
 اؤن سؤز
سینی  و روح خزینھ رک دونیاسینین کولتوروت

آنجاق اونون فولکلور و دیلیندن تاپیب، 
لری  لق حیکایھارک خوتانیماق اوالر. ت

لریندن ورنکسینین ان دیرلی ا ور خزینھتکول
تورک دونیاسیندا یایغین اوالن بو  .دیر

دن  او جملھ وبیر چوخ دنلر حیکایھ
اراچی اوغالن کوراوغلو، اصلی ایلھ کرم، ق

تورك  .ن آد وئرمک اوالرداو سایر داستانالر
ھابئلھ چاغداش  محبت داستانالري آراسیندا

میکائل  ،اوزل بیر یئري اوالن شعریمیزه
موشفقین دئدیگی کیمی ان چوخ یایینالنمیش 

نھ  ،كرم داستاني ایلھاصلي  1،داستان
تكجھ تورك خالقالري اوجملھ دن آذربایجان، 

، ایران، عراق، قازاق ،من توركتوركیھ، 
ن  ایچریسینده الرخالق بولغارستان و سایر

لق خ مجار وگرجستان  ،رمني ئا عالوه
بوگونھ كیمي  الریندا دا یئر توتوب.داستان

بیر چوخ واریانتي تاپیالن بو داستان 
اوزره چوخلو آراشدیرماالر و تدقیقاتالر 

 يئنھ بوللو و یئنیدا  آپاریلدیغي حال
 ر بولونماقدادیر.الیتاپینت

اصلی ایلھ کرم آذربایجانین قدیم 
داستانین داستانالر سیراسیندا یئرلشیر. 

 جي-16 ینآشیق كرم .دیر كرمآشیق قھرماني 
اما روایتلرده  یاشادیغي سانیلیر، عصرده

         

 

 

                                                           



گوزه  داقونوالربیرچوخ میتولوژیك و میفیك 
چارپیر، كي بودا داستانین اسكي 

ایکی  گین آندیریر.ائتگیلندی دورانالردان 
دان توتموش نسئوگیلینین دوغولماالری

داستانین سونوندا کرمین آلیشیب یانیب 
کرمین  اصلی خان دا کول اولماغی،
ان دماق اوغروندا ساچالرینوکوللرینی قور

توتوشوب سونوندا کوللری بیر بیرینھ 
کرمین یولالردا داغ، قوووشماالری آیریجا 

و  حئیوانالر ،ھایرماق، قورو قافا، ویران
شئیلر یر جانسیز وارلیقالرال دانیشدیغی سا

 2.بیلیر بونا اورنک اوال
صلي و كرم اایلك یازیلي شكلیده سونوالن 

"الیاس مشقیان" تبریزلي تاجیرداستاني 
، 3دا اولسا دعایایلھ جي  -1721طرفیندن 

داستانین باشقا  بوگون بئلھ بو
یش م ھواریانتالرینا كیتابخاناالردا ال دیم

الیاس مشتاقین  ماق اوالر.شالتشكیلده راس
 آذربایجانلي الیازماسینداترتیب ائتدیگی 

 قؤوسي نین، فوضولي نین، نسیمي شاعیرلردن
 اً اساس یاناشي، شعرلریلھ نین اماني نین،

 ادبیاتي خالق شیفاھي توپالنمیش تبریزده
 بو. دیر وئریلمیش ده لري نومونھ
 نین دهد کرم« سیراسیندا لرین نومونھ

 7یازار: میر علی سید سالمت ص  ،کرم –اصلی  2

           

 

 

                                                           



 قوشماسي »کرم-اصلي« بیر آدلي »وارساغاسي
 . واردیر دا

 کاتیب یاشایان یوردوندا آختي داغیستانین
ــن ــي-1745 دا ولالنینارص ــده ج ــب ایل  ترتی

-201 ننونگوجُ  یاخین یھ صحیفھ 515 ائتدیگي
 نین داستاني »کرم-لياص« سینده صحیفھ جي

 سن« واریانتالرینداکي اکثر اولونموش نشر
 سي میصراع »سني آلیم من موسلمان، اول دور

ــھ ــاران ایل ــدلي اوچ قورت ــي بن  قوشماس
ــر ــو .واردی ــماني ب ــودوققوز اون قوش  ونج

 کونوتش.اي عالیمي مجار آخیرالریندا عصرین
 یازییا ایلھ آدي »تورکولري کرم شیقآ« دا

  فون وستگآو بارون سیاحي آلمان. آلمیشدیر
 ایلده جو-1843 آلمانییادان ھاوزئن ھاکست
نوبي قازا ج یر قاف لي بورادا او،. گل  یئر

 ماراقالنمیش ایلھ سي عنعنھ-عادت خالقالرین
یا و قدان آلمانییا کي سونرا قاییتدی  ای

لدده یا« جی کھ زاقافقازی لي »لري اؤل  آد
 ایلده جي-1857 سیاحین. یازمیشدیر اثریني

شر موش ن ندا بو اولون ص« کیتابی  »کرم-ليا
ستانیندان ستانیند و میشآچ صؤحبت دا دا  ا

   4.وئرمیشدیر نومضمونو قیسا

4 Əsli-Kərəm" dastanı və Alban mədəniyyəti : monoqrafiya / E. İ. 
Heydərov ; red. N. Q. Cəfərov ; AMEA Folklor İnstitutu. - Bakı : 
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عندلیب آدلی قاراجاداغلی ده  1804
گلن بیرُجنگ دا  طرفیندن توپالنان ییجی درلھ

اسکی  آشیق کرم دده ،بو داستانین
باشقا اسکی  بیر ر.یندن ساییال بیللر نسخھ

حیکایات کرم خان " تاریخلی یازما نسخھ "
 عایدایللره  وج -1849یازی دیر کی آدلی 
باسما نسخھ  تانینان ان اسکی داش دیر.

لره گوره  وئردیگی بیلگی نین "لی بی خالیص"
گراد دا  ننالنیب لنییای ندهیتاریخ 1854

 .5لوموتنوسوو کیتابخاناسیندا تاپیلمیش
وندوندا فآذربایجان ال یازماالر 

لی  نومره 3255،3900،5181،10554،10563
ندن نین شعرلری بیر چوخ کرم دده ادرالنگجُ 

دا آذربایجانآیریجا  6گورمک مومکون دور.
ھجری  1329، 1326، 1306لرده  باسما نسخھ داش

باسیلمیش  {دده کرمین شعرلری}تاریخلرینده
تایپ اولموش  7یر. هدئنھ گوزه یلده یشک

لر الده  شکیلده بوگونھ دک چوخلو نسخھ
آدلی بیر یازار بی  وار. اورنک اوچون ذاکی

شھرینده  چاپ و ایلده باکی ج- 1913

جی ایلیندن ده بیر ال - 1938 میش دیر.ائت
نین الیساق  یربایجاندا شکی آذئوزقیازما 

5T. Halisbeyli- Mehebbet Halk Adidesi-1989- ss 3-4 
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شیلن  یکندیندن آشیق احمد قافاروفون دئی
 ،یا آلینمیشیطرفیندن یاز فوحسین اسکندرا

م. آراسلی طرفیندن بو داستانا نئچھ 
راق یاینالنمیش السؤز یازین ؤلیک ا صحیفھ
ایللره  جو-1913نسخھ بیر باشقا  دیر.
دیر کی م. ایوبلی طرفیندن استانبول  عاید

دا باسیلمیش داش باسما نسخھ دن 
لرینده مشھور تورک ائل« فایداالناراق 

آدلی » لر و میللی حیکایھ عاشقانھ
  سونموش. ھسینکرم حیکایھ -کیتابیندا اصلی

کرم داستانی -جی ایللرده اصلی - 1906
ده روس دیلینده قزئتینده روسیھ  »کاسپي«

تاختینسکي طرفیندن کؤچورولوب  شاه بي اسدھللا
آشیق یارادیجیلیغی ایلھ  ینالنیب.ییا

جی - 1930 -37مشغول اوالن علیزاده بی
 »کرم-اصلي« اولموش مشغول خوصوصيایللرده 
: یازیر قئیدینده حاقینداکي داستاني

 و چوخدور اولدوقجا شعرلري کرمین آشیق«
 جي-1937 او،. »شھوردورم آراسیندا آشیقالر
  دفعھ ایکینجي کیتابیني »شیقالرآ« ایلده
 بورایا و ائتدیرمیش چاپ مکمل داھا

 داخیل قوشماالر ده دن»کرم-لياص«
– 1266  بیر باشقا یازی. ائتمیشدیر

 آدي »خان کرم یي حکایھ« ایلده (ه.ق)جي
 چاپ طرفیندن نچي اولکھ رایف ایلھ

 دن ھصحیف 80 کیتاب بو. ائدیلمیشدیر

. واردیر قوشما 108 اورادا و دیر عیبارت

      

 

 



 نین کیتابخاناسي اقبالباسما نسخھ 

 ایل 48 گؤره دئدیگینھ بي حسین صاحیبي
 چاپ ایلھ ولوصاو باسما داش اؤنجھ

 رمحرّ  گؤتورموش اساس واریانتیني اولونموش
. ائدیلمیشدیر نشر طرفیندن راسیم احمد

مان سل  8.واردیر قوشما 152 بونسخھ ده

آذربایجان «جی ایللرده  -1927ممتازین 
آدلی اثرینده ده  »ادبیات ائل شاعیرلر

دن آلینما بیر نئچھ شعر گوزه  حیکایھ
  یر.ی هد

تورکمن واریانتالریندان ایلک یازیلی 
امان گول دوردووا  متن شکیلده سونوالن

ن اردآدلی یازاردان دیر کی چئشیتلی جنگال
رک  هلردن ایستفاده ائد مھ ھو سوزلو درل

جی ایللرده عشق آباد شھرینده اصلی -1965
بیر  کرم خلق داستانی آدی ایلھ سونولوب.-

ا وجعفر بکیراوباشقا تورکمن واریانتی 
خانیم سون ایللرده  طرفیندن یازیلیب.

اصلی ایلھ کرم «سلطان تولو طرفیندن 
آدلی  »سینین تورکمن واریانتی حیکایھ
  9نالنیب.یایلده یای 2005 داکیتاب 

8 "Əsli-Kərəm" dastanı və Alban mədəniyyəti : monoqrafiya / E. İ. 
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داستانی داش دا اصلی ایلھ کرم  ایراندا
بیر دن نلری چاپی نسخھو باسما شکلینده 

بویوک اوستادیم، نین آدی منیم  سی نئچھ
ضا بی ی حورمتلی رچشدیرماچالیشقان آرا

 دیر.دیریلمیشتھمراز طرفیندن آشاغیدا تان
یر کی اصلی کرم ک خاطیرالتماق گر

 ناولدوغوندا آذربایجاننین کوکو  داستانی
ده یاشایان  ھبو ناغیل بوتون بو بولگ

واریانتالردا  وآشیقالر طرفیندن چوخل
ده دیر، اما نھ یازیق کی بونالرین  لمکیدئی

 ھئچ بیری قلمھ آلینماییب. 
واریانت عبدالکریم منظوری  باشقا بیر

جی گونش ایلینده -1363ای طرفیندن  خامنھ
ا موجودی یایین ائوی طرفیندن چاپ تھران د
جی -1365بو کیتاب ایکینجی دفعھ  اولونوب.

سون  گونش ایلینده یئنیدن باسیلیب.
دلی کیتابدا آآشیق داستانالری ایللرده 

داستانی بیر نئچھ باشقا آشیق  کرم –اصلی 
آشیق حسین ساعی دستانی ایھ بیرلیکده 
 96ایلده  جی-1381طرفیندن حاضیرالنیب 

اولموش  سینھ چاتیب ده چاپ عرفھ صحیفھ
 یاایران دا اوالن تورکمنلر و قاشق. دور

 ندانکرم داستانی–ده اصلی ینطایفاالری ایچ
 آزی بیر یا ایکی نسخھ چاپ اولونوب. 

