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 تومن044ساتیش: 

 اولو اترنینین آدیله
  

 ای قلبلرین حبکیمی

 ای گؤزلرین حبکیمی!

 گئجه لرین آلالهی

 گوندوزلرین آلالهی

  
 ای حبل احوالالری

 دوزنله ین ایالهی!

 سه ده بیر نظر سبلبی

 ای کؤنوللر پنبهی!

 

 

                                  يميزاسونولور؛ آذربایجان  
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 ای قلبلرین حبکیمی

 ای گؤزلرین حبکیمی!

 گئجه لرین آلالهی

 گوندوزلرین آلالهی

  
 ای حبل احوالالری

 دوزنله ین ایالهی!

 بیسه ده بیر نظر سبل

 ای کؤنوللر پنبهی!

 

 

                                    يميزاسونولور؛ آذربایجان  
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 ًرلریٌیسی ثَ ایویلِ گًَسریيؤلَطفي ا
Turk_design@yahoo.com 

 

 

 حبضیرالیبن:
 تَرن زیساى لَرٍپَ 

Turk_design@yahoo.com 

 

                                                                                           
                             1  
 ♥ًَرٍز ثبیراهی ٍ... 

ثبیراهالر، زارغیٌلیمالریي )زاریروبالریي( اًٍَززٍغَ، اًعبًالریي 

ثبریػ زیغی، لبرزاغ جبظیٌب لَجبق الؼسیغی گًَلرزیر. ثبیراهالر 

ب، ایٌبًجالریي، عرف ٍ عبزتلریي هیللی ٍ زیٌی زٍیغَالریٌری

اٍیغَالًسیغی ثیر تَپلَهسا هیلت اٍلوب ظَرًٍَى )عوَم هلت( 

ؼىیلٌسیغی، گَجلٌسیغی گًَلرزیر. ظئَگی زٍلَ ٍ هَتلَ ثبیراهالر 

 وئچیرهه زیلِ گی ایلِ...

ّر ایله ثبّبرزا گلیٌجیىلریي اى گؤزُ ل ثبؼالًمیجالری هصزُ  

هَتلَلَق ٍ ذَغ  ًیسُ ٍ عبیلِ یسُا ظلِ هِ ظی ویوی، ثَ ثبیراهیٌس

 ...نگًَلر زیلِ یییر

 یئٌی ایلیٌیس لَتلَ اٍلعَى
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 ♥ًَرٍز ثبیراهی ٍ...

ثبیراهالر، زارغیٌلیمالریي )زاریروبالریي( اًٍَززٍغَ، اًعبًالریي 

ثبریػ زیغی، لبرزاغ جبظیٌب لَجبق الؼسیغی گًَلرزیر. ثبیراهالر 

ی ٍ زیٌی زٍیغَالریٌریب، ایٌبًجالریي، عرف ٍ عبزتلریي هیلل

اٍیغَالًسیغی ثیر تَپلَهسا هیلت اٍلوب ظَرًٍَى )عوَم هلت( 

ؼىیلٌسیغی، گَجلٌسیغی گًَلرزیر. ظئَگی زٍلَ ٍ هَتلَ ثبیراهالر 

 وئچیرهه زیلِ گی ایلِ...

ّر ایله ثبّبرزا گلیٌجیىلریي اى گؤزُ ل ثبؼالًمیجالری هصزُ  

هَتلَلَق ٍ ذَغ  ًیسُ ٍ عبیلِ یسُظی ویوی، ثَ ثبیراهیٌسا ظلِ هِ 

 ...نگًَلر زیلِ یییر

 یئٌی ایلیٌیس لَتلَ اٍلعَى
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ثبیراهالر اٍ لسُ ر ثؤیَن ٍ اؤًولی زیرلر وی، گلیؽی   

ثَتَى ثیر ایل لسُ ر گؤز لِ ًیر ٍ گئسى زاهبى زا ثئلِ ثیر 

ر. آهب اٍرُ ولرزُ ایىیٌجی گلیؽی اٍهَزٍ ایلِ یَال ظبلیٌی

ٍار ثَ گًَلریي ذَغ  َزحعرت اویت ٍ گئسیر. اٍهَزٍه

 زٍیغَالری ّر زاهبى وؤًلَززُ لبلعیي. 

 یئٌی ایلیٌیس لَتلَ اٍلعَى.
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 آذرببیجبن تورکجه سینین الفب به سی:

 ,A, E, Ə, İسسلی وار ) 9آذرببیجبن تورکجه سینده 

I, O, Ö, U, Ü )سسسیس حرف: ) 32وB, C, Ç, 

D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, Q, 

R, S, Ş, T, V, X, Y, Z حرف.  23(.توپالم 

 

 Gözəl)چیچاا،(   Çiçək)جوجااه(   Cücəمیثااب : 

 Xal)شااب (   Şal)قاابرا(   Qara)آغ(   Ağ)گاالز (  

 Ördək)شورنااب (   Jurnal)یااب،(   Yas)خااب (  

)اورمااااااابن(   Orman)اوزوم(   Üzüm)اؤردک(  

Ulduz ز(  )اولدوƏl .) َا( 

 

  ə ,ğ  şلوطفن جیب تلفونالرینیسدا 

,ı. حرفلرینین یئرینه$. g. e ,  i. ظَزجَولریٌسى

 یبرارالًیي.

 

 

 
 2 
 

 

 
 

ثبیراهالر اٍ لسُ ر ثؤیَن ٍ اؤًولی زیرلر وی، گلیؽی ثَتَى  

ثیر ایل لسُ ر گؤز لِ ًیر ٍ گئسى زاهبى زا ثئلِ ثیر ایىیٌجی 

ظبلیٌیر. آهب اٍرُ ولرزُ حعرت اویت گلیؽی اٍهَزٍ ایلِ یَال 

ٍار ثَ گًَلریي ذَغ زٍیغَالری ّر  َزٍ گئسیر. اٍهَزٍه

 زاهبى وؤًلَززُ لبلعیي. 

 یئٌی ایلیٌیس لَتلَ اٍلعَى.
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38 
 اؤزُ ل

 
 

  وپٌه وؤرپِ زٍیغَالرین ♥
  چبلیر لبًبز

 ثبغچبظیٌسا ٍٍرهَغ ذساى حیبتیویي

 

 
 . ر ثٌسُ عَهوبًب ٍار ن اٍرُ،  زاهالیب ٍار ن اٍرُ ♥
 ،  عَهوبى ًِ زیر زاهال ًِ یین اٍرُ نهٌی

 .  ر ثٌسُ یِ ؼاللِ جَؼبى،  چبغالیبى
 
 
  ازلسى عبؼك اٍالى اللِ یِ ثٌسُ ر. ♥
 

3 

 ثبیرام ظَزلری                                          
 

 یظئَگ یل كیل یلبرؼ یزاو يیآراظ الر ٌعبىیا الر، رامیثب  ♥
 الر، رامی. ثبریلرز َىگ یگیولٌسیپرچ يیً یل ٍ حؤرهت

 یٌیلر هیل هیٌجیاٍالى ا لِیرلریث-ریث يیالر ٌعبىیا
لبرزاؼجب  ،یالر كیؽسیثبر ،یالر اًٍَتسٍق

 یٌیٍ ز یللیه الر، رامی. ثبریلرز گَى یالر كیلَجبلالؼس
 كیتطج يیلر عٌعٌِ ٍ عبزت ي،یالر ٌبًجیا ي،یغَالریزٍ

ؼعَرًٍَى  اٍلوب للتیه تسُیجوع ریث ،یگیلٌسیاٍلًََة ظرگ
 .ریلرز گَى یگیلٍٍَتلٌس ،یگیللٌسیؼى

 

♥ Bayramlar, insanlar arasındakı qarĢılıqlı 

sevgi və hörmətlinin pərçimləndiyi günlərdir. 

Bayramlar, insanların bir-birləriylə olan 

incikliklərini unutduqları, barıĢdıqları, 

qardaĢca qucaqlaĢdıqları günlərdir. Bayramlar, 

milli və dini duyğuların, inancların, ənənə və 

adətlərin tətbiq olunub sərgiləndiyi, bir 

cəmiyyətdə millət olma Ģüurunun Ģəkilləndiyi, 

qüvvətləndiyi günlərdir. 
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 اؤزُ ل
 

 

  وپٌه وؤرپِ زٍیغَالرین ♥
  چبلیر لبًبز

 ثبغچبظیٌسا ٍٍرهَغ ذساى حیبتیویي

 

 
 . ر ثٌسُ عَهوبًب ٍار ن اٍرُ،  زاهالیب ٍار ن اٍرُ ♥

 ،  عَهوبى ًِ زیر زاهال ًِ یین اٍرُ هٌین
 .  ر ثٌسُ یِ ؼاللِ جَؼبى،  چبغالیبى

 
 
  ازلسى عبؼك اٍالى اللِ یِ ثٌسُ ر. ♥

 

3 
 ثبیرام ظَزلری                                          
 

 یظئَگ یل كیل یلبرؼ یزاو يیاظآر الر ٌعبىیا الر، رامیثب  ♥
 الر، رامی. ثبریلرز گَى یگیولٌسیپرچ يیً یل ٍ حؤرهت

 یٌیلر هیل هیٌجیاٍالى ا لِیرلریث-ریث يیالر ٌعبىیا
لبرزاؼجب  ،یالر كیؽسیثبر ،یالر اًٍَتسٍق

 یٌیٍ ز یللیه الر، رامی. ثبریلرز گَى یالر كیلَجبلالؼس
 كیتطج يیلر زتعٌعٌِ ٍ عب ي،یالر ٌبًجیا ي،یغَالریزٍ

اٍلوب ؼعَرًٍَى  للتیه تسُیجوع ریث ،یگیلٌسیاٍلًََة ظرگ
 .ریلرز گَى یگیلٍٍَتلٌس ،یگیللٌسیؼى

 

♥ Bayramlar, insanlar arasındakı qarĢılıqlı 

sevgi və hörmətlinin pərçimləndiyi günlərdir. 

