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BU SAYIDA 

 

Sürəya Xəliq Xıyavı 

Hüseyn Misri 

Leyla Nedayi 

Nazım İrfan Tanrıkulu 

Kemalettin Kamu 

Pərvanə Zəngəzurlu 

Əbast Pürhsən 

Enver Yelken 

Günəş qarabağlı 

Təbrizli Damla 

Səxavət İzzəti 

Sezayı çiçek 

Mühəmməd ibrahim (məzun) 

Qasim Qaşqayı 

Nadir Fərhəng Şorbaxurlu 

Nuzər Rzayı Rəhimi   qaşqayı 

Ərslan Mırzayı qaşqayı 

Zar urəgim qana dönər, 

yusif xosrov qaşqayı 

Rəhim big Qənbər qaşqayı 

Hey ağalar bad xəzan əlindən, 

Mingbaşı Qəhrəman Mingi 

Nemətullah big rəhimi qaşqayı 

Firud Əjdəri qaşqayı 

Osman Haideroğlu 

Arzu Göytürk 

Nuranə Təbriz 

Telnaz Təbrizli 

Zainal El-Han Bek oğlu                            

Sərvər Kamranlı 

Arif Buzovnalı 

Fərəhnaz Ğəfarı 

Ustad Məhəmməd İbrahim 

Ekrəm Haci 

Əfsanə Rəvan 
 

 

 بو سایدا
 

یاویخ قیخل ایثر  
یمصر نیحس  

ندایي لیال  
قولو یعرفان تانر میناظ  

کامو نیالد کمال  
زنگه زورلو پروانه  

پورحسن اباسط  
یئلکن انور  
يقاراباغل گونش  

دامالیزلیتبر  
يعزت سخاوت  

چکیچ يسزای  
یيمأذون قشقامیمحمدابراه  

یيقشقا قاسم  
یيفرهنگ شورباخورلو قشقا نادر  

یيقشقا يمیرح یيرضا نوذر  
یيقشقا یيرزایم ارسالن  

یيخسرو قشقا فیوسی  
یيقنبر قشقا گیب میرح  
یيقشقا يقهرمان منگ يمنگباش  
یيقشقا يمیرح کیاله ب نعمت  

یيقشقا یاژدر فرود  
اوغلو دریح عثمان  
گؤی تورک آرزو  

زیتبر نورانه  
يزلیتبر تئلناز  

ائلهان بک اوغلو نالیزا  
يکامرانل سرور  
يبوزوونال عارف  

یغفار فرحناز  
یيقشقا میمحمد ابراه استاد  

يحاج اکرم  
روان افسانه  

 آیلیق درگی
 آیلیق ادبی درگی

 

 یؤنتمن
 سخاوت عزتی

 

 یازیشما عنوانی

 
edebi.korpu@gmail.com 
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Ay İşiğina... 
 

Sürəya Xəliq Xıyavı  

   

Barmaqlarının hər biri, bir ölkə  

Əllərimi tutduğun zaman, 

On ölkənin kıralıçəsı oluram. 

  

Baxırsan gözlərimə; 

Qəhvə ilə zeytunun, 

Qovuşmaq ani, şeir olur... 

  

Savalan, urəyı ilə 

Bizdən şəkil çəkir 

Daş qartalın, 

Üçmağini hiss edirmisən? 

  

Məncə savalanın qan qrupu +o dur; 

Görüşünə gələn bütün sevgililərə, 

Həyat verir. 

Bu qan, 

Gerçək sevgilərin damarlarında 

Laxtalanmaz. 

  

Biz- 

Dağda nəfəs çəkirik, 

Yoxsa o bizdə nəfəs çəkir? 

Bu gün iki dağ, 

Əl bir olubsunuz; 

Saçlarım, 

İki zirvənin çiyinlərində yaşayır. 

  

Şerin, 

Əlləri göydə; 

Bir ovuc üzərlik tutub, 

Ay işiğina... 

  
 

 ...نایغیشیا یآ
 

 یاویخ قیخل اثری

 
 اؤلکه ریب ،یریهر ب نینبارماقالری

 توتدوغون زامان،  يمیاللر

 اولورام. يسچهیکرال نیناؤلکه اون

 
 مه؛یگؤزلر رسانیباخ

 تونون،یز لهیا قهوه

 شعر اولور... ،يقوووشماق آن 

 
 لهیا یياوره االن،ساو

 ریچک لیشک زدنیب

 ن،یقارتال داش

 سن؟يرمیائد سّیح ينیاوچماغ 

 
 ر؛ید Oقان قروپو + نیساواالن منجه

 لره،يلیگلن بوتون سئوگ گؤروشونه

 .ریوئر اتیح

 قان، بو

 ندایدامارالر نیلريسئوگ گئرچک

 .الختاالنماز

 
 -زیب

 ک،یرینفس چک داغدا

 ر؟ینفس چک زدهیاو ب وخسای

 داغ، يکیگون ا وب

 اولوبسونوز؛ ریب ال

 م،یساچالر

 .رییاشای ندهینلریییچ نینروهیذ يکیا

 
 ن،یشعر

 ده؛یگؤ یاللر 

 توتوب، کیاوووج اوزرل ریب

 ...نایغیشیا یآ
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Gəl  
 

Leyla Nedayi 

 

Düzgünlügə arxalanaraq 

Bir al-ver edək. 

Boş ver, 

Bu sovda, sənin qazancına olsun... 

Belə olmaz ki 

Mən dəliləşmişəm 

Ya mən dünya dustaqlığımı boşlayım 

Ya da sən torpaqla ilişgiligini qır! 

Sən istərsən 

əl- ələ verib 

torpaq, su, yel ilə 

sən deyən yerlərə yollanarıq 

mən tam qəriblər içində yaşayıb 

qəribsəməkdən  

yorqunlaşıb, bezmışəm 

nə olar  

gəl mən sənin yerinə ölüm!... 
 

 گل
 

 لیال ندایي

 
  دوزگونلوگه آرخاالنالراق

 وئر ائدک بیر آل ـ

 بوش وئر

 ...بو سئودا، سنین قازانجینا اولسون

 بئله اولماز کي

 من دلیلشمیشم

 لیغیمي بوشالییمیا من دونیا دوستاق

 !یا دا سن تورپاقال ایلیشگلیگیني بوشال

 سن ایسترسن

 ال ـ اله وئریب

  تورپاق، سو، یئل ایله

 سن دئین یئرلر یولالناریق

 من تام غربیبلر ایچینده یاشاییب

  مکدنغریبسه

 یورقونالشیب، بئزمیشم

  نه اوالر

 ...!گل من سنین یئرینه اؤلوم

 
                                    

                                                      

Səndən Sonra 
 

Hüseyn Misri 

 

Səndən sonra 

Bütün arzılarımı 

Gecəlik 

Ölümə tapşırdım 

Ürəyimin həsrət tözlu 

Son durağında. 

Və pəncərəni bağladım 

Anahtarı unutdum 

Günşə əlvida dedim 

Yalqızlıq bursadan başlandı. 

Daha bizim yerlərdə sevgi  - 

Uçuşunu onutmuş bir 

Gövərçindir 

Və şüsəsi sinmiş bir pəncrə. 

Və mən lambanı söndürərək 

Sabahları öpüb 

Dünənlərimi 

Unutqanlığa 

Əmanət edirəm. 
 

 سندن سونرا
 

 یمصر نیحس

 
 سندن سونرا

 يمیالریبوتون آرز

  کیل گئجه

  میردیتاپش اؤلومه

 حسرت توزلو نیمیی اوره

 .ندایسون دوراغ 

  میباغالد ين وپنجره

  وتدوماون یآناحتار

 میالوداع دئد گونشه

 .یبورادان باشالند قیزلیالقی 

 - يسئوگ ئرلردهی میزیب داها

 رید نیگؤورچ ریاونوتموش ب اوچوشونو

  .پنجره ریب شینمیس يوشوسه س 

 سؤندوره رک يالمبان ومن

  اؤپوب یصاباحالر

 يمیلر دونن

  غایاونوتقانل 

 امانت ائدیرم.
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Yeni Bir Yil Diliyorum 

 
Nazım İrfan Tanrıkulu 

 
Dostum Elnur Baxışa 

 

Mutluluğun zirvesinde, 

Yeni bir yıl diliyorum. 

Sevginin her zerresinde, 

Yeni bir yıl diliyorum. 

 

Selam olsun dosta, eşe, 

Abad olsun her bir köşe, 

Sağlık, sıhhat, huzur, neşe, 

Yeni bir yıl diliyorum. 

 

Diken görünce gül diyen 

Herkesle lokma böl diyen 

Ne olursan gel gel diyen 

Yeni bir yıl diliyorum. 

 

Her insana candan sarış, 

Hayırlarda olsun yarış, 

Yurdumda, Dünya'da barış, 

Yeni bir yıl diliyorum. 

 

Geleceğe kutlu umut, 

Birbirine doğru öğüt, 

Ülkesi hür halkı mesut, 

Yeni bir yıl diliyorum. 

 

Tanrı-kulunu gözleyen, 

Gözyaşı görse sızlayan, 

Adil doğru yol izleyen, 

Yeni bir yıl diliyorum. 

 

 یئني بیر ایل دیله ییرم

 
 ناظیم عرفان تانری قولو

 
 دوستوم النور باخیشا 

 
 سینده یروهذموتلولوغون  

 یئني بیر ایل دیله ییرم. 
 سینده هرنین هر ذروگيئس

 یئني بیر ایل دیله ییرم. 
 

  ،شهئا ،سالم اولسون دوستا
   ،آباد اولسون هر بیر کؤشه

   ،شهئن صحت، حضور، ق،ساغلی
 یئني بیر ایل دیله ییرم. 

 
  ،یینئدیکن گؤرونجه گول د

  ،یینئما بؤل دقهرکسله لو
  ،یینئنه اولورسان گل گل د

 یئني بیر ایل دیله ییرم. 
 

  ،هر اینسانا جاندان ساریش
  ،اییرالردا اولسون یاریشخ

  ،ادا باریشدونی ،یوردومدا
 یئني بیر ایل دیله ییرم. 

 
  د،وتلو اوموقه گجگله

   دوگبیربیرینه دوغرو اؤ
   عود،ي مسقالخور حسي لکهؤا

 یئني بیر ایل دیله ییرم. 
 

  ،ینولونو گؤزلهق-تانری
  ،گؤزیاشي گؤرسه سیزالیان

  ،ینعادیل دوغرو یول ایزله
 یئني بیر ایل دیله ییرم. 
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Gurbet 

Kemalettin Kamu 
 
Gurbet o kadar acı, 
Ki ne varsa içimde. 
Hepsi bana yabancı, 
Hepsi başka biçimde. 
 
Eriyorum gitgide; 
Elveda her ümide, 
Gurbet benliğimi de, 
Bitirmiş bir içimde. 
 
Ne arzum, ne emelim... 
Yaralanmış bir elim, 
Ben gurbette değilim, 
Gurbet benim içimde. 
 

 وربتغ
 

 ین کامو الد کمال
 
 ادار آجي قت او وربغ

 ، هیمدچوارسا ای هکي ن
 انا یابانجي، مپسي ه
 ! هیمدچا بیقپسي باشه
 
  ه،دئگ رییرم گیتا

  ه،ر اومیده عالودا
  ه،یمي دگنلیموربت غ

 . هیمدچبیتیردی بیر ای
 
 لیم... ام هآرزوم، ن هن

 یاراالنمیش بیر ائلیم... 
 یلیم گد دهتوربعن م
 .هیمدچنیم ایمت وربغ

Səbr Edə-Edə 
 

Pərvanə Zəngəzurlu 
 
Səbr edin deməyin daha siz mənə, 
İllər yola saldım səbr edə-edə. 
Otuz yaşda idim,altmışa çatdım, 
Vədəsiz qocaldım səbr edə-edə. 
 
