قئيطان تانير منی.

 
 افلييام مارال قوزوسون سالمارام تورا،اینص

 جان قورخودان قاچان داغا جئيران تانير منی.
 

 دوزگونلوک ایله خلق آرا شؤهرت قازانميشام،
 بو کيلک دورافشان تانير منی.«باریزم»من 

kilk-i dür əfşan -  inci səpən qələm, şairin şeirlərinin 

yazan qələm. 

ƏSR-İ HAZIR  
  

 Abbas Barız  
  
Şöhrət- i hüsn-i cəmalın bürüyüb afaqı, 
Vermisən mey, barı gül bir üzümə ey saqı. 
 
Yar qürbətdə, gözüm yolda, özüm sərgərdan, 
Nə ilə razı edim mən bu dil-i müştaqı. 
 
Oqədər ah çəkib hər gecə qan ağlamışam, 
Isladıb sel suyu tək çeşm-i tərim turpaqı. 
 
Bir vəfasız gözəlin həsrətini çəkməkdən, 
Olmuşam can çürüdən qüssələrin tapdaqı. 
 
Torpaq üstə yar adın yazmaq üçün məcnün tək, 
Barmaqım olsa qələm danlamayın məşşaqı. 
 
Bəski solmuş gülə, gülşəndə baxıb ağlamışam, 
Məndə gül tək saralıb hiss edirəm solmaqı. 
 
Qol-qiçim bağlı-sinəm dağlı-yerim qəm küncü, 
Ürəgim qaşı kəman bir sənəmin dustaqı. 
 
Əsr-i hazır sənə şair deyə bilməz Bariz 
Saxla öz əsrinə bu parələnən oraqı. 

  
 عصر حاضير

 
 عباس باریز

 
 شهرت حسن جمالين بورویوب آفاقی،

 باري گول بير اوزومه اي ساقی. سن مئی،وئرمي
 

 یار غوربتده،گؤزوم یولدا،اؤزوم سرگردان،
 نه ایله راضی ائدیم من بو دل موشتاقی.

 
 اوقدر آه چکيب هر گئجه قان آغالميشام،

 ایسالدیب سئل سویو تک چشم تریم تورپاقی.
 

 بير وفاسيز گؤزلين حسرتينی چکمکدن،
 تاپداقی. اولموشام جان چورودن غوصصه لرین

 
 تورپاق اوسته یار آدین یازماق اوچون مجنون تک،

 بارماقيم اولسا قلم دانالمایين مششاقی.
 

 بسکی سولموش گوله، گولشنده باخيب آغالميشام،
 منده گول تک ساراليب حيسس ائدیرم سولماقی.

 
 یئریم غم کونجو، -سينه م داغلی -قيچيم باغلی-قول

 دوستاقی.اوره گيم قاشی کمان بير صنمين 
 

 ،«باریز»عصر حاضير سنه شاعير دئيه بيلمز 
 ساخال اؤز عصرینه بو پاره له نن اوراقی.
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MÜƏMMALAR ƏLİNDƏ 
  

Abbas Barız 
 
Qəlbim sıxılır dür kimi dəryalar əlində,  
Başım dolanır top kimi ğoğalar əlində.  
  
Arxamda duranlar hərə bir yanə çəkildi,  
Yalqızladı doran məni dünyalar əlində.  
  
İllərdi eşitmir qulağım sevməli bir səs,  
Sınsıtmə bu sınmış səsi sımalar əlində.  
  
İnsan olanın arzısı çox çoxdu, vəlikən,  
Çox arzı qoyar əhlini sevdalar əlində.  
  
Zehnim çaş atar, fəlsəfə yoxlar qucağımda,  
Məntiq çəkilər darə müəmmalar əlində.  
  
Yixdim həvəsin burcunu, yusifligə çatdım,  
Yarəb məni xar etmə zoleyxalar əlində.  
  
Bir ömr xurafatilə günlər başa çatdı,  
Qaldıq gecələr qorxulu röyalar əlində.  
  
Düşməzdi belə zǝhmǝtə Bariz qocalıqda,  
Olseydı cavanlıqda fərıbalar əlində. 
 

 معماالر الينده

 عباس باریز
 

 ،قلبيم سيخيلير دور کيمی دریاالر الينده
 .باشيم دوالنير توپ کيمی غوغاالر الينده

 
 ،آرخامدا دورانالر هره بير یانه چکيلدي

 .یالقيزالدي دوران منی دونياالر الينده
 

 ،ایللردي ائشيتمير قوالغيم سئومه لی یبر سس
 .سينسيتمه بو سينميش سسی سيماالر الينده

 
 ،اینسان اوالنين آرزیسی چوخ چوخدو،وليکن

 .لينی  سئوداالر اليندهچوخ آرزي قویار اه
 

 ،فلسفه یوخالر قوجاغيمدا ،ذهنيم چاش آتار
 .منطيق چکيلر داره معماالر الينده

 
 ،یيخدیم هوسين بورجونو،یوسفليگه چاتدیم

 .یارب منی خوار ائتمه زوليخاالر الينده
 

 ،رافاتيله گونلر باشا چاتديمر خُؤبير ع
 قالدیق گئجه لر قورخولو رؤیاالر الينده.

 
 ،قوجاليقدا« باریز»مزدي بئله زحمته دوش

 .اولسئيدي جاوانليقدا فریباالر الينده
Müəmma – tapmaca, bilməcə. 
Sımalar- tv kanalları 
Burcunu- külə 
Xurafatilə - fanatızmılə 

FƏQR PALTARI  
  

Abbas Barız  
  
Soruşsan halımı sor sevgilim dağlarda daşlardan,  
Fəza də seyr edən qartal süfət heybətli quşlardan.  
  
Mənəm öz əsrimin məcnunu, səndə əsr leylası,  
Gözüm çönməz o gözlərdən, könül dönməz o qaşlardan  
  
Cəlal-i eşqidir meydanda mühkəm durmuşam dağ tək,  
Hədəf cana sənin eşqindi bu qanlı savaşlardan.  
  
Məhəbbət aləmində şöhrey şəhr olmayım neylim,  
Sənin eşqin məni adlandırıb baş etdi başlardan.  
  
Həzər qıl seyl əşkimdən cəfa ü curdən əl çək,  
Ki tufanlar qopar bir gün axar bu qanlı yaşlardan.  
  
Qürürün at, çıxart bu camey dibanı əynindən.  
Libas-i fəqr çox göyçəkdi çün rəngin qumaşlardan.  
  
Müsəllət olmayan öz nəfsinə paklıq yulun tapmaz,  
Çırağ-i nəfsi söndür kasənı pak et bu aşlardan.  
  
Rəqibin çoxda ətfarın görüb tulanma huşyar ol,  
Ki bərklərdən bətər qorxmaq gərək dünyadə boşlardan.  
  
Mulayım ləhnilə Bariz səni dindirsələr dinmə,  
Bəlalər çox çəkib eşq əhli yülsüz bu yavaşlardan.  
  

 فقر پالتاري
 

 عباس باریز
 

 سوروشسان حاليمی سور سئوگيليم داغالردا داشالردان،
 شالردان.فضا ده سئر ائدن قارتال صفت هئيبتلی قو

 
 ز عصریمين مجنونو، سنده عصر ليالسی،ؤمنم ا

 گؤزوم چؤنمز او گؤزلردن،کؤنول دؤنمز او قاشالردان.
 

 جالل عشقيدیر مئيداندا موحکم دورموشام داغ تک،
 هدف جانا سنين عشقيندي بو قانلی ساواشالردان.

 
 محبت عالمينده شؤهره ي شهر اولمایيم نئيليم،

 ریب باش ائتدي باشالردان.سنين عشقين منی آدالندی
 

 حذر قيل سئيل اشکيمدن جفا و جوردن ال چک،
 کی طوفانالر قوپار بير گون آخار بو قانلی یاشالردان.

 
 غرورین آت، چيخارت بو جامه ي دیبانی اینيندن.

 ليباس فقر چوخ گؤیچکدي چون رنگين قوماشالردان.
 

 ز نفسينه پاکليق یولون تاپماز،ؤمسلط اولمایان ا
 اغ نفسی سؤندور کاسه نی پاک ائت بو آشالردان.چر

 
 رقيبين چوخدا اطفارین گؤروب توالنما هوشيار اول،

 کی برکلردن بتر قورخماق گرک دونياده بوشالردان.
 

 سنی دیندیر سه لر دینمه،« باریز»موالیيم لحنيله
 باللر چوخ چکيب عشق اهلی یولسوز بو یاواشالردان.

  Camey diba- ipək paltar 
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SƏRMƏST CƏMAL  
Abbas Bariz  

  
Gəl al qanadın üstə məni malərı gəzdir,  
Hər yerdə ki mən yoxdu o mavaləri gəzdir.  
  
Sərməst-i cəmaləm məni mey camına doldur,  
Tök mey kimi küpdən küpə mınaləri gəzdir.  
  
Məcnunluq adın üstümə qoydun kərəm eylə,  
Çək eşqimi dağdan dağa səhraləri gəzdir.  
  
Yunis kimi təqdirə müqddər əgər olsam,  
Otdur balığın qarnına dəryaləri gəzdir.  
  
Anlardan ötüb canlı zamanlarda yer aldım,  
Cana məni həll eylə müəmmaləri gəzdir.  
  
Surətlərə sığmır diləgim, arzı böyükdür,  
Təhlililə dol bǝhsımə mənaləri gəzdir.  
  
Doğrutmadı əfsanənı söz pərdədə qaldı,  
Yerdən məni qap göydə sürəyyaləri gəzdir.  
  
Yol tapdı rıya məscidə Bariz hədər olduq,  
Gəl sən məni beş gündə kəlısaləri gəzdir.  

 
 جمال سرمست

 عباس باریز
 

 گزدیر، مالَري منی اوسته قانادین آل گل

 گزدیر. ماوالري او یوخدو من کی یئرده هر
 

 دولدور، جامينا مئی منی جمالم سرمست

 گزدیر. مينالري کوپه کوپدن کيمی مئی تؤک
 

 ائيله، کرم قویدون اوستومه آدین مجنونلوق

 گزدیر. صحرالري داغا داغدان عشقيمی چک
 

 اولسام، اگر موقددر تقدیره میکي یونيس

 گزدیر. دریالري قارنينا باليغين اوتدور
 

 آلدیم، یئر جانلی زامانالردا اوتوب آنالردان

 گزدیر. لري معما ائيله حل منی جانا
 

 بویوکدور، آرزي گيم، دیله سيغمير صورتلره

 گزدیر. معنالري بحثيمه دول تحليليله
 

 الدي،ق ده پرده سوز نی افسانه دوغروتمادي

 گزدیر. ثُریيالري گؤیده قاپ منی یئردن
 

 اولدوق، هدر( باریز) مسجيده ریيا تاپدي یول

 .یرگزد کليسالري گونده بئش منی سن گل

KEFLİ PEYMANƏ  
 

Abbas Bariz  
  
Mey qaynayanda xümrədə meyxanə keflənir,  
Saqı dolur təlatimə peymanə keflənir.  
  