Bayramlar, insanların bir-birləriylə olan 

incikliklərini unutduqları, barıĢdıqları, 

qardaĢca qucaqlaĢdıqları günlərdir. Bayramlar, 

milli və dini duyğuların, inancların, ənənə və 

adətlərin tətbiq olunub sərgiləndiyi, bir 

cəmiyyətdə millət olma Ģüurunun Ģəkilləndiyi, 

qüvvətləndiyi günlərdir. 

 

 

 

 



 

 

4 
 ثبیرام ظَزلری

 

 

گًَلر، اى پبرالق  یًِ گًَؽل ،یئلیجِ اظي ؼْر  یاى زل ♥ 
 ٌبیویالؼیپب ػیٍ ثبر یٌتیاظ ری. اٍرُ ن لر زُ ثراهالریثب ریز

 .راهالریثب "ریحبل ٍ احَال ظَرٍؼوبلس" یعتیاى ا
  

♥ Ən dəli cə əsn Ģəhər yeli, nə gunĢlı 

günlər, ən parlaq dır bayramlar. Urə k lər 

də bir əsinti və barıĢ paylaĢımına ən istı 

"hal və əhual suruĢmaqdır" bayramlar. 
 

 هیل زاهال ذَؼجرت ریث ٌِ،ییاٍر لعيیظپ سیزاهال اٍه ریث  ♥  
لَتعبل  يیراهیزٍعبى لجَل ٍ ثب ریث يی، ه ٌِیلر زٍلعَى گَى

 اٍلعَى
 

 

♥ Bir damla ümid səpilsən ürəyinə, bir 

damla xoĢbəxtlik dolsun günlərinə , 

min bir duan qəbül və Bayramın qutsal 

Olsun 
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 اؤزُ ل

 
 

 .لبلعیي یئتین ثبذیؽالرین لَی ظئَگیلین ♥
 
 
، ر ایِ ثبغ اٍلعب وین ّر هبرال آی لبرؼیعیٌسا گؤزلریٌیي ♥

 یر زُ گؤز گؤزلریٌِ ثبذوب ائلِ
 
 
  اٍچَى هٌین تئس، ٍار یَلالر اٍرییٌِ ٍرییوسىا ♥

 .یَلال گَلَغ ثیر اٍزالالرزاى

4 
 ثبیرام ظَزلری

 

 

گًَلر، اى پبرالق  یًِ گًَؽل ،یئلیجِ اظي ؼْر  یاى زل ♥
 ٌبیویالؼیپب ػیٍ ثبر یٌتیاظ ری. اٍرُ ن لر زُ ثراهالریثب ریز

 .راهالریثب "ریحبل ٍ احَال ظَرٍؼوبلس" یعتیاى ا
  

♥ Ən dəli cə əsn Ģəhər yeli, nə gunĢlı 

günlər, ən parlaq dır bayramlar. Urə k lər 

də bir əsinti və barıĢ paylaĢımına ən istı 

"hal və əhual suruĢmaqdır" bayramlar. 
 

 هیل زاهال ذَؼجرت ریث ٌِ،ییاٍر لعيیظپ سیزاهال اٍه ریث  ♥  
لَتعبل  يیراهیٍ ثبزٍعبى لجَل  ریث يی، ه ٌِیلر زٍلعَى گَى

 اٍلعَى
 

 

♥ Bir damla ümid səpilsən ürəyinə, bir 

damla xoĢbəxtlik dolsun günlərinə , 

min bir duan qəbül və Bayramın qutsal 

Olsun 
 

37 
 

 اؤزُ ل
 
 

 .لبلعیي یئتین ثبذیؽالرین لَی ظئَگیلین ♥
 
 
، ر ایِ ثبغ اٍلعب وین ّر هبرال آی لبرؼیعیٌسا گؤزلریٌیي ♥

 یر زُ گؤز گؤزلریٌِ ثبذوب ائلِ
 
 
  اٍچَى هٌین تئس، ٍار یَلالر اٍرییٌِ اٍرییوسى ♥

 .یَلال گَلَغ ثیر اٍزالالرزاى



 

 

36 
 اؤزُ ل

 

                                     زالغبالرا لَرتَلوبز ♥
                                  چبلیؽوبق ٍارلیغیویس

    زایبًوبق یَذلَغَهَز

 
 

 

 یَخ لَرذَم آرتیك ♥
 زیر ظٌیي حؤون

 ! یَللَق ثیر آپبر
 
 
 

 گیي ایتیلوِ حبیبتیي، چَخ یبؼبزیغیوساى ♥
 !آرزٍالییرام

5 
 ثبیرام ظَزلری                                          
 

 یٌیظؤزُ زٍلعب زعب اٍالر، زعب آلالّب چبتعب ًَر اٍالر، ع یظئَگ ♥
 لِیز یچبتوبظ سایویتبًر تیلیًَرا چئَر يیسیویالر زعب رلؽيیث َلسای

 لَتلَ اٍلعَى يیراهیثب لِیا یی
 

♥  Sevgi sözə dolsa dua olar, dua Allaha çatsa 

nur olar, eyni yolda birləĢən dualarımızın nura 

çevrilib tanrimiza çatması diləyi ilə Bayramın 

qutlu Olsun… 
 

ذَؼجرت  تیطرفِ ثَراذ ریث یرلر، وسلریگًَ ٌجیظئَ لرثَ گًَ ♥ 
 ،یسلریلسر اٍالى اٍجب اهلل، ث ِی! ّر ؼئالر رامیثب یرلییذئ. اٍالق

 !يیرهبظییآ سزىیویلر هیٍ ظئَز زاى َلیزٍغرٍ 

♥ Bu günər sevinc günülərı, kədərləri bir 

tərəfə buraxıb xoĢbəxt olaq. Xeyirli 

bayramlar! Hər Ģeyə qədr olan Uca Allah, 

bizləri, doğru yoldan və sevdiklərimizdən 

ayırmasın!  
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                                     زالغبالرا لَرتَلوبز ♥
                                  چبلیؽوبق ٍارلیغیویس
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 یَخ لَرذَم آرتیك ♥
 زیر ظٌیي حؤون
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 گیي ایتیلوِ حبیبتیي، چَخ یبؼبزیغیوساى ♥
 !آرزٍالییرام

5 
 ثبیرام ظَزلری                                          
 
 

 یٌیظؤزُ زٍلعب زعب اٍالر، زعب آلالّب چبتعب ًَر اٍالر، ع یظئَگ ♥
 لِیز یچبتوبظ سایویتبًر تیلیًَرا چئَر يیسیویالر زعب رلؽيیث َلسای

 لَتلَ اٍلعَى يیاهریثب لِیا یی
 

♥  Sevgi sözə dolsa dua olar, dua Allaha çatsa 

nur olar, eyni yolda birləĢən dualarımızın nura 

çevrilib tanrimiza çatması diləyi ilə Bayramın 

qutlu Olsun… 
 

ذَؼجرت  تیطرفِ ثَراذ ریث ی، وسرلرلریگًَ ٌجیظئَ لرثَ گًَ ♥ 
 ،یسلریلسر اٍالى اٍجب اهلل، ث ِی! ّر ؼئرال رامیثب یرلییذئ. اٍالق

 !يیرهبظییآ سزىیویلر هیٍ ظئَز زاى َلیزٍغرٍ 

♥ Bu günər sevinc günülərı, kədərləri bir 

tərəfə buraxıb xoĢbəxt olaq. Xeyirli 

bayramlar! Hər Ģeyə qədr olan Uca Allah, 

bizləri, doğru yoldan və sevdiklərimizdən 

ayırmasın!  

 

 



 

 

6 
 ثبیرام ظَزلری

 

 كیل یبذؽیاٍظتًَِ اٍلعَى. ظٌِ گلي ّر  یرحوت يیاللْ   ♥
 ٍَاىیجٌٌت  يی. هىبًریز زى يیًفع لر هیل طیثَتَى پ ر،یز زاى اهلل

 رن اٍلعَى. هَثب يیراهیزٍلَ ثب لِیاهلل ا يییاٍر ٌجیز

 

♥ Allahın rəhməti üstünə olsun. Sənə gələn hər 

yaxĢılıq Allahdandır, bütün pisliklər 

nəfsindəndir. Məkanın cənnət yuvan dinc ürəyin 

Allah ilə dolu bayramın mübarək olsun. 