شی، آشیق مزین قوجامان آشیقالریندان تبری
کرم داستانی تعریف  –ان آدلیم اصلی 

لھ اونون  لیر تاسفیسای یائدنلردن بیر
     

 

 



دئمک اوالر تکجھ آشیقالردان دیر   آشیق مشی
، زیاد چوبانین یکی اصلی کرم داستانین

 آنالدیر.نئجھ زیاد خان اولدوغونو، 
دن  باسما نسخھ یزده کی اثر بیر داشالین

نین  دیر. نسخھ الده ائدیلمیش بیر واریانت
ی بللھانسی تاریخده باسلیب یازیلدیغی 

شی ینین دیلی و دئی یل، اما نسخھیئد
روم و  اوزلیکلھ ارضتورکیھ و آنادولو 

اصلی ایلھ کرم نده،  یشییقونیھ دئ
تورکیھ ده و  ندان دیر.یواریانتالر

آنادولودا اصلی ایلھ کرم داستانینین 
چوخلو  لری باسما نسخھ الده اوالن داش

جی – 1920ین شکیلده قواریانتلی و یای
ما آ ،10سی الده واردیر ئچھایللردن بیر ن

ده باشقا  عایدبو تاریخدن اسکی دونملره 

جی -1870اوچون،  اورنکدیرلر الده  نسخھ
ایللردن قالما بیر داش باسما نسخھ 
آنکارانین میلی کیتابخاناسیندا 

T1948A4142  .اصلی نمره ایلھ الده دیر– 
 ھیجري  دفعھ ایلک ده ھتورکیکرم داستانی 

 کرم-یی حکایھ« ایلده جي-1266 ایلھ تاریخي
 طرفیندن نچي اولکھ فوئر ایلھ آدي »خان
 دن صحیفھ 80 کیتاب بو. ائدیلمیشدیر چاپ

بو بیلگیلری منھ دکتر ھارون شکر قونیھ  10
وئرمیشلر. ھارون شکرجنابالری دن ورسیتھ سیناون

ده ان اوزمان اوالن کیشی  آشیق عمر اوزره تورکیھ
        

 

 

                                                           



.  واردیر قوشما 108 اورادا ،دیر عیبارت

جری یھ 1269 -72ر باشقا داش باسما نسخھ یب
ی لئنھ آنکار میلی عایدایللرینھ 

لی بیر ُجنگ دا  نمره 398.21YZکیتابخاناسیندا
» سی آشیق کرم حیکایھ«وچکسن دن علی ق

 کرم آشیق یي حکایھ«  11.وارباشلیغی ایلھ 
 ایلھ حرفلري ائرمني »خانیم اصلي ایلھ
ایستانبول  ایلده جي-1925 دیلینده تورک

. دیر صحیفھ 158 نوسخھ اولونان چاپ دا
 نین دیلي تورک الیفباسي ائرمني

 ایفاده ایلھ لوغو بوتون فونئتیکاسیني
چوخلو  داستاندا اوچون یگيد بیلمھ ائده

سون ایللرده . پوزقونلوقالر گوزه دییر
ده کرم ایلھ اصلی داستانی اوزره  تورکیھ

دیر.  یوزلرجھ آراشدیرما آپاریلیب 
ن آدلیمالریندان یلر ده باسیلیش نسخھ تورکیھ

 آد آپارماق اوالر.  یسین آشاغیدا بیر نئچھ
جی ایلده - 2001کرم ایلھ اصلی  -1

صادق یایزجانالر تیماش  دا استانبول 
صحیفھ ده  144باسین ائو طرفیندن 

 یاینالنیب.
کرم ایلھ اصلی اورھان گوزل طرفیندن  -2

 170جی ایلده استانبول دا - 2004
 ده باسییب یاینالنمیش. صحیفھ

11 Kerem ile Asli Hikayesinin azerbaycan varyantlari- Prof.Dr.Ali 
  

 

 

                                                           



دنان بین یازاد اِ اصلی ایلھ کرم  -3

جی ایلده مرکز - 2007طرفیندن 
کیتابچیلیق و یایینالر طرفیندن 

 یایلیب.

رم ایلھ اصلی حیکایھ سی آراشدیرما ک -4
جی - 2006استانبول دا  ،اینجلمھ –

صحیفھ ده احمد اوز دمیر  169ایلده 
 طرفیندن یاینالنیب.

تونجای صاندیقچی ، کرم ایلھ اصلی -5

جی ایلده استانبول - 2006طرفیندن 
 دا یاینالنیب.

عیسی تونجای ، کرم ایلھ اصلی -6

جی ایلده استانبولدا - 2006طرفیندن 

 ده یاینالنیب. صحیفھ 296
- 2008سن نورسئزر ، کرم ایلھ اصلی -7

صحیفھ ده  186جی ایلده استانبول دا 
 باسلیب.

اسماعیل بویوک داش ،کرم ایلھ اصلی -8
 188جی ایلده استانبول دا - 1998

 .صحیفھ ده باسلیب
 
 

تاسفلھ ھئچ بیر  نین کی نسخھ الینیزده
یازی خطی نسخ خطی یئرینده تاریخ یوخ. 

دئیشلھ اون  وبوگونکدیر.  لی اق حرکھاوالر
کیتابدا ندا یسؤزو اوالراق تانینان قیسم

   ) آ    
      

 

 



دیغینی گؤروروک. ایلک لیئر آ عرشاوچ 
اورتاسیندا  نین داستان دیوان کرم نسخھ

دوز یازیالراق باشقا ایکی داستان بو 
ندا دا نوسینده وئریلیب سو انین حاشیھداست

  ده ده حاشیھ ئنھ آشیق عمرین شعرلریی
نین اصلی  یازیلیب. دیوان کرم ده کرم دده

خانا دئدیگی شعرلرده گوزل بیر شکیلده 
لر بیر بیریندن آیریلمیش اوالرق  بیت

بویوتالری ......  نین اصیل نسخھ .یازیلمیش
انبول نسخھ است دیر.صحیفھ  78 کیتابدیر. 

شھرینده ماحمود بی مطبعھ سینده 
  12باسیلمیش.

بو کیمی  آنادولو و توركیھ روایتلري
باشالنیشي اصفھان شھریندن  دا واریانتین

و یئر  اولوب اوندان سونرا بوتون شھرلر
آدالري ھامیسي آذربایجان و توركیھ 

كئچیر. بو كیتابین باشقا پاقالریندا رتو
زل ؤئچھ گزلیگي اوندا گئچن بیر نؤبیر ا
بیر نئچھ دیر كي داستانین  رسیم

گوزل بیر شكیلده آنالتماغا  یپارچاسین
داستانالریمزین «سلمان ممتازین  چالیشیب.

کرم داستانی  –اصلی  »تاجی آدالندیردیغی
سی یارادیب  اوقدر گئنیش آرادشدیرما ساحھ

شاه عالیمی بیر چوخ تورک  دیر کی اونو

12 Əsli-Kərəm" dastanı və Alban mədəniyyəti : monoqrafiya / E. İ. 
Heydərov ; red. N. Q. Cəfərov ; AMEA Folklor İnstitutu. - Bakı : 

  

 

 

                                                           



رابر یتابی ایلھ بقورقود ک اثری دده
 گورولر. 

و کیمی بو قدر بویوک ییوخاریدا گوروندو
عالیملر بو داستانین اوزرینده دایانیب 
حلھ ده تدقیقات آپارماالری اوزلویونده 

منده اوزلویومده لمیر، ییئرسیز سای
ش کی بو یولدا بوقدر اولمو .امیشچالیشم

 ھاوخوناقلی شکلبیر داش باسما اثری 
دارلیغیمی نتساالم. یئری گلمیش کن اوز می

لھ حورمتلی  لیکلبوتون دوستالرمیدان اوز
دیم نی منھ تق رضا بی ھمراز کی نسخھ

سیندن،  اوخوماسیندا زحمت چکمھائدیب، 
نی اوخویوب  خانیم زھرا نیک روان کی نسخھ

ورمتلی و حسینده،  دوزلتمھ یلرینطغل
دوکتورسلطان تولو بیلگین عالیملر خانیم 

پروفسور سایین سیندن،  نوئرسیتھیموغال او
جنابالریندان، دوکتور  دوکتور علی دویماز

ھارون شکر جنابالری قونیھ شھریندن، 
دوکتور علی قافقازیالی ، دوکتور یاشار 
کاالفات، دوکتور انور اوزون، وبیر چوخ 
باشقا اوزمان و بیلگین عالیم کی 

قارشیالشدیرماسیندا منھ  نلری نسخھ
رگھ لھ بیدن من اسیرگمھ ییاردیمالرین

دن منیم  اولدوالر. باشقا دوستالر او جملھ
دان کی  شیم پینار شاکری خانیمحیات یولدا

ھمیشھ منیم آلقیشالیجیم اولوب، محمد 
نابالری، جو حمید واالئی مقدم علیپور 

 و بھروز ایمان دنسایین کاظیم عباس 
   

 

 



 علی برازنده 
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 :احالرقیسالتماالر و ایض
نادولو لی آ تابین دی جھ -ک یھ لھ سی  تورک

کو  قدر بوگون شاردیغیم  ندان، با اولدوغو
شون یاخین و دو لھ  شیالن دی یر دانی ولجک ب

شدیر شی  .لمیششکیلده دی تابین یازیلی کی
لی اولدوغو حالدا ھئچ بیر یئرده دیل  حرکھ

ــدان  ــو اولمادیغین ــداالرینا اویونلوغ قای
یل ق تورک د کی  شیلیب  نھ چالی یداالری یئ ا

یغون وقایداالرینا الھ اورتوگرافی  اوزلیک
ــین. ــابین  یازیلس ــری کیت ــر عالمتل قرام

اولماییـــب اونـــالری یئنیـــدن کیتابـــا 
  آرتیریلیب. (. ، : ؟ !)

قدر شاردیغیم  یازیالری با تک  تورک  ا سی و  فار
ــــده اوالن  ــــؤدیلن ــــر س زلوکلردن ان معتب

  فایداالنیب: 
TDKتورک دیل قورمونون سؤزلویو = 
BTS ،بویوک تورک سوزلویو = 

 ، جلد 6معین،  گ= فرھنمعین
 دخو= لغت نامھ دھخدا 

تی  بدان ولاوخون... عالم یا کیتا یان  ما
 لردیر . اولمایان صحیفھ

 

 



 بو ناغیال گوره
 رضا ھمراز 
 

آذربایجانلیالر ان اسكي چاغالردان باشقا 
لري سئومیش و  لر كیمي سئوگي ملت

لھ بیزیم ھر . لیلره اورك باغالمیشال سئوگي
آتا بابا ائولریمیزده بو گونده دیني 
كیتابالرال برابر توركجھ شعر دیوانالري 
ھابئلھ خالق ناغیلالري یا داھا دوغروسو 

كلري  چاالرین بزهقسئوگي ناغیلالري تا
نن  لھ ییھیاسكي بیر تاریخھ  اولموشالر.

كیتابالردان كي خالق ایچره داھا آرتیق 
قورقود ، اصلي  دده ماراق دوغورموشالر ،

عاشیق غریب ایلھ شاه صنم؛ امیر  كرم ،
نامھ،  ارسالن؛ شیرویھ ایلھ شكاري، مختار

الر  مجنون  نھ بیلیم ھانسي ناغیل –لیلي
كي، اونالرین درین و فلسفي گوروشلري 
اولماقال برابر قھرمانلیق، ایگیدلیك، وطن 

داشیمیشالر،  آنالمالریسئورلیك و بو كیمي 

 . نیلمیشلر ندن منیمسھخالق طرفی
بو محبت داستانالري نین چوخ 

سیني تقدیم ائدسك  ھسیاھاوخونانالرینین 
سوز اوزانار آنجاق خالق طرفیندن سئویلھ 
 –سئویلھ اوخونان بو داستانالردان اصلي 

چھ ئنكرم ناغیلین ذكر ائده بیلریك . بیر 
دن سونرا اوخویاجاغینیز بو ناغیل  صحیفھ

ین اوزوندن ترتیب ن اسكي بیر نوسخھ
شدی یل   ئ

 

 



بو گوزل ھابئلھ شاه اثري اوخودوقدا بئلھ 
بیزده چوخلو اسكي و نئجھ  ،دوشونولوركي
میش  لھ خوروز سسي ائشیدیلمھھدئییرلر 

لر واركي، اوخونمامیش یئني دن  نسخھ
اوخویوب ترتیبھ سالما ھوسي دوغورور. بو 
گونھ كیمي گوروب، اوخویوب ھابئلھ 

كرم ناغیلالریندا  –یز اصلي دییمتائشی
بورادا  اولمایان شعرلر، سوزلر و ایماژالر

خیلك گوزه دییر . بو اثرین یازاري 
لیك بیزه تانینماسادا ؛ اونون نھ قدر  لھھ

بویوك بیر یارادیجي اولدوغو آپ _ آیدین 
 . دویولور
الردا  كرم ناغیلي بیز آذربایجانلي –اصلي 

لره  یوك رغبتال برابر بو بویوك بیر احترام
بو شاه اثر؛ عادي خالق  مالیك اولموشدور.