Yalnız bu meydi həmdəmi viranə könlümün,  
Meysız deynmərəm ki bu viranə keflənir.  
  
Qəm əl qatanda könlümə doldurma gözlərin,  
Sərxoş görəndə şəmini pərvanə keflənir.  
  
Çox vəhşidir könül qoşu əfsuni sal işə,  
Əl saxlama ki damə baxır danə keflənir.  
  
Tapsam mədar-i eşqimi ölsəmdə qorxmaram,  
Fəryad ogün ki can görə cananə keflənir.  
  
Bariz nə var o zülf-i çəlipadə bilmirəm,  
Ki əl ona qatanda yazıq şanə keflənir.  
  

 
 کئفلی پيمانه

 عباس باریز
 

 ،مره ده مئيخانه کئفله نيرمئی قاینایاندا خ
 .ساقی دولور طالطيمه پيمانه کئفله نير

 
 ،نلومونؤیالنيز بو مئی دي همدمی ویرانه ک

 .مئی سيز دئينمه رم کی بو ویرانه کئفله نير
 

 ،زلرینؤنلومه دولدورما گؤغم ال قاتاندا ک
 .رنده شمعينی پروانه کئفله نيرؤسرخوش گ

 
 ،نول قوشو افسونی سال ایشهؤچوخ وحشی دیر ک

 .امه باخير دانه کئفله نيرال ساخالما کی د
 

 ،لسمده قوخمارامؤتاپسام مدار عشقيمی ا
 .ره جانانه کئفله نيرفریاد اوگون کی جان گؤ

 
 ،)باریز( نه وار او زولف چليپاده بيلميرم

 .کی ال اونا قاتاندا یازیق شانه کئفله نير

 
 

Əfsuni sal işə - sehir işinə başla. əfsün– sehir  

Damə baxır danə keflənir – dam tələ. danə tələdə 

qoyulmu dənə 
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ŞANLI SƏHƏR  
  

Abbas Barız  
  
Başıma qəm yağışı yağmasa gülməz gülşən,  
Aşınayam qəmilə xəlq olunan gündən mən.  
  
Ruzgarın işidir xar eləmək üşşaqı,  
Mən tanırdım bu həyasız fələki ovvəldən.  
  
Sənə mən verdigim ilqarə vəfadar oldum,  
Ay vəfasız nə tez öz əhdini sındırdın sən.  
  
Mənə bir arzıdı ömrümdə ki eşqin gücünə,  
Sən mənijə maralım, mən də olam bir bijən.  
  
Şansım olsaydı təmnay-i visal etdikcə,  
Tur eşqində itabilə eşidməzdim (lən).  
  
Gəl qaranlıq gecənin ardıca ey şanlı səhər,  
Ki “günəş doğmasa damlarda ağarmaz ruzən”.  
  
Al yaraqın əlinə düşməni sal topraqə,  
Ki baban (babəkı) tarix yazır xəsm əfkən.  
  
Qoy vətən torpaqını qanımız əlvan eləsın,  
Ki bizə fəxr edəcək dəhridə mam-i mihən.  
  
Söndürün fitnə ocağın ki yanar cumlə cahan,  
Bu xətərli oda hər lǝhzǝ vurulsa damən.  
  
Eşq nirusunu tez sal işə Barizki deyər:  
“Gəlməsə zor qapıdan yan bacadan qaçmaz 
fən” 
 
 
 
 
Mənijə - Biyjən – qədim iran dastanlaından olan 

şahnamədə gedən Bijən və Mənijə dastaninin 

qəhrəmanları. 

 

Lən- işarədir tur dağında allahla musanin 

danışmasına musa deyir allahım özünü mənə göstər 

allah deyir (ləntəranı) məni görənməzsən özümü 

dağa göstərirəm dağ dayanarsa səndə görəbilərsən 

(araf surəsi. Ayə 143) 

 

Ruzən- baca 

xəsm əfkən- düşmən yixan 

  

  
 

 سحر یشانل
 

 عباس باریز
 

 ،گولمز گولشن اغماسای یشياغیغم  مايباش

 .خلق اولونان گوندن من لهيغم امیآشنا
 

 ،یشاقخوار ائله مک ع ریديشیا نیروزگار

 .اوولدن یفلک زياسيبو ح میرديتان من
 

 ،وفادار اولدوم لقارهیا ميگیمن وئرد سنه

 .سن نیردینديس ینیز عهدؤنه تئز ا زيوفاس يآ
 

 ،گوجونه نيعشق یمرومده کؤع يدیآرز ريب منه

 .ژنيب رياوالم ب همند ،ميمارال ژهيمن سن
 

 ،کجهیائتد صالیو يتمنا يدیاولسا ميشانس

 .)لن( میدمزديائش لهيتابيع ندهيقعش طور
 

 ،سحر یشانل یئا جایآرد نيگئجه ن قينلقارا گل

 «.گونش دوغماسا دامالردا آغارماز روزن» یک
 

 ،سال توپراقه یدوشمن نهيال نياراقی آل

 .خصم افکن ریازی خی(تاریبابان )بابک یک
 

 ،نيالوان ائله س زيميقان ینيوطن تورپاق يقو

 .هنيمام م دهیفخر ائده جک دهر زهيب یک
 
 ،جومله جاهان اناری یک نياوجاغ تنهيف ندورونؤس

 .اودا هر لحظه وورولسا دامن یخطرل بو
 

 : ريدئ ی(کزی)بار شهیتئز سال ا روسونوين عشق

 «.باجادان قاچماز فن انی دانيسه زور قاپ گلمه»
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A...QARDAŞLAR  

  
Abbas Barız  

  
Sazlı, sözlü ölkəmizə,  
Söz yayıram a...qardaşlar.  
Yerdən göyün ulduzların,  
Mən, sayıram a...qardaşlar.   

  
Gözüm ağlar, günüm qara,  
Həsrət qaldım gözəl yara,  
Gözü yaşlı məcnunlara,  
Çöl-bayıram a...qardaşlar.  

  
Hicran çəkdi gözə pərdə,  
Canım düşdü yaman dərdə,  
Öz yolumu gedən yerdə,  
Yol cayıram a...qardaşlar.  

  
Baş əymədim sultanlara,  
Sınə gərdim tufanlara!  
Hǝqqı batmış insanlara,  
Oxşayıram a...qardaşlar.  

  
Könül qəmi dəstə, dəstə,  
Xəyal yürğün könül xəstə,  
Həsrətləri həsrət üstə,  
Hey yayıram a...qardaşlar. 

 
 آ...قارداشالر

 
 عباس باریز

 
 سازلی، سؤزلو اؤلکه ميزه،
 سؤز یایيرام آ...قارداشالر.

 یئردن گؤیون اولدوزالرین،
 من، سایيرام آ...قارداشالر. 

 
 گؤزوم آغالر، گونوم قارا،

 قالدیم گؤزل یارا، حسرت
 گؤزو یاشلی مجنونالرا،

 بایيرام آ...قارداشالر. –چؤل 
 

 هجران چکدي گؤزه پرده،
 جانيم دوشدو یامان درده،

 اؤز یولومو گئدن یئرده،
 یول جایيرام آ...قارداشالر.

 
 باش اگمه دیم سلطانالرا،

 سينه گردیم طوفانالرا!
 حقّی باتميش اینسانالرا،

 داشالر.اوخشایيرام آ...قار
 

 کؤنول غمی دسته، دسته،
 خيال یورغون کؤنول خسته،

 حسرتلري حسرت اوسته،
 هئی یایيرام آ...قارداشالر.

 

  

BAX BAX NƏ SADƏYM Kİ  
  

Lütfəli Bərqi  
  
Gəldim desən, gələndə yobansan da gözlərəm  
Min yerdə gəldigində dayansan da gözlərəm.  
  
Lütf eyləyib dedin ki; gəlib eylrəm vəfa,  
Birdən küsüb ü vədəni dansan da gözlərəm.  
  
Yol güdməyən gözəl nə bilir yol güdənləri?  
Min yol, yola düşəndə usansan da gözlərəm.  
  
Min dəfə görmüşəm kəpənək yandı şəmilən,  
Yandırsan ay gözəl! məni, yansan da gözlərəm.  
  
Min dəfə gözyaşım ilə andırmışam səni,  
Neylim? sən anmasan məni ansan da gözlərəm.  
  
Bax bax nə sadəyəm ki vəfa ü məhəbbəti  
Bir bivəfa sənin kimi insanda gözlərəm.  
  
Kəndin qızı! deyir yanağın kim həyalısan,  
Məşuqum olduğundan utansan da gözlərəm.  
  
Dağlarda yaşlı yaşlı gəzib yummaram gözüm,  
Ceyran! İnanmasan da inansan da gözlərəm. 

 
 یم کیباخ باخ نه ساده

 
 لطفعلی برقی

 
 گلدیم دئسن، گلنده یوبانسان دا گؤزلرم

 مين یئرده گلدیگينده دایانسان دا گؤزلرم.
 

 کی؛ گليب ائيلرم وفا، یيب دئدینلطف ائيله
 نی دانسان دا گؤزلرم.بيردن کوسوب او وعده

 
 ین گؤزل نه بيلير یول گودنلري؟یول گودمه

 مين یول، یوال دوشنده اوسانسان دا گؤزلرم.
 

 مين دفعه گؤرموشم کپنک یاندي شمع ایلن،
 یاندیرسان آي گؤزل! منی، یانسان دا گؤزلرم.

 
 ميشام سنی،مين دفعه گؤز یاشيم ایله آندیر

 نئيليم؟ سن آنماسان منی آنسان دا گؤزلرم.
 

 یم کی وفا و محبّتیباخ باخ نه ساده
 وفا سنين کيمی انساندا گؤزلرم.بير  بی

 
 کندین قيزي! دئيير یاناغين کيم حياليسان،

 معشوقوم اولدوغوندان اوتانسان دا  گؤزلرم.
 

 داغالردا یاشلی یاشلی گزیب یوممارام گؤزوم،
 ! اینانماسان دا اینانسان دا گؤزلرم.جئيران
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YOLLARDAN 

  

Babək İslamı 

 
 Çəkmərəm göz nəfəsim varsa bir an yollardan,  
 Nə qədər damsa damıb, bağrıma qan yollardan.  
 
 Gözlərimdən bu qəfil gurşat əyər göz yumsa,  
 Yolunu gözliyərəm qalsa nışan yollardan. 
 
 Bilirəm bir gün o ümman duruşuqlu baxışın,  
 Salacaq xilqətə min dalğa tufan yollardan.  
 
 Addım - addım sərilib tupraqa min vurğun ürək,  
 Kim deyir gəlmə haray yoxdu guman yollardan.  
 
 Gəlməsən bil bu gədiklərdə günəş buz donacaq,  
 Gəlməsən yol salacaq şəhrə boran yollardan.  
 
 Qoyma həsrət şələsin çiynimə çatsın dur gəl,  
 Gəl amandır məni bas bağrına dan yollardan. 
  
 Gecə satqındı mən öz külgəmədə şəhlənirəm,  
 Sən ışıqsan məni qurtar bu yalan yollardan.  
 