 

 ي،یلر َغی. زؤرمیی لِیز ػیٍ ثبر یظئَگ ررويیگ لِیا ریث یئٌی   ♥
 سُیگئر یویو لیا ریث َنیگئسى ثؤ تیوئچ ي،یلر ٍ فالوت يیالر یآغر

 !للرُیلسر ا .. ًِلِیا یسیاٍه یلبلوبظ
 ..رمییلیز لیا ریگؤزل ث یویو لیًبغ ي،یریؼ یویو ؼىر

 
♥ Yeni bir ilə girərkən sevgi və barıĢ diləyirəm. 

DöyüĢlərin, ağrıların və fəlakətlərin, keçib gedən 

böyük bir il kimi geridə qalması ümidiylə.. Nə 

qədər Ġllərə! 

ġəkər kimi Ģirin, nağıl kimi gözəl bir il 

diləyirəm.. 
 

35 
 اؤزُ ل

 

 

 

 هي آرالییبم ائلیوسى ثبذوبییي ♥

 هي اٍرالییبم، ّبرالیسیر زیلین

 

 ،ظئَزین ؼئیی اٍچ حیبتسا ♥
 ،ظٌی

 ،للجیوی
 ...یی ائتوِ اٍهَز
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 كیل یبذؽیاٍظتًَِ اٍلعَى. ظٌِ گلي ّر  یرحوت يیاللْ   ♥
 ٍَاىیجٌٌت  يی. هىبًریز زى يیًفع لر هیل طیثَتَى پ ر،یز زاى اهلل

 رن اٍلعَى. هَثب يیراهیزٍلَ ثب لِیاهلل ا يییاٍر ٌجیز

 

♥ Allahın rəhməti üstünə olsun. Sənə gələn hər 

yaxĢılıq Allahdandır, bütün pisliklər 

nəfsindəndir. Məkanın cənnət yuvan dinc ürəyin 

Allah ilə dolu bayramın mübarək olsun. 

 

 ي،یلر َغی. زؤرمیی لِیز ػیٍ ثبر یظئَگ ررويیگ لِیا ریث یئٌی   ♥
 سُیگئر یویو لیا ریث َنیگئسى ثؤ تیوئچ ي،یلر ٍ فالوت يیالر یآغر

 !للرُی.. ًِ لسر الِیا یسیاٍه یلبلوبظ
 ..رمییلیز لیا ریگؤزل ث یویو لیًبغ ي،یریؼ یویو ؼىر

 
♥ Yeni bir ilə girərkən sevgi və barıĢ diləyirəm. 

DöyüĢlərin, ağrıların və fəlakətlərin, keçib gedən 

böyük bir il kimi geridə qalması ümidiylə.. Nə 

qədər Ġllərə! 

ġəkər kimi Ģirin, nağıl kimi gözəl bir il 

diləyirəm.. 
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 اؤزُ ل

 

 

 

 هي آرالییبم ائلیوسى ثبذوبییي ♥

 هي اٍرالییبم، ّبرالیسیر زیلین

 

 ،ظئَزین ؼئیی اٍچ یبتساح ♥
 ،ظٌی

 ،للجیوی
 ...یی ائتوِ اٍهَز
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 اؤزُ ل

 

 

لَطفي گلي صحیفِ لرزُ وی لیعب ؼعرلریي 
 التیي جِ ظیٌی یبزیي ٍ ایویلیویسُ گؤًسریي

 
 

 

 الر آزام ویچیه، وی اٍلوبز ثبغالهبق اٍهَز   ♥  
 !ظبذالظیٌالر ظیرالری ثؤیَن

 
 
 
 یبغبًسا یبغیػ    ♥

 !ذبطیرال هٌی
 !زاًیؽیرام زاهجی-زاهجی هي
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 ثبیرام ظَزلری                                          

 

زى اٍزالسا  الر ظي تَذًَعَى، وبثَض ٌِییگؤزل اٍزٍ اٍر يیً گئجِ   ♥
 ،یزٍغَلعَى و ِی گئجِ ریاٍلعَى، گًَػ ائلِ ث ٌسایلر ثبؼ هله
 رن اٍلعَى! هَثب يیراهیلجَل ٍ  ثب يیالر زعب
 

♥ Gecənin gözəl üzü ürəyinə toxunsun, kabuslar 

səndən uzaqda mələklər baĢında olsun, günəĢ elə 

bir gecəyə doğulsun ki, duaların qəbul və  

Bayramın mübarək olsun! 

 

گئرجئه اٍلعَى،  سلریزٍلعَى، اٍه ٌجیلرُ ظئَ ثَتَى اٍرن   ♥
 رن اٍلعَى. هَثب سیٌیراهیاًٍَزٍلعَى ٍ ثب الر یآغر
 

♥ Bütün ürəklərə sevinc dolsun, ümidlər gercek 

olsun, ağrılar unudulsun və bayramınız mübarək 

olsun. 
 

34 

 اؤزُ ل
 

 

لَطفي گلي صحیفِ لرزُ وی لیعب ؼعرلریي 
 التیي جِ ظیٌی یبزیي ٍ ایویلیویسُ گؤًسریي

 
 

 

 الر آزام ویچیه، وی اٍلوبز ثبغالهبق اٍهَز   ♥  
 !ظبذالظیٌالر ظیرالری ؤیَنث

 
 
 
 یبغبًسا یبغیػ   ♥

 !ذبطیرال هٌی
 !زاًیؽیرام زاهجی-زاهجی هي
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زى اٍزالسا  الر ظي تَذًَعَى، وبثَض ٌِییگؤزل اٍزٍ اٍر يیً گئجِ   ♥
 ،یزٍغَلعَى و ِی گئجِ ریاٍلعَى، گًَػ ائلِ ث ٌسایلر ثبؼ هله
 رن اٍلعَى! هَثب يیراهیلجَل ٍ  ثب يیالر زعب
 

♥ Gecənin gözəl üzü ürəyinə toxunsun, kabuslar 

səndən uzaqda mələklər baĢında olsun, günəĢ elə 

bir gecəyə doğulsun ki, duaların qəbul və  

Bayramın mübarək olsun! 

 

گئرجئه اٍلعَى،  سلریاٍهزٍلعَى،  ٌجیلرُ ظئَ ثَتَى اٍرن   ♥
 رن اٍلعَى. هَثب سیٌیراهیاًٍَزٍلعَى ٍ ثب الر یآغر
 

♥ Bütün ürəklərə sevinc dolsun, ümidlər gercek 

olsun, ağrılar unudulsun və bayramınız mübarək 

olsun. 
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 رثیرلؽسیر لری هعبفِ ثبغالیبر، هئعبش ثیر ایعتی، ظئَگی لَجبق ثیر ♥
 .اٍلعَى رن هَثب ثبیراهیٌیس، ًَر اٍرییٌیس لری وؤًَل

  
 

♥ Bir qucaq sevgi, isti bir mesaj, bağlayar 
məsafələri birləĢdirər könülləri ürəyiniz nur,  

Bayramınız mübarək olsun. 

 
 الری ثبؼالًغیج گؤزل اى لریي گلیٌجیه یبززا ّر ♥

 ًِ عیلِ ٍ ظٌِ زا ثبیراهیي ثَ، ویوی ظی لوِ هَشزُ
 لبرزاؼلیغیي. ییولِ هِ زیلِ ظی گتیرهِ ظئَیٌج ٍ لیه ذَؼجرت

 ثلىِ، زٍرغَى ثلىِ، ثیرلؽسیگی لریي ظئَگی، زٍغَلسٍغَ
 ظئَگی زُ یئٌِ، اٍهیسلی زُ یئٌِ، ذَؼجرت زُ یئٌِ، یَرغَى

 . الرا ثبیرام لسر ًِ زٍلَ

 
♥ Hər yazda gəlinciklərin ən gözəl baĢlanğıcları 

müjdələməsi kimi, bu bayramın da sənə və ailənə 

xoĢbəxtlik və sevinc gətirməsi diləyimlə. 

QardaĢlığın doğulduğu, sevgilərin birləĢdiyi, bəlkə 

durğun, bəlkə yorğun, yenə də xoĢbəxt, yenə də 

ümidli, yenə də sevgi dolu nə qədər bayramlara. 

33 

 اؤزل ظؤزلر

 

 
 

   ♥ mın yerdən doğransam sənin yolunda  

sızılamaz yaram azərbaycanım  

 

  یَلًَسا ظٌیي زٍغراًعبم یئرزى هیي♥  
  آشرثبیجبًین یبرام ظیسیالهبز         

 

 

 

♥ nə yatmısan qoca vulkan, sənin 

ləyim! 

Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyim, 

 

 

 !ین لِ ظٌیي، ٍٍلىبى لَجب یبتویعبى ًِ ♥
 ،ین لِ ظٌیي، آشرثبیجبى، زٍر آیبغب
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 ثیرلؽسیرر لری هعبفِ ثبغالیبر، هئعبش ثیر ایعتی، ظئَگی لَجبق ثیر ♥
 .اٍلعَى رن هَثب ثبیراهیٌیس، ًَر اٍرییٌیس لری وؤًَل

  
 

♥ Bir qucaq sevgi, isti bir mesaj, bağlayar 
məsafələri birləĢdirər könülləri ürəyiniz nur,  

Bayramınız mübarək olsun. 

 
 الری ثبؼالًغیج گؤزل اى لریي گلیٌجیه یبززا ّر ♥

 ًِ عیلِ ٍ ظٌِ زا ثبیراهیي ثَ، ویوی ظی لوِ هَشزُ
 لبرزاؼلیغیي. ییولِ هِ زیلِ ظی گتیرهِ ظئَیٌج ٍ لیه ذَؼجرت

 ثلىِ، زٍرغَى ثلىِ، ثیرلؽسیگی لریي ظئَگی، زٍغَلسٍغَ
 ظئَگی زُ یئٌِ، اٍهیسلی زُ یئٌِ، ذَؼجرت زُ ِیئٌ، یَرغَى

 . الرا ثبیرام لسر ًِ زٍلَ

 
♥ Hər yazda gəlinciklərin ən gözəl baĢlanğıcları 

müjdələməsi kimi, bu bayramın da sənə və ailənə 

xoĢbəxtlik və sevinc gətirməsi diləyimlə. 

QardaĢlığın doğulduğu, sevgilərin birləĢdiyi, bəlkə 

durğun, bəlkə yorğun, yenə də xoĢbəxt, yenə də 

ümidli, yenə də sevgi dolu nə qədər bayramlara. 
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      ♥ mın yerdən doğransam sənin 

yolunda  

sızılamaz yaram azərbaycanım  

 

  یَلًَسا ظٌیي زٍغراًعبم یئرزى هیي♥  
  شرثبیجبًینآ یبرام ظیسیالهبز         

 

 

 

♥ nə yatmısan qoca vulkan, sənin 

ləyim! 

Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyim, 

 

 

 !ین لِ ظٌیي، ٍٍلىبى لَجب یبتویعبى ًِ ♥
 ،ین لِ ظٌیي، آشرثبیجبى، زٍر آیبغب          
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♥ Könlümün quĢu qanad çalmaz sənsiz bıran  

Azərbaycan 

azadlıqdır mənə mərhəm, sənə dərman 

Azərbaycan 
 

  ثیرآى ظٌعیس چبلوبز لبًبز لَؼَ وؤًلَهَى ♥
 آشرثبیجبى

 زرهبى ظٌِ، هرحن هٌِ زیر آزازلیك
 آشرثبیجبى

 

 

 
♥ sabah 

əkilən dar ağaclarından 

gunəĢ dərəcək uĢaqlar...                              
 صبثبح  ♥

 آغبجالریٌساى زار اویلي
 ...اٍؼبلالر جه زرُ گًَػ
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 ذَؼجرت، ایللر گؤزل زى طرفیي حیبتیي ♥
  ظی ّبهی  الر زٍظتلَق زٍظتجب، الر  صبثبح
 !ایللر ذَؼجرت. اٍلعَى ظٌیي

♥ Həyatın tərəfindən gözəl 

illər, xoĢbəxt sabahlar, dostca 

dostluqlar hamıisi sənin 

olsun. XOġBƏXT ĠLLƏR! 
، ظَلوبظیي اٍهیسلریي؛ زئویؽسین اٍلعَى ظٌیي ظوب ثَلَزظَز ♥

 الریٌب ذیبل ٍ لبلوبهبغیي اٍهیسظیس ّئچ ایلسُ یئٌی. زئیِ ظیي تَوٌوِ
 ! ایللر یبذؽی.. ایلِ یی زیلِ لٍٍَؼوبغیي

. ایلِ یی زیلِ ظی ائتوِ ذَؼجرت زا زاّب ظیسی ٍ اٍیغَى لریٌیسُ ایعته 
  !ایللر ذَؼجرت

 ♥ Buludsuz səma sənin olsun 
demiĢdim; ümidlərin solmasın, 

tükənməsin deyə. Yeni ildə heç 

ümidsiz qalmamağın və xəyallarına 

qovuĢmağın diləyiylə.. YaxĢı illər!  

 istəklərinizə uyğun və sizi daha da 

xoĢbəxt etməsi diləyiylə. XoĢbəxt 

Ġllər! 
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♥ Könlümün quĢu qanad çalmaz sənsiz bıran  

Azərbaycan 

azadlıqdır mənə mərhəm, sənə dərman 

Azərbaycan 
 

  ثیرآى ظٌعیس چبلوبز لبًبز لَؼَ وؤًلَهَى ♥
 آشرثبیجبى

 زرهبى ظٌِ، هرحن هٌِ زیر آزازلیك
 آشرثبیجبى

 

 

 
♥ sabah 

əkilən dar ağaclarından 

gunəĢ dərəcək uĢaqlar...                              
 صبثبح  ♥

 آغبجالریٌساى زار اویلي
 ...اٍؼبلالر جه زرُ گًَػ
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 ذَؼجرت، ایللر گؤزل زى طرفیي حیبتیي ♥
  ظی ّبهی  الر زٍظتلَق زٍظتجب، الر  صبثبح
 !ایللر ذَؼجرت. عَىاٍل ظٌیي

♥ Həyatın tərəfindən gözəl 

illər, xoĢbəxt sabahlar, dostca 

dostluqlar hamıisi sənin 

olsun. XOġBƏXT ĠLLƏR! 
، ظَلوبظیي اٍهیسلریي؛ زئویؽسین اٍلعَى ظٌیي ظوب ثَلَزظَز ♥

 الریٌب ذیبل ٍ لبلوبهبغیي اٍهیسظیس ّئچ ایلسُ یئٌی. زئیِ ظیي تَوٌوِ
 ! ایللر یبذؽی.. ایلِ یی زیلِ یيلٍٍَؼوبغ

. ایلِ یی زیلِ ظی ائتوِ ذَؼجرت زا زاّب ظیسی ٍ اٍیغَى لریٌیسُ ایعته 
  !ایللر ذَؼجرت

 ♥ Buludsuz səma sənin olsun 
demiĢdim; ümidlərin solmasın, 

tükənməsin deyə. Yeni ildə heç 

ümidsiz qalmamağın və xəyallarına 

qovuĢmağın diləyiylə.. YaxĢı illər!  

 istəklərinizə uyğun və sizi daha da 

xoşbəxt etməsi diləyiylə. XoĢbəxt 

Ġllər! 
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 ظئَگی ظَزلری                                    

 

ثیر ثیریٌسى اٍلسٍزالر لسر اٍزالسا یبؼبیبًالر  ♥  
، ظئَگیلین آیری اٍلعبزا ثیس ظٌیٌلِ ایىی  ٍاریىي

ی ویوی ایچ ایچِ ، یبى یبًب ، جبى جبًب ، ًبر زًِ ظ
 . لبى لبًبییك

♥ Bir-birindən ulduzlar qədər uzaqda 

yaĢayanlar var ikən, sevgilim ayrı olsaq da 

biz səninlə iki nar dənəsi kimi iç-içə, yan-

yana, can-cana, qan-qanayıq 

ظًَرا  ظٌی تبًیوبزاى اًٍجِ یبلٌیسلیغی، ظٌی تبًیسیمساى ♥ 
یرزیه تٍارلیغیوی ، ظٌی ظئَزیه زى ظًَرا یبؼبزیغیوی ،ظٌی ای

 . زى ظًَرا پَچ اٍلسٍغَهَ آًالزین

   ♥ Səni tanımadan öncə yalnızlığı, səni 

tanıdıqdan sonra varlığımı, səni 

sevdikdən sonra yaĢadığımı, səni 

itirdikdən sonra puç olduğumu anladım 

 

 ظٌِ ♥
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 اؤزل ظؤزلر
 

 

 
 ♥ Gözüm bir sevgili, istəkli görsə, 
ruhun sevsə, sondan gələr 

divanəlıq, mənki səni 

görməmiĢəm, sevəməmiĢəm, sənə 

aĢıq olmamıĢam, nədən belə 

divanəyəm, ey "azadlıq"! 