Səbrin də bir həddi,ölçüsü olar, 
Gözlərim nə qədər intizar qalar, 
Təskinlik verməyin mənə nolar, 
Quru düzdə qaldım səbr edə-edə. 
 
Heç çıxmır yadımdan çiçəkli çəmən, 
Bahar müjdəçisi nərgiz,yasəmən, 
Yurddan ayrılanda gənc qız idim mən, 
Müdrik yaşa doldum səbr edə-edə. 
 
Bu səbrlər kələyimi kəsibdi, 
Şər at çapır,haqq-ədalət susubdu, 
Bilirəm ki dağlar bizdən küsübdü, 
Həsrətindən öldüm səbr edə-edə. 

 
 ائده-صبر ائده

 
 زورلو ه زنگ هپروان

 
 یین داها سیز منه، ائدین دئمه صبر

 ائده. -ایللر یوال سالدیم صبر ائده
 اوتوز یاشدا ایدیم،آلتمیشا چاتدیم، 

 ائده. -سیز قوجالدیم صبر ائدهوعده
 

 ددی،اؤلچوسو اوالر، حصبرین ده بیر 
 گؤزلریم نه قدر اینتیظار قاالر، 

 والر، ه ایین منه نتسکینلیک وئرمه
 ائده. -ر ائدهقورو دوزده قالدیم صب

 
 هئچ چیخمیر یادیمدان چیچکلي چمن، 

 من، چیسي نرگیز،یاسباهار موژده
 یورددان آیریالندا گنج قیز ایدیم من، 

 ائده. -مودریک یاشا دولدوم صبر ائده
 

 ییمي کسیبدی، بو صبرلر کله
 عدالت سوسوبدو، -شر آت چاپیر،حاق

 بیلیرم کي داغالر بیزدن کوسوبدو، 
 ائده. -دوم صبر ائدهحسرتیندن اؤل
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Şarkı 
 

Enver Yelken 
 
Ey gül nisbeti yok bu güzelliğin, 
Korkarım başına bela getirir. 
Bu salınma sitem sende bu koku, 
Çöldeki mecnunu yola getirir. 
 
İlahi bir hikmet senin duruşun, 
Göz kırpışın hele dudak buruşun, 
Yanağına kırmızılar sürüşün, 
Elbet ki bülbüle çile getirir. 
 
İnce bir nağmesin gönül sazımda, 
İnleyip durursun yürek sızımda, 
Kaderimsin benim alın yazımda, 
Mızrabım aşkını tele getirir. 
 
Zülfün dolşınca dala dikene, 
Cefa olur sana sevda çekene, 
Hasret ilmeğini can telinde bükene, 
Bu hicran intizar nale getirir. 
 
 

 )ترانه(ي قشر
 

 انور یئلکن  
 

 ین، گزللیؤبو گ خائي گول نیسبتي یو
 م باشینا بال گتیریر. اارخورق

 و، خوقبو سالینما سیتم سنده بو 
 کي مجنونو یوال گتیریر. چؤلده

 
 ایالهي بیر حیکمت سنین دوروشون، 

 بوروشون،  قیرپیشین هله دوداقگؤز 
 یرمیزیالر سوروشون، قیاناغینا 

 البت کي بولبوله چیله گتیریر. 
 

 ؤنول سازیمدا، کن سغمهاینجه بیر ن
 ورک سیزیمدا، ان ادورورس بییه اینل

 نیم آلین یازیمدا، من دریمسق
 له گتیریر. ئیني تقشعمیزرابیم 

 
 جا داال دیکنه، وزولفون دولشین

 ودا چکنه، ئجفا اولور سانا س
 لینده بوکنه، ئیني جان تگسرت ایلمَح

 بو هیجران اینتیظار ناله گتیریر. 
 

 
 

 

Bacı Deyirdim  
  

Əbasət Pürhüseyn  
  

Mənim qız yoldaşım öla bilmədi,  
Qızların hamısın bacı çağırdım.  
Bir bə bir ayrılıb özaqlaşdilar,  
Bəlkə də onların ürəyin qırdım.  

   
Mən elə şeyləri  öyrənməmişdim,  
Mənə göz vurdular mən vuranmadım.  
Axı bacım mənə göz vurmamışdı,  
Önlarin gözünün sözün qanmadım.  

  
Günahsız, günahlar içinə düşdüm,  
Birisi gic dedi, birisi axmaq.  
Mən elə dünyaya yaranmamışdım,  
Yalnız yerim oldu qaranlıq otaq.  

  
Bir gün anamıda bacı səslədim,  
Anam üzülmədi, anam küsəmədi.  
Anam fərqilidi bacılarımdan,  
Anam, analığın məndən kəsmədi.  

  
Mən elə yazığam, elə yazığam,  
Sevdiyim qızada bacı deyirdim,  
Onu sevə, sevə özüm bilmə dən,  
Onun ürəyində öyünürdüm  
 

  
 میردئیید يباج

 
 اباسط پورحسن

 
 ی،د لمهیاؤال ب میولداشیز یق میمن

 .میردیچاغ يباج نیسیهام نیزالریق

 ،الریاؤزاقالشد بیلیریآ ریبه ب ریب

 .میردیق نییاور نیده اونالر بلکه
  

 ،میشدینمه م رهیاؤ  یلر يائله شئ من

 .میرانمادومن و الروردوگؤز و منه

 ی،شدیرمامومنه گؤز و میباج يآخ

 .میگؤزونون سؤزون قانماد نیاؤنالر
 

 ،دوشدوم نهیچیا گناهالریز، گناهس

 .آخماق يسیریبی، دئد جیگ يسیریب

 ،میشدیارانمامی یاایائله دون من

 .تاقوا قیاؤلدو قارانل میئری زیالنی
 
 ،میسسله د يدا باج يآنام رگونیب

 ی.آنام کوسمه دی، زولمه دوا آنام

 ،مدانیالریباج یدیلیفرق آنام

 ی.مندن کسمه د نیغیآنال، آنام
 

 ،غامیازی ائله، غامیازیائله  من

 ،میردئیید يزادا باجیق مییسئود

 ،دن لمهیسئوه اؤزوم به، سئو اونو

 میردینیاو ندهییاور اونون

 

https://www.facebook.com/enver.yelken.31?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAnDTJWHg6-LGi-MdaY-RwwuyYviGqvxBbd4t5ZDJWBdE8sdBCFMFd8zBfo54PlVf8QtEEf5PAZHKum&hc_ref=ARTJv80XMDMej6IQe2DoAQ0SSGfdR31y61K5D07kXtT3-T7we38gUKk2MLKErz79mVU&fref=nf
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Ağla Dünyamı 

 
Günəş Qarabağlı 

 
Ağrıdan imdad yox, acıdan aman, 

Ruhun kədərindən əzab çəkir can, 

Ürək çəkə bilmir, sıxılır yaman, 

Ağla qonur gözlər, ağla dünyamı... 
 

Sönübdü könlümün sevda çırağı, 

Xəzana bürünüb laləli dağı, 

Qara buludundan qara dərd yağır, 

Ağla qonur gözlər, ağla dünyamı... 
 

Qəlbimi ayrılıq ruhu tanıdı, 

Bilmirəm, bəlkə də ömrün sonudu, 

Libası həsrətdi, hicran donudu, 

Ağla qonur gözlər, ağla dünyamı... 
 

Zamanla yarası qaysaq bağlamır, 

Kimsə şərik çıxıb dərdin ağlamır, 

Yetmədi vüsala, almadı kamı, 

Ağla qonur gözlər, ağla dünyamı... 
 

Elə bil taleyim bənd imiş himə, 

Kədər notlarıyla köklənir simə, 

Günəşi zülmətə məhkum eləmə, 

Ağla qonur gözlər, ağla dünyamı... 

 
 

 آغال دونیامي
 

 گونش قاراباغلي 
 

 آغریدان ایمداد یوخ، آجیدان آمان، 
 روحون کدریندن عذاب چکیر جان، 

 اورک چکه بیلمیر، سیخیلیر یامان، 
 زلر، آغال دونیامي... آغال قونور گؤ

 
 سؤنوبدو کؤنلومون سئودا چیراغي، 

 لي داغي، خزانا بورونوب الله
 قارا بولودوندان قارا درد یاغیر، 

 آغال قونور گؤزلر، آغال دونیامي... 
 

 قلبیمي آیریلیق روحو تانیدی، 
 مرون سونودو، ؤبیلمیرم، بلکه ده ع

 لیباسي حسرتدی، هیجران دونودو، 
 گؤزلر، آغال دونیامي...  آغال قونور

 
 زامانال یاراسي قایساق باغالمیر، 

 کیمسه شریک چیخیب دردین آغالمیر، 
 دی وصاال، آلمادی کامي، یئتمه

 آغال قونور گؤزلر، آغال دونیامي... 
 

 ائله بیل طالعییم بند ایمیش هیمه، 
 نیر سیمه، کدر نوتالرییال کؤکله

 مه، گونشي ظلمته محکوم ائله
 قونور گؤزلر، آغال دونیامي...  آغال

 

 

Hər Səhər  
 

Təbrizli Damla 

Çarqatımı bağlayanda başıma,  

Gözlərimə sən gülürsən hər səhər.  

Qabağında dayanıram güzgünün,  

Kipriyimə düzülürsən hər səhər. 

 

Könlüm səni öz ətrinə bürünür,  

Sevən ürək sənə sarı sürünür,  

Dodağımda hələ adın görünür, 

Sözlərimə süzülürsən hər səhər. 

 

Sürmələnmiş gözümə çən olursan,  

Hərdən uzaq hərdən vətən olursan,  

Düşüncəmdə,fikrimdə sən olursan,  
"Damla"dıqca üzülürsən hər səhər. 
   

 

 هر سحر
 

 )دامال(يزلیتبر
 

  ،مایباش اندایباغال يمیچارقات
 ،سن گولورسن هر سحر مهیگوزلر

 ،گوزگونون رامیانیدا ندایقاباغ
 . دوزولورسن  هر سحر مهیییپریک
 

 ،بورونور نهیاوز عطر يسن کونلوم
 ،ورونورس یاورک سنه سار سئون
 ،گورونور نیهله آد  مدایدوداغ
 . سوزولورسن هر سحر مهیسوزلر

 
 ،گوزومه چن اولورسان شیلنم سورمه
 ،اوزاق هردن وطن اولورسان هردن

 ،سن اولورسان مدهیکریدوشونجمده،ف
 .اوزولورسن هر سحر  قجای)دامال( د
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Sanemim Sensin! 
 