 Məni əqrəb kimi sancır zamanın əqrəbəsi,  
 Ayrılıq zəhrini duyduqca ılan yollardan.  
 
 Gəlmədin bir dəfədə zirvədən ay buylandı,  
 Elə bil gözlərimə batdı tıkan yollardan.  
 
 Ay nə ormanlar ayıldıqca yayılsın nəfəsin,  
 Ay nə saçsın bu qaranlıqlara dan yollardan.  
 
 Ay nə eşqin əlı açsın yenə xeybər qapısın,  
 Ay nə olduzlara qovzansın azan yollardan.  
 
 O gün olsun ki günəş peşvaza gəlsin gülünən,  
 O gün olsun ki yiğilsin bu duman yollardan.   

 

 

 یولالردان
   

  یاسالم بابک
 
   یولالردان، آن ريب وارسا ميفسن گؤز رمچکمه 
 .  یولالردان قان مایباغر ب،يدام دامسا قدر نه 

 
   یومسا، زؤگ ایر گورشات ليقف بو مدنیگؤزلر 
 . یولالردان شانين قالسا رميهيگؤزل یولونو 

 
   ن،يشيباخ دوروشوقلو عمّان او گون ريب رميليب 
 .  یولالردان طوفان دالغا نيم لقتهيخ ساالجاق 

 
   اورک، وورغون نيم توپراقا بيلیسر میآدد - میآدد 
 .  یولالردان گومان یوخدو هاراي گلمه ريدئي ميک 

 
   دوناجاق، بوز گونش کلردهیگد بو ليب سنگلمه 
 .  یولالردان بوران شهره ساالجاق یول سنگلمه 

 
   گل، دور نيچاتس مهيينيچ نيسشله حسرت قویما 
 . یولالردان دان نایغربا باس یمن ریآماند گل 

   
   رم،ينشهله دهمهکولگه اؤز من ينديساتق گئجه 
 .  یولالردان یاالن بو قورتار یمن قسانيشیا سن 

 
   ،یسعقربه نيزامان ريسانج یميک عقرب یمن 
 .  یولالردان النیا دویدوقجا ینیزهر قيلیآیر 

 
   ،يبویالند آي دنروهیز دهدفعه ريب نیدگلمه 
 .  یولالردان کانيت يباتد مهیگؤزلر ليبه لائ 

 
   ن،ينفس نيلسيیای قجایلديآی اورمانالر نه آي 
 .  یولالردان دان قالرايقارانل بو نيساچس نه آي 

 
   ن،يسيقاپ خئيبر یئنه نيآچس یال نيعشق نه آي 
 .  یولالردان آذان نيقووزانس اولدوزالرا نه آي 

 
   گولونن، نيگلس اپئشواز گونش یک اولسون گون او 
 .   یولالردان دومان بو نيلسيغيی یک اولسون گون او 
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GÜLÜŞÜMLƏ BƏRABƏR... 
 

Nəriman Üzeyir oğlu 
 
Niyə bu gen dünyada, dar gəzirəm bilmirəm, 
Daralır ümidlərim qovrulur arzularım. 
Şikayətim qismətim, gileyim taleyimdən, 
Bu işıqlı dünyada kor olur arzularım. 
 
Bir qəddar ovçu kimi qovur məni bu dünya, 
Elə bil dəyirmandı, ovur məni bu dünya, 
Asıb darağacına boğur məni bu dünya, 
Sanki mənimlə birgə boğulur arzularım. 
 
Mən ömrümün baharın çoxdan keçdim bilirəm, 
Gənclik xatirələrin, yaddaşımdan silirəm, 
Indi arzularıma özüm baxıb gülürəm, 
Gülüşümlə bərabər,sovrulur Arzularım. 
 

 گولوشومله برابر...
 

 نریمان اوزئيير اوغلو 
 

 نييه بو گئن دونيادا،دار گزیرم بيلميرم، 
 یم. دارالير اوميدلریم قوورولور آرزوالر

 شيکایتيم قيسمتيم،گيلئييم طالعييمدن، 
 بو ایشيقلی دونيادا کور اولور آرزوالریم. 

 
 بير قددار اووچو کيمی قووور منی بو دونيا، 

 یيرماندي،اووور منی بو دونيا، ائله بيل دَ
 آسيب دار آغاجينا بوغور منی بو دونيا، 

 سانکی منيمله بيرگه بوغولور آرزوالریم. 
 

 ن باهارین چوخدان کئچدیم بيليرم، مروموؤمن ع
 لرین،یادداشيمدان سيليرم، گنجليک خاطيره

 ایندي آرزوالریما اؤزوم باخيب گولورم، 
 گولوشومله برابر،سوورولور آرزوالریم. 

 

NEYLİSƏN? 
 

Mehran Abbası  
 
Sevdim onu, axırda məni atdı, neylisən? 
Boş sözlər ilə könlümü aldatdı, neylisən? 
 
Yazdım "bu sevgi kaş uzana saçların kimi" 
Çox bilmişidi onları qissatdı, neylisən? 
 
Tez- tez deyirdi ha: gedərəm görsənər yerim, 
Getdi, axır dediklərinə çatdı, neylisən? 
 
Bir gül kimi göründü gözə, istədim dərəm- 
Birdən tikan kimi əlimə batdı neylisən? 
 
Zəng eylədi dünən gecə, bir söz dedi mənə 
Lab sevgimin balın zəhərə qatdı, neylisən? 
 
Axşam gedib məni soruşubdur məhəllədən 
Nəm kim deyibdi: "boşlagılan, latdı, neylisən" 

 

 !سن؟يلينئ
 

 مهران عباسی 
 

 !سن؟يلينئ ،يآتد یمن رداياونو، آخ میسئود

 !سن؟يلينئ ،يکؤنلومو آلداتد لهیسؤزلر ا بوش

 
 «!یميک نیکاش اوزانا ساچالر یبو سئوگ»: میازدی

 !سن؟يلينئ يسسالتديق ياونالر ،يدیا شيلميب چوخ

 
 «میئرینر گؤرسه رم،یگئد»ها:  يردييتئز دئ-تئز

 !سن؟يلينئ ،يچاتد نهیکلریدئد ريآخ ،يگئتد

 
 -َدرَم میدستهیگؤروندو گؤزه، ا یميگول ک ريب

 !سن؟يلينئ ،يباتد مهيال یميک کانيت ردنيب

 
 منه، يسؤز دئد ريدونن گئجه، ب يدلهيائ زنگ

 !سن؟يلينئ يزهره قاتد نيبال نيميسئوگ پال

 
 دنسوروشوبدور محلّه یمن بیگئد آخشام

 ؟...«سنيلينئ ،يدالت الن،يبوشالگ»: يبدييدئ ميک نَم
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PAYIZ DÜŞÜNCƏLƏRİ. 
 

Nuridə Misir 
 
Yarpaqlar yaşıl, sarı, 

Saçım-dağların qarı. 

Nə olar, susun barı 

Payiz düşüncələri. 
 
Xəzanın elə bağlı, 

Daraqsan, telə bağlı, 

Kəmərsən, belə bağlı, 

Payız düşüncələri. 
 
Anamın laylasısan, 

Atamın baş daşısan. 

Ruhumun yaddaşısan 

Payiz düşüncələri. 
 
Son akkordum, son notum 

Kül altda qalan odum, 

Mənə qalan sən oldun 

Payız düşüncələri. 
 
Üstünü xəzəl örtən, 

Yarpağına xal düşən, 

Nuridəylə yol gedən 

Payiz düşüncələri. 
 لريپایيز دوشونجه

 
 نوریده مصر 

 
 یارپاقالر یاشيل، ساري، 

 داغالرین قاري. -ساچيم
 ر، سوسون باري نه اوال

 لري. پایيز دوشونجه
 

 خزانين ائله باغلی، 
 داراقسان، تئله باغلی، 

 کمرسن، بئله باغلی، 
 لري. پایيز دوشونجه

 
 آنامين الیالسيسان، 

 آتامين باش داشيسان. 
 روحومون یادداشيسان 

 لري. پایيز دوشونجه
 

 سون آککوردوم،سون نوتوم 
 کول آلتدا قاالن اودوم، 

 الن سن اولدون منه قا
 لري. پایيز دوشونجه

 
 اوستونو خزل اؤرتن، 
 یارپاغينا خال دوشن، 

 یله یول گئدن ه انورید
 لري. پایيز دوشونجه

 
 

NƏ ÇOX DÜŞDÜN YADIMA? 
 

Afət Viləşsoy 

 

Ağlımdan yorulmuşam, 

İçin-için karıxım. 

Nə çox düşdün yadıma? 

Gedim bir az darıxım. 

 

Qayıtmağa əl yeri, 

Xətt çəkim izlərimlə. 

Atkeçməz yollarına, 

Yol çəkim gözlərimlə. 

 

Gözüm üzüm giləsi, 

Gözyaşım bircə salxım. 

Sən gələsi deyilsən, 

Gedim bir az darıxım. 

 
 نه چوخ دوشدون یادیما؟

 
 سوي  شيآفت ویل

 
 آغليمدان یورولموشام، 

 چين کاریخيم. ای-ایچين
 نه چوخ دوشدون یادیما؟ 

 گئدیم بير آز داریخيم. 
 

 قایيتماغا ال یئري، 
 چکيم ایزلریمله.  خطّ
 کئچمز یولالرینا،  آت

 یول چکيم گؤزلریمله. 
 

 سی، گؤزوم اوزوم گيله
 گؤز یاشيم بيرجه سالخيم. 

 سی دئييلسن، سن گله
 گئدیم بير آز داریخيم. 
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EL ŞAİRİ ABBAS BARİZ 
 

 Səxavət İzzəti  
 Yanmazdı bu bəlalı könül nar-i həsrətə,  
 Görsəydi bu ölkəni abad olan günü.  
 Əhd etmişəm xuda ilə bayram tutam özüm,  
 Azər elim bu ölkə də damad olan günü.  
   
 Abbas İslamı Barız 1921 inci il əhər şəhərində ruhanı ayiləsində doğulmuş. İlk təhsilatını öz âlim 
və ruhanı atasından almış. Abbas Barız, atasının yanında, mədrəsədə təhsil alan uşaqların ən 
qabaqcıllarından biri olub. Dini təhsillə yanaşı klassik və müasir fars və ərəb ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndələrinin əsərləriylə tanış olub, onları oxuyub. Daha sonra mıəllimlik etmişdir... 
Bu neçə sətir tir bütün ınsanların həyat naməsidə yazıla bilən sətirlərdi. ancaq insanlarda varkı, 
olların həyatı mürəkkəb ilə kağaza sığmaz. bəlkə bır əbədi xatirə olaraq ellərin, obaların, 
millətlərin, könül dönyasında yazılıb qalar Barız də belə insanlardan biridir. Deməli nə qədərki, 
şeir var, qəzəl var, saz var, aşiq var, muğam var Barız də var.  
   
 Bu könüllər dünyasında yaşayb qalan Barız kimdir?   
   