 

 
 

 رٍحَى، گؤرظِ ایعتىلی، ظئَگیلی ثیر گؤزٍم ♥
 گؤرهِ ظٌی وی هي، لیك زیَاًِ گلر ظًَساى، ظئَظِ
 ًسى، اٍلوبهیؽبم عبؼیك ظٌِ، هیؽن ظئَهِ، هیؽن

 !"آزادلیق" ای، ین زیَاًِ ثئلِ
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 ظئَگی ظَزلری                                    

 

ثیر ثیریٌسى اٍلسٍزالر لسر اٍزالسا یبؼبیبًالر  ♥  
ثیس ظٌیٌلِ ایىی  ، ظئَگیلین آیری اٍلعبزا ٍاریىي

ایچ ایچِ ، یبى یبًب ، جبى جبًب ، ًبر زًِ ظی ویوی 
 . لبى لبًبییك

♥ Bir-birindən ulduzlar qədər uzaqda 

yaĢayanlar var ikən, sevgilim ayrı olsaq da 

biz səninlə iki nar dənəsi kimi iç-içə, yan-

yana, can-cana, qan-qanayıq 

ظٌی تبًیوبزاى اًٍجِ یبلٌیسلیغی، ظٌی تبًیسیمساى ظًَرا  ♥ 
یرزیه تٍارلیغیوی ، ظٌی ظئَزیه زى ظًَرا یبؼبزیغیوی ،ظٌی ای

 . زى ظًَرا پَچ اٍلسٍغَهَ آًالزین

   ♥ Səni tanımadan öncə yalnızlığı, səni 

tanıdıqdan sonra varlığımı, səni 

sevdikdən sonra yaĢadığımı, səni 

itirdikdən sonra puç olduğumu anladım 
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 اؤزل ظؤزلر
 

 

 

  ♥ Gözüm bir sevgili, istəkli 

görsə, ruhun sevsə, sondan gələr 

divanəlıq, mənki səni 

görməmiĢəm, sevəməmiĢəm, sənə 

aĢıq olmamıĢam, nədən belə 

divanəyəm, ey "azadlıq"! 

 

 
 

 رٍحَى، گؤرظِ ایعتىلی، ظئَگیلی ثیر گؤزٍم ♥
 هِگؤر ظٌی وی هي، لیك زیَاًِ گلر ظًَساى، ظئَظِ
 ًسى، اٍلوبهیؽبم عبؼیك ظٌِ، هیؽن ظئَهِ، هیؽن

  !"آزادلیق" ای، ین زیَاًِ ثئلِ
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 اؤزل ظؤزلر

 
♥ Payiz qurudur  

yoxsa ağac 

nə bılım qardaĢ 

bəlkə hər ikısınındə gözü götürmür  

 

 

  لَرٍزٍر پبییس♥  
 آغبج یَذعب

 لبرزاغ ثیلین ًِ
  َرهَرگَت گؤزٍ ظیٌیٌسُ ایىی ّر ثلىِ     

 
 

 

 
 ...زیر لَطف ثیر زُ ثعضبً، اؤزٍل ثیر ثعضبً، جسا ثیر ثعضبً اؤلَم ♥  

 
♥ ölüm bəzən bir cəza, bəzən bir ödül, bəzən də 

bir lütəf dır... 
 

11 
 ظئَگی ظَزلری                                    

 

ُ . زیلین ظَظسٍ اٍرُ ییوس چَذساى ٍاز وئچسین  ظٌسى ظئَگیلین ♥
اؤزُ ًِ جه ته ثیر حعبة لبلسی . هي  آّالریي لبلسی . آراهیسزا

اٍرُ ییوِ ثیر آُ ثَرجَى  . ثبغیؽالظبم ظٌی آلالّب ًِ زئیِ جىعي
  . ٍار الجت ثیر گَى اٍزییِ جىعي

 

♥ Sevgilim səndən çoxdan vaz keçdim. 

Dilim susdu ürəyimdə ahların qaldı. 

Aramızda ödənəcək tək bir hesab qaldı. 

Mən bağıĢlasam səni Allaha nə 

deyəcəksən. Ürəyimə bir ah borcun var 

əlbət bir gün ödəyəcəksən  
 

زّر اٍلسٍ ، ظٌیي یَذلَغَى  ظٌعیس وئچي زاهبى هٌِ ♥  
هٌین ظًََم اٍلسٍ . گًَػ زٍغوبز ، گًَلر وئچوس اٍلسٍ ، 

  . آًالزین وی ، ثَ یبؼبًتین ظٌعیس وئچوس اٍلسٍ

♥ Sənsiz keçən zaman mənə 

zəhər oldu, sənin yoxluğun 

mənim sonum oldu. GünəĢ 

doğmaz, günlər keçməz oldu, 

anladım ki, bu yaĢantım sənsiz 

keçməz oldu  

 

34  

 اؤزل ظؤزلر

 
♥ Payiz qurudur  

yoxsa ağac 

nə bılım qardaĢ 

bəlkə hər ikısınındə gözü götürmür  

 

 

  لَرٍزٍر یسپبی♥  
 آغبج یَذعب

 لبرزاغ ثیلین ًِ
  گَتَرهَر گؤزٍ ظیٌیٌسُ ایىی ّر ثلىِ     

 
 

 

 
 ...زیر لَطف ثیر زُ ثعضبً، اؤزٍل ثیر ثعضبً، جسا ثیر ثعضبً اؤلَم ♥  

 
♥ ölüm bəzən bir cəza, bəzən bir ödül, bəzən də 

bir lütəf dır... 
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 ظئَگی ظَزلری                                    

. زیلین ظَظسٍ اٍرُ ییوسُ  چَذساى ٍاز وئچسین  ظٌسى ظئَگیلین ♥
اؤزُ ًِ جه ته ثیر حعبة لبلسی . هي  آّالریي لبلسی . آراهیسزا

اٍرُ ییوِ ثیر آُ ثَرجَى  . ثبغیؽالظبم ظٌی آلالّب ًِ زئیِ جىعي
  . ٍار الجت ثیر گَى اٍزییِ جىعي

 

♥ Sevgilim səndən çoxdan vaz keçdim. 

Dilim susdu ürəyimdə ahların qaldı. 

Aramızda ödənəcək tək bir hesab qaldı. 

Mən bağıĢlasam səni Allaha nə 

deyəcəksən. Ürəyimə bir ah borcun var 

əlbət bir gün ödəyəcəksən  
 

زّر اٍلسٍ ، ظٌیي یَذلَغَى  ظٌعیس وئچي زاهبى هٌِ ♥  
زٍغوبز ، گًَلر وئچوس اٍلسٍ ، هٌین ظًََم اٍلسٍ . گًَػ 

  . آًالزین وی ، ثَ یبؼبًتین ظٌعیس وئچوس اٍلسٍ

♥ Sənsiz keçən zaman mənə zəhər 
oldu, sənin yoxluğun mənim sonum 

oldu. GünəĢ doğmaz, günlər keçməz 

oldu, anladım ki, bu yaĢantım sənsiz 

keçməz oldu  
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 ظئَگی ظَزلری                                    

 

 ػیتبً ٌلِیظٌ یویریگلوِ تبر بیبیزًٍ ٌبیزاؼ يیویگَى ئَلعن لجر ریث♥ 
اٍل  وبزاىیتبً یزئعِ لر .هٌ ریغلط ز دی.اگرتبرریبززی یریاٍلسٍغَم تبر

 ..زئٌي  یرزیبؼبهی

♥ Bir gün evlsəm qəbərimin daĢına dunyaya 

gəlmə tarıxımı səninlə tanıĢ ulduğum tarixi 

yazdır.Əgrtarıx ğəlt dır desə lər .Məni 

tanımadan ol yaĢamırdı  denən 

 

 

 كیؽیا نی.گًَػ هٌ يیزالغب ظٌ نیهٌ سیثَلَؼسٍرن .زً یبًیگل زًٍ ♥
 نیظٌسُ هٌ يیظٌ یظ ی.ّبهّ يیظٌ

♥ Gəl dunyanı bülüĢədürək .Dəniz mənim dalğa 

sənin .GunĢ mənim iĢıq sənin .Ham ı sı sənin 

səndə mənim 

 

29 

 
 

 اؤزل ظؤزلر
 

 

 

 !یَذسٍر لری ٍلت اٍچَى یبؼالری گؤز اٍالًالریي چَخ یایؽ♥ 

 

       

   ♥ ĠĢı çox olanların göz yaĢları üçün vəqtləri 

yoxdur! 

 
 

 
 

 !ایعتر جعبرت چَخ اؤلوىسى، چىوه آجلیك♥ 

 
♥ Aclıq çəkəmək, ölməkdən çox cəsart istər! 

 
  

 

12 
 ظَزلری ظئَگی

 

 ػیتبً ٌلِیظٌ یویریگلوِ تبر بیبیزًٍ ٌبیزاؼ يیویگَى ئَلعن لجر ریث♥ 
اٍل  وبزاىیتبً یزئعِ لر .هٌ ریغلط ز دی.اگرتبرریبززی یریاٍلسٍغَم تبر

 ..زئٌي  یرزیبؼبهی

♥ Bir gün evlsəm qəbərimin daĢına dunyaya 

gəlmə tarıxımı səninlə tanıĢ ulduğum tarixi 

yazdır.Əgrtarıx ğəlt dır desə lər .Məni 

tanımadan ol yaĢamırdı  denən 

 

 

 كیؽیا نی.گًَػ هٌ يیزالغب ظٌ نیهٌ سیثَلَؼسٍرن .زً یبًیگل زًٍ ♥
 نیظٌسُ هٌ يیظٌ یظ ی.ّبهّ يیظٌ

♥ Gəl dunyanı bülüĢədürək .Dəniz mənim dalğa 

sənin .GunĢ mənim iĢıq sənin .Ham ı sı sənin 

səndə mənim 
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 اؤزل ظؤزلر

 

 

 

 !یَذسٍر لری ٍلت اٍچَى یبؼالری گؤز اٍالًالریي چَخ یایؽ♥  

 

       

   ♥ ĠĢı çox olanların göz yaĢları üçün vəqtləri 

yoxdur! 