سي ایلھ برابر ضیالي الر ایچره ده  كوتلھ
بو قیمتلي و  گئنیش بیر یئر آچمیشدیر.

لر، موسیقي  چي اینجي سایاقلي اثره موسیقي
لمیش، بویوك تیاتر سالونالریندا  بستھ

اوپراالر كئچیر میشلر. واختي ایلھ 
تلي زنجانلي اوستاد گوركملي موسیقیچي رحم

مصطفي پایان ؛ تامارا ( طلعت نژاد) ایلھ 
یرلي اثرده اشتراك  بیر لیك ده بو ده

ن الزیمي  ائدیب رول كئچرمیش ائل ورینده
قدردن ده چوخ گئنیش مقیاسدا 
آلقیشالنمیشالر . بونونال دونیا 

چیلري ایچره داھا آرتیق (( یانیق  موسیقي
رده ائلھ كرم )) آدي ایلھ تانینمیش اث

      

 

 



ائلھ بو نا  نییھ كي سئوگي مقدس دیر.
قاالجاق. بورا دا نیسگیل  لر گوره سئوگي

م گوزومھ دییب یا آلیمھ دوشن بیر  ائدیره
سیزه  یكرم كیتابالرین –نئچھ اصلي 

 . تانیشدیرام
 
 
 
 كرم و اصلي-1

ر كرم و اصلي . توركجھ یازیلمیش بو مشھو
حئكایھ و اسكي چاپ كي باكي دا مشھدي 
ایوب علي اكبر اوف نشري واسطھ سي ایلھ 

یرلي  دیر؛ اوزلویونده ده چاپ ائدیلمیش
 259بیر مجموعھ دیر. كیتاب جیبي قطعینده 

صحیفھ ده باكي شھرینده باسیلمیشدیر . بو 
  .رود 1913اثرین چاپ ایلي 

  اصلي و كرم -2
اصلي ایلھ كرم صحیفھ دن عیبارت اوالن  120

حكایتي چوخ گمان كي تبریزده نشر 
اولونموشدور. كیتابین قابیغیندا بیر قیز 
جیغازین شكلي گئدیب ؛ عكیزین قیراغیندا 
ایسھ (( گراور شعاعي )) عیبارتیندن بللي 
اولور كي تبریزین بویوك ھنرمندلریندن 
بیریسي اوالن رحمتلي عبدالوھاب شعاعي نین 

دا قاجار  ین كیتابلریندن دیر . ھم ایش
دوورونون بیر نئچھ شكلي ده كیتابا داخیل 

 . ائدیلمیشدیر

      

 

 



كرم ناغیلین چاغداش  –لي اصلي  صحیفھ 208

صحیفھ  102یازیچي میز میر علي سید سالمت 
دن عیبارت بیر آراشدیرما ایلھ برابر 

ن یناغیلین متنین تقدیم ائتمیشدیر . سای
 واغیلینین كوكونكرم ن –یازار اصلي 

آپاریب ان اسكي چاغالرا چاتدیرمیشدیر . 

ایل تبریزده آشینا  جو- 84ھمین كیتاب 
ناشرلییي تشبثي ایلھ چاپ اولوب ، اوخوجو 

 . بیلمیشدیر قازانا یكوتلھ سینین رغبتین
بریزلي علي ده بونالردان سونرا رحمتلي ت

رینده بیر اصلي كرم  اوز سلیقھ سي اوزه
وئرمیشدیر كي الیمده ناغیلي ترتیب 

اوندان بیر معلومات چون واولمادیغي ا
( علی تبریزلی نین کیتابی م . بیلمیره وئره
جی گونش ایلینده آتروپات یایین  1364

سون  ائوی طرفیندن تھراندا چاپ اولوب).
ایللرده ایستر تبریزده ایستر سھ ده 
آذربایجانین باشقا شھرلرینده بیر نئچھ 

ب كي من اونالرین بازاري ایش گورولو
م . البتھ بو  ذكریندن واز كئچیره

الر ایچره محبوبیتیندن ناغیلین دیگر خالق
و چاپ اوالن واریانتالریندان دانیشماق 

 . شوبھھ سیز باشقا بیر ماجال ایستھ ییر
دوغرو دئسك بو شاه اثرین ایلكین 
یارادانالریندان، ھابئلھ چاپ الریندان ؛ 

ك علم دان حلھ لیھارادا باسیلدلدیق الرین
نونال برابر بو عالمي عاجیز المیشدیر . بو

       

 

 



.اورنگ اوالراق بوگون تبریزده یئرلشن 
ایلھ دئسك  قارامالیك یا خالق دیلي

لره مزار گوسترنلر  ملیك ده بو سئوگي قره
لر نقل  دان كرامتاولوب حتي اونالر

 13.لرده وار ین ائیلھ
علم عالمینھ بلكھ ده بیرینجي دونھ تقدیم 

یاشلي بیر  300اوالن بو اثر ان آزي گویا 
اثر دیر.بو ناغیل دا عاشیق عومر آدلي 
اوزانین آدي و شعرلري بیر نئچھ دونھ 
تقدیم اولونموشدور . بونالري؛ نسخھ نین 
اسكي اولدوغون و بیر نئچھ گوزل تصویرلري 

بیر لري  –كي او دوورلره عاید دیرلر بیر 
نین یانیندا گورنده كیتابین ده یري داھا 

 . بللي و آیدین اولور
داھا چوخ فولكولور ساحھ سینده چالیشان 
ادبي دوستوموز علي برازنده منیم محقر 
كیتابخانامدا بو اثري گوردوكده اونون بو 
ناغیلال نھ درجھ ده ماراقالندیغین حیس 

 و گون مندنائدیردیم . بو نجابتلي جوان ا
ده ؛ گوزو  سھ مھ كیتابي اوتانیب ایستھ

دالیسیجان اولوب بیر نئچھ گون سونرا 
ینھ  لو اوالراق؛ اونو بو ایشین گورمھكونول

داھا اویغون بیر كیمسھ گوروب ؛ كیتابي 
لالھا شوكورلر آاونا تقدیم ائتدیم . 

اولسون كي حدسیم دوز چیخیب علي بیگ 

کرم یوردو، پینار شاکری  -ملیک اصلی قره 13
       

 

 

                                                           



ھ ل زنده نھ درجھ علمي وسواس و لیاقتبرا
بو ایشي سونا چاتدیرمیشالر .بو چالیشقان 
دوستوموزا اللرین آغري ماسین دئیھ آرزي 
ائدیریك بو ایش اونون نھ اول ایشي و نھ 

ولسون . من امینم كي ؛ سونونجو ایشي ا
ك بو دوستوموزون قارشیسیندا ج آیدین گلھ

لره سو سھ پیب كي ائل ایشي گورنده  كوچھ
قولونا قوت  توز اولماسین . قلمینھ گوج ؛

؛ یولون آچیق اولسون دئیھ باشقا 
  .سامباللي اثرلرینین یولون گوزلھ ین

    
 رضا ھمراز –تبریز         

                                                        
7/2/87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



مھندس میرعلی  آدیال کرم –اصلی سونالریندا  جی ایلین-84

ازیلیب ، آشینا یایین ائویندن طرفیندن قلم لھ ی سیدسالمت

بوراخیالن چوخ دیرلی بیر کیتاب گونش ایشیغی 

مھندس سید سالمت بو کیتابال آختاریب .گوردو

آراشدیردیقالرین توپالیاراق،داستانین متنینی ده وئرمیشدیر.بو 

کیتابی اوخوماقال تورک ائللرینین اسکی فولکلور و میتولوژی 

الرینا یاناشماق اوالر.آنجاق جناب سید باخیمندان درین وارلیغ

ین کیتابندان ائلھ آلنیر کی قاراملیک ائرمنی –سالمت 

سویلو یالنیز -قوموندان دیر.دؤزونده؛ قاراملیک تورک دیللی

ائرمنی دینلی دیر.آرتیرماق گرکیر کی اصلی دئدیمیز سؤز 

آذربایجانال آسیا   سؤزونون کؤکو  آزیا  آساولمالیدیر. آسلی

ائلی نین قیزی).بو کیتابین اوخوماغینی  آسیعنی  آسلیدور(.

 بوتون مارخلیالرا تووصیھ ائدیریک.

 

 یاردیم گونش

 

 
 

 



 کرم داستانیندا-ایلک اینسان تئزی اصلی

 

 یازار:مھندس میر علی سید سالمت

کرم داستانی بیزیم ان قدیم داستانالریمیزدان بیری سایلیر.داستانین -اصلی

ین قدیم شھرلرینین بیرینده باشالنیر.داستان ائلھ بیر لری آذربایجان حادیثھ 

 لر قونشودور.باشالنغیج اساسیندا، نی ایحاتھ ائدیر کی،تورکلر؛ائرمنی ارضی

 -»تبریز؛ایصفھان،گنجھ»نین  اوچ واریانتی وار، کرم داستانی-اصلی

لری بوداستانا یاناشی موختلیف  گورکملی قاباقجیل ،اینجھ صنعت و مدنیت خادیم

کرمین؛اصلی «دئییر:احمد بیگ آقایئواورنک اوالرق لر.قید نظرلر وئرمیشنت

الرینین وطن حسرتیلھ دوالندیغی  آرخاسیجا گئندییی یئرلر،تورک وتاتارخالق

 14»یئرلردیر

الریندان امکدار باخشی  مشھور ترکمن ایفاچی»کرمین-اصلی «تانینمیش عالیم

ونونون؛ھرشیئی دن اّول دیل و مضم-داستانین ایدیا« دئییر: مختومقلی قارایئو

-اصلی  «یوسوف اوو«یا »سینی یازیر ملتچی گؤروشلره قارشی چئوریلمھ

  «یھ گلیر کی  سینده...بئلھ بیر نتیجھ آدلی مقالھ»سیدیر آی و گونش افسانھ»کرم

 ».چوخ اّول یارانمیشدیر-داستانی ایسالمیت دن چوخ»کرم-اصلی

سینده  وسایره داستان باره سنآرتور کریستین ،ویالدیمیر پراپعالوه 

نجی  1931ک ،موختلیف اوپراالر،اوبرازالر،ایفاالر؛ ه یر لری سؤیلھ موالحیظھ

          

 

 

                                                           



کرم اوپراسی موختلیف -اصلی  اوزئییر حاجی بی اوونایلدن بویانا ،اوزلیکلھ 

 لرده تماشاچی ،ائشیدن لری،محبت لرین ،آلقیش الرین قازانمیش. مملکت

زیاد خان و اونون وزیری قارملیک یا خزانھ «دیر: داستانین باشالنیشی بئلھ

 »داری بیر مملکتی ایداره ائدیرلر.

 لر بورادا الزیم  گورونور. ان اّولدن بیر سیرا موالحیظھ

) زروان زرتشتی لیک تاپماجاسی ،آدلی کیتابیندا دئییر: ( اگر zenerزنر(

دئمک اوالر –ر) ھورموزد پادشاه دیرسا ؛اھریمن اوندان آشاغیدا اوالن شاه دی

 زیادخان پادیشاه و قاراملیک اوندان آشاغیدا اوالن شاه دیر. 

زیاد سوزونون آنالمی بول،بوللوق،و زیادخان  داستانیدا عدالتلی ،پرھیزگارو 

سی دیر.اونون قارشیسیندا اوندان  نی حّنتھ چئویرن خیر قوووه بوتون اؤلکھ

ھم »،قارانلیق،ظولمت سیمبولوقارا «آشاغیدا اوالن قاراملیک ھم آدینا گوره؛

 سی ساییلیر. داستاندا ظالیم،حیلھ گر،یاالنچی اولدوغونا گوره ّشر قووه

 »قارانللیق-ایشیق«؛»شر-خیر«

 اساسیندا اوالن اسکی دونیا گوروشو(قیساجا)

آدیلھ باغلی اوالن »زروان«اوستادان ایلکین دونیا گؤروشلرینده،اوزلیکلھ 

ایلده 12000ونوب کایناتین یارانیش و دوامی متنلرده؛اساطیرلرده قید اول

اولموش.اون مین ایل بیر کامیل دوور حساب اولونور.بیر دوور باشا چاتاندان 

سونرا نووبتی دوور باشالنیر.بیرینجی دوورون ،ایکینجی دووره کئچمکده 

 ایکی ایمکان وار.