 O bir el şairidir, sevgi, məhəbbət şairidir, qeyrət, şərafət, millət şairidir, o gözəllik təbiyət şairidir. 
onun fikir dünyasından axıb gələn qəzəllər, quşmalar, gəraylılar, beşliklər və başqa şeirlər 
əsrimizin ehtıyacından doğan bir ehtıyacdır. Onun şeirləri elimizin, dilimizin bugünkü dünyada 
acıyan yarasından axan qandı, nalədi, siziltidi, nərədi, fəryaddi.  »Bariz« bir aşiq di vətən, millət, 
gözəllik, təbiyət, azadlıq aşiqidi.  
   
 EŞQ VƏ BARIZ   
 Çoxlu şairlərdə olduğu kimi Barız’ındə ilk yaradıcılıq yolu eşq ilə başlanır. biz onun lırıkasında 
bir sinəsi dağlı, uzun ıllər yar həsrəti çəkmiş, yar dərdı çəkmiş bir aşiqi görürük. Bununla belə 
Barız aşqı ınsanı kamala çatdıran ənsurların bir inci si bilir:  
  
 Sal ələ əksır-i eşqi kımıya əfsanədir,  
 Eşqisiz insan yetişməz məqsəd ü məvasına.  
  
 Eşqə münkürdü dedim bırpara vicdanı danan,  
 Dedi: heç kəs dana bilməz əgər insan olsa.  
  
Barız daha fəryad eləmə eşq qəmindən,  
 Eşqin səni bu cərgəy-i əbdalə salıbdır.  
  
 VƏTƏN VƏ BARIZ 
 Barız’ın əsərlərində hər hansı qalibdə olursa olsun çox az şeir tapılar ki, onda vətən eşqi, vətən 
məhəbbəti, vətən adı, olmasın. Vətənin abadlığı, azadlığı onun önəmli diləklərindəndir. o vətən 
yolunda ölməgi ən şərəfli ölüm bilir:  
  
 Yanmazdı bu bəlalı könül nar-i həsrətə,  
 Görsəydi bu ölkəni abad olan günü.  
  
 Əhd etmişəm xuda ilə bayram tutam özüm,  
 Azər elim bu ölkədə damad olan günü.  
  
 Nəfsimin izzətini saxlamışam səbrim ilə,  
 Elimi, ölkəmi dönya malına satmamışam.  
  
Barız’ın vətən üçün deyilən şerlərinin bir neçəsinin ünvanı:  
 Odlu dıyarı, ana yurdum, can bağçası, şəhriyar ölkəsi, vətənimdir, vətəndir, yurdumuz, bu yurdun, 
vətən, vətən məhəbbəti, azərbaycan və . . .  
 
 AZADLIQ VƏ BARIZ: 
 Bariz doğuşdan hürriyəti sevən bir el şairidi, o zülmün, sitəmin, həqsizliğin bir dönməz 
düşmənidir. Onun şerlərində vətən azadlığı, məllət, dil, mədəniyət azadlığı unudulmaz söz 
ifadəsidir.  
O insanların öz qanunu haqqlarına çatmasını ürəkdən istəyən şairdi. o bir quşunda qəfsdə qalmasın 
istə mir: 
 
Haqqsızlığın əsırı görndə cəmaətı, 
Başdan əyağə nifrət ü üsyan olur könül. 
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Zor qəbul eyləmərəm zor deyənin düşməniyəm, 
Doğulan gündə doğubdur anam azadə məni. 
 
Xəlqimin haqq danışan şairi, kəskin diliyəm, 
Xəlqə düşməndi o cahıl ki sanar sadə məni. 
 
Zor deyənlər qolu qıssalmadadı hey günü- gündən, 
Mehrəbanlıqdadı hər zad nə verərlər zora bülbül. 
 
Məndə yox hiss-i  təməlülq birinin mədhin edm, 
Yazmağa həq sözünü zərrə qədər arım yox. 
 
Mən əli şiəsiyəm zülmü qəbul eyləmərəm, 
Zor deyənlə odur bir daha rəftarım yox. 
 
Mən azadlıq gülüyəm qanla veriblər mənə su, 
Hərzə quşlar doulanan bağçada gülzarım yox. 
 
Zülmün qalasın yixdi yerə gözyaşı xəlqin, 
Yüz il gəzəsən bir belə tufan ələ düşməz. 
 
DİL VƏ KÜLTÜR 
Şair doğma ana dilinə, öz milli kültürünə dərindən bağlıdır. o bu dilə inanaraq dedigi şeirləri 
əsasaən bu dildə yazır. Bariz fars dilində də gözəl şeir demək qudrətinə malikdir: 
 
İstər ana dilində sözün xəlqinə desin, 
Özgə dilin deyəndə pəşıman olur könül. 
 
Mədəniyət tükənib get-gedə dildə tüknir, 
Mən hələ indi ana dildə bəyan axtarıram. 
 
Tuta milliyət adı kimsə özün darda görər, 
Mən “qaçaq” bu adı ay məşdi haçan axtarıram. 
 
Öz şanli xəlqimin mənm axr ürək dili, 
Hər yanda var döşüncəli insan tanır məni. 
 
Öz dilinə dil aça hər bir uşaq, 
Bağlı dodaq gül kimi xəndan ola. 
 
Həm oxuya həmdə yaza öz dilin, 
Özdili öz dərdinə dərman ola. 
 
TƏBİƏT VƏ BARİZ: 
Barız, təbiətın daha doğrusu azər elinin onunla belə Qaradağın tabiıətinin doğma bir evladıdır. O 
təbiətin vurğunu olduğundan şəhərin qondarma təarufatı ilə sazışa bilmir o şəhərdə darıxır qərib 
olur. niyə ki, şəhərdə çeşidli haqqsızlığı, nabərabərlıgı, zorakılıqları görür: 
 
Sən bu şəhrin demə gaz kurladı birdən havasın, 
Zor deyənlərdə mühiti xəfəqan eylərmiş. 
 
Barız’in ilham aldığı güllər, çiçklər, dağlar, dərələr, sinəsi elli- obalı yaylaqlar şəhərdə yoxdur.  
Barız, ömrünün çoxu bu deyilən təbiy gözəlliklərlə sovuşub odurku, təbiət Bariz şerinin əsas 
qaynağina çevrilib o təbiət evladlarından olan başı dumanlı dağlara hərşeydən artıq bağlıdir 
yerində ona dağlar oğlu deyiblər. 
 
Dağda kəhlik oxuyur bağda xoş əlhan quşlar, 
Həyat eşqində olub cümlə qəzlxan quşlar. 
 
Dağ daş mənə behişt bərindən səfalı dir, 
Mən aşiqam bu kuh ü biyabanə getmrəm. 
 
Qoğası çuxdu şəhrin ver şəhri Şəhriyar’ə, 
Ol bir gözəl göyərçin gəl kəndə axşam - axşam. 
 
Təbiət aşiqıyəm çün odur mənim ürəgim, 

Gözəl vətən kimi bir can ü təndən ayrılmaz. 
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 Bülbül məni görən kimi cəh- cəh vurur oxur  
 Sən quşda dərkə bax ki, qəzəl xan tanır məni  
  
  Barız şerində canlı oxşatmalar, Təlmihlər, Məsəllər, Ustad namələr, və sayirə şeir ünsürları dərin 
bacarıqla ışlənıbdır. O milli Türk adlarından maraqlanaraq dərin mənalı təlmihlər yaradıbdır o 
adlardan:  
 Babək, Sətarxan, Koroğlu, Dədə qürqüd, Əsli Kərəm, Xan çoban sara, Qir at, Boz at, Çənlibel, 
dəlilər…   
 
 Sən Dəli, mən Dəli səslə gələ Koroğlumuzu,  
 Niyə birdə boğulaq nütfədə qoğa kimi biz.  
  
“ Boz at” üstündə  “Nəbi” şəklini divarə çəkib,  
 Qızlara dərs verib  “Hacər”-i dövran edəsən.  
  
  “ Kərm”yanıb kül olub nazlı  “ Əsli”yar yolunda,  
 Toy eyləyib sel içində gəlin  “ Sara”sı bu yurdun.  
  
 MƏSƏLLƏRDƏN:  
 Bu il ki, quş o ilki, quşa cik cik örgədir,  
 Ya rəbb məgər o olmaya nadan tanır məni.  
  
 Eşq nirusunu sal işə  Barız kı, diyər,  
  “ Gəlməsə zor qapıdan yan bacadan qaçmaz fən”.  
  
  “ Qocalan qız daynın boynunadır el deməli”,  
 Odu “Mirzadə” demişkən kürəkənsiz qaldıq.  
 
  “ Barz” şerində canlı nəsihətlərdə var ki, bu nəsihətlər 80ildən artıq ömür sürmüş bir ağ saqqalın 
müdrik və ağ saçlı ögüdləridir:  
  
 Qudrət əlində var nəqədər yaxşılıq elə,   
 Bir gün həman qudrəti dövran alar gedər.  
  
 Var gücüzlə çalışın dil sarı fərhngiz üçün,   
 Qocaman dağ kimi bu barədə siz möhkəm olun.  
   
 Təfriqə fikrin atın birligizi çox qoruyun,   
 Hamılıqca qovuşun bir birizə müdğəm olun.  
  
 Sadəlik, xalq dilinə yaxınlıq Barız şeirinin gözəlliklərindəndir. O şeir qalıblərimizin çoxunda öz 
söz demək bacarıqını sınayıb, və busınaqlardan üzü ağ, alnı açıq çıxıbdır. Özü demişkən:  
  
 Şeir aləmin kəmal məharətlə tey edib,  
 Qoşdum Gəraylı, Qoşmada yazdım, Məqalədə.  
  
 Çap olunmuş əsərləri:  
 1  - Gulhay rəngin(əlvan çiçəklər) farsca – türkcə şeirlər 2  - Tənz cüzvələr 3cild 3  - El 
dayağına səlam 4  - Qızıl qoş 5 - Yaslı savalan 6 – Nisgilli doyğular 7 - dövrü mətbuat da çap 
olan şeirləri  
 
 Yazımızın sonunda Barızlə ağız - ağıza verib deyirik:  
 
 Sən qaradağ oğlusan Barız dayan dağlar kimi,  
 Şəninə uymaz desən bi qədr ü müqdar olmuşam.  
 