Sezayı Çiçek 
  
Düştüm de peşine kaybolup gittim 
Nihanım sen beni sevmedin mi hiç 
Putgede olmuşsam sensin sanemim  
Laleler bahçende açmadı mı hiç 
Karardı gözlerim sükutta gönlüm 
Bülbüller dalına konmadı mı hiç 
 
Bu gece karanlık yıldızlar kayıp 
Sen gülünce  güneş tekrar doğarmış 
Tebessümünü bile kuşlar bilecek 
Kardelen yaprağın karda açarmış 
Gönlüme baharı  muştulayacak  
Sığırcık kuşları ancak sana uçarmış 
Göklere buluttan sevgin saçacak 
 
Mihrabımsın diye yönelsem sana  
Bir ömür durayım kıblegahında 
Gülzarda bülbüller ismini anar 
Ateşten ruhumda ateşler yanar 
 
Nihansın görmezsin ben berzahtayım   
Cemalin görünce kıyamet kopar 
O zaman gözleri yıldırım çarpar 
Yürekten umuda pencere açar 
 
Masivadan geçip bezmine vardım 
Kalpleri süsleyen o isme yârdım 
Gecede gündüzde aşkını sardım 
Bilmezsin güneşi ısıtan gizli bir hârdım 
Ömrümce yüzümü kapına sürdüm… 
 
 

 ن!س نمیم سنص
 سزایي چیچک 

   
 یم دتئگ بولوا ایبغ هپئشین هوم دددوش

 دین مي هیچ ني سئوممن نهانیم س
 نمیم  صنسین اولموشسام س هدکوتب

 آچمادی مي هیچ  هنداچغر باله الل
 ؤنلوم کا دریم سوکوتراردی گؤزلقا

 ونمادی مي هیچ قر دالینا بولبولل
 

  باییغزالر ولداو قارانلیق هگئجبو 
 کرار دوغارمیش گونش ت  هن گولونجس
 ک جه وشالر بیلق هسسومونو بیلتب
 اردا آچارمیش قن یاپراغین اردلق
   قباهاری  موشتوالیاجا هؤنلومک

 سانا اوچارمیش  قوشالری آنجاق قسیغیرجی
  قان سئوگین ساچاجادبولوت هلریگؤ

 
  سانا  ملسیؤن هیئن دارابیمسحم

 گاهیندا ه یبلقمور دوراییم ؤبیر ع
 ر ایسمیني آنار گولزاردا بولبولل

 ر یانار ن روحومدا آتشلدآتش
 

 ییم   خده رزن بمن ن گؤرمزساهانسن
 وپار قت یامق همالین گؤرونجج

 یلدیریم چارپار اری او زامان گؤزل
 آچار  هرن اومودا پنجدیورک

 
 واردیم  هزمینئچیپ بکماسیوادان 

 ردیم ای هن او ایسمیه سللری سوبلق
 یني ساردیم قشع هگوندوزد هده گئج

 ردیم حان گیزلي بیر دشي ایسیبیلمزسن گون
  …اپینا سوردومقوزومو ا هعومرومج

 
 

Yoxularımdan  
  

Səxavət İzzəti  
  
Bilməm nə tapacaqsan,  
Uçuq yuxularımdan.  
Məndən çıxdığın kimi,  
Gəl çıx yuxularımdan.  
Gəl çıx yoxularımdan.  
  
Yox dedin əzizligə,  
Mən oynatdın bizligə,  
Çıxanmazsan düzəlügə,  
Buruq yuxularımdan.  
Gəl çıx yoxularımdan.  
  
Gah gözünü silirəm,  
Gahdan sənə gülürəm,  
Əhvalını bilirəm,  
Sıx - sıx yuxularımdan.  
Gəl çıx yuxularımdan.  
  
İpi - sapı üzüldü,  
Dərvazası çözüldü,  
Bu gecə də pozuldu,  
Qoruq yuxularımdan.  
Gəl çıx yuxularımdan.  
  
Artıq yuxu oluram,  
Yuxulara doluram,  
Sonsuz ləzzət alıram,  
Qırıq yuxularımdan.  
Dilim tutular desəm-  
Gəl çıx yoxularımdan.  

  
 

 یوخوالریمدان
 

 سخاوت عزتي
 

 بیلمم نه تاپاجاقسان،
 اوچوق یوخوالریمدان.

 مندن چیخدیغین کیمي،
 گل چیخ یوخوالریمدان.

 مدان.گل چیخ یوخوالری
 

 یوخ دئدین عزیزلیگه،
 من اویناتدین بیزلیگه،

 چیخانمازسان دوزلوگه،
 بوروق یوخوالریمدان.

 گل چیخ یوخوالریمدان.
 

 گاه گؤزونو سیلیرم،
 گاهدان سنه گولورم،

 احوالیني بیلیرم،
 سیخ یوخوالریمدان. –سیخ 

 گل چیخ یوخوالریمدان.
 

 ساپي اوزولدو، –ایپي 
 دروازه سي چؤزولدو،

 گئجه ده پوزولدو،بو 
 قوروق یوخوالریمدان.

 گل چیخ یوخوالریمدان.
 

 آرتیق یوخو اولورام،
 یوخوالرا دولورام،

 سونسوز لذت آلیرام،
 قیریق یوخوالریمدان.

 -دیلیم توتوالر دئسم
 گل چیخ یوخوالریمدان.
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  Bilməm Nəyəm  

 
Mühəmməd İbrahim (məzun) Qaşqayı 

  

Dilbər belə bizdən aparub aram,  

Bilməm ke dil nədir? dil aram nədir?  

Belə məst eşq olmuşam anlamam,  

saqi nədir? şərab nədir? cam nədir?  

  

Bilməm nəyəm, ya nə idim əzəldən?  

Yanə ola suyam çıxam bu haldan?  

Çəkib gətrdilər neçə məhəldən,  

Heç bilmədim mətləb nə dir? kam nədir?  

  

Mən gəlmədim naqıl olam yavə gü!  

Mən gəlmişəm təşxis verəm mu bə mu,  

Ta can varum dost koyunda çəkəm hu!  

Deyəm dirlik nədir? nəng ü nam nədir?  

  

Mən gəldim göyərdəm gülzar-i eşqi,  

Gəlmədim bağlayam bazar-i eşqi!  

Deyin o ki edər inəkar-i eşqi!  

Pəs bizi coşduran zir və bəm nədir?  

  

Mən gəlmədim bu dünyaya əv edəm,  

Ədəmnən gəlmişəm olasum ədəm,  

Məst gəlmişəm,məst olasum ,məst gedəm,  

Ta bilməyəm şərbət nədir? səm nədir?  

  

Mən gəlmədim mail olam hər güla (gülə) 

Mən gəlmişəm bəlbl olam bir gola  

Bağban bica hay və hüyvaedər ğəlğla  

Bəlbl bilməz qəfəs nə dir? dam nə dir?  

  

Mən gəlmədim qüssə yeyəm, qəm yeyəm,  

Mən gəlmişəm həmi çalam həm deyəm,  

Nadan dəgiləm qəm oxundan xəm yeyəm,  

Məzun deyər qüssə nədir? qəm nədir?  

  

 

 بیلمم نه یم
 

 ذون( قشقایيأمحمدابراهیم)م
  

 ،له بیزدن آپاروب آرامئدلبر ب
 ر؟یر؟ دل آرام نه دیبیلمم که دل نه د

 ،م آنالمامله مست عشق اولموشائب
 ر؟یجام نه د ر؟یشراب نه د ر؟یساقي نه د

 
 ایدیم ازلدن؟ ، یا نهبیلمم نه یم

 م بو حال دان؟اخییانه اوال سویام چ
 ،لر نئچه محل دنیب گتردیچک

 ر؟یر؟ کام نه دیم مطلب نه دیده هئچ بیلم
 

 !م ناقل اوالم یاوه گویمن گلمه د
 ،من گلمیشم تشخیص وئرم مو به مو

 !م دوست کویوندا چکم هوتا جان وارو
 ر؟یر؟ ننگ و نام نه دینه د کرلیییم دئد

 
 ،یَردَم گلزارِ عشقيؤم گیمن گلد
 !م باغالیام بازار عشقيیگلمه د

 !ائدر انکار عشقي يکاو یین ئد
 ر؟یپس بیزی جوشدوران زیر و بم نه د

 
 ،م بو دونیایا اَو ائدمیمن گلمه د

 ،السوم عدموعدمنن گلمیشم ا
 ،دمئ،مست اوالسوم ،مست گمست گلمیشم

 ر؟یر؟ سم نه دیتا بیلمه یم شربت نه د
 

 والم مایل اوالم هر گیمن گلمه د
 الومن گلمیشم بلبل اوالم بیر گ

 باغبان بیجا های و هویوائدر غلغال
 ر؟یر؟ دام نه دیبلبل بیلمز قفس نه د

 
 ،یمئ، غم ییمئم غصه ییده من گلم

 ،یمئمن گلمیشم همي چاالم هم د
 ،یمئوندان خم یخلم غم اوگید نادان

 ر؟یر؟ غم نه دیماذون دیر غصه نه د
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Sarı Tel Gördüm  
  

Nadir Fərhəng Şorbaxurlu (Qəşqayı)  

  

çıxdı dilbər qərşi gəldi bərabər,  

buyu qəşəng, şux cəmalı mən gördüm.  

otladı cəsədi canım sərasər,  

ta bəzənmiş xətti - xali mən gördüm.  

  

göründü biləmə hüriynən, pəri,  

görəni eyləyir dinindən bəri,  

vəqti kə açıldı behiştin dəri,  

ay parası, sarı teli mən gördüm.  

  

rəna qamət, ceyran gözü məstanə,  

tiyri eşqi eddi məni nişanə,  

yarrəb bu gün o əvini viranə,  

sarı qız, incə beli mən gördüm.  

  

dürr dəhanlı, ləblərinin gövhərı,  

ağ baldırı qərə xalun cevhəri,  

iki limu bir ağacın səməri,  

nadir deyər xub yemli mən gördüm. 

  

  
 ساری تئل گؤردوم

 
 قشقایي(( نادر فرهنگ شورباخورلو

 
 گلدی برابر،رشي قَ دیلبر چیخدی

 بویو قشنگ، شوخ جمالي من گؤردوم.
 اوتالدی جسدی جانیم سراسر،

 خالي من گؤردوم. –تا بزنمیش خطي 
 

 گؤروندو بیلمه حورینن، پری،
 ینیندن بری،گؤرني ائیله ییر د

 وقتي که آچیلدی بئهیشتین دری،
 آی پاراسي، ساری تئلي من گؤردوم.

 
 رعنا قامت، جئیران گؤزو مستانه،

 تیری عشقي ائددی مني نشانه،
 یارّب بو گون او اَویني ویرانه،

 ساری قیز، اینجه بئلي من گؤردوم.
 

 دورر دهانلي، لبلرینین گورهری،
 آغ بالدری قره خالون جوهری،

 ي لیمو بیر آغاجین ثمری،ایک
 نادیر دئیر خوب یئملي من گؤردوم.

 
 
 

Gələn Yar  
  

Qasim Qaşqayı 
  

Hey ağalar günahkaram günahkar,  

Haçan dedim hər cayıdır gələn yar.  

Buyur cəladların vursun buynumu!  

Haçan dedim qolluğunda yalan yar.  

  

Nə istərn gedəm alam bazardan,  

Şum rəqiblər qurtulmasın azardan,  

Kimi gördün bizi saldın nǝzǝrdən,  

Düşməninən şad oynayan gülən yar.  

  

Həna qoyam ayağına, dəstinə,  

Görsədəydim düşməninə, dostuna,  

Naşı tǝbib gəlmə yaram üstünə,  

Qoy ta gəlsin bizi dərdə salan yar.  

  

Qasım deyər nə gəzirən bu bağda,  

Qərə tellər çin - çin edib buxaqda,  

Mən gördügüm gül qalmamış bu bağda,  

Haçan düşdü bağınıza talan yar.  

 

  

 گلن یار
 

 قشقایي(( قاسم
 
 

 هئي آغاالر گوناهکارام گوناهکار،
 هر جایي دیر گلن یار. هاچان دئدیم

 بویور جالدالرین وورسون بوینومو!
 هاچان دئدیم قوللوغوندا یاالن یار.

 
 نه ایسترنگ گئدم آالم بازاردان،

 شوم رقیبلر قورتولماسین آزاردان،
 کیمي گؤردونگ بیزی سالدین نظردن،

 دوشمنین شاد اونایان گولن یار.
 

 حنا قویام آیاغینا، دستینه،
 شمنینه، دوستونا،گؤرسه دیدیم دو

 ناشي طبیب گلمه یارام اوستونه،
 قوی تا گلسین بیزی درده ساالن یار.

 
 قاسیم دئیر نه گزیرنگ بو باغدا،

 چین ائدیب بوخاقدا، –قره تئللر چین 
 من گؤردوگوم گول قالمامیش بو باغدا،

 هاچان دوشدو باغینیزا تاالن یار.
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Qaşqayılar 
  

Səxavət İzzəti 
 
Bugün iranin bir çox əyalətində (rayon) yaşayan Qaşqayı eli hal hazirda iranin ən böyük köçəri eli dir. 