 
 

 
 

 !ایعتر جعبرت چَخ اؤلوىسى، چىوه آجلیك♥ 

 
♥ Aclıq çəkəmək, ölməkdən çox cəsart istər! 
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 اؤزل ظؤزلر

 
 
 
♥ Bir insanın gerçəkdən böyuk olub olmadığını, 

onun alçaq gönüllügündən anlayabılərsınız! 

 

 

 

 اًٍَى، اٍلوبزیغیٌی اٍلَة ثؤیَن گئرچىسى ایٌعبًیي ثیر       ♥
 !آًالیبثیلرظیٌیس گؤًَللَگًَسى آلچبق

 
 
 

 
♥ Bəyənən sahib olmaq istər! 

 
 ثِ یِ ًي صبحیت اٍلوبق ایعتِ ر! ♥  
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 ظئَگی ظَزلری                                     

ظوب  تیگئ یگًَػ اٍالرظبى .هبٍ تیگئ یظبر ♥
 ریثلىِ ث ریلیث نیهبتن اٍالرظبى .و تیاٍالرظبى .لبرا گئ

 !اٍالرظبى نیزُ هٌ تیگَى آغ گئ

 

♥ Sarı geyib gunĢ olarsan .Mavı 

geyib səma olarsan .Qara geyib matm 

olarsan .Kim bılır bəlkə bir gün ağ 

geyib də mənim olarsan! 

.. یظئَگ ٌسُی.. اٍرُ گرمیگًَسُ ر يیرچیگَ ریظٌِ ث ♥
 !اٍپَغ ٍار ٌسُیگ یوسی.. زهیذَؼجرت ل ٌسایلبًبزالر

♥ Sənə bir güyərçin göndərırm.. 

Urəgində sevgi.. Qanadlarında 

xüĢəbəxət lık.. Dimdigində opuĢ 

var! 

 

 

28 
 

 ل ظؤزلراؤز

 
 
♥ Bir insanın gerçəkdən böyuk olub olmadığını, 

onun alçaq gönüllügündən anlayabılərsınız! 

 

 

 

 اًٍَى، اٍلوبزیغیٌی اٍلَة ثؤیَن گئرچىسى ایٌعبًیي ثیر       ♥
 !آًالیبثیلرظیٌیس گؤًَللَگًَسى آلچبق

 
 
 

 
♥ Bəyənən sahib olmaq istər! 

 
 بق ایعتِ ر!ثِ یِ ًي صبحیت اٍلو ♥  
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 ظئَگی ظَزلری                                     

ظوب  تیگئ یگًَػ اٍالرظبى .هبٍ تیگئ یظبر ♥
 ریثلىِ ث ریلیث نیهبتن اٍالرظبى .و تیاٍالرظبى .لبرا گئ

 !اٍالرظبى نیزُ هٌ تیگَى آغ گئ

 

♥ Sarı geyib gunĢ olarsan .Mavı 

geyib səma olarsan .Qara geyib matm 

olarsan .Kim bılır bəlkə bir gün ağ 

geyib də mənim olarsan! 

.. یظئَگ ٌسُی.. اٍرُ گرمیگًَسُ ر يیرچیگَ ریظٌِ ث ♥
 !اٍپَغ ٍار ٌسُیگ یوسی.. زهیذَؼجرت ل ٌسایلبًبزالر

♥ Sənə bir güyərçin göndərırm.. 

Urəgində sevgi.. Qanadlarında 

xüĢəbəxət lık.. Dimdigində opuĢ 

var! 
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 ظئَگی ظَزلری                                     

 

 هسُ اٍرُ ن ٌِیظ رییگؤر ًِ زئ ٌلِیز ♥
 ًسُ اٍرُ ن ٌِیز رییظؤز تَتوب نیلیز

 ًِ ظي زُ اٍرُ ن تیهي زُ جبى لبل ًِ
 یآچبًساى ثر یویظٌِ للج هي
 

♥ Dinlə gör nə deyir sinəmdə urək 

dılım söz tütmayir dinə nədə urə k 

nə mən də can qalıb nə sən də urək 

mən sənə qəlbimi açandan bəri 

 

 ٍار یئریزاغسا زٍهبى    ♥
 ٍار یئریوبهبى  لبؼسا

 ؽنیرهیتیجَت ًبر ا ریث
 ٍار یئریگَهبى  ظٌسُ

 
♥ Dağda duman yeri var 

qaĢda kaman yeri var 

bir cut nar itirmiĢəm 

səndə guman yeri var 
 

27 

 اؤزل ظؤزلر
 
 
 
 

 !زیر آثسال زاّب زاى آثسال ثیر ظیس ثیلگی، آثسال ثیر ثیلگیلی♥

 

♥ Bılgılı bir abdal, bılgısız bir abdaldan daha 

abdaldır! 

 

 
 

 !ظبًویػ اٍلسٍم ثَی، هیٌویػ آتب آثسال ♥

♥ Abdal ata mınmıĢ, bəy oldum sanmıĢ! 
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 ظئَگی ظَزلری                                     

 
 

 هسُ اٍرُ ن ٌِیظ رییگؤر ًِ زئ ٌلِیز ♥
 ًسُ اٍرُ ن ٌِیز رییظؤز تَتوب نیلیز

 ًِ ظي زُ اٍرُ ن تیهي زُ جبى لبل ًِ
 یآچبًساى ثر یویظٌِ للج هي
 

♥ Dinlə gör nə deyir sinəmdə urək 

dılım söz tütmayir dinə nədə urə k 

nə mən də can qalıb nə sən də urək 

mən sənə qəlbimi açandan bəri 

 

 ٍار یئریزاغسا زٍهبى    ♥
 ٍار یئریوبهبى  لبؼسا

 ؽنیرهیتیجَت ًبر ا ریث
 ٍار یئریگَهبى  ظٌسُ

 
♥ Dağda duman yeri var 

qaĢda kaman yeri var 

bir cut nar itirmiĢəm 

səndə guman yeri var 
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 اؤزل ظؤزلر

 
 
 

 

 !زیر آثسال زاّب زاى آثسال ثیر ظیس ثیلگی، آثسال ثیر ثیلگیلی♥

 

♥ Bılgılı bir abdal, bılgısız bir abdaldan daha 

abdaldır! 

 

 
 

 !ظبًویػ اٍلسٍم ثَی، هیٌویػ آتب آثسال ♥

♥ Abdal ata mınmıĢ, bəy oldum sanmıĢ! 
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 گَلوِ لی ظَزلر

 

 

 !..الر تبپسی ًی ظی اظىی چًَىی. ائسیلسی لغَ ایل یئٌی♥ 
 

♥ Yeni il ləğ edildi. çünki əskisini tapdılar!.. 

 
 

 چًَىی. الر ثَغَلوبزی اهب. زٍؼسٍ ظَیب اٍهیسلرین ثَتَى♥
 .اؤیرتویؽسین اٍزهِ اًٍالرا

 
 

♥ bütün ümidlərim suya düĢdü. Amma 

boğulmadılar. çünki onlara üzmə 

öyrətmiĢdim. 
 

15 
 ظئَگی ظَزلری

                                    

 ٍار نیعلو وسُیال ♥
 ٍار نیللو لساىیسیل
 رمیگَرُ ًو ٌساىیبذی

 ٍار نیظاله اٍزالسى
♥ Əlimdə ələmim var 
qızıldan qəlmim var 

yaxından gorə nəmirm 

uzaqdən səlamım var 

    

 یٌسیذَهبر ا يیگؤزلر ♥
 یٌسیا َهبریتؤور  بغی

 اٍظتِ ٌيیزٍلفَى ظ تؤن
 ی ٌسیاٍهبر ا لرگَرً

♥ Gözlərin xumar indı 

yaş tökər yumar indı 

tök zulfun sınən ustə 

gorənlər umar indı 

26 
 گَلوِ لی ظَزلر

 

 

 !..الر تبپسی ًی ظی اظىی چًَىی. ائسیلسی لغَ ایل یئٌی♥
 

♥ Yeni il ləğ edildi. çünki əskisini tapdılar!.. 

 
 

 چًَىی. الر ثَغَلوبزی هبا. زٍؼسٍ ظَیب اٍهیسلرین ثَتَى♥
 .اؤیرتویؽسین اٍزهِ اًٍالرا

 
 

♥ bütün ümidlərim suya düĢdü. Amma 

boğulmadılar. çünki onlara üzmə 

öyrətmiĢdim. 
 