Mirzadə - (1894-1924)—İran şairi 

  
  
 
 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
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 عباس بارز يريائل شاع

 سخاوت عزتی
 
 ،کؤنول نار حسرته یبوبالل يزداانمی

 .آباد اوالن گونو یبواؤلکه ن يديگؤرس

 ،توتام اؤزوم رامیبا لهیخدا ا شميائتم عهد

 .ونوبو اؤلکه ده داماد اوالن گ ميائل آذر
  

 یو روحان مياؤز عال ینيالتيتحص لکیدوغولموش . ا ندهيس لهیعا یروحان ندهیاهر شهر لیا ینجیا 1300« بارز» یاسالم عباس
. بو  رید شيلره علم اؤرگتمگه باشالم ئتمهی یئنیده ‹‹ آموزش وپرورش ›› سونرا  ندهياداره س‹‹   ایماالر›› اووللر  شيآلم ندانيآتاس

 لهیمرکب ا یاتيح نی، اولالر یوارک نسانالردای. آنجاق ا يرلرديسط لنيب الیازی دهينامه س اتيح نینسانالرین ابوتو رينئچه سط
ده بئله ‹‹ بارز ››  رقاال بيلیازی نداياسينو، کؤنول د نیلر للتي، م نی، اوباالر نیاوالراق ائللر رهيخاط يرابدي. بلکه ب غمازيکاغاذا س

 .ده وار‹‹ بارز ›› وار، موغام وار  قيوار ، عاش وار ، ساز وار ، غزل ، شعر ینه قدرک یئمه ل. د ریدیريب نسانالردانیا
  

 ر؟یمديقاالن بارز ک بیاشای نداياسينولر د بوکؤنول
  

. اونون  ریدیريشاع عتيطب کياو گؤزلل ر،یدیريشاع للتي، شرافت ، م رتي، غئ ریدیري، محبت شاع ی، سئوگ ریدیريائل شاع ريب او
 ريدوغان ب ندانياجيياحت نیزيمیشعرلر عصر رهیو سا کلري، بئشلالر یلیگلن غزللر، قوشماالر،گرا بيآخ ندانياسينود ريکيف

، نعره يد یلتیزي، سي، ناله د يآخان قاند ندانياراسی انييآج اداينوبوگونکو د نیزيميلی، د نیزيميلائ ي. اونون شعرلرریاجديياحت
 . يديقيعاش قي، آزادلعتي، طبکي، گؤزللللتيوطن، م يد قيعاش ريب «بارز ». يد ادی، فريد
  

 . و بارز عشق
  

 یس نهيس ريب ندايکاسیرياونون ل زي.بريباشالن لهیعشق ا ولوی قيليجیارادی لکیده ا« بارز»  یمياولدوغو ک رلردهيشاع چوخلو
کاماال  ینسانیا یعشق‹‹بارز››بونونال بئله گؤروروک. یقيعاش ريب شيچکم ياردردی ش،يچکم یحسرت اری للریا ،اوزونیداغل

 :ريليب یس ینجیا ريب نیعنصورالر رانیچاتد
 

 ،ریافسانه د ايميک یعشق رياله اکس سال

 .نايماواس و مقصد شمزيئتی نسانیا زيسيعشق
 

 ،دانان یوجدان رپارايب میمونکوردو دئد عشقه

 .اولسا نسانیاگر ا لمزيهئچ کس دانا ب :يدئد
 
 ندنيمه عشق غمه ائل ادیفر داها«بارز»

 ریبديابداله سال يبو جرگه  یسن نيعشق
 

 وطن وبارز

 ،يآد وطن ،یمحبت وطن ،یوطن عشق ،اوندایک الرياولورسا اولسون چوخ آز شعر تاپ بدهيقال یهر هانس ندهیاثرلر نی«بارز»
 :ريلياؤلوم ب یان شرفل یاؤلمگ ولوندای.او وطن ریندندیلکلرید یاونون اؤنمل یغي،آزادلیغيآبادل نيوطن .نياولماس

 
 ،کؤنول نار حسرته یبوبالل يزداانمی

 .آباد اوالن گونو یبواؤلکه ن يديگؤرس
 

 ،توتام اؤزوم رامیبا لهیخدا ا شميائتم عهد

 .بو اؤلکه ده داماد اوالن گونو ميائل آذر
 

 ،لهیا میصبر شاميساخالم ینيعزت نيمينفس

 .شاميامساتم نايمال ايدؤن یم اؤلکه ،یميائل
 

 : یعنوان نينينئچه س ريب نينیشعرلر لنييوطن اوچون دئ نیبارز

، وطن ، وطن  وردونی، بو  وردوموزی،  ری، وطن د رید مي، وطن یاولکه س اری، شهر ی، جان باغچاس وردومی، آنا  ارید اودلو 
 و . . . جانی، آذربا یمحبت

 آزادليق و بارز :

نيدیر . اونون شعرلرینده ين بير دؤنمز دوشمگتمين ، حقسيزلييئل شاعيریدي ، او ظولمون ، سیتی سئون بير اربارز دوغوشدان حور
 ملت، دیل، مدنيت آزادليقی اونودولماز سؤز ایفاده سی دیر. ،وطن آزادليقی

 ایسته مير : اوره کدن ایسته ین شاعيردي . او بير قوشوندا قفس ده قالماسين حاقالرینا چاتماسينی وین اوز قانوناو انسانالر
 

 ،رنده جماعتیؤين اسيري گغحاقسيزلي
 .نولؤباشدان ایاغه نيفرت و عصيان اولور ک
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 ،مييه نين دوشمنيئزور قبول ائيله مه رم زور د
 .دوغوالن گونده دوغوبدور آنام آزاده منی

 
 ،خلقيمين حق دانيشان شاعيري کسگين دیلييم

 .خلقه دوشمندي او جاهيل کی سانار ساده منی
 
 ،گوندن –سالمادادي هئی گونو يسنلر قولو قيئور دز

 .مهربانليقدادي هر زاد نه وئررلر زورا بولبول
 

 ،مبيرینين مدحين ائد تملق  سمنده یوخ حيس
 .زونو ذره قدر عاریم یوخؤیازماغا حق س

 
 ،رمشيعه سی یم ظولمو قبول ائيله مَ من علی

 .ا رفتاریم یوخهينلرله اودور بير دازور دئ
 

 ،م قانال وئریبلر منه سویَ وزادليق گولمن آ
 .هرزه قوشالر دوالنان باغچادا گولزاریم یوخ

 
 ،ز یاشی خلقينؤظولمون قاالسين یيخدي یئره گ

 .زگزه سن بير بئله طوفان اله دوشمَیوز ایل 
 
 دیل و فرهنگ 

ناناراق دئدیگی شعرلري اساساً بو دیلده یازیر . بارز ز ميللی کولتورونه دریندن باغليدیر . او بو دیله ایؤشاعير دوغما آنا دیلينه ، ا 
 زل شعر دئمک قدرتينه مالکدیر :ؤفارس دیلينده ده گ

 
 ،زون خلقينه دئسينؤر آنا دیلينده سایست 

 .ينده پشيمان اولور کؤنولئاؤزگه دیلين د
 

 ،نيرکگئده دیلده تو -نيب گئت مدنيت توکَ
 .من هله ایندي آنا دیلده بيان آختاریرام

 
 ردي کيمسه اؤزون داردا گؤرَ آتوتا ميلليت 

 .بو آدي آي مشدي هاچان آختاریرام« قاچاق » من 
 

 ،اؤز شانلی خلقيمين منم آخر اورک دیلی
 .هر یاندا وار دؤشونجه لی اینسان تانير منی

 
 ،اؤز دیلينه دیل آچا هربير اوشاق

 .باغلی دوداق گول کيمی خندان اوال
 

 ،زدیلينهم اوخویا همده یازا اؤ
 .اؤزدیلی اؤزدردینه درمان اوال

 
 بارز: و طبيعت

 طبيعتينين دوغما بير ائوالدیدیر.او طبيعتين وورغونو«قاراداغين»طبيعتين داها دوغروسو آذر ائلينين اونونال بئله«بارز»
شهرده چئشيدلی  کی، ده داریخير غریب اولور.نييهاروفاتی ایله سازیشا بيلميراوشهراولدوغوندان شهرین قوندارما تع

 ی،نابرابرليگی،زوراکيليقالري گؤرور:غحاققسيزلي
 

 سن بوشهرین دئمه گاز کورالدي بيردن هاواسين
 ين لرده محيطی خفقان ائلرميشئزور د

 
 عومرونون «بارز»شهرده یوخدور. اوبالی یایالقالر -ین الهام آلدیغی گوللر،چيچکلر،داغالر،دره لر،سينه سی ائللی«بارز»

ئييلن طبيعی گؤزلليکلرله سوووشب اودورکی،طبيعت بارز شعرینين اساس قایناغيناچئوریليب او طبيعت چوخو بو د
 ائوالدالریندان اوالن باشی دومانلی داغالرا هرشئی دن آرتيق باغلی دیر یئرینده اونا داغالر اوغلو دئيبلر.

لينی باشا دوشن بيراینسان.اونون شعرینده بارزین شعرینده طبيعت جانلی بير اینساندي شاعيریله سيرداش واونون دی
 اوتالرین، رصلنير،سوسور،دانيشير،قوشالر اینسانی تانيير،اونونال بيرگه اوخویور.يداغالر گولور،آغالیر،داریخير،ح

 لري،دیللري،دویغوالري،دؤشونجه لري سشعرلرینده اؤزل ر نگلري،حس«بارز»یاغيشين،بولودون،گونشين... سوالرین،
 بو یاالنچيالر عصرینده دوزلوک وصداقت لري وار: ئی دن آرتيقواردیر.هر ش
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 ،داغدا کهليک اوخویور باغدا خوش الحان قوشالر

 .وان قوشالرخشقينده اولوب جمله غزلعحيات 
 

 ،داغ داش منه بئهيشت بریندن صفالی دیر
 .من عاشيقام بو کوه وبيابانه گئتمرم

 
 ه،«شهریار»غوغاسی چوخدو شهرین وئرشهري 

 .آخشام-اول بير گؤزل گؤیرچين گل کنده آخشام
 

 ،طبيعت عاشيقييام چون اودور منيم اورگيم
 .گؤزل وطن کيمی بير جان وتندن آیریلماز

 
 بلبل منی گؤرن کيمی جه جه وورور اوخور

 سن قوشدا درکه باخ کی،غزل خوان تانير منی
 
او مللی   امه لر،وسایره شعر عونصورالري درین باجاریقال ایشلنيبدیر.شعرینده جانلی اوخشاتماالر ،تلميح لر،مثللر،اوستاد ن«بارز»

 آدالریندان ماراقالناراق درین معنالی تلميح لر یارادیبدیر او آدالردان: تورک
  …دليلر چنلی بئل، بوزآت، قير آت، خان چوبان سارا، اصلی کرم، ده ده قورقود، ستارخان،کوراوغلو، بابک،

 له کوراوغلوموزوسن دلی من دلی سسله گ
 نييه بيرده بوغوالق نطفه ده غوغا کيمی بيز

 
 شکلينی دیواره چکيب«نبی»اوستونده «بوز آت»

 دؤوران ائده سن«هاجر»قيزالرا درس وئریب 
 
 یار یولوندا«اصلی»یانيب کول اولوب نازلی «کرم»

 سی بو یوردون«سارا»توي ائيله یيب سئل ایچينده گلين
 

 : مثل لردن
 ایلکی،قوشا جيک جيک اؤرگه دیر ش اوبوایل کی،قو

 یارب مگراو اولمایا نادان تانير منی
 

 کی،دیير«بارز»عشق نيروسينی سال ایشه 
 «گلمه سه زور قاپيدان یان باجادان قاچماز فن»
 
 «قوجاالن قيز داینين بوینونادیر ائل دئمه لی»

 اودو ميرزاده دئميشکن کوره کن سيز قالدیق
ایل دن آرتيق عومور سورموش بير آغ ساققالين مودریک وآغ 80صيحت لرده وار کی،بو نصيحت لرشعرینده جانلی ن«بارز»

 ساچلی اؤگودلریدیر:
 

  قدرت الينده وار نقدر یاخشيليق ائله
 همان قدرتی دؤوران آالر گئدرگون بير 

 
  وار گوجوزله چاليشين دیل ساري فرهنگيز اوچون

 اولونقوجامان داغ کيمی بوباره ده سيز محکم 
  

  تفریقه فکرین آتين بيرليگيزي چوخ قورویون
 هامی ليقجا قوووشون بير بيریزه مدغم اولون

 
شعرینين گؤزلليک لریندندیر.او شعر قاليب لرینميزین چوخوندا اؤز سؤز دئمک «بارز»ساده ليک،خالق دیلينه یاخينليق

 اؤزو دئميشکن:باجاریقينی سينایب،وبوسيناقالردان اؤزو آغ،آلنی آچيق چيخيبدیر.
 