 

 



شانیش یئنی اوست اولور.بئلھ اوالندا یا-بیرینجی ایمکاندا تخمیناً ھر شیئی آلت

دن باشالنمالیدیر.ایکینجی ایمکان بوندان عبارتدیر کی،ھئچ بیر حادیثھ با ش 

 رینده دیر. سین ،بئلھ بیر دورومدا دئییلیر دوور آرتیق باشا چاتماق اوره وئرمھ 

بیرینجی اوالراق مین  لھ بؤلونور. لر لیک ل اون ایکی مین ایل چئشیتلی اؤزه

 .لره) لیک لره (ھزاره ایل

احواالت دا ،بیر ایل کامیل دوورون و ھر آی بیر ھزاره نین سیموولو و بو

لرینی  لیک ل ائلجھ ده ھر ایلین باشا چاتماسی بیر کامیل دوورون باشا چاتما اؤزه

 اؤزو ایلھ داشی ییر.

-گون )قورتاراندا ،ایجتماالر (آلت 30گون (اون ایکی آی و ھرآی 360

 15لرینی باشالییرالر. اسیماوست)اولماچاغالرینا یاخینالشما مر

لرده زومارمئیوه  ایلک اینسانالر مئیوه،تومالردان فایداالنان چاغالردا بو اؤلکھ

اوست اولماچاغیندا داھا زوما الزیم -لری ،بادام،جویز،کیشمیش ایمیش.آلت

چرشنیھ یئمیشی «ییر ونھ کی زومار مئیوه وار آریا گلیر و یئیی لیر. گؤزونمھ

قورتارماسی دؤورونقورتارماسیال برابر سایلیر.نوروز نھایت ده ایلین -»

 newرینده ( بایرامی و ائلجھ بوتون ایل قورتارما بایرامالری یئر اوزه

year,neu jahr...ییر.اوزلیکلھ ؛ یئینی ایل  )دؤورون قورتارماسینی داشی

سیندن  ،یئنی دؤور،معناسینی ایفاده ائدیر.سئوینج ،شادلیق بو قیام قیامت نوقطھ

:( اختیار سال 65من سرکاراتی ص ترجمھ بھ»اسطره بازگشت چاودانھ«میر چالیاده 15
خورشیدی بھ عنوان واحدی از زمان منشاء مصری دارد.بیشتر جوامع متمدن دیگر 

ازجملھ خود مصر تا دوره معین سالی داشتھ اند کھ ھم ھمگام قمری بوده ھم 
روز بھیزک (خمسھ  5روزه کھ  30ماه  12روزدارای 360خورشیدی .مرکب از 
    

 

 

                                                           



ساغالملیغال کئچمک اوچون آرایا گلیر.گؤروشلر او سببھ باشالنیر کی ،قونشو 

 لیغیندان خبردارلیق اولونوسون. ماغاراالرین ساغالم

سی ساییلمیر.ایلین اون ایکی ایلک  سی ھلھ قطعی کئچد نوقطھ بو کئچید نوقطھ

ایلین سیموولو سایلیر.ایلین اون ایکی ایلک 12000ایلک گونو ،یئنھ ھمن 

اوست اولما ایمکانی فوق –ونون قورتاران چاغدا ائورنین (کایناتین) آلت گ

العاده چوخالیر.ائلھ بو سببھ اون اوچونجو گون اوالن دمده؛دام آلتیندا 

باییرا چیخیلیر،گؤی –یاشانیلمیرتا  اولدوقجا صدمھ اولماسین .چول 

)کوھنھ Arch typeسی آریا گلسھ( اویت اولما حادیثھ-گؤیردیلیر،احیاناً آلت

 نتی  اولسون کی ؛ائورن باشدان قورولسون. اولگو کیمی الده توم،گیره

نی اوچ  یھ بولونور.ھر حیصھ ایکینجی اوالرق ؛ھر دؤور؛دورد برابر حیصھ

مین ایل قدر زمان ایحاطھ ائدیر وھر حیصھ بیر گاه آدالنیر.بیرینجی گاه 

 ؛ایکینجی گاه،اوچونجو گاه؛دؤردونجو گاه.

سیندا بوتون حادیثھ لر ؛چئشیتلی قایناقالردان الده وار.بیرینجی گاھین الر اسا گاه

میش زمان موجودالردیرالر.زروان ایستھ  ایلک چاغالریندا زروان؛نور بولونمھ

یاریلیب دیانیبان زمزمھ ائتدی ایلک یارانیش –ییر کی اووالدی اولسون 

دالری نین دن عبارتدیر.چون کلمھ ؛زرونان اووال»کلمھ«مجموعھ ده ،سؤز 

 سی اولموش،کلمھ؛آیھ؛موقدس سایلیر. وجودونون سببی نوطفھ

،زروانین بطنینده باغالنیر؛زروان دا دن آھورامزدانین نوطفھ سی  بو زمزمھ

ایلدن سونرا شوبھھ یارانیر کی بئلھ بیر نوطفھ زروان بطنینده وار یا 700

بونالر دونیایا یوخ.بو شوبھھ  دن اھریمن نوطفھ سی آنا بطنینده باغالنیر..

ایشیق اؤلکھ سی آھورامزدا توسطیلھ  گلندن سونرا ؛ایکی اؤلکھ یارانیر

          
 

 



یارانیش دیرو کالً تانریالرا حصر اولونوب مینیاتورالر ،اسکی چاغالردا 

 ردی.بیرینجی گاه یارانیشین اوبراز ائدنی ساییال

یھ  ایکینجی گاه حادیثھ لری موختلیف روایت لره گؤره ایکی حیصھ

"ده Bunda hişn:اوستا و اونا یاخین متن لرده مثالً"بؤلونور.بیرینجی 

یازیلیب.آھورامزدا ھر شیئی  دن ایلکین موقدس اینگی یارادیر.سونرا 

کؤک(شش بن)یارانیر.دئیلییر: (مادی یارانیشالدان سونرا گؤی ،سونرا 

سو،اوچونجو یئر،دؤردونجو بیتگی،بئشینجی قویون؛آلتینجی آدامالر؛یئدینجی 

 16ھرمز اوزودور.)

ایکینجی روایت اوغوزنامھ ده بئلھ دئیلییر: ( اوغوزون حیاتی بوتون معجزه 

لردن عبارتدیر.غیر عادی دیر .گونلرین بیر گونونده اوغوز آلالھا دوعا 

ی رنگی بیر شوعا دوشور.بوشوعا ائدیرمیش. بیردن ھاوا قارالیر گؤیدن گؤ

گونشدن ایشیقلی ،آیدان  پارالق ایمیش .اوغوز گؤرور کی بو شوعانین ایچینده 

ل ایمیش کی گولسھ،گؤی تانری گولھ  ل بیر قیزوار،قیز او قدر گؤزه گؤزه

–دورور؛آغالسا گوی تانری ییغالیا دورو.اوغوزخان اونو سئویر 

» آی خان»«گون خان«اولور آلیر.اوغوزون بو قیز دان اوچ اوغلو

بو حادیثھ دن بیر موّدت کئچیر.بر گون اوغوز اووا ».اولدوزخان «

ل بیر  گؤزه  گئدیر.گؤلون اورتاسیندا بیر آغاج گؤرور،آغاجین کوغوشوندا

قیز،اوتورموشدو؛اونون گؤزلری شمادان ماوی،ساچالری چای دالغاالری 

        

 

 

                                                           



ویر.بوقیز داندا اوچ اوغلو ،دیشلری میرواری کیمی ایمیش .اوغوزبونو دا سئ

 17».دنیز خان»«داغ خان»«گؤی خان «اولور

الزیمدیر ذکر اولونا تورم میتولوژی کیتابیندا اوزار یازیر: (اوغوزون 

 گوندن باشقا بیر شیئی دئییل یدر.)» گوی خان«اوغلو

بو ایکی روایتی موقایسھ ائتمکده گؤرونور کی اوچ کاتیگوریا آلتی کؤکدن 

ون یئرینھ بیتگی » گؤی؛آی،اولدوز«اوغوزنامھ ده وئریلن عینی وئرلیب.

،قویون ،خالق قویولوب.ھر شیئی دن اّول ائرنین توضیح وئرمھ یھ گون ،آی 

،اولدوز یارانیشی نی ،ایضاح ائتمک الزیمدیر.عالوه بو یارانیش و دونیا 

ین یارانیشی » آی«گؤروشونده قویون چوخ موھوم رول اویناییر.اگر یارانیشی 

ین یئرینھ اوتوروب بو او دئمک دیر کی مالدارلیق باشالنیب واّال بیر دونیا ن

گؤروشنده قانادلی آت و اینک لر یئر اولمایاندا،بیر قویون یئر اوال بیلر.ھر 

حالدا موختلیف قایناق الرا گوره اسکی دونیا گؤروش لرینده ایلکین موھوم 

ارانیشیندان عبارت اولموش یارانیشالر،موقدس اینک ،ایلک اینسان آلتی کؤک ی

.بیز الپ ایلکین آلتی کوک یارانیشی نی اوغوزنامھ ده گؤردوک و 

علی لرده یاریلیب قازیالن حورمتلی میر  خوصوصیلھ آدی اورک
» گون«،یازیر: (افسانھ نین اویغور وئرسیاسیندا اوغوز اووالدالری سیداوو

بویوک بیر دوغوالندان سونرا »دنیز» «یئر» «گؤی» «اولدوز» «آی«

بو مجلیش ایلکین  -18مجلیس دوزه لدیرو اوردا اؤزونو خاقان اعالن ائدیب...) 

آلالھالر پاتنئونونو تشکیل وئریر و بو مجمعین شرفینھ یئر اؤزونون چوخ 
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اؤلکھ لینده ھفتھ بولگوسو ،یئدی گون و ھر گون اونالرین بیریسی نین آدینی 

 داشی ییر.

 Saturdayگونو ،اولدوزMondayگونو ،آیSunday:گونش گونوجھ انگلیس

،سو Mercrediگونو ،اولدوزLundiگونو : آیفرانسزجا

 Jeudiگونو ،یادرایجلیقMardiگونو

گوی گونو  گونو ،ایلدیرمMontag،آی گونوSonntagگونو گونش:  آلمانجا

Donnerstsgیادرایجلیق گونو،Freitag 

رو اونالرین آتاسی ذکر اولنمالیدر اوغوز مجموعھ ده آۀتی کؤکو یاراداندی

 حئساب اولور.طبیعی کی اونالر آد وئرن اوغوز(ایلک اینسان) دان عبارتدیر.

مثالً: -ایلک اینسان موختلیف دونیا گؤروشلرینده فرقلی آدالر مالیک اولموش

آدم و حّوا پالچیق دان دؤزه لینمیش بیر ھیکل روحال » دینی گوروش ده«

رتشتی لیم ده ،بیر اوشکونون ایکی .ز19بیرلشندن سونرا اینسانا چئوریلیر

  یارانان بیر جوت اینسان مشی و مشیانھ دن عبارت اولموش. زوغو اوستونده 

 بو یارانیش ،بیتگی طرزینده و ارکک دیشی لیک اوندا تانینمیش گؤرونور.

 بیر چوخ اسکی یئز،یانیق کرم ده گؤرونور: امآم

ن ،اصلی حیصھ سی کرم داستانی ،بیر آنمیستی دونیا گؤروشونو–اصلی 

چوخ اّول اولدوغونا گوره اؤزونھ موختلیف قایناقالر دا آلیب –ساییلیر.و چوخ 

.آمما اساس قورولوشو اوزو ایلھ ساخالییب.اساطیرلرده ایکینجی گاه یارانیشی 

    

 

 

                                                           



موقدس اینک،ایلک اینسان ،آلتی کؤک «چوخ موھوم یئر توتور و مخلصی 

ن عبارت اولور.اوئستادا موقدس اینک ؛خئییرلی بیتگی ،خئییرلی حئیوانالردا

ایرماغی » دایئتی نیک«آغ –آپ –گؤره بیر ایضاح دا وار: موقدس اینک آغ 

کرم داستانیدا دولو دیرلی ،اسکی -نین کناریندا یارانیب .بو یارانیش اصلی

یاریسی  -بیر قیزیل آلمانین یاریسی اصلی«چاغالرا اؤزه لیک لریلھ ساخالنیر.

.ھر شیئی دن اؤنجھ ،قیزیل آلما ووجود پایالیاندیربو بیریم کرم  دن عبارتدیر

ل لیگی ساییلیر،ایکینج ی،خود قیزیل  ه اساطیرلرده یارانیش زمانی نین اؤز

آلمانین ایکی ووجوددا چئوریلمھ سی ،اوزو ایکی فلسفھ مکتبی نی داشی 

 ) Monism»(وحدت موجود) «Pantheism»(وحدت وجود«ییر.