15  
 
 ظئَگی ظَزلری                                      

 ٍار نیعلو وسُیال ♥
 ٍار نیللو لساىیسیل
 رمیگَرُ ًو ٌساىیبذی

 ٍار نیظاله اٍزالسى
♥ Əlimdə ələmim var 
qızıldan qəlmim var 

yaxından gorə nəmirm 

uzaqdən səlamım var 

    

 یٌسیذَهبر ا يیگؤزلر ♥
 یٌسیا َهبریتؤور  بغی

 اٍظتِ ٌيیزٍلفَى ظ تؤن
 ی ٌسیاٍهبر ا گَرًلر

♥ Gözlərin xumar indı 

yaş tökər yumar indı 

tök zulfun sınən ustə 

gorənlər umar indı 
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 ظئَگی ظَزلری

 

 

 اٍرازا یب ظٌی، ظي ظی گَهلل ظئَزا ثیر گیرى اٍرییوِ، ظي ♥   
  ...الر آالجبق جبًیوی چیربراروي زا یب، الر جبق ثَراذب

 

♥ sən, ürəyimə girən bir sevda gülləsisən, 

səni ya orada buraxacaqlar, ya da 

çıxararkən canımı alacaqlar ... 

، زًیسلری ثَیبزین لیرهیسییب یبتبروي ظي گئجِ ًيزٍ  ♥
، لرُ وَله ظبلسین ذجر، ظیسلیگی ظط آتسین زاى اٍچَرٍم

 ...زاریرسیغیوی چَخ لسر ًِ ظٌی لَالغیٌب الر پیچیلساظیي

 
   ♥ dünən gecə sən yatarkən qırmızıya 

boyadim dənizləri, uçurumdan atdım 

səssizliyi, xəbər saldım küləklərə, 

pıçıldasınlar qulağına səni nə qədər çox 

darıxdığımı... 

25 
 گَلوِ لی ظَزلر

 

 

 .ائَلٌسین ویوی هبًیبن، ظئَزین ویوی زلی♥ 

 
 

♥ DƏLĠ kimi sevdim, MANYAK kimi 

evləndim. 
 

 

 .لبریؽبر لبراًلیغب گًَسُ لبرا زٍظت♥ 
 

 
♥  dost qara gündə QARANLIĞA 

QARIġAR. 
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 ظئَگی ظَزلری                                          

 

 

 اٍرازا یب ظٌی، ظي ظی گَهلل ظئَزا ثیر گیرى اٍرییوِ، ظي ♥   
  ...الر آالجبق جبًیوی چیربراروي زا یب، الر جبق ثَراذب

 

♥ sən, ürəyimə girən bir sevda gülləsisən, 

səni ya orada buraxacaqlar, ya da 

çıxararkən canımı alacaqlar ... 

، زًیسلری ثَیبزین لیرهیسییب یبتبروي ظي گئجِ زًٍي  ♥
، لرُ وَله ظبلسین ذجر، ظیسلیگی ظط آتسین زاى اٍچَرٍم

 ...زاریرسیغیوی چَخ لسر ًِ ظٌی لَالغیٌب الر پیچیلساظیي

 
   ♥ dünən gecə sən yatarkən qırmızıya 

boyadim dənizləri, uçurumdan atdım 

səssizliyi, xəbər saldım küləklərə, 

pıçıldasınlar qulağına səni nə qədər 

çox darıxdığımı... 

25 
 گَلوِ لی ظَزلر

 

 
 .ائَلٌسین ویوی هبًیبن، ظئَزین ویوی زلی♥ 

 
 

♥ DƏLĠ kimi sevdim, MANYAK kimi 

evləndim. 
 

 

 .لبریؽبر لبراًلیغب گًَسُ لبرا زٍظت♥ 
 

 
♥  dost qara gündə QARANLIĞA 

QARIġAR. 
 



 

 

24 
 گَلوِ لی ظَزلر

 

 

 اٍلسٍ! لبییٌبًب لبلرسی زا اٍ. یبراتسی لبزیٌی تبًری آُ... ♥ 

 

♥ ...Ah Tanri qadını yaratdı. O da qalxdı 

qayınana oldu! 

 

 حبیبتیي زئییل آیبغیي هی ثبظتیي زیر لبثیغی هَز ثیر عؽك ♥
 ... ظَرٍؼر

 

♥ EĢq BiR MoZ qaBiĞiDiR BaStIN Mı 

AyAğIn DeyiL HaYaTıN sürüĢər...   

 

17 

 ظئَگی ًسیر؟

 

لوطفن بو و گلن صحیفه ده اوالن سوگی سوزلری التین الفب به 

 ب بیسه گوندرین.یبزی ایه سی

                                   
 

 ظئَهه یَرٍهه زیر... •    

   
 .ظئَهه اٍؼَهه زیر. ظئَگیلی ًیي یَذلَغًَب اٍؼَهه زیر.. •  

  
 ظئَهه، ظئَگیلی یی جٌت ائتوه زیر... •  

   
 ظئَهه ثیر ثبؼمبظی ًیي حبیبتیي یبؼبتوبلسیر... •  

 
 ظئَهه، عؽمیي اؤزٍ اٍلوبلسیر... •   
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 گَلوِ لی ظَزلر

 

 

 اٍلسٍ! لبییٌبًب لبلرسی زا اٍ. یبراتسی لبزیٌی تبًری آُ... ♥ 

 

♥ ...Ah Tanri qadını yaratdı. O da qalxdı 

qayınana oldu! 

 

 حبیبتیي زئییل آیبغیي هی ثبظتیي زیر لبثیغی هَز ثیر عؽك ♥
 ... ظَرٍؼر

 

♥ EĢq BiR MoZ qaBiĞiDiR BaStIN Mı 

AyAğIn DeyiL HaYaTıN sürüĢər...   

 

17 

   ظئَگی ًسیر؟                                
 

فب به لوطفن بو و گلن صحیفه ده اوالن سوگی سوزلری التین ال

 سی ایه یبزیب بیسه گوندرین.

                                   
 

 ظئَهه یَرٍهه زیر... •    
   

 ظئَهه اٍؼَهه زیر. ظئَگیلی ًیي یَذلَغًَب اٍؼَهه زیر... •  
  

 ظئَهه، ظئَگیلی یی جٌت ائتوه زیر... •  
   

 ظئَهه ثیر ثبؼمبظی ًیي حبیبتیي یبؼبتوبلسیر... •  
 
 ئَهه، عؽمیي اؤزٍ اٍلوبلسیر...ظ •   
 



 

 

18 

 ظئَگی ًسیر؟                                      
 
 
   

 تبًری ظئَهه اٍچَى یبرازهیؽسیر ظئَیلٌلری... •  
 
   

گؤزلریٌسُ ظیر ائتوه اٍچَى گؤزلری اٍالراق یبرازهیؽسیر،  •  
 یبؼبززیمالریٌی... "عؽمی"
 
   

گیٌسى ظًَرا، ثبؼمب ّر ؼئیی ظئَهه، گئرچه ظئَگی ظئَزی •  
 اًٍَتوبلساى عیجبرت زیر! 

 
حبیبت زیر. یبؼبهب ظئَیٌج زیر. ّر ؼئی ظئَگی ایلِ گؤزُ للؽیر .  •  

 حبیبت ظئَیٌجِ چىیلیر...
 

    
   

23 

 گَلوِ لی ظَزلر                                

 اهب .ثیلویرظي، وی یمیي؟ ظئَیرم ظٌی ًییِ هي جِ ظي ظئَگیلین ♥ 
 !گلیت ّبٍا ثبؼیوب چًَىی، زئیین هي

♥ Sevgilim səncə mən niyə səni sevirəmə? 

Yəqin ki, bılmirsən. ama mən deyim, çunkı 

baĢıma hava gəlib! 

 

 

، گلیر یبی لبثبلساى، ر گؤًسُ ؼىلیٌی هٌِ هَهىًَعِ ظئَگیلین ♥
 !ٍٍرٍم ثبًىبالرا زئیِ ییغجلوبظیي لبریؽمب هَراثجبالرا

 

♥ Sevgilim mümkünsə mənə Ģəkəlini 

göndər, qabaqdan yay gəlir, 

murabbalara qarıĢqa yiğilmasın deyə 

bankalara vurum! 

 

18 

   ظئَگی ًسیر؟                                     
 
 

 تبًری ظئَهه اٍچَى یبرازهیؽسیر ظئَیلٌلری... •      
 

گؤزلری اٍالراق یبرازهیؽسیر،  گؤزلریٌسُ ظیر ائتوه اٍچَى •    
 یبؼبززیمالریٌی... "عؽمی"
 
   

ظئَهه، گئرچه ظئَگی ظئَزیگیٌسى ظًَرا، ثبؼمب ّر ؼئیی  •  
 اًٍَتوبلساى عیجبرت زیر! 

 
حبیبت زیر. یبؼبهب ظئَیٌج زیر. ّر ؼئی ظئَگی ایلِ گؤزُ للؽیر .  •  

 حبیبت ظئَیٌجِ چىیلیر...
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 گَلوِ لی ظَزلر                               

 اهب. ثیلویرظي، وی یمیي؟ ظئَیرم ظٌی ًییِ هي جِ ظي ظئَگیلین ♥ 
 !گلیت ّبٍا ثبؼیوب چًَىی، زئیین هي

 

♥ Sevgilim səncə mən niyə səni sevirəmə? 