Qaşqayı adına görə çoxlu baxışlar irəli sürülübdür ki hansı həqiqətə yaxındır tarix uzmanlari deyə bilərləlr, ən 

qədim nǝzǝrı (farsnaməyi nasiri) adlı tarix kitabının yazarı mırzə həsən hüseyni fəsayı yazır :(anatuludan əraqı 

əcəmə  ( iranin cənub və cənub ğərbinə )qaçdıqları üçün onlara qaç qayı demişlər sonra bu deyim ağızlarda 

dəgişib Qaşqayı olmuş .bunun nə qədər duz olub olmamasını üstə yazdığımız kimi tarixçilər 

aydınlatmalıdırlar ancaq istər qaç qayı olsun, istər Qaşqayı bu elin oğuz ellərindən olan və osmanlı 

impiraturunu quran qayı elindən gəlməsi həqiqətə yaxındır. Qaşqayı elində bir bayatı nin dildən dilə gəzməsi 

onların Azərbaycana və təbrizə ana vətən(ölkə) deyə dayandıqları vardır:  

Bu yol gedər təbrizə  
Qanadı rizə  - rizə  
Xuda bir yol ver bizə  
Biz gedək ölkəmizə  

Qaşqaylar Azərbaycan dilinin Qaşqay ləhcəsində danişirlar. bu ləhcə Azərbaycan dilinə çox yaxın ləhcədir. 

bəzi Qaşqayların dilləri farsların arasında yaşadıqlarına görə fars dilinin təsirinə məruz qalib. bəziləri isə ana 

dilində təhsil almaqdan mǝhrum olduqlarına görə məcburən fars dilini öyrənib və bu dildə danişirlar. 

Qaşqaylar Azərbaycan türkcə sının Qaşqay şivəsində danişirlar. ana dildə təhsil almadıqları üçün dilləri 

gəlişmədən geri qalib və elmi bir yazı və ortogırafı olmadığından nəşr olan kitabları Azərbaycanlilarin 

bəziləri tərəfindən çətin oxunur. Sevindirici hal burasıdır ki son vaxtlar dil və ədəbiyyatları üçün bir teydad 

gözəl işlər görülübdür o cümlədən Qaşqayı sözlügü və Qaşqayı yazı qaydaları və gırameri kimi kitabları ad 

çəkmək olar. Qaşqaylarda çəşidli və özəlrinə özəl olan əl işləri vardır o cümlədən gəbə ,kilim, cecim ,çanta, 

secim ,örkən və çiq toxuma kimi əl işlrinə işarə etmək olar. maraqlı burasıdır ki bu əl işlərində işlənən 

rəsimlərin çoxu qədim türk tamğaları və rəsimlərini xatirladir. bəzən göy türk əlfbasını ifadə edər qədər 

bənzərlik gözə çarpır. Qaşqaylar geyimlərinə dəyər verən insanlardırlar xanımları türk xalqlarında milli qadın 

geyimi olan bir növ şəltə ki gözəl rənglərlə süslənir geyərlər  başlarına Azərbaycan elatlarinda olan çalmanı 

xatirladan bir növ şal bağlarlar. istər qadınlar və istər ərkəklər rəsmi mərasimlərdə (tüy, yas...) milli 

geyimlərin geyərlər. Qaşqayların zəngin el ədəbiyyatları vardır bu ədəbiyyatın bir bölümü türk və Azərbaycan 

xalq ədəbiyyatında olan  Koroğlu,  Əsli ilə Kərəm, Qərib Şahsənəm kimi dastanlardır ki zamanla Qaşqayı 

vatryantıları da yaranıbdır. Qaşqayı ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatı ilə eyni də deməsək çox yaxın bir 

ədəbiyyat dir. milli türk şeir qalibi olan »quşma  « və »gəraylı« )varsağı  ( şeir qalibləri Qaşqayı şerinin başda 

duran şeir ölçüləri dirlər.musiqi təsnifləri çoxunluqla bayatılardan yaranıbdır. 

Azərbaycan və savə həmədan el şairləri və aşıqlarının şeirləri Qaşqayı elində çox yayılmış o cümlədən xəstə 

qasım. tilim xan .... bəzən bu qəbil şair və aşıqların şeirlərində diyşiklik yaratmaqla haman şairlərdən Qaşqayı 

hüviyətli şairlərdə yaradıblar bu iş xəstə qasımin şeirlərində daha çox yerin alib belə ki qasım adlı bir Qaşqayı 

el şairi taninib türkmənlərdə qaraca oğlan olan kimi bu üzdən xəstə qasım Qaşqaylarda bir el şairi kimi 

oxunur. Burda bir şeiridə verildi. 

Qaşqayı şairlerinin şeirləri çəşidli nədənlərə bağlı olaraq o cümlədən yazıya alınmadan çoxnluqla aradan 

gedibdir. bir neçə şairi çıxanda çoxlu şairlərdən dörd beş şeirdən çox şeir qalmayb. Qaşqayı ədəbiyyatınin ən 

başda duran və milli şairi olan “Mırza Əbrahım Mazun” dur. mazun yaxşı eytim almış və ərəb fars dilini 

yetərincə öyrənmiş bir zatdir. o elxanlar təşkilatında vəzifələr yapmış və el içində hürmət və ehtirama layq bir 

insan olmuşdur. “Mazun”vun şeirlərinin hamısıda olmasa bir qədəri ələ gəlmiş və basilib yayılmışdır. Yusif 

Xosrov Qaşqayı elinin bir başqa adlım şairidir. onun şeirləri Qaşqayı elinin nəcib və odlu alovlu eşq və 

məhəbbət dünyasını hər kəsə tanıtdırır .əgər Mölananın Şəms Təbrizisi var, Molla Cumanın İsmi Pünhanı 

Yusif Xosrovunda “Sultanı” vardı və hər bir şerində aşıq (Yusif Xosrov  )- Məşuqun (Sultan) adı  birlikdə 

gedir. Çağımızdada Qaşqayı el ədəbiyyatında qələm çalan şair və yazıçılar vardır.  

Son illər bir tədad şeir kitablarıda yayılıbdır. Çağdaşlardanda bir neçə şeir burda verdik verilən şeirlərin fəqət 

imlasını bu gün Azərbaycanda olan imla qaydasıyla verdik. iyirmi səkkiz il qabaq basilan “Qəşqayı el 

nəğmələri” adlı kətabda əlli şairin şeri və bıyogırafısı verilibdir kitab nozər danişvər tərəfindən hazirlanibdir. 

Otuz iki il qabaq mərhum şəhbaz şəhbazının uzun illər zǝhmǝtının nəticəsi olan “Qəşqayı şeri” kətabı nəşr 

olub. Deyilən müddət uzunu bu kitab mənim həmişə əl kitabım olubdur kətab çoxunluqla Məzun və Yusif 

Xosrov şerinə yer verib və bir tedad başqa şairlərində şeirləri kətaba salınıbdır. Xosrov bəg Qərəqanlu, ustad 

Məhəmməd İbrahım, Qül Oruc, Hüseyiənəlibəg Bəyat, Nemətullah bəg Rəhimi, Əli Şaylu, Hac Məsihxan 

Qərəçaylu, Həmrah, Koroğlu... 
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 لر یيقشقا
 سخاوت عزتي

 
 نایآد یيشقاا. قرید يائل یکؤچر وکیان بؤ نیرانیا ردایحال حاض يائل یيشقااق انیاشای( ونی)را ندهیالتیخ اچو ریب نیرانیگون ا بو

( ی)فارسنامه ناصر ینظر می. ان قدلرلریب هیدئ یاوزمانالر خیتار ریندیاخی قتهیحق يهانس يوبدور کلسورو يرلیا شالریگؤره چوخلو باخ
( نهیجنوب و جنوب غرب نیرانیآناطولودان عراق عجمه )ا» ریازی يفسائ ينیحسن حس رزایم یازاری نین يکتاب خیتار يآدل

بونون نه قدر دوز اولوب . «اولموش یيقاشقا بیشیدگ زالردایآغ مییسونرا بو دئ شلریدئم یياوچون اونالرا قاچ قا یقالریقاچد
اوغوز  نیبو ائل یيقاشقا ستریاولسون، ا یيقاچ قا ستریآنجاق ا رالریدینالتمالیدیآ لریخچیتار يمیک زیمیغیازدیاوسته  ينیاولماس

  .ریندیاخی قتهیحق يگلمه س ندنیائل «یيقا»امپراطورونو قوران ياوالن و عثمانل ندنیائللر
  .ریوارد یقالریاندیدا هیآنا وطن)اؤلکه( دئ زهیو تبر جانایآذربا نیاونالر يگزمه س لهیدن د لید نین ياتیبا ریب ندهیائل یيشقااق

 زهیگئدر تبر ولی بو
 زهری – زهیر یقاناد
 زهیوئر ب ولی ریب خدا

 زهیگئدک اؤلکه م زیب
دیر. بعضي قاشقایالرین سینده دانیشیرالر. بو لهجه آذربایجان دیلینه چوخ یاخین لهجهنین قاشقای لهجهقاشقایالر آذربایجان دیلي

قالیب. بعضیلری ایسه آنا دیلینده تحصیل آلماقدان  ضروعین تأثیرینه مندیللری فارسالرین آراسیندا یاشادیقالرینا گؤره فارس دیلي
 نیب و بو دیلده دانیشیرالر. محروم اولدوقالرینا گؤره مجبورا فارس دیلیني اؤیره

گئری قاشقایالر آذربایجان تورکجه سینین قاشقای شیوه سینده دانیشیرالر. آنا دیلده تحصیل آلمادیقالری اوچون دیللری گلیشمه دن 
قالیب و علمي بیر یازی و اورتوگرافي اولمادیغیندان نشر اوالن کیتابالری آذربایجانلیالرین بعضي لری طرفیندن چتین اوخونور. 
سئویندیریجي بوراسي دیر کي سون واختالر دیل و ادبیاتالری اوچون بیر تعداد گؤزل ایشلر گؤرولوبدور او جمله دن قاشقایي 

 قایداالری و گرامئری کیمي کتابالری آد چکمک اوالر. سؤزلوگو و قاشقایي یازی
قاشقایالردا چشیدلي و اؤزلرینه اؤزل اوالن ال ایشلری واردیراو جمله دن گبه، کیلیم، جئجیم، چانتا، سئجیم، اؤرکن و چیق توخوما 

کیمي ال ایشلرینه ایشاره ائتمک اوالر. مراقلي بوراسي دیر کي بو ال ایشلرینده ایشلنن رسیملرین چوخو قدیم تورک تامغاالری و 
 ر. بعضا گؤی تورک الفباسیني ایفاده ائدر قدر بنزرلیک گؤزه چارپیر.رسیملریني خاطیرالدی

قاشقایالر گئیملرینه ده دیر وئرن انسانالردیرالر خانیمالری تورک خالقالریندا میللي قادین گئییمي اوالن بیر نوع شلته کي گؤزل 
طیرالدان بیر نوع چالما چاالرالر. ایستر قادینالر و ایستر رنگلرله سوسلنیرگئیرلرو باشالرینا آذربایجان ائالتالریندا اوالن چالماني خا

 ارککلر رسمي مراسیملرده )توی، یاس...( میللي گئییملرین گئیرلر.
، قاشقایالرین زنگین ائل ادبیاتالری واردی بو ادبیاتین بیر بؤلومو تورک و آذربایجان خالق ادبیاتیندا اوالن  کؤراوغلو، اصلي ایله کرم

 کیمي داستانالردیر کي زامانال قاشقایي واتریانتیالری دا یارانیبدیر. غریب شاه صنم
و « قوشما»قاشقایي ادبیاتي آذربایجان ادبیاتي ایله عیني ده دئمه سک چوخ یاخین بیر ادبیات دیر. میللي تورک شعر قالیبي اوالن 

ی دیرلر.موسیقي تصنیفلری چوخونلوقال بایاتیالردان وارساغي( شعر قالیبلری قاشقایي شعرینین باشدا دوران شعر اؤلچولر«)گرایلي»
 یارانیبدیر. 