موقدس اینک اولماغینا  –دا حال حاضیر ده اصلی نین کرم داستانی –اصلی 

 آغ گوموش کیمی: -آپ–چوخ فاکت الر  ھلھ قالیر.آغ 

 خاص گوموشدن اولسا بیر آغ جامایا       یول وئرمھ یین باشی اوجالی داغالر

 

 یا

 اول باھار؛ یار آیالری گلنده      آلئیدیم   گئیدیم    باغالرا سنی

 آالندا       قالدیرئیریم یاشیل داغالرسنیجملھ قوشالر،مورادینی 

*** 

 

ذکراولونمالی دیر کرمین داغا آد وئرمھ سی ،بونا گؤره کی داغ خان ،یئر 

         
 

 



کرم لـلھ سیندن یا (دده قورقود کیتابیندا ذکر «یئر اوغوزون اووالدی ساییلیر.

دایھ لیک ائدیب) اصالن دان عبارتدیر » بوسات«اولونان اصالن کی 

بیلمیرم! کرم  -لـلھ دئییر کی :  -سوروشور.کی لـلھ ،بو داغین آدی نھ دیر؟ 

 بو داغ سوبحان داغیدیر.بو او دئمکدیر می کرم داغا آد نئریر. -دئییر کی :

دا ایلک اینسان ھر حالدا ،اساطیرلرده دئییلیر: اوچونجو گاھین سون چاغالین

اھریمن الینھ ھالک اولور و بو ھالک اولمادان موختلیف روایت لر 

وار.اوئستادا دیلینده ،ابوریحان بیرونی یازیسیندا و سایره... .بیز ابوریحان 

 کرم داستانی نین قیساحا موقایسھ ائدیریک: -سیال  اصلی بیرونی یازی

یھ  ورموز،ترلھ مھابوریحان بیرونی یازیر: (اھرینمھ غلبھ چاالن ھ

باشالییر.آلندیامی تر دامجی سیندان کیومرث دوغولور. کیومرث اھریمنھ غلبھ 

چالیر و اونون دالینا مینیب و سورورجھنمیمن قاپی سینا چاتارکن قورخویا 

دوشور.بو زمان اھریمن  اونو یئره آتیرو یئییر آمما اؤلومو عرفھ سینده 

رانلیغی اوز توخومونو بوراخا بیلیر.بئلھ کیومرث دوینادا ایلک اینسان جوتو یا

 لیکلھ دونیا دا الیک اینسان گلیر.)

بو جھنم دروازاسیندا ھالک اوالن ،یانان کرم دن عبارتدیرو بو یانماق عرفھ 

سینده توخومو بوراخا بیلمک ققنوس ،فونیکس و... سایره اساطیرلرینین کؤکو 

یاسی او زامانالرا عایید ساییلیر.عالوه تون دان اینسان یاراتما کاتیگور

 اولورکی

اینسان یارانیشیندا ھلھ جنسیت تانیمنماییب یارنما گؤورب گؤتورمکدن اؤریره 

 -اوغالنالری (کوراکن»کور«نیب و اونون ایستیقامتینده ،میترا یارانیشی 

 کوروشنھ ...) و ...سایره آرایا گلیر.

 

 



کرم او  -ادان ،اصلیایلک اینسان تئزیسی نی ان اسکی صورتده ،جنسیت تانینم

زمانا عایید اوالن روایت لرده گؤرمک اوالر . بو تئز اوئستا زمانیندا ،بیتگی 

ساخالیا جنسیت تانی نییب .دئیییلر: بیر  -طرزینده اینسان یاراتماسین ،ساخالیا

 مشیانھ : یارانیر. -مش«اوشگونون ایکی زوغو اوستونده ایکی اینسان 

آشیق یارادیجیلیقی  -ی نین صراحتی وارکرم داستانیدا کرمین  یانماس

ھاواسی ایلک اینسانی نئزینی ،ایلک اینسانین اھریمن الینده » یانیق کرم«

(قاراملیک الینده) یانماسینی ،نئچھ مین ایللر دیر کی ترنم ائدیرو زمنین 

 البیرنتیندن کئچمیش بیزلریلھ او زمان یوخوموشدان دانیشیر.

داستانیدا کرمین یانماسیندا و نسلی نین کرم  -ایلک اینسان نئزی اصلی

دوامی بیتگی طرزینده دونیادا ان اسکی تئز و اوندان موختلیف افسانھ لر 

 مثالً توپ

راقدان یارانما بیتگی صورتینده و بو بیتگی نین گولوندن اینسان اولماسی 

و اونو بیر اصالن یوواسینا آپرایب دایھ لیک ائتمھ سی ،دونیادا افسانھ 

دده قورقود  -والن گؤیرچین ( سمیرامیس)لرده ا

بوخونو -(زیگفرید؛رومولو،رومولوس )...سیمرغ و سایره نین کؤکو ،بویو

سایلییر.یانیق کرم ،یانیدا اوالن ھراکلوس یانماسیندان مین ایللر اؤنجھ 

چالنیب و او کاتگوریاالرین ،اولگو و آرک تیپی اولوب و نئچھ مین 

یمن قارشی سیندا سینماز ؛شجاعت لی و ایللردیر کی بو مبارزه ؛اھر

یورولماز ،یاننان ،یارادان اینسان دان دانشیر.اولسون کی بو زمزمھ نی بو 

 ترنمو ،دویوب ائشیدک.

 ساغ اولون ؛مین یاشایین 

 

 



-------------------------------------------- 
سی  خھاشبو تواتر ایلھ مشھور و متعارف اوالن عاشق کرم دیواننین تکمل نس

وکناریندا بین الناس مشھور اوالن اسمان ایلھ زیجان و عرضو ایلھ قنبرو 

 عاشق عؤمرین دخی بعضی ادبیات و اشعاراتی جمع و ترتیب اولموشده.

 »دیوان کرم«

میشلر کی  راویان اخبار و ناقالن آثار و موحدثان روزگار شویلھ روایت ایلھ
ایدی ھارون رشیده َبنزر  یت عادلو اصفھاندا بیر پادشاه وار ایدی  غا اوائل

یگندن چوخ الم و تاسف ائدیب عجبا منیم د دنیایھ اوالدی گلمھ و شاھدایدی 

 ندنیکدر یضبط ائدرد ملریک یو تاج تخت ینورم لھیسو ادهیدن یردخیم بیسمیا

 ین دخوبولوروم اون یتسلل چاغروب اونونال یشیکش یدار نھیگون خز ریب

 خچو میکھ شاھ یدئد یدار نھیخز کنیا رشویسو ینیو حاللر یدی خوی یاوالد

باغ ارم میثالی بیر باغچا یاپدیروب ایچنده مصنع کؤشکؤلر و ؛ قت معمر اولو

گؤل گولستانلیق بولبول افغانلی و نئچھ خوش شاد روانلیق جننت مبثالی انده 

ه شاه ائتدی آز وقت ایچنده بیر نفیس دیدند. کلنورسککلوب وقت کئچیریب 

لرایلھ  ر کی دیللره دستان بیر گون جمیع عقالسی ایلھ عایلھیالدیاپدیرباغچا 

باغچایا گئدوب منیر و تماشا و صفا ائدوب بیر گون دخی شاھین حرمی 

دارایلھ باغچا گئدر ایکن گؤردیلر کھ بیر اختیار الینده  کشیشین قادینی خزینھ

انلری آلوب بیر دیکده اول دخی فد ایکی دانھ فیدان .خانیم سلطانھ عرض ایلھ

ایمش الحاصل فدانلری الوب  ناردالیرخم قااوج آلتون احسان ایلدی مگر اول آد

بیر آلما فدانی خانیم سلطانین بیر آلما فدانی کشیش قاریسی  اباغچایا واردقد

لیم  ر و دئدیلر کھ دنیاده اؤوالدیم باری فدانی اولسون یئتشدیرهکدردیدیلدار  خزینھ

بیر آز وقت بو فدانلر میوه وئریر. خانیم سلطان بیر گون دئییب تیمار اتدیلر 

             

 

 



دن محجوبم و الم ایلھ بیر آلما فدانی دیکدیم اول دخی مئیوه ھر نھ  گلمیوب جملھ

گؤردیکده ھ ب خوابھ وارمیش  معناسنییاولور ایسھ سندن جملھ قصور بندن دئی

اول فدانلری آلدیغی آدم دئیرکی آغالما سنین فدانلرین مئیوه وئردی آلوب 

 دار دئدیکھ آی خزینھسن مورادین حاصل اولور دئدیکده بیرده خانیم سلطان  یئیھ

ب سنین دخی بیز یوالدیم دونیایھ گلؤنم بیر ارکک امدور اگر  بو ایش تھی دگیل

ن سرایھ گلدیلر اد اول دخی وعده ایلدی باغچاا اوغلوما ویرملیسین سقیزین اولوی

ر وقتی گلوب الوسی بیردن حاملھ اولد اول گئجھ ارلری ایلھ جمع اولوب ایکی

دار کشیش قارسیندان بیر قیز دنیایھ گلدی شاه  دن بیر اوغالن و خزینھ سلطان

ب فقرایھ طعام اتیدیردی و یر کسآزاد ایلدی و قوربانال  کؤلھ؛چوخ محبسلر 

کلر ایلدی و چوجوغون ایسمینی احمد میزرا قودیلر یلر وئروب شنل صدقھنئجھ 

بؤیومده  دربسلنوبسلطان قویدیلر بونلر  اراو قیزین ایسمینی ق

بیرده کشیش باشلدی کندی کندینھ  سنجھ فحوا» آلخاین والخائف«اولسونلر.

یر ب الھی ھر نقدر من بو شاھین اعتبارنده ایسمده یولوم باشقا دیمالحظھ ائد

منھ بیر اؤوالد عنایت ائتدین دیوسوینوب بیر  حوصلھگرچھ شاھین و سلطانین 

سی کیمی  گون عبرت نظر ایلھ چوجغون اوزونھباخیب گؤردی کی آی پاره

 ساقمغاجّدیت چوجوغی  ب گؤلر کشیش گؤرونجھ  اقتضاییب اویناییپارالی

 قاآیرلمدی باخیب گؤردیکی آنجام کار الخیو  طالعینب چوجوغون  یباشلوی

دان  بیلمز کشیش زعم ایلدی کی بیز اصفھان   لر کسھ دیر آما نھ اوزدن

ب قلبینھ آتش جھنم یآیرلماینجھ شاھدن سالمت یوخدور من قیزیما دویامام دئی

کی بو چوجوقدان بیزه چوخ ایشلر اولور دیارمیزدن   بیریدیدوشدی قاریسینا 

غلینھ وعده ایلدیک اگر دخی بیز بو قیزی شاھین او اول آیرلمق گرک دئدی

میزه دورماساق دئدیکین اولسھ گرکدیر دیئکده کشیش دوشمگھ واردی  وعده

چوجوق  دنصکرهکشیش دوشنور الم چکمھ بیر سنھ  کوربریکیقاریسینی 

            

 

 



ب مالھ یشیشی بیر گون فکر ائدیدیلر ک چوجوق اولدی تواتر ایلھ ابامد نصکره

فتنھ دریاسینھ دالدی و شاھھ  ھیم دئی ه مالی نیلھنصکراحتیاجیم یوخ شیمدی 

مدی ییھ قدر خدمتنده قصور ائتدیم لکن ش دی افندیم شیمدی گلوب رجاء ایلھ

رم عنایت ائدیب منیم  اختیار اولدوم قورخورام خدمتینده بیر قصور ائده  نصکره

یم دئیو یلواردی شاه دخی  ه شاھھ دعا ائدهشیمده نصکرسینیز  خدمتیم عفو ائده

اصفھانھ اوچ گونلوک   نصکرهبیر آز دنیالیق وئروب چراق ایلدی بیر ایمامده 

ماوا توررکن چوخ اعتبار بولوب شھرت  اندوزنگی نامینده بیر کویھ واروب ا

میرزا بیگ  شاھین اوغلی بیزنلھ لمبلردی یشیدان آلدی اھالی جملھ ایشلرین اونا

میرزا  دی بیر گون صوفی ایتفاقی ایلھساوچ یاشلرینھ قدم با اون ایک یاون

الھ کیرمز بو کنجین عالمی بیر دخی  دکلرشیخ االسالم اوالجاق  بیزلربیگ 

گئدوب گلمکده ا نوب بونلر آوا قوشولیم د تعلیم ایده بیر آز آوه قوشا  شمدنصکره

ھ عالم معناده میرزابیگین جانینی آتش ب ذوق و صفاده اولسونلر بیر گئجیوگز

یب ندن نوش ائدیسلطان الاراق عشق بورویوب و دریای عشقدن بیر قدح دولوسو

ب کیمین حوالی باشقا در صبره مجالی قالمییب گوردیگی امست اولدی اویانی

ق قیزین جمالنی قلببنھ نقش اب آنجینی و کیمین الیندن ایچدیگنی آنالییایچیردگ

ن یگون تبدیل آب و ھوا ایچون  میزرا بیگ صوفی باباسندن ایذدی بیر  ایلھ

ر الکشیشھ مسافر اولدوداری اوالن  یھ گئتدی باباسین سابق خزینھ آلوب زنگی

ده بعض گره آوه گئدرلردی بیرگون رکشیشی کؤنلره عزت و اکرام ایلدی بونال

ایلھ  نب صوفیییم اب آتلرینیآ اب و شاھینی قولنتاخینیمیرزا بیک سالحنی 

ھین قوشی ر میرزا بیگ شاھینی سالی وئریب شاگئدرکن بیر قوش گوردیل

ن ائنوب صوفی سن شو اسووروب بیر باغچھ ایچنھ ائندیردی میرزا بیگ آتند

یم (بولوم) دئیوب بغچانین قاپوسوندان ایچری  آتی توت من واروب شاھینی بولھ

 کولونوص گیردی شاھینی آرارکن گوردیکی بیر اعال کوشک اونونده ح

          