Yəqin ki, bılmirsən. ama mən deyim, çunkı 

baĢıma hava gəlib! 

 

 

، گلیر یبی لبثبلساى، ر سُگؤً ؼىلیٌی هٌِ هَهىًَعِ ظئَگیلین ♥
 !ٍٍرٍم ثبًىبالرا زئیِ ییغجلوبظیي لبریؽمب هَراثجبالرا

♥ Sevgilim mümkünsə mənə Ģəkəlini 

göndər, qabaqdan yay gəlir, 

murabbalara qarıĢqa yiğilmasın deyə 

bankalara vurum! 
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 گَلوِ لی ظَزلر                                  

 

 یبزیوساى ظٌی چًَىی. ثیلویرم ظیلِ یبزیوساى ظٌی لینظئَگی  ♥
 اًٍَزا. یین لی هِ یَولِ پرٍلرهی ٍیرٍض آًتی اٍچَى ظیلوه

 !ییجلر ثیلوِ ائسُ وؽف

 

♥ Sevgilim səni yadımdan silə bılmirəm. 

Çunkı səni yadımdan sılmək üçün antı 

vırus proqrəmi yükləməlıyim. onuda kəĢəf 

edə bilməyiblər! 

 جیه زًِ لبر ریٌسُ اٍزُ. ائت تصٍَر ظیي گئجِ لیػ اًتیك ثیر ♥
. ٍار هیلچه ثیر اٍرازا. ثبخ یِ پٌجرُ ٍٍرزٍغَ ًبذیػ لریٌیي
 !پَزٍر ًی هٌظرُ. اؤلسٍر اًٍَ اٍلوبظب زحوت

♥ Bir əntiq qıĢ gecəsın təsəvvur et. Uzərində 

qar dənəcıklərinin naxıĢ vurduğu 

pəncərəyə bax. Urada bir milçək var. 

Zəhmət olmasa onu öldur. Mənzərənı 

pozur! 

 
 

 

19 

   ظئَگی ًسیر؟                                  
 
 

ظئَهه اؤلَهعَز ٍ اثسی ثیر گَج زٍر. ظئَگی ایٌعبًالریي  •   
 زیریلیؽی ٍ هَتلَلَق زٍیغَظَزٍر...

 
 

، گئرچىسى ظئَهِ یی ّر وط ظئَیلوِ یی ایعتر آهب ظئَهِ یی •  
 آًجبق زلی لر ایعتِ ر!

 
 

اصیل ظئَى ظئَزیگیٌی گتیرهس زیلیٌِ، ظئَُ ظئَُ ظئَزیگیٌی  •  
 گیسلِ زر...

 
 
ٍ 

 ظئَهه، ظئَهه زیر
 عؽك اٍلوبلسیر

 عؽك ثیر زؤًِ ظئَهه زیر...
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 گَلوِ لی ظَزلر                                  

 

 ظٌی چًَىی. ثیلویرم ظیلِ یبزیوساى ٌیظ ظئَگیلین  ♥       
 لی هِ یَولِ پرٍلرهی ٍیرٍض آًتی اٍچَى ظیلوه یبزیوساى

 !ییجلر ثیلوِ ائسُ وؽف اًٍَزا. یین

 

♥ Sevgilim səni yadımdan silə bılmirəm. 

Çunkı səni yadımdan sılmək üçün antı 

vırus proqrəmi yükləməlıyim. onuda kəĢəf 

edə bilməyiblər! 

 جیه زًِ لبر ریٌسُ اٍزُ. ائت تصٍَر ظیي گئجِ لیػ اًتیك ثیر ♥
. ٍار هیلچه ثیر اٍرازا. ثبخ یِ پٌجرُ ٍٍرزٍغَ ًبذیػ لریٌیي
 !پَزٍر ًی هٌظرُ. اؤلسٍر اًٍَ اٍلوبظب زحوت

♥ Bir əntiq qıĢ gecəsın təsəvvur et. Uzərində 

qar dənəcıklərinin naxıĢ vurduğu 

pəncərəyə bax. Urada bir milçək var. 

Zəhmət olmasa onu öldur. Mənzərənı 

pozur! 

 

19  
  ظئَگی ًسیر؟                                  

 
 

ظئَهه اؤلَهعَز ٍ اثسی ثیر گَج زٍر. ظئَگی ایٌعبًالریي  •     
 زیریلیؽی ٍ هَتلَلَق زٍیغَظَزٍر...

 
 

چىسى ظئَهِ یی ّر وط ظئَیلوِ یی ایعتر آهب ظئَهِ یی، گئر •  
 آًجبق زلی لر ایعتِ ر!

 
 

اصیل ظئَى ظئَزیگیٌی گتیرهس زیلیٌِ، ظئَُ ظئَُ ظئَزیگیٌی  •  
 گیسلِ زر...

 
 
ٍ 

 ظئَهه، ظئَهه زیر
 عؽك اٍلوبلسیر

 عؽك ثیر زؤًِ ظئَهه زیر...
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 گَلوِ لی ظَزلر                                   
 

. اذتبریر ظٌی گؤزلرین. لَرذَرام چَخ. لبراًلیك، ظَلوت یئر ّر ♥
. گئتسیي لَیَة ظٌعیس هٌی، ایسیي گؤزٍم ى گؤرُ هٌین ظي

 !ًَرٍ گؤزٍهَى، گئتسیي لَیَة وؤر گؤزٍهَ

 

♥ Hər yer zülmət, qaranlıq. Çox qorxuram. 

Gözəlrim səni əxtarır. Sən mənim görən 

gözüm idın, məni sənsiz qoyub getdin. 

Gözümü kör qoyub getədin, gözümün 

nuru! 

 

 هٌی، ٍٍرزٍ هبؼیي ظئَزین ثیریٌی، آظسی اٍزًٍَ ظئَزین ثیریٌی ♥ 
 !رم ظئَُ زُ ظٌی ّیرظلٌسیرهِ

♥ Birini sevədim ozunu asdı, birini sevdim 

maĢın vurdu, məni hirsəlnədirmə sənidə 

sevərəm! 
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 زلرگَلوِ لی ظَ                                  

 

 یبؼیل ایلِ ثَیبالری الَاى آل، ٍار گَللر آچبى گلیؽیٌسُ یبزیي ♥
 گؤزًٍِ تیىبًی گَللریي اٍ ثبخ، آًالتبى ظئَگیٌی ایلِ یبرپبلالری

 !گیرظیي

♥ Yazın gəliĢində açan güllər var, al əlvan 

boyaları ilə,  yaĢıl yarpaqları ilə, sevgini 

anlatan, bax o güllərin tıkanı gözünə gırsın! 

 

 گؤرُ اٍلسٍغَهب زلی هٌی اٍ آهب، ظئَزین ویوی زلی لیسی ثیر هي ♥ 
 !زی ظئَهِ

♥ Mən bir qızı dəli kimi sevədim, ama o məni 

dəli olduğuma görə sevəmədı! 
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 گَلوِ لی ظَزلر
 

. اذتبریر ظٌی گؤزلرین. لَرذَرام چَخ. لبراًلیك، ظَلوت یئر ّر ♥
. گئتسیي لَیَة ظٌعیس هٌی، ایسیي گؤزٍم ى ؤرُگ هٌین ظي

 !ًَرٍ گؤزٍهَى، گئتسیي لَیَة وؤر گؤزٍهَ

 

♥ Hər yer zülmət, qaranlıq. Çox qorxuram. 

Gözəlrim səni əxtarır. Sən mənim görən 

gözüm idın, məni sənsiz qoyub getdin. 

Gözümü kör qoyub getədin, gözümün 

nuru! 

 

 هٌی، ٍٍرزٍ هبؼیي ظئَزین ثیریٌی، آظسی اٍزًٍَ زینظئَ ثیریٌی ♥ 
 !رم ظئَُ زُ ظٌی ّیرظلٌسیرهِ

♥ Birini sevədim ozunu asdı, birini sevdim 

maĢın vurdu, məni hirsəlnədirmə sənidə 

sevərəm! 

 

21 
 گَلوِ لی ظَزلر                                  

 

 یبؼیل ایلِ ثَیبالری الَاى آل، ٍار گَللر آچبى گلیؽیٌسُ یبزیي ♥
 گؤزًٍِ تیىبًی گَللریي اٍ ثبخ، آًالتبى ظئَگیٌی ایلِ یبرپبلالری

 !گیرظیي

♥ Yazın gəliĢində açan güllər var, al əlvan 

boyaları ilə,  yaĢıl yarpaqları ilə, sevgini 

anlatan, bax o güllərin tıkanı gözünə gırsın! 

 

 گؤرُ اٍلسٍغَهب زلی هٌی اٍ آهب، ظئَزین ویوی زلی لیسی ثیر هي ♥ 
 !زی ظئَهِ

♥ Mən bir qızı dəli kimi sevədim, ama o məni 

dəli olduğuma görə sevəmədı! 

 



 

 

 