 شعر عالمين کمال مهارتله طئی ائدیب
 قوشدوم گرایلی،قوشمادا یازدیم،مقاله ده

 
 چاپ اولموش اثرلري:

دؤورو  -7نيسگيللی دویغوالر  -6  یاسلی ساواالن5قيزیل قوش -4ائل دایاقينا ساالم -3جلد  3طنز جزولر-2گلهاي رنگين-1
 مطبوعات دا چاپ اوالن شعرلري

 آغيزا وئریب دئيریک:-نوندا بارزله آغيزیازیميزین سو
 دایان داغالر کيمی«بارز»سن قارا داغ اوغلوسان 

 شانينه اویماز دئسن بی قدر ومقدار اولموشام
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ÖMRÜM-GÜNÜM 
 

Xəyalə Sevil 
 
Ağladım, gözyaşım son sözüm oldu, 

Bu tale nə yaman tərs düzüm oldu. 

Sənin məndən sonra bir qızın oldu, 

Mənim səndən sonra heç... Ömrüm-günüm 

 

Ötdü yığın-yığın dərd ürəyimdən, 

Bu sənsiz, bu yalqız, pərt ürəyimdən. 

Kimlər keçmədi ki, yurd ürəyimdən 

Tək sən qalan oldun, keç, ömrüm- günüm. 

 

Bu eşqin ağrıyan yeriyəm, nəyəm? 

Mən sənsiz dəlinin biriyəm, nəyəm? 

Bilmirəm ölüyəm, diriyəm, nəyəm? 

Məni görən olsan, seç, ömrüm-günüm. 
 

 گونوم-مرومؤع
 

 سئویل   خياله
 

 آغالدیم، گؤز یاشيم سون سؤزوم اولدو، 
 بو طالع نه یامان ترس دوزوم اولدو. 

 سنين مندن سونرا بير قيزین اولدو، 
  .گونوم-مرومؤمنيم سندن سونرا هئچ... ع

 
 یيغين درد اورگيمدن، -اؤتدو یيغين

 بو سنسيز، بو یالقيز، پرت اورگيمدن. 
 ورد اورگيمدن دي کی، یکيملر کئچمه

 گونوم.  -مرومؤتک سن قاالن اولدون، کئچ، ع
 

 یم؟ ه بو عشقين آغریيان یئریيم، نَ
 یم؟ ه نين بيریيم، نَمن سنسيز دلی

 یم؟ ه بيلميرم اؤلویم، دیریيم، نَ
 گونوم.-مرومؤمنی گؤرن اولسان، سئچ، ع

 
 

OLMAZ, OLMAZ 
 

Haci Loğman Məhəmmədoğlu 
 
Hərənin bir cürə bəxti qaradı,  

Mənim kimi bəxti kəm olmaz, olmaz. 

O qədər verdiki dərd üstdən dərdi  

Nə qədər toplasam cəm olmaz, olmaz. 

 

Nə bağdan yarıdım, nə də barından,  

Utandım adımdan, susdum arımdan,  

Nə qədər olsa da dünya varından, 

Bu zülmət dünyama şəm olmaz, olmaz. 

 

Bu həyat əzəldən belədi, Loğman,  

Sərvət günahlara şələdi, Loğman,  

Dünya dərdi, qəmdi, nalədi, Loğman, 

Bircə o dünyada qəm olmaz, olmaz. 

 
 اولماز، اولماز

 
  حاجی لغمان محمد اوغلو

 
 نين بير جوره بختی قارادي،  هره

 منيم کيمی بختی کم اولماز، اولماز. 
   ،او قدر وئردیکی درد اوستدن دردي
 ..  نه قدر توپالسام جمع اولماز، اولماز

 
 نه باغدان یاریدیم، نه ده باریندان،  

 ریمدان،  عااوتاندیم آدیمدان، سوسدوم 
 نه قدر اولسا دا دونيا واریندان، 

 اولماز، اولماز...  عبو ظلمت دونياما شم
 

 غمان،  دي، لبو حيات ازلدن بئله
 غمان،  دي، لثروت گوناهالرا شله

 غمان، دي، لمدي، نالهغدونيا دردي، 
 م اولماز، اولماز.غه او دونيادا بيرج

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029153715563&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCDrv6qYAanrV3kXIaNJqm13u5WZEUIpvBNPhW382Cc6tjugMpKOnZbukS8OUUXfa0BFU8CqEl9zJxl&hc_ref=ARQsOzGmg3SCuNgZyQX-qasCR9XQTTD-61sYr6dZC-gkIuXdnpMhRWR1sPCNY_MZmnE&fref=nf
https://www.facebook.com/hacilogman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCoOzajNajHcjyoipVs4ajTxfXs6TUKi-Lvt8A1vUcfghci9wa5KE-MvntjwpSw6-knOK0Q0idS44ds&hc_ref=ARTlA4Tc94nptfFqpyT8V4BqMuP6QCGo9Qkfc9GKrbW17U03V1uatUUo7G4cXXhRGpY
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ŞEİR  
 

Məsud İslamı  
  
Nə cur düşünürsən şeir deyil  
Düşünə bilmədiklərindir şeirlər  
Sən orda labıların əsiri  
Mən burda  
Düşüncələrin,  
Bu şerin sonu dəhşətdir dostum!  
Yaz, sətirləri qaralt…  
Ağ sayfalar qara günləri daşıyır  
Yaz, qaralsın kağazların sinəsı  
Şeir doğulsun fikirimin şüalarından  
Tanrıdan şair çıxmaz…  
Batımdan badımcan,  
Yaz, canım qaralsın, can tapsın şeirlərim  
Kələmələr qovala qaşdı oynasınlar  
Qələmim intihar eləsin…  
Yaz şeirlər bağırsınlar  
Burda bir qələm darda qalib bağırır!  
Sən bir yol şeir yazıbsan  
Mən min ildi şeir yazılıram  
Yazşərlrını…  
Yaz  
Gənclər barmaqlarımı oxusunlar,  
Şairlər əllrimi.  

  
 

 شعر
 یمسعود اسالم

 
 لييجور دوشونورسن شعر دئ نه

 شعرلر ریندیکلریدلمهيب دوشونه
 يرياس نیالریاوردا الب سن
 بوردا من
 ن،یلرشونجهدو
 !دوستوم ریدسونو دهشت نیشعر بو
 …قارالت يرلريسط از،ی

 ريييداش يقارا گونلر فاالریصا آغ
 یسنهيس نیکاغازالر نيقارالس از،ی

 ندانیشعاالر نيمیريکيدوغولسون ف شعر

 …خمازيچ ريشاع دانيتانر
 مجان،یباد دانميبات
 میشعرلر نيجان تاپس ن،يقارالس ميجان از،ی

 نالريناسیاو يقاشد ووااللرقکلمه

 …نيسائله حارينتیا ميقلم
 نالريرسيشعرلر باغ ازی

 !ریريباغ بيقلم داردا قال ريب بوردا
 بسانیازیشعر  ولی ريب سن
 راميلیازیشعر  يلدیا نيم من

 …ینیازشعرلری
 ازی

 اوخوسونالر،یمیبارماقالر لرگنج
 .یمیاللر رلريشاع

QARTAL 
Davud Əhəri  

  
Çoxdandır çəkilib duman  
...  
Bir qartal qanadların açıb, səs sızcə üzür, suzur 
səmada gah enirgah ucalır.  
qorxu, qorxu yağır sıldırım qayalara, uca-uca 
dağlara, yaamaclara, gen - gen dərə lərə. qorxu 
çay olur axır gedir yaxın lara uzaqlara...  
  
Qaladan baxırdım qartala!  
  
axşam çağı qə fə də babk adlı balaca-qaraca 
oğlan çaynıkdən çay suzur deyir:  
- əfşin əfəndi buyurun, çay, qartal nəşan!  
mən suyuq çayımı içirəm. sən də, o da. Mən 
qorxuram, sən qorxursan, o daqurxur. Sonra 
hər kəs qorxa-qorxa yalnız gedir evinə!  
gecə qaranlıqda şəhəri get bə get ağ duman 
bürüyür. uzaqlardan bir yalqızqurd olayır. 
şəhərəkökündən titrəyib üşüyür!  
  
Səhər hər yerdə ağır -ağ qar görünür. şəhərin 
səmasında səs sızcə bir qartal suzur. ağır 
kölgəsi şəhərin hər bir yerini gəzir. 
atuşgələrdən qorxaq ənsanların gözləri onu izlə 
yir. Daha kimsə çıxmayır dışara! Hamı üşüyür, 
üşüyür. Belə bir şəhər üşüyürsə də dərin- dərin 
düşünür...  

 
 قارتال

 
 اهري داود

 
 دومان چکيليب چوخداندیر

... 
 اوزور، سوزور سيزجه سس ، آچيب قانادالرین قارتال بير

 .اوجالير ائنيرگاه گاه.سمادا
 داغالرا، اوجا-اوجا قایاالرا، سيلدیریم یاغير رخوقورخو،قو
 آخير اولور چاي قورخو .دره لره گئن - گئن، یااماجالرا

 ...اوزاقالرا الرا یاخين گئدیر
 

 ! قارتاال باخيردیم قاالدان
 

 اوغالن قاراجا-باالجا آدلی بابک ده فه قه چاغی آخشام
 :دئيير سوزور چاي چاینيکدن

 !نشان قارتال، چاي، نبویورو افندي افشين -
، قورخورام من .دا او ،ده سن. ایچيرم چایيمی سویوق من
-قورخا کس هر سونرا .داقورخور او،  قورخورسان سن

 !ائوینه گئدیر یالنيز قورخا
 دومان آغ گئت به گئت شهري قارانليقدا گئجه

 شهرکؤکوندن. اوالیير یالقيزقورد بير اوزاقالردان.بورویور
 !وراوشوی یيب تيتره

 
 سس سماسيندا شهرین.گؤرونور قار آغ– آغير یئرده هر سحر

 بير هر شهرین سی کؤلگه آغير.سوزور بير قارتال سيزجه
 اونو گؤزلري انسانالرین لردن قورخاق آتوشگه. گزیر یئرینی

، هامی اوشویور! دیشارا چيخمایير کيمسه داها. یير ایزله
 درین -درین ده اوشویورسه شهر بير بئله. اوشویور
 ...دوشونور
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ZALIM  
 

Nazim Yaquboğlu  
 
Sən hardan biləsən nədir məhəbbə, 
Sən hələ sevgidə naşısan, zalım. 
Mən dedim ömrümə yaz gətirərsən, 
Ömrümün payızı, qışısan, zalım. 
 