 

 



شاھین کرکفک اوزرینده دونر میرزا بیگ قیزی کورنجھ عشق آتشلرین 

 سناچوب عشقین طاسین ویرن سن دگلمیسن 

 *بیت*

عجبا یصدیق گوره می گؤزی دلبر گوره نین         گورینھ اویقو گیره می 

 ھ نینزلفنھ بیردار اول

 قنغیدئیوب لطفلھ قیزی توتوب ایکی گوزلریند اوبوب ناز و نیاز ایلھ آمان افند 

باغین سنبلی سن قیز دخی منیم بابام اصفھان شاھنین سابق  قنغیباغین گلی و 

خزینھ داری کشیش دور کرم ایلھ منی گورمسون صالی وردیدی بگ دخی 

اردی بگ دخی آیتدی سنی اصلی ندر صالیورییم قیز یئنھ کرم ایلھ دئیدی یلو

صالیورییم اما منیم آدیم کرم سنین آدین اصلی اولسون می دئیدی قیزین قلبیتھ 

آتش عشق دوشوب بگ اعال افندیم منیم آدیم اصلی سنین آدین کرم اولسون 

دئیوب آدالرینین بویلھ قالمینھ سبب بودور لکن قیز کندویی شاشروب بیر 

غیار فکر الم نھ یاپاجاق دئیوب باشالدی طرفدن آتش عشق کرم و بیر طرفدن ا

 اصلی

نھ گزرسین ملول ملول بو یئرده                         آمان کرم منی 

 رسوای ایلمھ

منی سنا قسمت ایتسون یارادان                         آمان کرم منی 

 رسوای ایلمھ

ان دویار ھیچ اولورمی بو الرده بویلھ آتش                     کشش باب

 ایدی تفتیش

 

 



طویمدن اوبوب یوزمدن قالق سویش                 آمان کرم منی 

 رسوای ایلمھ

آغا کرم پاشا کرم خان کرم                        آتش کرم یان کرم 

 طوتش کرم

اصلی اولسون سنا قوربان خان کرم                       آمان کرم 

 منی رسوای ایلمھ

تمام ایلدی اوغالن قیزین یالوارما سنھ طیانمایوب(دایانامییب)  یوب تورکی ییئد

قیو ویردی قیز دخی باغچادا قرار گئدھمییب قوناغینا گوتدی اوغالن دخی ای 

اوزرینده بیر  گرکفینواھبیربیرگذار اولماق خاطیریمھ کلمدی دئیرکن گؤردیکی 

فی بوتون چؤوره وار اونی چوورھیی اولوب قوینینھ قودی چوره نین  اطرا

صیرمھ ایشلنمیش آیتدی کرم دخی باغچادان چیقوب صوفویی بولوب ای 

صوفی بو گون بو قدر اگلندیگمیز یئتر دئیوب آتلرینھ بنوب قوناغھ گلدیلر اما 

کرم قیزین عشقیندن کالم سویلمیوب دریایی فیکره طالمیشدی صوفی ایتدی 

یوقدور دئیوب ده کیفیم  بگیم بئچون ایچمزسن یوسلھ دوشونورسن دئدیک

اویقو(یوخو)دان دخی کسلدی گون بو گون فنا اولمغا بشلدی کشیش ایتدی بکیم 

بورانین ھواسی سیزه یارامئدی اصفھانھ کؤشن ایوو اولور دئیدیکده کرم دخی 

صوفی ایلھ برابر اصفھانھ کلدیلر باباسی گوردیکده اوغلونون کیفی یوخ 

لرو  خواجھ طاقنمدی باباسی بیر احوالندن سوال ایلدی اول دخی جحابندن سویل

مدی مگرگتدیکجھ دردی عشقی زیاده  حکیملر تعیین ائدوب بونون دردین بیلھ

اولی باباسی دخی اوغلونون دردیندن پریشان اولدی بیر گون ایتدی  اوغلوم 

دا ائدمز اگر دردرینی  درمان بوالماز و بابالیق حاققینی  کتم ایدندردینی 

ق   ل  الل ائتل   ل ا ال  ا ا ا ت  گ ک آ ئ  

 

 



ییم زیرا منیم دردیمی لقمان بیلمز و افالطون گلسھ  م ساز ایلھ می سویلیھ سویلیمھ

چاره بوالماز کرم بویلھ سویلھ ینده باباسی بونیک سویلدیگیندن آنالییوب 

دی کرم دخی اوغلوم دردین ندیر اونو منھ سویلھ من تورکودن نھ آنالریم دئ

اورادان قالخیب گئتدی باباسی نقدر منجیم وارسا توپالییب آیتدی ھر کیم 

اوغلومون دردینی خبر وئریرسھ جدیم روحو اوچون اونو احیاء ائدرم دئدی اما 

لیم کرمھ بیر  دیلربیز گلھ مھ بیر کیمسھ کرمین دردینی بولوب باباسینا خبروئره

دن  وتورورکن بیر قوجا قاری پنجرهسندن آه واه ائدوب ا گون سرای پنجره

کرمی گؤروب آیتدی بیگیم  بورادا نھ اوچون بالنیز اوتورورسان بو گون 

بیر آز  کیستکشھرین گلینین قیزالری یایال شھرینھ چیخدیالر سنده باری 

میزیت آراسیندا قالسون بو  گوینول آچیلیردی کرم ایتدی باخ والیده بو ّسر ایکی

مدیم سنھ سؤیلدیم اْو قیزالرین ایچینده کشیشین قیزی  ھآنھ قدر کیمسیھ سؤیل

خان وارمی دئدی قوجا قاری آیتدی سنین عاشق اولدیغین اونون اوچون  اصلی

یھ سؤیلمھ دئدی قوجا قاری آیتدی دوغری باباسنھ  مودور آمان ساکین کیمسھ

جا افندیم اوغلونون دردینی خبر آلدیم دئدی باباسی سؤیلھ دئدی قو موزدهگلوب 

دارین کشیشین قیزینا گونول وئرمی دئدی.شاه  قاری آیتدی سنین سابق خزینھ

نی احیاء ائدیب تئز کشیشھ خبر گوندردی کشیش زنگیدن گلوب  قوجا قاری

دیوان دوردی شاه یئر گوستریب کشیشی  ان یینجھشاھین حضورونا چیخوب 

ش قیزینی اوتوردی قھوه توتون ایچدیکده شاه باش قالدیروب آیتدی باخ کشی

اوغلوما استرم اولدن آلمایی یئرکن بونالرین قولی بویلھ ایدی شیمدب اوغالن 

قیزی زنگیده گورموش عاشق اولموش قیزی وئر دئدی.کشیش آمان افندیم 

دینمز آیریدر اویلھ شئی اولماز دیدی مسلمان ائدرم دئدی شاھھ کشیشی اولقدر 

قیزدان واز کئچ دئدی شاه آیتدی یم بو  یالواروب ھر نقدر مالیم وار ایسھ وئره

اگر کشیشی ائییلوک ایلھ ویریرسن اعال اگر وئرمز ایسن جبراً آالرام من 

             

 

 



ییم بعد  چون کی اویلھ دیر گل منھ بئش آی مھلت وئر اکسیگیم وار گؤره

ایمیش شاه دخی آیتدی سنھ  م دئدی.مگر حیلھ سندن ناشییی اوقیزی اوغلونا وئره

بئش آی مھلت وئردیم اما سندن اوغلوما بیر نشان یْوزوگی ایسترم قیزینی 

اوغلوما نشانال ده اویلھ گئت دئدی.کشیش شاھین الیندن قورتولماق سوداسی ایلھ 

ه نشان آلوب نشان وئردی .اوندان سونرا اورادان قالخوب زنگی یھ گئتدی شا

کرمھ گلوب مژده اولسون بگیم  درعقبکشیشیھ سویلرکن صوفی اندا ایدی  

یھ منیم سازیمی آلی  سنی بابان کشیشی قیزینھ نشانالدی دئدی کرم دخی صوفی

 ویر دئدی صوفی دخی سازی آلی ویردی کرم ده سازی الینھ باخالیم نھ دئدی ؛

 *آلدی کرم*

صفاسن کوردیکجھ دال                  وعده سی ایرنجھ موسن سونبولون

 گلسون گئتسون

تک تولھ قوینومھ قول گلسون                سورملیم دونیانین ذوق و صفاسین

 گئتسون

 آغزیندا سویلھ نن کالم منیم دور               دوست منم دیراول گلن منیمدور

  اوغراسین اوستونھ گلسون گئتسون            دوستون قاپوسوندا رفیق ائت منی

دئیوب کسدی بوتون گْون دوق و صفا ائتمکده اولسون آرادان بیر آی کئچدی 

جک بوگونمی  یئنھ باشلدی عجبا بابام نھ زمن گئوب منیم سئودئیگمی منھ آلیوئره

یارانمی دئویب نارعشق ایچره یانماغا باشالدی آخیر بیرگون صبری قالماییب 

 سازی الینھ:کرم آیتدی من دردیمی سازایلھ سیلرم دئیوب آلدی 

  

 

 



 خان اصلیم دْوشدی آغالرام                    آشاردی قارلی داغیمن آردینا 

خان اصلیم عقلیمھ دوشدی                    ھی آغالرام دایانامام دردینھ 

 آغالرام

یاوریمون سئوداسی سریمدن                    درتلی کرم ائدر بودردم بیتمز

 گتمز

خان اصلیم عقلیمھ دوشدی              ؤگوت وئرسن بیری کار ائتمزیوزبین ا

 آغالرام

دئیوب کسدی باباسی آیتدی اوغلوم من سنی کشیشیک قیزینا نشانالدیم ایدی 

سی تمام اولدی دئیوب باشالدی دْوگْون  لیکن بیر مقدار مدت آلدی شیمدی وعده

ئوینھ گلدی قاریسینا تدارکون گؤرمیھ .شیمدی کشیش دخی شاھدان مھلت آلیب ا

لر گؤتورر اشدی  آیتدی من سنھ دئدینمی ایدی بو قیز بویورسھ باشیمیز فالکت

شاه مندن قیزی اوغلونا ایستدی کئچن گون احمد بیگ بورایا گلدیکده قیزی 

گؤرموش باباسینا سؤیلمیش شیمدی مندن قیزی شاه ایستدی منده بئش آی مھلت 

ندیر دئدی.قاریسی آیتدی سن الم چکمھ من  آلدیم قیزی نشانالدیم شیمدی چاره

نین بیرنده یوکده  دیلرگونلردن بیر گون گئجھ قیزی آلوب قاچارام قول و قرار ایلھ

ر آتا مینیب گئتدیلر چون صاباح  خفی بھاده آغیر ھرنھ وارایسھ آلوب و بیره

اولدی زنگینین خلقی باخیب گوردولر کی بوگئجھ کشیش قاچمیش بونلر 

کشیش زنگینین ایچنده مرغوب بیر آدام ایدی  بھ جانمخبر وئروب بیربیرینھ 

می  جک یوخسا آتشھ می گئجھ آلبتده قاچدیغنین بیر آصلی واردیر بو مملکت یئره

شر قاچماغا  ر ایکی یاناجاق البتده بیر شئی واردیر دئیوب بونلرده بیره

اصفھان خلقی باشالدیالر بیر گللیم شاھھ بونلر اصفھاندعھ گونب تمام ائدوب  

               