آذربایجان و ساوه همدان ائل شاعرلری و عاشیقالرینین شعرلری قاشقایي ائلینده چوخ یاییلمیش او جمله دن خسته قاسیم، تیلیم خان 
رلردن قاشقایي هوییتلي شاعرلرده یارادیبالر بو ایش .... بعضا بو قبیل شاعر و عاشیقالرین شعرلرینده دییشیکلیک یاراتماقال هامان شاع

خسته قاسیم ین شعرلرینده داها چوخ یئرین آلیب بئله کي قاسیم آدلي بیر قاشقایي ائل شاعری تانینیب تورکمنلرده قاراجا اوغالن 
 ریلدی.اوالن کیمي بو اوزدن خسته قاسیم قاشقایالردا بیر ائل شاعری کیمي اوخونور. بوردا بیر شعرده وئ

قاشقایي شاعرلرینین شعرلری چشیدلي ندنلره باغلي اوالراق او جمله دن یازییا آلینمادان چوخنلوقال آرادان گئدیبدیر. بیر نئچه 
 شاعری چیخاندا چوخلو شاعرلردن دؤرد بئش شعردن چوخ شعر قالمایب. 

دور. ماذون یاخشي ائیتیم آلمیش و عرب فارس « ماذون میرزا ابراهیم»قاشقایي ادبیاتي نین ان باشدا دوران و میللي شاعری اوالن 
دیلیني یئترینجه اؤیرنمیش بیر ذات دیر. او ائلخانالر تشکیالتیندا وظیفه لر یاپمیش و ائل ایچینده حورمت و احتراما الیق بیر انسان 

 یشدیر. ون شعرلرینین هامیسیدا اولماسا بیر قدری اله گلمیش و باسیلیب یاییلم«ماذون»اولموشدور. 
یوسیف خسرو قاشقایي ائلینین بیر باشقا آدلیم شاعری دیر. اونون شعرلری قاشقایي ائلینین نجیب و اودلو آلوولو عشق و محبت 

واردی و « سلطاني»دونیاسیني هر کسه تانیتدیریر. اگر موالنانین شمس تبریزی سي وار، موالجومانین ایسمي پونهاني یوسف خسروندا 
 بیرلیکده گئدیر.  آدی معشوقون )سلطان( –اشیق )یوسیف خسرو( عهر بیر شعرینده 

رداندا چاغیمیزدادا قاشقایي ائل ادبیاتیندا قلم چاالن شاعر و یازیچیالر واردیر. سون ایللر بیر تعداد شعر کتابالریدا یاییلیبدیر. چاغداشال
جاندا اوالن امال قایداسییال وئردیک. ایگیرمي سککیز ایل بیر نئچه شعر بوردا وئردیک وئریلن شعرلرین فقط امالسیني بو گون آذربای

قاباق باسیالن قشقایي ائل نغمه لری آدلي کتابدا اللي شاعرین شعری و بیوگرافي سي وئریلیبدیر کتاب نوذر دانشور طرفیندن 
والن قشقایي شعری کتابي نشر اولوب. حاضیرالنیبدیر. اوتوز ایکي ایل قاباق مرحوم شهباز شهبازینین اوزون ایللر زحمتینین نتیجه سي ا

دئییلن مدت اوزونو بو کتاب منیم همیشه ال کتابیم اولوب کتاب چوخونلوقال ماذون و یوسیف خسرو شعرینه یئر وئریب و بیر تعداد 
ات، نعمت اله بگ باشقا شاعرلرینده شعرلری کتابا سالینیبدیر. خسرو بگ قره قانلو، استاد محمد ابراهیم، غول اوروج، حسینعلي بگ بی

  .رحیمي، علي شایلو، حاج مسیح خان قره چایلو، همراه، کوراوغلو
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 Deməzdi 
 

Nuzər Rzayı Rəhimi   Qaşqayı 
  
Olmasaydı eşq  əzəldən  vücüddə, 
Heç kim dinib heç kim canan  deməzdi. 
Oları ki gecə gündüz sücüddə, 
Eşq əlindən aman- aman  deməzdi. 
  
Hafiz urəgindən getməzdi qərar, 
Çılxa sözü qalmazıydı yadıgar, 
Qınəməzdi adı bəlli şəhriyar, 
Şair olub şeir ürfan deməzdi. 
                      
Olmazdı  ayrılıq, bulunmazdı  qəm, 
Aluşub  yanmazd  əslinən kərəm, 
Dastan  olmazdı   ğərib şah sənəm, 
Yusif xosrev bu qad sultan deməzdi. 
  
Səslənməzdi bülbül  heç gülüstandan, 
Şirin köçməziydi ərmənistandan, 
Leyili yazmazıdı xət dəbistandan 
Məcnun dağ ü düzə  məkan deməzdi. 
  
Züleyxa  edəməzdi  xəlvət otağı, 
Gözəl yusif olmazıdı dustağı 
Fərhad un edəmzdi daşı, torpağı 
Başı yar yoluna qurban   deməzdi. 
  
Biri  aşıq  olur  şeyda gözələ, 
Biri qarun  kim  aşıq qızıla, 
Nozər göngül verəməseydi boz elə 
Yaylaqdan  qışlaqdan  yoldan deməzdi. 

  
 

 دئمزدی
 

 قشقایي(( يمیرح یينوذر رضا
 

 ،عشق  ازلدن  وجوددا یدیاولماسا
 .یمزدئجانان   د میهئچ ک بینید میک هئچ
 ،سوجوددا زوگئجه گوند يک یاوالر
 دئمزدی.مان  آ -مانآندن یال عشق

 
 ،قرار یگئتمه زد ندنیاوره گ حافظ

 ،ادگاری یدیقالماز یسؤز لخایچ
 ،اریشهر يبلل یآد یمزد نهیق

 دئمزدی.اولوب شعر عرفان  شاعر
                     

 ،غم  یدبولونماز  ،قیلیریآ  یاولمازد
 ،کرم ننیاصل   ینمازد ایآلوشوب   

 ،شاه صنم بیغر   یاولمازد  داستان
 دئمزدی.و  بوقاد سولطان خسر وسفی

 
 ،ل  هئچ   گلستاندانبولبو   یسسلنمزد

 ،ارمنستاندان    یدیزَچمؤک   نیریش
 خط دبستاندان   یدیازمازی    يلیل

 دئمزدی.داغ و دوزه   مکان    مجنون
 
 ،يغتاوخلوت   ا  یدیزدمَئا  خایزل

 يغاتدوس   یدیاولماز   وسفی گؤزل
 يغتورپاي، داش   یزددمئاون ا   فرهاد

 دئمزدی.قوربان      ولونای اری  يباش
 
 ،گؤزه له دایاولور  ش  قیعاش  یریب
 ،الیزیق قیعاش  میقارون  ک  یریب

 بوز ائله یدیرمه سئنگول وؤگ نوذر
 زدی.دئم ولدانی  شالقدانیق  القدانیی
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Sultan Əbəs Demə 
 

Yusif Xosrov Qaşqayı 
 

 
sultan əbəs demə ömr gəldi gəçdi,  
hənuz şəhla gözin xumarı çoxdur.  
sənən bu dünyada irəm behişti,  
hənuz aşiqlərin tumarı çoxdur.  
  
hənuz kamandadır tiri müjganın,  
hənuz xumarı var çəşəmi məstanın,  
hənuz şəbnəm varı tər gülüstanın,  
hənuz gül qoynunun gəlzarı çoxdur.  
  
hənuz bənəfşədir ağ sınən xali,  
hənuz şəhd dadır dodağın balı,  
hənuz rüşdi çoxdur qəddin nəhalı,  
hənuz bu nəhalın bəharı çoxdur.  
  
inanma bir tükün dünyaya satam,  
ta diryəm gərəg mührəmi atam,  
mən ataram ya uduzam ya odam,  
hənuz bu şətrəncin qumarı çoxdur.  
  
qorxu yoxum sultanından xanından!  
əlimi çəkmərəm yar damanından,  
binəva yusif xosrov qanından,  
hənuz ağ əllrin nigarı çoxdur.  
 
 

 عبث دئمه سلطان
 

 قشقایي(( یوسیف خسرو
 

 ی،گچد یعبث دئمه عومر گلد سلطان
 .چوخدور یخومار نگیهنوز شهال گؤز

 ي،إرم بهشت ادایبو دون نسن
 .چوخدور یرتوما نگیهنوز عاشق لر

 
 ،نگیموژگان ریت ریدداکمان هنوز

 ،نگیوار چشم مستان یهنوز خمار
 ،نگیتر گولستان یشبنم وار هنوز

 .چوخدور یگلزار نونونگیهنوز گول قو
 

 ي،خال ننگیآغ س ریبنفشه د هنوز
 ي،بال نگیدوداغ ریددا دهنوز شه

 ي،نهال نگیچوخدور قدد یرشد هنوز
 .چوخدور یبهار نگیهنوز بو نهال

 
 ،ساتام ایایدون نگیکیت ریب نانمایا

 ،آتام يگرگ مهره م می یریتا د
 ،اودام ایاودوزام  ایآتارام  من

 .چوخدور یقومار نگیهنوز بو شطرنج
 

 !ندانیخان نداننیسلطا وخومی يقورخ
 ،ندانیدامان اریچکمه رم  يمیلا
 ،ندانیخسرو قان وسفی نوایب

 .چوخدور ینگار نگیللراهنوز آغ 

 
 

Oynama Yarım Oynama  
  

Ərslan Mırzayı Qaşqayı 
  
Zar urəgim qana dönər,  
Oynama yarım oynama.  
Əcəl gələr cana dönər,  
Oynama yarım oynama.  
  
Başında sarı yağlığın,  
Buynında zər asmalığın,  
Xətər dədir qız sağlığın,  
oynama yarım oynama.  
  
İrağam bilməm sözünü,   
Məndən tovlama gözünü,  
Naməhrəm görər uzunu,  
Oynama yarım oynama.  
 

 
 اویناما یاریم اویناما

 
 قشقایي(( میرزایي ارسالن

 
 ،دؤنر قانا گیم اوره زار

 .اویناما یاریم اویناما
 ،دؤنر جانا گلر اجل

 .اویناما یاریم اویناما
 

 ،یاغلیغینگ ساری باشینگدا
 ،آسمالیغینگ زر گدابوینین
 ،ساغلیغینگ قیز دیر ده خطر

 .اویناما یاریم اویناما
 

  ،سؤزونگو بیلمم ایراغام
 ،گؤزونگو تووالما مندن

 ،اوزونگو گؤرر نامحرم
 .اویناما یاریم اویناما

 

 



ƏDƏBİ KÖRPÛ    16. Sayı  qiş. şubat. 2020 8139 بهمن .قیش سای اینجی. 61کؤرپو ادبی  
 

 Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو     Sayfa 16  

 

Heç Farığ Olmadım  
  

Mingbaşı Qəhrəman Mingi Qaşqayı 

  
hey ağalar heç olmadı firqətdən,  
farığ olam bir damağım çağ ola.  
çəkəm gecə- gündüz ah ü həsrətdən,  
bilməzdik yar məndən bi dəmağ ola.  
  
göz üzə bilmirəm yar gəzən yerdən,  
necə eyləyim belə höküm təqdirdən,  
kim deyərdi bu tezlikdə bir - birdən,  
düşək ayrı yardan, yol uzağ ola.  
  
gəl ey gözəl qoynu cənnət bağ gözəl,  
vurdun ürəyimə yüz min dağ gözəl,  
deyilər bu dünyada çoxdur ağ gözəl,  
heç inanmam öz yarımdan ağ ola.  
  
salmış məni dərdə ala gözün yar,  
şirin kəlamların, şirin sözün yar,  
deyər mingi əlacı yox özün yar,  
gəl ol tǝbib bəlkə yaram sağ ola.  