Səni sevən gündən əriyir bu can, 
Yetiş harayıma, bir halıma yan. 
Sən mənim qəlbimdən axan qara qan, 
Sən mənim gözümün yaşısan, zalım. 
 
Bir üzün xeyirdir, bir üzün şərdi, 
Öldürmə uğrunda can verən mərdi. 
Yaralı qəlbimin sağalmaz dərdih, 
Bəlalı başımın daşısan, zalım. 
 
Naziməm, eşqindən gültək solmuşam, 
Bu eşqin önündə aciz qalmışam. 
Neyləyim, mən sənə əsir olmuşam, 
Bütün gözəllərin başısan, zalım. 

 
 

 ظالم
 وغلو  ا قوبعيم یظنا
 

 سن نه دیر محبت، سن هاردان بيله
 . سن هله سئوگيده ناشيسان ، ظالم

 ، مرومه یاز گتيررسنؤمن دئدیم ع
 . مرومون پایيزي ، قيشيسان ، ظالمؤع
 

 ،  گوندن اریير بو جانسنی سئون 
 یئتيش هارایيما ، بير حاليما یان. 

 ، سن منيم قلبيمدن آخان قارا قان
 . سن منيم گؤزومون یاشيسان ، ظالم

 
 ، اوزون خئييردیر ، بير اوزون شرديبير 

 . اؤلدورمه اوغروندا جان وئرن مردي
 ، یارالی قلبيمين ساغالماز دردیه
 . باللی باشيمين داشيسان ، ظالم

 
 ، تک سولموشام يمم ، عشقيندن گولظنا

 . اؤنونده عاجيز قالميشامبو عشقين 
 ،  یيم ، من سنه اسير اولموشامئيلهن

 . بوتون گؤزللرین باشيسان ، ظالم
 
 

 

BƏNÖVŞƏ 
 

Eldar Muğanlı 
 

Yumul bənövşəm yumul(nusrət kəsəmənli) 
 
Ay ömrümün bənövşəsi 
Yumulma gurbanin olum! 
Bəndə düşər yaz həvəsi 
Yumulma gurbanin olum! 
 
Səndən mənə pay duşubdur, 
il duşubdur, ay duşubdur, 
Könlüm yaman uşuyubdur, 
Yumulma gurbanin olum! 
 
Dözümünü dillərə yay, 
Qəribsəmiş ellərə yay, 
Sabahkı nəsillərə yay, 
Yumulma gurbanin olum! 
 
Dunum, bugunum səndədir, 
Yasım, duyunum səndədir, 
Mın bir dılək sinəndədir, 
Yumulma gurbanin olum! 
 
Muğanlı"yam həyatım sən", 
Yolumu gözləyir vətən, 
Hələ mənim gərəyimsən, 
Yumulma gurbanin olum! 
 
 

 بنؤوشه
  ئلدار موغانلیا

 
 (رت کسمنلیصيومول بنؤوشم يومول)ن

 
  ،سیمرومون بنؤوشهؤآي ع

 ربانين اولوم! قویومولما 
  ،بنده دوشر یاز هوسی

 ربانين اولوم! قویومولما 
 

 سندن منه پاي دوشوبدور، 
 ایل دوشوبدور، آي دوشوبدور، 

 کؤنلوم یامان اوشویوبدور، 
 ربانين اولوم! قویومولما 

 
 دؤزومونو دیللره یاي، 

 ميش  ائللره یاي، قریبس
 کی نسيللره یاي،  صاباح

 ربانين اولوم! قویومولما 
 

 دیر، نوم سندهقودونوم ، بو
 دیر، یاسيم، دویونوم سنده
 دیر، مين بير دیلک سيننده

 ربانين اولوم! قویومولما 
 

 ، "یام حياتيم سن"موغانلی
 یير وطن، یولومو گؤزله

 گرگيمسن،  هله منيم
 ربانين اولوم! قویومولما 
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BELƏ GETSƏN 
 

Səyyad Ziyadpur 
 
Belə getsən qayıtmağa, 
Daha yolun olmayacaq. 
Naz matahın bol satmağa, 
Baha yolun olmayacaq. 
 
Əyər belə köçsə köçün, 
Ağlayacaq mənim üçün! 
O buz qəlbin için_için! 
Aha yolun olmayacaq. 
 
Sən səyyadı atsan bu dəm, 
İnadımla çevriləcəm, 
Sarayımda insafı kəm- 
Şaha yolun olmayacaq. 

    
 بئله گئتسن

 
 ادپوریادزيص

 
 ،تماغایگئتسن، قا بئله

 .اجاقیاولما ولونی اهدا

 ،بول ساتماغا نينازماطاح

 .اجاقیاولما ولونی باها

  
 

 ،نبئله کؤچسه کؤچو اگر

 !اوچون ميمن اجاقييآغل

 !نيچیا _نيچیا نيبوز قلب او

 .اجاقیاولما ولونی آها

 
 ،آتسان بودم ياديص سن

 ،جملَیچئور مالیناديع

 کم ـ ینصافیا مدایسارا

 .اجاقیاولما ولونیشاها

 
 

 

ÇEVRE 

 

Mahmut Bıyıklı 

 

Etrafı sarılmış hayatlar yaşıyoruz, 
Partiler Mitingler kol kola yürüyüşler. 
Televizyonda tartışmacı arkadaşlar, 
Yutubda rengârenk din anlatıcıları. 
 
Mantı yaptım diyor vatsapta annem, 
Fotoğraf paylaşıyor mukabeleden. 
Babamsa tek taşa dönüyor okeyde, 
Yorgun zihni milli mücadeleden. 
 
Düğün yeri için sıkıştırıyor nişanlım, 
Beş yıldızlı otelde evlenmiş kuzeni. 
Bir yıldız eksilse kızılca kıyamet, 
Kır bahçeleri mahzun çiçekler demet. 
 
Yine sürüden ayrılanı kapan kurtla, 
Korkutup durma beni nolur şeyhim. 
Kalbimin sesi şimdi çık dağlara diyor, 
Çevrem genişledikçe daralıyor içim. 
 

 هچئور
 
 يکلی بي دموحم
 
 ز، ییيراایاتالر یاشحرافی ساریلميش طا

 ر. وال یورویوشلقول قر پارتيلر ميتينگل
 اداشالر، ختئلئویزیوندا تارتيشماجی آر

 نک دین آنالتيجيالري. رانگیوتوبدا ر
 

 م، اا آنندر واتساپيئمانتی یاپتيم د
 ن. ده ابلقر موراف پایالشيگفوتو

 ، هر اوکئيدبابامسا تک تاشا دؤنو
 ن. ده له للی موجادی ميهنئون زغیور

 
 ر نيشانليم، یریديشخدوغون یئري ایچين سي

 نی. ه نميش کوزائول هاوتئلد وزلولداوبئش 
 ت، ييامقيزیلجا ق هيلسکسز اولداوبير 

 ت. زون چيچکلر دمحري مالاچخير باق
 
 ورتال، قاپان قن آیریالنی سورود هنئی
 يم. خنی نولور شئيمدورما  بودوخورق
 ر، ييئداغالرا د خيمدي چيسی شن سلبيميق

 ر ایچيم. داراليي جهدیکم گئنيشله چئور
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KÖHNƏ QAPI  

 

Vuqar Mürsəlov(Vuqar Ozan) 

 

Kimlər açdı kimlər örtdü,  

Kim girməyib yandan ötdü. 

Ürək edib girmədi kim  

Bir üzündə gözlədi kim.  

 

Kimlər üçün darıxmadın,  

Heç içəri buraxmadın,  

Sən heç özündən çıxmadın,  

Döydü gələn gedən səni.  

 

Səni döyüb qaçan kimdi,  

Səni açan varmı indi? 

Taqqıltilar sözlərinmi  

Duydum səni köhnə qapı.  

 

Dəstəyində qırıq qırıq,  

Biz səni daha açmırıq,  

Səsin gələndə qaçmırıq,  

Sən bağlısan köhnə qapı.  

 

Sən bağlısan köhnə qapı-  

Hər səsə hər bir kölgəyə.  

Sən haqlısan köhnə qapı-  

Açılma doğma özgəyə.  

 

Nə çevrənə sarılmısan,  

Köhnəlmisən sarsılmısan!  

Hətta bəlkə yarılmısan  

Bilməyiblər köhnə qapı.  

 

Sən görmüsən xəlvətləri,  

Sən duymusan qeybətləri,  

Sən bildiyin söhbətləri  

Bilməyiblər köhnə qapı.  

 

 کؤهنه قاپی  
 

 لوو)ووقار اوزان( سووقار مور

 

 کیملر آچدی کیملر اؤرتدو،  

   .اؤتدوییب یاندان کیم گیرمه

 دی کیم  اورک ائدیب گیرمه

 دی کیم.  بیر اوزونده گؤزله

 

 کیملر اوچون داریخمادین،  

 هئچ ایچری بوراخمادین،  

 سن هئچ اؤزوندن چیخمادین،  

   .دؤیدو گلن گئدن سنی

 

 سنی دؤیوب قاچان کیمدی،  

 سنی آچان وارمی ایندی؟ 

 تاققیلتیالر سؤزلرینمی  

 ی.  دویدوم سنی کؤهنه قاپ

 

 یینده قیریق قیریق،  دسته

 بیز سنی داها آچمیریق،  

 سسین گلنده قاچمیریق،  

 سن باغلیسان کؤهنه قاپی.  

 

   -سن باغلیسان کؤهنه قاپی

   .یههر سسه هر بیر کؤلگه

   -سن حاقلیسان کؤهنه قاپی

 یه.  آچیلما دوغما اؤزگه

 

 نه چئورنه ساریلمیسان،  

   کؤهنلمیسن سارسیلمیسان!

 حتی بلکه یاریلمیسان  

 ییبلر کؤهنه قاپی.  بیلمه

 

 سن گؤرموسن خلوتلری،  

 ئیبتلری،  غسن دویموسان 

 سن بیلدیگین صؤحبتلری  

 ییبلر کؤهنه قاپی.  بیلمه
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YAZILI SEYGİ  

 

 Məhmud Yardım Sadiqi 

(Əfğanıstan)  

 

Delbərim küyndə mən, qurban edip can və təni,  

Leyli u şirin ilən, hərgez bilə tutmaz səni.  

  

Leyli ü şirin laram, fərhad ü qeyslər aşığı,  

Yenəsən fərhadlara, şah seçilən bilsən məni.  

  

Gicə gündiz dalarıp, ayrılmasam olma məlul,  

Eşiginda it olıp, qoruq lasam delbər səni.  

  

Bəkçisız bağ görmədım mən yer yözinda ta hənuz,  

Bağını gölzər edər mən, alsanız bağban məni.  