 

 



گلینیز دئیوب آتی سوردی بیرده یولدا گئدرکن گؤردی کی بیر قاچ آختیارلر 

عجلھ گئدیرلرکرذم بونالری گؤروب آیتدی نھ طرفھ گئدیرسنیز بونلر آیتدی 

یردی بو گئجھ قاچمیش بیز عجبا بوگون افندیم بیر کشیش واریدی ھر شئی بیل

می یاناجاق ؛زیرا بو کشیش بیزی بوراخیب  جک یوخسا آتشھ می کئچخ یئره

ریز بیزه بیززیان گلمسین دئدیلر  گتمدی شیمدی بیزده اونون آرخاسیندان گئده

کرم بو خبری ائشیدوب آغالما باشالدی ای واه سئودیگیمی الیمدن اوچوردوم 

 دی: ن دئیوب آلدی سازیالینھ باخالیم اختیارلره ن سویلھکشیشین گؤزی چیخسی

 *آدلی کرم*

ین باشی دومانلی  یول وئرمھ               خان اصلیم زنگیدن فرار ائیلمیش

 داغالر

 ین باشی دومانلی داغالر یول وئرمھ            بئیلھ گئتمیش آناسی ایلھ آتاسی 

 زنگنین خلقیده دایاندی خویا                     اصفھاندان بیگلری قالقدیلرتویا

ین باشی دومانلی  یول وئرمھ                خاص کوشده اولسھ بیر آقجا مایا

 داغالر

دئییب کوسوب بیرده باباسی گلمکده اولسون کرم اختیارلردن بو خبری  

یھ گلوب داخیل اولدی اما  ائشیدوب اورادان آتی سوروب دوغری زنگی

کشیشین قوناغینا گلدی قیزی بولماینجا باغچایا  کزرکدنریورکینده قان گئدی

گلدیمی عجب سئودیگیم باغچادا اولسون دئییب باخدیکی یوخ ھمان قیزین 

 کؤردیکی گیبی عشقع گلوب آدلید سازی الینھ باخالیم باغجایا نھ دئدی: کرکفنی

  

 

 



 غچاسینده گول یئریگؤردوم یارین با             گلدیم دوست باغینا ائیلدیم نظر

 عقلیمی باشیمان آلدی خان یئری                 آغ گردانا دانھ دانھ دیزیلمیش 

 قادر موالم ایستمزدی ھم دلیل               گئجھ گوندوز چاغریران یا خلیل

 بللی یارین کرکفنی ال یئری               سی ملیل کرکفنی اؤرتمیش ایگنھ

ا آه واه ائدیب گزرکن باخدی کی باغداکی باغجانین دئییب کسدی بیرده باغچاد

ایچینده قیزین اوتوردوغی کوشکو یاننھ گلدی قیزی آندیقجا آغالدی بیرده 

کوشکوت یاننده بیر سروی آغاجی واریدی کرم ایدی باری سروی آغاجینا منیم 

 سئودیگیمی سوراریم دئییب آلدی سازی آلینھ باخالیم سروی اغجینا نھ دئدی:

 کرم* *آدلی

 قانیسروی آغاجی سنین مرالین         دور سروی دور خبری سورایین 

 سروی آغاجی سنین مرالین قانی             دیلھ گل دیلھ وئرجوابیمی

 نین حالینی نھ بیلیر ساغالر خستھ         خیال خیال اولمو قارشو کی داغالر

 ین مرالین قانیسروی آغاجی سن       دوشن ملول محزون یاسدیق قان آغالر

دئییب کسدی بیرده  واه ائدیب گزرکن قارشیسینا بیر کوشک وارایدی ایچینھ 

بیر قیز اوتورور عینی اصلی خانھ بنزر بو قیزی گوروب بی وفا یار اودداد 

منی سیز ائدوب ذوقالنوسین دئییب قیزا دوغری گلیب آلدی سازی الینھ باخالیم 

 نھ دئدی:

  

 

 



 میلین بو یانھ دوندر             ی دیلبرآال گؤزلی نازل

 ایلکمی اولدون ایلکیمی اولدون            اوول منیم ایدین عنبر

 یوخدور اصلیم سنجلین            سیاه زولفن اینجھ تئلین

 یانارمی اولدون سینارمی اولدون            درتلی کرم بنجلین 

سن منی بنزتدین بویلھ تورکی دئییب کسدی قیز دخی کرمھ باخییب آیتدی بگیم 

سویلدی سن دئدی کرم آیتدی من سنی اصلی خانھ بنزتدیم قیز آیتدی بگیم من 

اصلی دئگیلم سنین آرادیغین بورادان گئدلی بئش وندور ایشتھ گورمزمیسین 

زنگینین ایچینده کیمسھ قالمادی کرم خویا دوغری گئتمیشدیر دئدی کرم بو 

باخدیکدا شنلیگی گئتمیش باغچا ملول ومحزون خبری ائشییب باغچاسینا گلدی 

دوررور باغچانین ایسسیزلیگین گؤروب ای واه سنده باغچاندا محزون اولموش 

 دئدی آدلی سازی الینھ باخالیم نھ دئدی:

 *آدلی کرم*

 گؤردوم نازین گئتمیش ھی      کشیشین باغچاسینا گلدیم

 باغ گؤزومھ خورگؤروندو     ساالنییب گزنیک گئتمیش

 باخام باشینا گؤزونھ              جانیم دایانور نازینھ

 داراییب توکنیم گئتمیش     ساه زلفون ماه یوزون 

 کرم دئییر بویلھ قالورسم       دوشمندن اؤجون آلورسان

                

 

 



 22ایلھ مشھور و متعارف 21تواتر 20اشبو
سی  ین تکملین نسخھن یاناوالن عاشق کرم دیو

مشھور اوالن اسمان  23وکناریندا بین الناس
ایلھ زیجان و عرضو ایلھ قنبرو عاشق 
عؤمرین دخی بعضی ادبیات و اشعاراتی جمع 

 . و ترتیب اولموشدو

 »دیوان کرم«

راویان اخبار و ناقالن آثار و موحدثان 
میشلر کی  روزگار شویلھ روایت ایلھ

 24وار ایدی غایتاصفھاندا بیر پادشاه …

بوشاھین . ھارون رشیده َبنزر ایدی. ایدی عادل
و  25ندن چوخ المیگ ید دونیاده اووالدی گلمھ

 یردخیم بیسمیاتاسف ائدیب عجبا منیم 
 ملریک یمیو تاج تخت ینورم لھیسو ادهینود

ایشبو= ایش ،گوستریجی اؤن اکی اوالراق ایشاره  20
 اکی. ایش+بو= بوبیر

 )1158،ص 1تواتر= دال با دال، پئیدر(معین،ج 21

متعارف= تعریف اولونموش، مشھور، او شئی کی   22

 )3815،ص 3خالق ایچره عادت اولوب(معین،ج

 بین الناس= خالق ایچره 23 

 غایت= (ع) سون، نھایت 24

    

 

 

                                                           



گون  ریب 26ندنیکدر دئییب ضبط ائدر
 ب اونونالیریچاغ یشیشئک یدار نھیخز

 یوالدوا ین دخواون . 28بولوروم 27یتسلل
 کنیا شیر ی سؤیلھنیرو حالال یدخیوی

 29قت معمرو خچو میشاھ یک یدئد یدار نھیخز
باغ ارم میثالی بیر باغچا یاپدیریب  ،اول

-لوو گ 31لروکؤشک 30ایچنده مصنع
بولبول افغانلی و نئچھ   ،ستانلیقوگول

لیب یندا قینت میثالوانلیق جخوش شاد ر
ده شاه  کوقت کئچیریب قیلینسین دئدی

آز وقت ایچنده بیر نفیس باغچا  :32یآیتد
یاپدیردیالر کی دیللره دستان بیر گون 

ایلھ باغچایا  لر سی ایلھ عایلھ33جمیع عقال
تماشا و صفا ائدیب بیر گون دخی  …گئدیب

 )BTSکدر= (ع) آجی، غم( 26

 )BTSتسللی= اووتماق، آجیسین دیندیرمک( 27

 )BTSبولماق= تاپماق، الده ائتمک( 28

 لیق، دائیم (ع) پایدار، ھمیشھمعمر=  29

مصنع=(ع)گولو،گولو اوالن  30
 )4179،ص1آبادانلیق(معین،ج

کؤشک= سارای، باغ و باخچالیق بیر یازلیق  31

 )BTSبینا،قصر(

 آیتدی= دئدی 32

     

 

 

                                                           



 دار ین قادینی خزینھکئشیش 34شاھین حرمی
ایلھ باغچایا گئدر ایکن گؤردولر کی بیر 

خانیم . 36نھ فیدانالینده ایکی دا 35اختیار
دیکده اول دخی فیدانالری  سلطانھ عرض ایلھ

مگر . دی ایلھاحسان  37آلیب بیر اوچ آلتون

 39الحاصل. ایمش دان38اول آدام قیرخالر
بیر  40فیدانلری آلیب باغچایا واردیقدا

آلما فیدانی خانیم سلطانین بیر آلما 
دار گئدیردیلر  قاریسی خزینھ کئشیشفیدانی 

باری  …یاده اؤوالدیم و دئدیلر کھ دن
لیم دئییب  فیدانی اولسون یئتشدیره

ائتدیلر بیر آز وقت بو فیدانلر  41تیمار

خانیم سلطان بیر گون فیکر . مئیوه وئریر

 حرم= اھل وعیال 34

 اختیار= قوجا آدام، یاشلی  35

 فیدان= یئنی یئتیشمیش آغاج 36

 = قیزیل پارا، دیرلی پولآلتون 37

 )TDKقیرخالر= قیرخ کیشیلر اوولیاالردان بیری(  38

 )20،اعالم4الحاصل= سؤزون قیساسی، خالصھ(معین ج 39

 وارماق= بللی بیر یئره گلمک 40

     

 

 

                                                           



زاری آغالدی و  -زاری 43دالیب 42اومانھ
 44ی ایالھی منده دنیایھ بیر ذوریتمآیتد

و الم ایلھ بیر  45دن محجوبم گلمییب جملھ
م اول دخی مئیوه ھر نھ آلما فیدانی دیکدی

مندن  46اولور ایسھ سندن جملھ قصور

گؤردیکده معناسینا . دئیییب خوابھ وارمیش
آغالما  :اول فیدانلری آلدیغی آدام دئیرکی

سن  سنین فیدانلرین مئیوه وئردی آلیب یئیھ
مورادین حاصل اولور دئدیکده بیرده خانیم 

ویخودان اویانیب فیکره واردی یسلطان 
داری چاغیریب احوالی  یسی خزینھکئشیش قار

 قالخیب باغچایا روان اولدوالر. دی ایلھنقل 
گؤردولر کی بیردن یئتمیش آلمانی .

 مز قوپاریب باخدیالر کی سایر آلمایا بنزه
اورتاسیندا بیرینی وار خانیم سلطان .