  
 

لمادیم غم و محنت دنهئچ فاریغ او  
 

 قشقایي(( منگباشي قهرمان منگي
 

 هئي آغاالر هئچ اولمادی فرقت دن،
 فاریغ اوالم بیر داماغیم چاغ اوال.

 گوندوز آه و حسرت دن، -چکم گئجه
 بیلمزدیک یار مندن بي دماغ اوال.

 
 گؤز اوزه بیلمرم یار گزن یئردن،

 نئجه ائیله ییم بئله حؤکوم تقدیردن،
 بیردن، –ی بو تئزلیک ده بیر کیم دئیرد

 دوشک آیری یاردان، یول اوزاغ اوال.
 

 گل ائي گؤزل قوینو جنت باغ گؤزل،
 ووردون اورییمه یوز مین داغ گؤزل،
 دئیلر بو دونیادا چوخدور آغ گؤزل،

 هئچ اینانمام اؤز یاریمدان آغ اوال.
 

 سالمیش مني درده آال گؤزون یار،
 نگ یار،شیرین کالمالرینگ، شیرین سؤزو

 دئیر منگي عالجي یوخ اؤزون یار،
 گل اول طبیب بلکه یارام ساغ اوال.

 

Gül Ağlar  
  

Rəhim Big Qənbər Qaşqayı 
  
Hey ağalar bad xəzan əlindən,  
Bağban ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar,  
Çərxi dönmüş ruzigarın əlindən,  
Ağa ağlar, nökər ağlar, qul ağlar.  
  
Bizə qərə oldu bu günü maaş!  
Gözlərimdən gedər bi ixtiyar yaş!  
Uşdu göldən getdi sona, yaşıl baş,  
Çeşmə ağlar, çəmən ağlar, çöl ağlar.  
  
Hay ağalar yarsız gəzə bilmənəm,  
O gıran dərdinə dözə bilmənəm,  
Siyah naməsini yaza bilmənəm,  
Kağaz ağlar, qələm ağlar, əl ağlar.  
  
Qənbər deyər elxaninin dilindən,  
Bülbül kimi ayrı düşdü gülündən,  
Uşdu getdi tuvar tərlan əlindən,  
Kəklik ağlar, turac ağlar, dal ağlar.  
 

  
 گول آغالر

 
 قشقایي(( رحیم بیگ قنبر

 
 هئي آغاالر باد خزان الیندن،

 باغبان آغالر، بولبول آغالر، گول آغالر،
 چرخي دؤنموش روزگارینگ الیندن،

 آغا آغالر، نؤکر آغالر، قول آغالر.
 

 ه قره اولدو بو گونو معاش!بیز
 گؤزلریمدن گئدر بي اختیار یاش!

 اوشدو گؤلدن گئتدی سونا، یاشیل باش،
 چئشمه آغالر، چمن آغالر، چؤل آغالر.

 
 های آغاالر یارسیز دؤزه بیلمنم،

 او گیران دردینه دؤزه بیلمنم،
 سیاه نامه سیني یازا بیلمنم،

 آغالر، قلم آغالر، ال آغالر.کاغاذ 
 

 ئیر ائلخاني نین دیلیندن،قنبر د
 بولبول کیمي آیری دوشدو گولوندن،

 اوشدو گئتدی تووار طرالن الیندن،
 ککلیک آغالر، توراج آغالر، دال آغالر.
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Kimi Suraqlamış Gedir  
  

Firud Əjdəri Qaşqayı  
  
Gözlərini varı zada,   
Bu gün ki bağlamış gedir.   
Bilmir ki qayğılar məni,   
Bütün qucağlamış gedir.  
    
Günüm yamandı çox ...yaman,   
Ürəgə saldı ox yaman!   
Bəlkə xəbəri yox yaman,   
Bağrımı dağlamış gedir.  
  
Turmadı yarım görüşə,  
Gözləri gözümə düşə,   
Gedən kərəz bir  öpüşə,  
Məni qonağlamış gedir.  
   
Qatar gəlir...kaş gəlmə yə,  
Bu görüşdük baş gəlmə yə,  
Kaş gözümdən yaş gəlmə yə,  
Ürəgim ağlamış gedir.  
  
Gedər qəmə atar məni,   
Ayrı yara satar məni,  
Bilmir gedən qatar məni,  
Burda ayağlamış gedir.    
 
  

 ریگئد شیمغالسورا يمیک
 

 )قشقایي( یاژدر فرود
 

  ،زادا یوار ينیگؤزلر
  .ریگئد شیباغالم يگون ک ٌبو

  ،يالر من يغیقا يک ریلمیب
 .ریگئد شیقوجاغالم بوتون

   
  ،امانیچوخ ... یاماندی گونوم

  !امانیاوخ  یاوره گه سالد
  ،امانی وخی یخبر بلکه
 .ریگئد شیداغالم يمیباغر

 
 ،گؤروشه میاری یتورماد
  ،گؤزومه دوشه یگؤزلر
 ،اؤپوشه  ریکرز ب گئدن

 .ریگئد شیقوناغالم يمن
  

 ،هی...کاش گلمه ریگل قاتار
 ،هیوک باش گلمه گؤروشد بو

 ،هیگلمه  اشیگؤزومدن  کاش
 .ریگئد شیآغالم میاوره گ

 
  ي،ر غمه آتار من گئده

 ي،ساتار من ارای یریآ
 ي،گئدن قاتار من ریلمیب

 .  ریگئد شیاغالمیآ بوردا
 

 Yandı Bəağrəm  
   

Nemətullah Big Rəhimi Qaşqayı 
 

Ay aqalar yandı bağrum  ,  
Gözləri xumar əlindən. 
Nazik bədən  , əndamı gul, 
Daş urəkli yar əlindən. 
  
Aparub dur,din imanum! 
Kafər  edər, müsəlmanum, 
Mürüvət yox,içər qanum, 
Aman  bu xunxar ələndən. 
  
Ləbin ənab,dişən inci, 
Yolunda çox çəkdm rənci, 
Cəmalun,  padışah  gənci, 
Üstündə şahmar ələndən . 
  
rəqib gəvrdüm,  utandum                   
 şəyrin canmdan usandum  
nəmt ələ  dir ,  yandum  
nərgs əli  xəmar  ələndən  
 

  
 بــاغـرم یــــانــدی

 
 نعمت اله بیک رحیمي قشقایي

 
 ، باغروم یانـدیآقــاالر  یهــا

 .خمـار الندن یگـــــؤزلــر
 ،گـول ينازک  بــدن ،اندامـــ

 .الدن اری يــلــکاوره  داش
 

 !ــمانومیا نیر،دود آپـــاروب
 ،، مسلمانوم ــدریکـــافر  ا

 ،قانوم  ــچریـــوخ،ایمروت 
 .خوار الندنمـــان  بوخونآ
 
 ،ينـجیا شنگیعناب،د نگیلب
 ،يچوخ چکدم رنج ولونگدای

 ،يجمــا لونگ،  پادشاه  گنج
 .همار   الندناش   ندهواوســـت

 
                  گـوردوم،  اوتاندوم ـــبیرق
 جانمدان اوساندوم نیریــشـ 

 اندومی،   ــرینعمـــت اله  د
 خمــار  الندن  يل  نرگــس

http://rahimi99.blogfa.com/post/9
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Yurdumun 
 

Osman Haideroğlu 
Irak – Telafer  

 
Herşeyi güzeldir ana yurdumun, 
Dahada olacak düşler şahidim. 
Tutuşu ezeldir ana yurdumun, 
Xışımlı ayvanım taşlar şahidim. 
 
Asırdan asıra akmış bılağım, 
Kurumak bilmemiş şahit yalağım, 
Her yanım yemyeşil yoktur tuzlağım, 
Bağlarda Ötüşen kuşlar şahidim. 
 
Her güzelde var bir eksik alamet, 
Allaha maxsustur kamil kamalet, 
Konağım kiymetli, sofram amaret, 
Soğanlı Bulğurum aşlar şahidim. 
  
Sümüklü çorbayla, şenlenir toyum, 
Hem şenlenir, hemde boylanır boyum, 
Aşkla, muhabbetle yoğrulmuş huyum, 
Süratım yıkamam kaşlar şahidim. 
 
Gariban halinden gayet bilerim, 
Gah oxşarım, gahi yaşın silerim, 
Dostla kaynaşırım, dostla gülerim, 
Eğlencesi ağır kışlar şahidim. 
 
Kanadım açıktır lakin uçamam, 
Memleket azizdir çizip geçemem, 
Musallattır duygu bana kaçamam, 
Yanaklardan akan yaşlar şahidim. 
 
Yazdığım övgüyle hikayem bitmez, 
Bin bir satır yazsam yinede yetmez, 
Haydaroğlun ana yurdu kin tutmaz, 
Kalbi temiz olan xoşlar şahidim. 

 

 یوردومون
 
  اوغلو رحید مانعث

   رعتلف - عراق
 
 

  یوردومون، آنا ریزلدؤگ يیئهرش
 . میدیشاه دوشلر قاوالجا داهادا

  یوردومون، آنا ریازلد توتوشو
 . میدیشاه راشالد میآیوان يملیشیخ
 

  م،یالغوب شیمخآ هریعص نردیعص
  م،یالغوی دیشاه شیملمهیب قوروماق

  م،یوزالغد ورخدیو لیشای مای مییان هر
 . میدیشاه وشالرق اؤتوشن باغالردا

 
  المت،ع کیاکس ریب وار زلدهؤگ هر
  کمالت، لیکام ورصدوخصم ا اهلل

  مارت،ع مسفر ،يیمتلیق میوناغق
 . میدیشاه آشالر بولغوروم يسوغانل

   
  تویوم، رینشنله چوربایال، سوموکلو

  بویوم، ریبویالن مدهه ر،ینشنله هم
  ویوم،خ یوغرولموش ببتلهحم ،هلق شع
 . میدیشاه اشالرق امامخیی میتورص
 
  م،یلریب ایتغ ندنیحال بانیارغ

  م،یلریس نییاش يگاه م،یاوخشار گاه
  م،یگولر دوستال م،یریایناشق دوستال

 . میدیشاه شالریق ریآغ يسنجهیلا
 
  اوچامام، نیالک ریقدیآچ میانادق

  مم،چهئگب یزیچ ریزدیآز مملکت
  اچامام،ق انام وغدوی ریط دلسم

 . میدیشاه یاشالر انخآ الردانقیانا
 

  تمز،یب کایمیح اؤوگویله میغییازد
  تمز،ئی دهنهئی یازسام ریطس ریب نیم

  وتماز،ت نیک یوردو آنا وغلونا ریدح
 . میدیشاه خوشالر اوالن زیتم يلبق
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Qarışqa Qadın 
 

Arzu Göytürk 
 
Mən bir az "dəlitəhər", 
Mən "havalı" qadınam. 
Tanımağa çalışma, 
Müəmmalı qadınam... 
 
Talesiz gəlinlərin, 
Üzüyünə qaşam mən 
Qızılı övlad olan, 
Barmaqları boşam mən... 
 
Körpəliyi çalınan, 
Bir az uşaq qadınam. 
"Bəxti kömürdən qara, 
Üzü dümağ" qadınam... 
 
Ruhumu isitməyə, 
Alovam, odunam mən. 
Yükü özündən ağır, 
"Qarışqa qadınam" mən... 
 
Bəxti yatan torpağı, 
Qazıb, eşən qadınam. 
Kişi yükü çəkməkdən, 
"Kişiləşən" qadınam... 
 
Mən bir az "dəlifason", 
Mən "havalı" qadınam. 
Tanımağa çalışma, 
Müəmmalı qadınam... 
 