  

Sən ki bir nazik bədən, gül yaxşı bir nazənın,  

Aşığı yaxmaq üçün etdin müdama fişni. (estayl) 

  

Bir olıp girdik ikimiz sevgi bəhrınə gölüp,  

Gördiniz mi? zərə çomman su yözində axnı.  

  

Bolmadıq ğərq delbərim, küp dalı tolqunlar görüp,  

Etmə heyrət biz bilən, bardır xudanin baqnı.  

  

Sən mana delbər olıp, etdin vəfa ey delbərim,  

Bülbül ü gül bir olup, ğorsaq ikimiz gülşəni.  

  

Öylə gülşən də əcəb, pəntiq açar gül lalələr,  

Mürsəl ü sünbül bolup, həmrahlıq etsə susəni.  

  

Adını mən tutmadım, şərm ü həya dan iş alip,  

Mən səni şəhzadə sdeçdim, göyə qoydum suxəni.  

  

Gövhər içrə gizli qalar bilsənız dürr yətim,  

Etdi məşhur aləm içrə, gizli qalan dürr, məni.  

  

Yardmın aşiq lığı, hǝqqdən gəlibdir bilsəniz,  

Vǝslinə yətmək ligi, təqdirə yazdı ol ğəni.  

  

 
 

 یگیسؤ یتليازغی
 

 یصادق اردمی محمود
 )افغانستان(

 
 

 یجان و تن پیمن، قربان اد نگدهیکو میدلبر
 ینهرگز دنگاپ بولماز س لن،يب نیريو ش یليل

 
 یغيالر عاش سيالرام، فرهاد و ق نیريو ش یليل
 یمن لسنگيب نگیالدیسن فرهاد الرا، شاه سا ونهی

 
 بولما ملول لماسامیریآ پ،یداالر زیگوند جهيگ
 یغوروغ السام دلبر سن پ،يبول تیا ندايگيشیا

 
 تا هنوز ندایؤزی ریمن  میباغ گورماد زيس یبکچ
 یباغ بان من زيگلزار اده ر من، آلسانگ ینگيباغ
 

 نينازن رينازک بدن، گل اونگات ب ريکه ب سن
 یشنيمداما ف نگیاتد نياوچ اقماقی یغيعاش
 

 پيگول نایبحر یگیسؤ زيم یکیا کیرديگ پيبول ريب
 یآقن ندایؤزیذره چوممان سوو  ؟یم زينگیگؤرد

 
 پیتولقون الر گؤر یکوپ دال م،یغرق دلبر قیبولماد

 یباقن نگيخدا ن ریبار د لن،يب زيب رتيح اتمه
 

 میدلبر يوفا ا نگیاتد پ،يمانگا دلبر بول سن
 یگلشن زيم یکیغورساق ا پ،يبول ريو گل ب بلبل

 
 دوار گل الله الر قيگلشن دا عجب، پنت لهیاو

 یاتسا سوسن قيهمراه ل پ،يو سنبل بول مرسل
 

 پيآل شیدان ا ايشرم و ح م،یمن توتماد ینگیآد
 یسخن میدیغوگؤگه  الپ،یشهزاده سا یسن من
 

 ميتیدُرِّ  زيلسانگيغاالر ب یزليگ چرایا گوهر
 یغالن دُر، من یزليگ چرا،یمشهور عالم ا ياتد
 
 زيلسنگيب رید پيحق دان گل ،یغيعاشق ل نگياردمی

 یاول غن يازدی رهیتقد ،یگيل تمکی نايوصل
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KAÇIRMA GÖZLERİN... 
 

Sezai Çiçek 

 
Kaçırma gözlerin yaban değilim, 
Çağlayıp coşsam da hiç sel olmadım. 
Dalımdan koparma ben gül değilim, 
Harcayıp da gitme hiç pul olmadım. 
 
Çiçektim köklerim toprakta kalmış, 
Bahçivan boynumu kırıp da almış, 
Buket yapıp yine o yare salmış, 
Tepeleyip geçme hiç yol olmadım. 
 
Gökyüzünde turna suda mahisin, 
Rüyamda görürdüm şimdi sahisin, 
Gönül sarrafısın sanki ahisin, 
Kapından da kovma hiç kul olmadım. 
 
Dünya bir salıncak bir gölge imiş, 
Düşlerim ıssızda pek bilge imiş, 
Çocuklar sevinçte bir halka imiş, 
Ormanın içinde hiç dal olmadım. 
 
Hayatı uzunca koridor sandım, 
Semada yıldızın aşkına yandım, 
Lalezar görmeden rengine kandım, 
Arının yanında hiç bal olmadım.. 
 

 ما گؤزلرین...اچيرق
 

 سزاي چيچک 
 
 يليم، گاچيرما گؤزلرین یابان دق

 جوشسام دا هيچ سئل اولمادیم.  بچاغالیي
 يليم، گن گول دموپارما قداليمدان 

 هيچ پول اولمادیم.  هتمئدا گ بارجایيخ
 

 الميش، قا قدریم توپرایم کؤکلدچيچک
 دا آلميش،  بيریق وان بوینومواچغبا

 سالميش،  هاو یار هنئت یاپيپ یبوک
 ئ هيچ یول اولمادیم. هگئچم بييله تپ
 

 ن، اورنا سودا ماهيسد هوزوندي اگؤ
 رویامدا گؤروردوم شيمدي ساهيسن، 

 ن، اسون سانکی آهااررافيسصؤنول ک
 ول اولمادیم. قووما هيچ قاپيندان دا ق
 

  ایميش، هبير گؤلگقدونيا بير سالينجا
 ایميش،  هک بيلگدوشلریم ایسسيزدا پ

 ا ایميش، قبير حال دهالر سئوینچقچوجو
 هيچ دال اولمادیم.  هاورمانين ایچيند

 
 ایاتی اوزونجا کوریدور ساندیم، ح
 یاندیم،  هينقشعن وزولداومادا س

 اندیم، ه قنگينزار گؤرمدن ره الل
 آرینين یانيندا هيچ بال اولمادیم.. 

 
 

BU SEVDA 

 
Yaşar ÖZDEN 

 

Başı yok sonu yok bir derde düştüm 

Çekiyorum bitmiyor ki bu sevda 

Bilmem bende ne aramış ne bulmuş 

Benden öte gitmiyor ki bu sevda 

 

Yıllar oldu kovalıyor ard arda   

Ömür bitti sevda aynı kararda 

Dağlar taşlar tüm mahlûkat yatarda 

Bende bir an yatmıyor ki bu sevda 

 

Zaman sıkıştırdı gönülse kaçtı 

Kalbim ortasında bir yara açtı 

Ben gibi zalime nereden düştü 

Şu hayatı tatmıyor ki bu sevda 

 

Yaşar Özden söylüyorsun sen neyi 

Boşa gitti garip gönül emeği 

Yakamdan asılmış vurur tekmeyi 

Hiç elimden tutmuyor ki bu sevda. 

 

 بو سئودا
  

 یاشار اؤزدن 
  

  ،ومددوش هبير درد خسونو یو خباشی یو
  .ر کی بو سئوداه یيبيتم يرم منچکي

  ،بولموش هآراميش ن هن هندمبيلمم 
  .ر کی بو سئوداه یيتمئگ هندن اؤتم
  

  ،ر آرد آردایيوواالقیللر اولدو 
  ،رارداقينی عي سئودا دعؤمور بيت

  ،ات یاتارداوقلختوم م اشالردداغالر 
  .ر کی بو سئوداایيبير آن یاتم هندم
  

  ،يداچق هؤنولسکیردي ديشخزامان سي
  ،يدلبيم اورتاسيندا بير یارا آچق
  ،وددن دوشه نر هظاليم کيمین م

  .یير کی بو سئودااشو حایاتی تاتم
  

  ،یاشار اؤزدن سؤیلویورسون سن نيی
  ،یيؤنول امَ ک بریغي دتئبوشا گ

  ،ییه امدان آسيلميش وورور تکمخیا
 ر کی بو سئودا. يیاهيچ اليمدن توتم
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SÖZ QİMTİNƏ  

 
 Qəmkeş Allahverdi 

 

Mən necə yaradım qiymətli sözlər,  

Axı sözdə getmir, söz qiymətinə,  

Zaman seçə bilmir yaxşını pis dən,  

Çox astar satılır üz qiymətinə,  

  

Ola mərhəməti haqq dıvan hanı,  

Ayıra bir - birdən yaxşı - yamanı,  

Veriblər nadana zəri - ziybanı,  

Alıb sata bilmir düz qiymətinə,  

  

Xəyalım ğəmlərdən heç olmur ayaz,  

Sınasan, qələmim, nə yarat, nə yaz,  

« Qəmkeş » gəl olağa çullama atlas,  

Onuda salacaq öz qiymətinə,  

 

 سؤز قيمتينه

 

 آهلل وئردي غمکئش
 

 من نئجه یارادیم قيمتلی سؤزلر،
 آخی سؤزده گئتمير، سؤز قيمتينه،

 زامان سئچه بيلمير یاخشينی پيس دن،
 چوخ آستار ساتيلير اوز قيمتينه،

 
 اوال مرحمتی حاقق دیوان هانی،

 یامانی، – یاخشی دن بير –آیيرا بير 
 ی،زیبان –وئریبلر نادانا زري 

 آليب ساتا بيلمير دوز قيمتينه،
 

 خياليم غملردن هئچ اولمور آیاز،
 سيناسان، قلميم، نه یارات، نه یاز،

 گل اوالغا چولالما اطالس،« غمکئش » 
 اونودا ساالجاق اؤز قيمتينه،

 

KEÇİR 

 
Valeh QOCA 

 

Bahardan bahara yol gedən ömrüm, 

Qarlı qışdan keçir, payızdan keçir. 

Mənim payızım da qışım kimidir, 

Hər günü şaxtadan, ayazdan keçir. 

 

İz tapa bilmirəm Vətən izindən, 

Xəyalım asılıb göyün üzündən. 

Dağ boyda həsrətim Cıdır düzündən, 

Kiçik bir vüsalım Arazdan keçir. 

 

Valehəm qırılıb eşqimin simi, 

Hicrandan tökülüb ömrümün himi. 

Mən də bölünərdim Vətənim kimi, 

Təsəllim qələmdən, kağızdan keçir. 

 
 کئچير

 واله قوجا 
 

 باهاردان باهارا یول گئدن عؤمروم، 
 قارلی قيشدان کئچير، پایيزدان کئچير. 

 منيم پایيزیم دا قيشيم کيميدیر، 
 هر گونو شاختادان، آیازدان کئچير. 

  
 ن ایزیندن، طایز تاپا بيلميرم و

 خياليم آسيليب گؤیون اوزوندن. 
 داغ بویدا حسرتيم جيدیر دوزوندن، 

 اليم آرازدان کئچير. صکيچيک بير وو
  

 م قيریليب عشقيمين سيمی،  هوال
 هيجراندان تؤکولوب عؤمرومون هيمی. 

 نيم کيمی، طمن ده بؤلونردیم و
 تسلليم قلمدن، کاغيذدان کئچير. 

 
 

 