 نیقاد شقایقار
 

  تورک گؤی آرزو
 

  ،"تهر يدل" آز ریب من
 . نامیقاد "يهاوال" من
  شما،یچال ماغایتان
 ... نامیقاد يممالعم
 

  ن،ینلریگل زیطالعس
  .من قاشام اوزویونه

  اوالن، اؤوالد يلیزیق
 ... من بوشام یبارماقالر

 
  نان،یچال يگیلکؤرپه

 . نامیقاد اوشاق آز ریب
  قارا، کؤموردن يبخت"

 ... نامیقاد "دوماغ اوزو
 

  یه،تمهیسیا روحومو
 . من اودونام آلووام،

  ر،یآغ اؤزوندن یوکو
 ... من "نامیقاد شقایقار"
 

  ،يتورپاغ یاتان يبخت
 . نامیقاد ائشن ب،یزقا
  چکمکدن، یوکو يشیک
 ... نامیقاد "شنه لیشیک"
 

  ،"فاسون يدل" آز ریب من
 . نامیقاد "يهاوال" من
  شما،یچال ماغایتان
 ... نامیقاد يممالعم
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Bədbəxtdir Ki, O İnsan 
 

Nuranə Təbriz 
 
Ürək ürək deyil ki, 
Toparla qırığını. 
İki parça qalmışdı, 
Sındırdın sınığını. 
 
Səsini duyan kimi 
Üzümün güldüyünü... 
Bədbəxtdir ki, o insan, 
Görməz sevildiyini. 
 
Açmıram gözlərimi, 
Qəhərim boğur məni. 
Alışqanam gecəyə, 
Səhərim boğur məni. 
 
Yol vermərəm hissimə, 
Bir də qənim olasan... 
Mənim nəyim olub ki, 
Sən də mənim olasan?!... 
 
Qınamıram heç səni, 
İstəyim böyük oldu. 
Bu məhəbbət canımda 
Əbədi bir yük oldu. 
 
Daha dözüm qalmayıb 
Taqət yoxdur dizimdə. 
Son ümüdüm...son arzum... 
Belə qaldı gözümdə. 
 
Düşünmə ki, gedirəm... 
Bunu bacarmaq çətin. 
Sadəcə gəlməyəcəm... 
Öldürsə də həsrətin! 

 

 نسانیا او ،يک ریبدبختد
 

  زیتبر هنوران
 

  ،يک لیدئی اورک اورک
 . ينیغیریق توپارال

  ،یشدیقالم پارچا يکیا
 . ينیغینیس نیردیندیس
 

  يمیک دویان ينیسس
 ... گولدویونو اوزومون

  نسان،یا او ،يک ریبدبختد
 . ينییلدیسئو گؤرمز

 
  ،يمیگؤزلر رامیآچم
 . يمن بوغور میقهر

  یه،گئجه شقانامیآل
 . يمن بوغور میسحر

 
  مه،یسسیح رموئرمه یول

 ... اوالسان مینغ ده ریب
  ،يک اولوب مینَی میمن

 !... اوالسان؟ میمن ده سن
 
  ،يسن هئچ رامینامیق
 . اولدو بؤیوک مییستهیا

  مدایجان محبت بو
 . اولدو یوک ریب یابد

 
  بیقالمای دؤزوم داها

 . مدهیزید یوخدور اقتط
 ... آرزوم سون...اومودوم سون

 . گؤزومده یقالد بئله
 

 ... رمیگئد ،يک دوشونمه
 . نیچت باجارماق بونو

 ... جمیهگلمه جهساده
 ! نیحسرت ده اؤلدورسه
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Telafer Milleti 
 

Zainal El-Han Bek oğlu 
Irak – Telafer  

 
Telafer milleti türkçe konuşan, 
Ezelden diyeler türkmen yurduma. 
Bağımız kalemiz büyük bir nişan, 
Arifler ad koymuş aslan yurduma. 
  
Kaçakaç şahitti işlerimize, 
Gurbet tacı uyar başlarımıza, 
Mevlam lezzet katmış aşlarımıza, 
Bir lukması olur derman yurduma. 
   
İğne sapsız olsa gömlek tikilmez, 
Tikiş düzen olsa sapı sükülmez, 
Maksadım bir olsak kollar bükülmez, 
Paşa olabilmez düşman yurduma. 
  
Aslı türkmen olan çıkmaz yolundan, 
Ölünce insafı  salmaz elinden, 
Biçilse vaz geçmez şirin dilinden, 
Yiğitise olur kalkan yurduma. 
  
Zeynel bu sözleri yazmış millete, 
Gurbet içerdedi bakmaz kıllete, 
Çoğu vatan için getti rahmete, 
Asıldı kesildi kurban yurduma. 
 

 يللتیم فرعلت
 
  اوغلو بک ائلهان نالیزا

   رعتلف - عراق
 

  ونوشان،ق جهتورک يتللیم رعتلف
 . یوردوما نرکمتو ریلیئد نازلد

  شان،ین ریب یوکؤب زیماالق زیمیباغ
 . یوردوما النصآ ویموشق آد رفلیعار

   
  ،هزیمیرشلیا یددیشاه اچق-اچاق
  زا،یمیباشالر اویار يتاج توربغ
  زا،یمیآشالر شیاتمق تذل والمم
 . یوردوما رماند اولور يماسقلو ریب

    
  ز،لمیکیت کگؤمل اولسا زیساپس هنگیا
  ز،کولمؤس يساپ اولسا ندوز شیکیت
  ز،بوکولم ولالرق قاولسا ریب میدقصم

 . یوردوما دوشمان زلمیاوالب پاشا
   

  یولوندان، مازخیچ اوالن نتورکم يلاص
  ن،ندیلا سالماز  ينصافیا هاؤلونج

  ن،ندیلید نیریش زگئچم واز هلسیچیب
 . یوردوما انخالق اولور هسیا تیگیا
   
  ،هتللیم شییازم یرسؤزل بو لاینز
  ،هللتیق مازخبا یده ردچیا توربغ

  ،هتمحر یدگئت نیچیا نطو چوغو
 . ومایورد وربانق یلدیسک یلدیآس

 

 
 

Payız Qonağı  
  

Telnaz Təbrizli 
  
Aman! qərib gəlrək, getdi bir payız qonağı, 
Sazaqlı yellə sönükdürdü yoldakı çırağı. 
  
Amansız əsdi bu şaxta və susdurub dilimi, 
Küləklərin canına çəkdim ama bu əlimi. 
  
Beş, altı damla gözümdən axıb yerə düşdü  
O anda sınəmin üstündə ki turac uçdu.  
  
Dinib, danışmadı dondu iki gözümdə gözü, 
Dönüb buza dudağında deyilməmişdi sözü. 
  
Və şaxtalıqda qaraldı gözümdə son diləgim, 
Sustaldı, qol bağımı saxlayanmadı biləgim. 
  
Üzüldü inciləri yollara çıraq oldu, 
O töhfə verdigi qol bağ yerə saçın yüldü. 
  
Bu beynim içrə gələn o gəlişlərin səsi di, 
Damar qanımdakı titrək gülüşlərin səsi di. 
  
Və bəli ah... neçə ildir o incini gəzrəm, 
Başımda tel, tel ağarmış dəni sapa duzə rəm.  
 
  

 يقوناق زییپا
 

 يزلیتبر تئلناز
 

 غي،قونا زییپا ریب یگلرک، گئتد بیآمان !  قر
 غي.رایچ يولداکی وردوله سؤنوکدودئلی يسازاقل

 
 ي،میلیبو شاختا و سوسدوروب د یاسد زیآمانس

 ي.میآما بو ال میچکد نایجان نیکولکلر
 

 دوشدو ئرهی بیزومدن آخؤدامال گ يآلت بئش،
 .دوچتوراج او ياوستونده ک نیم نهیآندا س او
 
 ،گؤزومده گؤزو يکیندو ادو یشمادیدان ب،ینید

 .سؤزو ید شیمه لمییدئ نداغیبوزا دودا دؤنوب
 
 ،میلگیزومده سون دؤگ یقارالد قدایشاختال و

 .میلگیب یانمادیساخال يمی، قول باغ یسوستالد
 

 ،اولدو راقیچ ولالرای یلر ينجیا اوزولدو
 .ولدوی نیساچ ئرهیقول باغ  يگیحفه وئردؤت او
 
 ی،د يسس نیشلریگل گلن او چرهیا مینیبئ بو

 ی.د يسس نیگولوشلر ترکیت يمداکیقان دامار
 
 ،گزرم ين ينجیاو ا ریلدیآه... نئچه ا يبل و

 .ساپا دوزه رم يدن شیتئل، تئل آغارم مدایباش
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Bakı,  Sevgilimə Yaxşı ... 
 

                            Sərvər Kamranlı 
 
Ana ol, balanda sevgilim olsun, 
Əzizlə, qoy  sevinc qəlbinə dolsun. 
Küləyin saçına xəfifcə dalsın, 
Sən də saçlarına örpək taxarsan, 
Bakı, sevgilimə yaxşı baxarsan! 
 
Darıxsa, yol çəkib gözləri dolsa, 
Həsrətim gözündən gülüşü alsa. 
Fikri xəyalımın izində qalsa, 
Dost olub dərdinə şərik çıxarsan,  
Bakı, sevgilimə yaxşı baxarsan! 
 
Günəşin istisi yandırsa onu, 
Geydirsin günəşə buludlar donun. 
Görsən soyuq oldu, üşüyür canı, 
Qəlbini qızdırıb, gün tək yaxarsan, 
Bakı, sevgilimə yaxşı baxarsan! 
 

 !باخارسان يیاخش مهیلیسئوگ  ،يباک
 

 يکامرانل سرور
 

  اولسون، میلیسئوگ باالندا اول، آنا
 . دولسون نهیقلب نجیسئو  قوی زله،یعز

  ن،یدالس فجهیخف نایساچ نییکوله
  تاخارسان، اؤرپک نایساچالر ده سن
 ! باخارسان يیاخش مهیلیسئوگ ،يباک

 
  دولسا، یگؤزلر بیچک یول خسا،یدار

 . آلسا گولوشو گؤزوندن میحسرت
  قالسا، ندهیزیا نیمیخیال یکریف

   خارسان،یچ کیشر نهیدرد اولوب دوست
 ! باخارسان يیاخش مهیلیسئوگ ،يباک

 
  اونو، رساییاند يسیستیا نیگونش
 . دونون بولودالر گونشه نیرسیگئید

  ،يجان اوشویور اولدو، سویوق گؤرسن
  یاخارسان، تک گون ب،یریزدیق ينیقلب
 ! باخارسان يیاخش مهیلیسئوگ ،يباک

 

 
 

 

 Zindandan məktub  
 

 Arif Buzovnalı 
Bu qəmli məngənədən çıxmasam salamat əgər,  
O həsrətim çəkənə çatmasın bu qarə xəbər,  
Mənim də arzularım vardı, hamı oldu hədər,  
Zəmanə fırtınasında gəmim batıb getdi,  
“Bu can sənindi” deyənlər məni atıb getdi.  
  
Bir ömrü xoş yaşamaqçün cahana gəlmişdim,  
Onu səadətin ilkin məkanı bilmişdim,  
Heyif ki gec tanıdım, yoxsa çoxdan ölmüşdüm,  
Ölərsəm indi, bir ünvana dağ çəkib gedərəm,  
Vəfalı könlünə dərd üstə dərd əkib gedərəm.  
  
Bu dörd divardə az çəkmədi bəlalı başım,  
Zəmanənin başına düşdü tək mənimmi daşım?  
Susuz xəyallar üçün qalmadı gözümdə yaşım,  
İçimdə gizlicə axdı, qürurdan ağlamadım,  
Qucaqladım kədəri, amma diz qucaqlamadım.  
  
Əzaba can toxuyub qəlbimin sapın sökdüm,  
Nə cah-cəlalə əyildim, nə varə diz çökdüm,  
Fəqət bir ülvi, zərif sevginin belin bükdüm,  
O həsrətə, mən isə öz qüruruma məhkum,  
Canından ayrı düşüb can verən iki məzlum.  

  
 زینداندان مکتوب

 
 عارف بوزوونالي  

 
 دن چیخماسام سالمات اگر،  ملي منگنهغبو 

 او حسرتیم چکنه چاتماسین بو قاره خبر،  
 منیم ده آرزوالریم واردی، هامي اولدو هدر،  

 زمانه فیرتیناسیندا گمیم باتیب گئتدی،  
 گئتدی.   دئینلر مني آتیب ”بو جان سنیندی“
   

 مرو خوش یاشاماقچون جاهانا گلمیشدیم،  ؤبیر ع
 اونو سعادتین ایلکین مکاني بیلمیشدیم،  

 ئییف کي گئج تانیدیم، یوخسا چوخدان اؤلموشدوم،  ح
 رم،  ونوانا داغ چکیب گئدهعاؤلرسم ایندی، بیر 

 رم.  وفالي کؤنلونه درد اوسته درد اکیب گئده
   

 دی باللي باشیم،  چکمهبو دؤرد دیوارده آز 
 نین باشینا دوشدو تک منیممي داشیم؟  زمانه

 سوسوز خیالالر اوچون قالمادی گؤزومده یاشیم،  
 ایچیمده گیزلیجه آخدی، قوروردان آغالمادیم،  

 قوجاقالدیم کدری، آمما دیز قوجاقالمادیم.  
   

 عذابا جان توخویوب قلبیمین ساپین سؤکدوم،  
 یلدیم، نه واره دیز چؤکدوم،  جالله ای-نه جاه

 نین بئلین بوکدوم،  فقط بیر اولوی، ظریف سئوگي
 وروروما محکوم،  غاو حسرته، من ایسه اؤز 

 جانیندان آیری دوشوب جان وئرن ایکي مظلوم.  
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Dördü Gedəmiş  
  

Ustad Məhəmməd İbrahim Qaşqayı  
  
Bir neçə hal bilən yollaş(yoldaş) olaydı,  

Bəlkə dahi zümstanı yaz edək.  

Neçə sirr saxladan sirrdaş olaydı,  

Dərdi qəmi ürəklərdən az edək.  
  
Bu dünyanın bəmi getmiş zırı var,  

Beş gün ömrün dördü getmiş biri var,  

Gecə, gündüz qan ağlasan yeri var!  

Yiğilin yollaşlar dərdi raz edək.  
  
Saba bir gün yeksan ulaq toprağa,  

Güzərgahdan sakin ulaq oturağa,  

Varı həsrət ğünçə ulaq yaprağa,  

Dahi mümkün olmaz izz ü naz edək.  
  
Zəmanə kəm fürsət, biz əhli qəflət,  

Dayım kəmindədir afət ü ülfət,  

Yiğilin yollaşlar dostlara nisbət,  

Bu gün xoş günləri pay əndaz edək.  
  
Gəldi - geçdi cəcanluğun kərvanı!  

Canda qaldı xoş günlərin armanı!  

Yiğilin qardaşlar sürək dövrani,  

Bəlkə ibrahımı biyniyaz edək.  

 
 

 دؤردو گئدمیش
 

 استاد محمد ابراهیم قشقایي
 

 بیر نئچه حال بیلن یولالش اوالیدی،
 بلکه داهي زمستاني یاز ائدک.

 نئچه سرر ساخالدان سرر داش اوالیدی،
 دردی غمي اورکلردن آز ائدک.

 
 بو دونیانین بمي گئتمیش زیری وار،

 بئش گون عؤمرون دؤردو گئتمیش بیری وار،
 گئجه، گوندوز قان آغالسان یئری وار!

 ییغیلین یولالشالر دردی راز ائدک.
 

 صابا بیر گون یئکسان اوالق توپراغا،
 گذرگاهدان ساکین اوالق اوتوراغا،

 واری حسرت غنچه اوالق یاپراغا،
 داهي ممکن اولماز عزز و ناز ائدک.

 
 اهل غفلت، زمانه کم فرصت، بیز

 داییم کمینده دیر آفت و الفت،
 ییغیلین یولالشالر دوستالرا نیسبت،

 بو گون خوش گونلری پای انداز ائدک.
 

 گئچدی جوانلوغون کرواني! –گلدی 
 جاندا قالدی خوش گونلرین آرماني!

 ییغیلین قارداشالر سورک دؤوراني،
 بلکه ابراهیمي بي نیاز ائدک.

 
 

Gözdə Gözüm Var  
 Fərəhnaz Ğəfarı  

  

Bavər elə bu köksüdə dəryaca sözüm var,  

Tik gözlərini gözlərimə gözdə gözüm var.  

  

İllər boyu mən gəzsəm əgər səndən aralı!   

Hicrində bu dağlarca inan bilki dözüm var.  

  

Hər kim dey əsən, sevgilinə sevgi yarıtdın,  

Yoxdur yalanım sözdə mənim bilki düzüm var.  

  

Min yol qovasan sən qapıdan mən genə gəlləm,  

Çonkı o darışlıq küçədə çoxlu izim var.  

  

Yandır şəmi pərüanə sayaq məndə dolanım,  

Felən ki dolanmaqdada qudərtli dizim var.  

  

Fərnaz odunu söndürə bilməz bu təbiət,  

Sönsəmdə kül altında yanan odlu közüm var.  

  

 گؤزده گؤزوم وار
 

 یفرحناز غفار
 

 ،سؤزوم وار اجایباور ائله بو کؤکسده در
 .گؤزده گؤزوم وار مهیگؤزلر ينیگؤزلر کیت

 
  !يمن گزسم اگر سندن آرال ویبو لرلیا

 .دؤزوم وار يکلیب نانیبو داغالرجا ا ندهیهجر
 

 ،نیدتیاری يسئوگ نهیلیسئوگ ،سنهیئد میک هر
 .زوم وارود يکلیب میسؤزده من میاالنی وخدوری

 
 ،من گئنه گللم دانیقوواسان سن قاپ لیو نیم

 .وار میزیا خلوچوده کوچه قیشلیاو دار يچونک
 
 ،میمنده دوالن اقیپروانه سا يشمع ریاندی

 .وار میزید يکه دوالنماقدادا قدرتل فعلن
 

 ،عتیبو طب لمزیدوره بسؤن دونوۏا فرناز
 .اودلو کؤزوم وار انانی ندایآلت لکو دهسؤنسم
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Azadlık 

Ekrəm Haci 
 
 
Açmış sabahım kuşlara narince okurdu; 
Biz geldik hadi, ormana seslen bize gelsin. 
Serdim günəşin sofrasın al dağlara bir də; 
Köylərdə hayat tamgaları, diz dize gəlsin. 
 
Dağ daş dilə gəlsin pınarın nəğmelerinden, 
Gül yaprağı girsin suya çıplakça yıkansın; 
Sağ solda kokan gülləri kıskansa böcəklər, 
Parlak kələbəklərdən ırak, canları yansın!. 
 
Kuşlar, kuruyan köklərə günlərcə fısıldar; 
Bir bir bulağın gözyaşı çaylarda süzərkən!.. 
Gül boynuna, şəbnəm təri oldukça cəvahir, 
Tasvirə çəkər subh əli əlması düzərkən!.. 
 
Mos mor çiçəğin çantası yerlərdə sürünmüş, 
Çöl koynuna yel tək gəlin olmuş da azadlık! 
Dağlar ətəğindən çiçəğin ətri kokarkən, 
Kuşlar ötüşən mahnıya dolmuş da azadlık!.. 

 

 

 آزادلیق
 

 ياکرم حاج
 

 :اوقوردو نجهیقوشالرا نار م،یصاباح شیآچم
 .نیگلس زهیاورمانا سسلن ب ،یهاد کیگلد زیب

 ،ده ریآل داغالرا،ب ن،یس سفره نیگونش میسرد
 .نیگلس زهید زید یتامغاالر اتیح لردهیکؤ

 
 ،ندنیلرنغمه نیناریپ نیگلس لهیداش د داغ

 .نیقانسیی پالقچایچ ا،یسو نیرسیگ ياپراقی گول
 بؤجکلر سقانسای, قیولدا قوقان گوللرس ساغ

 .نیانسی یالرجان راق،یبکلردن اپارالق کله 
 

 ،لداریچیکؤکلره گونلرجه پ انیقورو قوشالر
 .سوزرکن الردایچا ياشیگؤز  نیبوالغ ریب ریب

 ،اولدوقچا جواهر یشبنم تر نونایبو گول
 .دوزرکن يالماس ،يچکر صبح ال رهیتصو

 
 ،چؤللرده سورونموش يچانتاس نیچگیمور چ موس

 .قیاولموش دا، آزادل نیتک گل ئلی ونونایچول قو 
 ،قوقار کن یعطر نیچگیچ ندنیاتگ داغالر
 .قیدولموش دا، آزادل ا،ي یاؤتوشن ماهن قوشالر

 

 

Kiriyir Xatirələr 
 

Əfsanə Rəvan 
 
Sükutuna qapanıb vahiməsi, qorxusu, 
Kiriyib xatirələr bir qadının dilində. 
Sanki ərşə çəkilib gözlərinin yuxusu, 
Əsir qalıb ömürlük ayrılığın əlində. 
 
Vədəsiz dən düşübdü sığalsız tellərinə, 
Yıxılır yollarının boşluğunda o qadın. 
Hər gün lənət yağdırır üşüyən əllərinə, 
Bağışlamır qəlbinin daşlığına o qadın. 
 
Gecələr xəyal qurub, gün ağlayır özünə, 
Yuxular yastığını deşir səhərə kimi. 
Ovuc-ovuc dualar göndərir göy üzünə, 
Görən gəlib çatırmı, sizin şəhərə kimi. 
 
Qayıdırsan qayıt, gəl, dəyişsin əhvalını, 
Küçə-küçə uzaqlıq nə deməkdir bilirsən? 
Bir gün çıxar qarşına soruşarsan halını. 
Sənsizəm deyə bilməz utanarsan ölərsən. 
 
 

 لررهیخاط ریییریک
 

  روان افسانه
 

  قورخوسو، ،يسمهیواه بیقاپان سوکوتونا
 . ندهیلید نینیقاد ریب لررهیخاط بیییریک

  یوخوسو، نینیگؤزلر بیلیچک عرشه يسانک
 . ندهیال نیغیلیآیر مورلوکؤع بیقال ریاس
 

  نه،یتئللر زیغالسیس دوشوبدو دن زیسوعده
 . نیقاد او بوشلوغوندا نینییولالر ریلیخیی

  نه،یاللر اوشوین ریرییاغد لعنت گون هر
 . نیقاد او نایغیداشل نینيقلب ریشالمیباغ
 

  اؤزونه، ریآغالی گون قوروب، خیال لرگئجه
 . يمیک سحره ریدئش ينیغییاست یوخوالر

  اوزونه، گؤی ریگؤندر دعاالر اوووج-اوووج
 . يمیک شهره نیزیس ،يرمیچات بیگل گؤرن

 
  ،ينیاحوال نیشسیدیَ گل، ت،یقای رسانیدیقای

  رسن؟یلیب ریدئمکد نه قیاوزاقل کوچه-کوچه
 . ينیحال سوروشارسان نایقارش خاریچ گون ریب

 .اؤلرسن اوتانارسان لمزیب دئیه زمیسنس

https://www.facebook.com/ramin.abdullayev.1232?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCGJ4DJkap64wusPm1mRbtKkgMd1wJaQ1xr90kFkIk4ELyUHjqMSDilgDuDyP-KhsFFxRbUy5Ny-9a1&hc_ref=ARRFOv1rS4dCVQpY9-vTI0Dqqd8LoTSBhJiyGDLeCVDEJ_nUutMDLdLQPNiN-1fpGHc&fref=nf