آلمایی اورتاسیندان کسیب یاریسن کندی و 
 دار آی خزینھ .یاریسی خزینھ دارینا وئردی

دور اگر منم بیر ارکک  بو ایش تھی دگیل

اومماق کؤکوندن اولموش اولسا انتظار اومان=  42
یکر عمان، دنیز(فآنالمیندا دیرآنجاق بوردا 

  اومانی= فیکر دنیزی)

 ماقمدالماق= سویا جوماق، مج: غرق اولماق، جو 43

 )BTKدؤش، نسیل ( -ذوریت=دؤل 44

 حیالی -محجوب= آبیریلی 45

    

 

 

                                                           



اؤوالدیم دونیایھ گلیب سنین دخی بیز 
لیسین اول  قیزین اولویسا اوغلوما ویرمھ

دان سارایا گلدیلر  باغچا .دخی وعده ایلدی
سی  ایکی 47اول گئجھ ارلری ایلھ جمع اولوب

وقتی گلیب  .بیردن حامیلھ اولدوالر
 ئشیشکدار  دن بیر اوغالن و خزینھ سلطان

قارسیندان بیر قیز دونیایھ گلدی شاه چوخ 
آزاد ایلدی و قوربانالر   49کؤلھ، 48محبسلر

کسیب فقرایھ طعام ائتدیردی و نئچھ 
لر وئریب شنلیکلر ایلدی و چوجوغون  صدقھ

الر و قیزین وایسمینی احمد میزرا قود
بونالر  .ایسمینی قارا سلطان قویدیالر

این الخ«ربؤیومده اولسونال 50دربسلنوب

 کئشیشسینجا بیرده  52فحوا .51»والخائف
باشالدی کندی کندینھ مالحظھ ائدیب ایالھی 

ده  ھر نقدر من بو شاھین اعتباریندا ایسم
گرچھ شاھین و سلطانین  .یولوم باشقا دیر

 جمع اولماق= یاخینالشماق  47

 محبس= توتساق، زیندانی 48

 کؤلھ= ساواشدا توتساق اوالن ،اسیر 49

 م.دی بوسؤزه آنالم وئره بیلمھ 50

 الخاین والخائف= خائن خوفلو اوالر 51

    

 

 

                                                           



ایلھ منھ بیر اؤوالد عنایت  53خلوصی
یب سئوینیب بیر گون عبرت نظر یائتدین دئ

دی کی آی ایلھ چوجوغون اوزونھ باخیب گؤر
 .سی کیمی پارالییب اویناییب گؤلور پاره

چوجوغی  55جّدیت 54گؤرونجھ  اقتضای کئشیش
باشالییب چوجوغون  طالعین   56ساکینماغا

 58باخیب گؤردوکی انجام کار 57یوخالدی
 لر آیریلماق دیر آما نھ اوزدن گئتسھ

ایلدی کی بیز  59زعم کئشیشبیلمز 
دان آیرلماینجا شاه دان سالمت  اصفھان
من قیزیما دویامام  و محکوم  .یوخدور

مم دئییب قلبینھ آتش جھنم دوشدی  ائده
قاریسینا واردی کی بو چوجوقدان بیزه چوخ 
ایشلر اولور دیارمیزدان آیرلماق گرک 

اول دخی بیز بو قیزی شاھین  .دئدی

 )TDKخلوص= کونول تمیزلییی( 53

 اقتضاء= الزیم 54

 جّدیت= آغیر باشلیلیق 55

ساکینماق= ھر ھانسی بیر قورخو یا دوشونجھ  56

 )TDKیلھ بیرشئیی گؤرمکدن اوزاق دورماق ( ا

 یوخالماق=باخماق، گؤزدن گئچیرتمک  57

 کار= ایشین سونجو، بیر ایشین سونو انجام  58

 )TDKزعم= پیسلمک، کوتولمک، چکیشدیرمک(  59

 

 

 

                                                           



میزه  دیک اگر وعده ھلئاوغلونا وعده ا
ین اولسھ گرک دیر دئیکده گدورماساق دئدی

قاریسینی گؤردوکی  .دوشمگھ واردی کئشیش
دن  60دوشونور الم چکمھ بیر سنھ کئشیش

سونرا چوجوق اولدی دئییب آخیر یئره 
 61یھ حیلھ طریقینکئشیشگئدریر دئییب 

گوستردی اما بیر ایامدان سونرا چوجوق 

ی بیر گون کئشیشدیلر  تواتر ایلھ .اولدی
فکر ائدییب مالھ احتیاجیم یوخ شیمدیدن 

یم دئیھ فیتنھ دریاسینا  نئیلھ سونرا مالی
دی افندیم  ایلھ 62دالدی و شاھا گلیب رجاء

ن یکنده قصور ائتدیم الییھ قدر خدمت شیمدی
اولدوم قورخورام  63سونرا  اختیارمدی یش

م عنایت ائدیب  خدمتینده بیر قصور ائده

شیمدی دن  .سینیز منیم خدمتیم عفو ائده

 .ییم دئییب یالوارد سونرا شاھا دعا ائده
 64شاه دخی بیر آز دونیالیق وئریب چراق

 سنھ= ایل  60

 طریق= یول 61

 )TDKرجاء= دیلمھ،دیلیش،دیلک( 62

 )TDKاختیار= یاشلی، قوجالمیش اوالن پیر( 63

چراق=اسکیمیش سارای،ائوو بویوک یئرلرده ایللر  64
ایچین  بویو خیدمت ائدیب سونرا گئچیمینی ساغالماق

 .باشقا یئرده یاشاماسینا ایزین وئریلن کیمسھ
 

 

 

                                                           



م دان سونرا  اصفھانھ اوچ اایلدی بیر ای
واریب  65گونلوک زنگی نامیندا بیر کویھ

 66اوندا مأوا دورورکن چوخ اعتبار بولوب
اھالی جوملھ ایشلرین اونا  .شھرت آلدی

لیم شاھین اوغلو  بیز گلھ .دانیشیلیردی
ینا میرزا بیگ اون ایکی اون اوچ یاشالر

باخ  :یآیتدبیر گون صوفی  .قدم باسدی
اوالجاق  67میرزا بیگ بیزلر شیخ االسالم

دئیلیز گئنجلیک عالمی بیر دخی الھ گیرمز 
قوشا تعلیم  -شیمدیدن سونرا  بیر آز آوه

قوشا گئدیب  -لیم دئییب بونالر آوا ایده
بیر  .گلمکده وگزیب ذوق و صفاده اولسونالر

ین جانینی آتش گئجھ عالم معناده میرزابیگ
عشق بورویوب و دریای عشقدن بیر قدح 
دولوسو قاراسلطان الیندن نوش ائدیب مست 

اویانیب گوردوکی احوالی باشقا  .اولدی

ییب کیمین اصبرومجالی قالم .دور
ایچیردگینی و کیمین الیندن ایچدیگنی 

نی قلبینھ نقش یآنالییب آنجاق قیزین جمال
ا ایچین  بیر گون تبدیل آب و ھو .دی ایلھ

 کوی= کند، قصبھ 65

 )TDKبولماق=الده ائتمک، تاپماق( 66

شیخ االسالم= چوخ بیلگین و خالقین سوالالرینا و   67
دردلرینھ اوزلیکلھ دینی سؤزلرینھ یون وئرن 

 

 

 

                                                           



آلیب  68ن ایذینامیزرا بیگ صوفی باباسند

داری  باباسین سابق خزینھ .یھ گئتدی زنگی

ی کئشیش .ھ مسافر اولدوالرکئشیشاوالن 
بونالرا عزت و اکرام ایلدی بونالردا بعض 

بیرگون میرزا بیک  .کره آوا گئدرلردی
نا آلیب وسیالحینی تاخینیب و شاھینی قول

ھ گئدرکن بیر قوش آتالرینا میینب صوفی ایل
 69میرزا بیگ شاھینی سالی وئریب .گؤردولر

بیر باغچا ایچنھ  70شاھین قوشی سووروب
ائندیردی میرزا بیگ آتیندان ائنیب صوفی 
سن شو آتی توت من واروب شاھینی بوالییم 
دئییب باغچانین قاپوسوندان ایچری گیردی 

 71شاھینی آرارکن گوردو کی بیر اعال کؤشک
شک ؤستانلی کولولون گاونونده حوض گو

 …ایچنده حوری میثالی بیر قیز اوتورموش 
نر ؤاوزرینده د 72کرکفین ایشلرو شاھین

 )TDKایذین=بیر ایش گؤرمک ایچین اونای آلماق  ( 68

 )TDKوئرمک= بوراخماق، سربست بوراخماق( سالی  69

ساوورماق= ھاوایا  70
 )TDKبوراخماق،ساچماق،اوچورماق(

کؤشک= باغچا ایچریسنده یاپیلمیش سوسلو  71

 )TDKائو(

         

 

 

                                                           



میرزا بیگ قیزی گؤرنجھ عشق آتشلرین 
  رن سن دگیلمیسنئو 73ساچیب عشقین طاسین

 *بیت*

می  عجبا یاسدیق گوره
 نین گؤزی دلبر گوره

گوزونھ اویخو گیره می 
 زلفنھ بیردار اوالنین

لطف ایلھ قیزی توتوب ایکی  دئییب
گوزلریندن اوپوب ناز و نیاز ایلھ آمان 

باغین  قنغیباغین گولی و  قنغیافند 
سونبولو سن قیز دخی منیم بابام اصفھان 

دور کرم  کئشیشداری  شاھنین سابق خزینھ
وئرییم بگ دخی  سین سالی ایلھ منی گورمھ

یئنھ کرم ایلھ  .وئرییم قیز اصلی ندر سالی
ی سنی آیتدلواردی بگ دخی دئدی یا

ورییم اما منیم آدیم کرم سنین آدین  سالی
قیزین قلبینھ آتش  .اصلی اولسون می دئدی

افندیم منیم آدیم اصلی  عشق دوشوب بگ اعال
سنین آدین کرم اولسون دئییب آدالرینین 

لکن قیز  .سینھ سبب بودور بویلھ قلمھ
بیر طرفدن آتش عشق کرم  74کندنی شاشیریب

 طاس= کاسا، پیاال 73

شاشیرماق= بیر ایشین نجور باشالییب نجور  74
     

 

 

                                                           



فکر الم نھ یاپاجاق  75طرفدن اغیارو بیر 
 :دئییب باشالدی اصلی

نھ گزرسین ملول ملول 
 بو یئرده

آمان کرم منی رسوای 
 مھ ایلھ

منی سنا قسمت ائتسین 
 یارادان 

آمان کرم منی رسوای 
 مھ ایلھ

ھیچ اولورمی بو 
 رده بویلھ آتشلائل

بابان دویار  کئشیش
 ایدی تفتیش

دویمادان اوپوب 
 وشاوزمدن قالق سور

آمان کرم منی رسوای 
 مھ ایلھ

آغا کرم پاشا کرم 
 خان کرم

آتش کرم یان کرم 
 توتش کرم

اصلی اولسون سنا 
 قوربان خان کرم

آمان کرم منی رسوای 

       

 

 

                                                           



 مھ ایلھ
 

اوغالن قیزین  تمام ایلدی وی ودئییب تورک
                نا یانماییب سنییالوارما

قیز دخی  .76قویو ویردی  بییانامیدا

 . گئتدی 77ا قرار ائدییب قوناغیناباغچاد
ی واه بیر بیرگذار اولماق ئاوغالن دخی ا

 کرکفیندی دئیرکن گؤردوکی  خاطیریمھ گلمھ
 یی ورهؤچ ووار اون 78چؤورهاوزرینده بیر 
اطرافی   نین ورهؤچ وقود 79آلییب قوینینا

دخی  :ی کرمآیتد .80بوتون سیرمھ ایشلنمیش

 )TDKقویووئرمک= بوراخماق، بیر یئره قویماق( 76

 )TDKقوناق= بویوک و گؤشتریشلی ائو( 77

 دیم = بو سؤزه بیر آنالم تاپابیلمنھچؤوره 78

گویوس ایلھ پالتارین آراسی، سینھ، koyunقویون=  79

 )BTSدوش(

ل و قوموشدن کیچیک سرمھ سرمھ تیکیشلی= قیزی  80
آدلی مینجیقالرا تیکیلن تیرمھ پارچا اوزرینده 
تیکیلمیش بیر تور اسکی ال ایشلریندن 
بیریسینی.عالء پارچاالر اوزینده بیر چوخ باشقا ال 

 ملیلھ ، دوزي پیلھایشلری ایشلنیلن اوزلیکلھ  
 ، دوزي شمسھ ، دوزي شرفھ ، دوزي گالبتون ، دوزي

 ، دوزي مرصع ، دوزي سنگ ، دوزي صدف ، دوزي یك ده
 مروارید ، دوزي زغره ، دوزي پولك ، دوزي منجوق
سایر تیکیشلرلھ بیرلیکده اوالن باھالی  و دوزي

     

 

 

                                                           



فی بو باغچادان چیخیب صوفویی بولوب ای صو
یئتر دئییب  81گون بو قدر اگلندیگمیز

اما کرم  . آتالرینا مینیب قوناغھ گلدیلر
قیزین عشقیندن کالم سویلمیوب دریایی 

بگیم  :یآیتدصوفی  . فیکره دالمیشدی
ایچون ایچمزسن بویلھ دوشونورسن  نھ

ده کیفیم یوخ دور دئییب  دئدیک
گون بو گون  .اویقو(یوخو)دان دخی کسیلدی

بگیم : یآیتد کئشیشغا باشالدی فنا اولم
اصفھانھ  82بورانین ھواسی سیزه یارامادی

اولور دئیدیکده کرم دخی  83نون اییککؤش
باباسی  .صوفی ایلھ برابر اصفھانھ گلدیلر

گوردوکده اوغلونون کیفی یوخ احوالنیدان 
دی  سویلمھ 84اول دخی جحابندان .سوال ایلدی

و حکیملر  لر باباسی بیر تاکیم خواجھ
مگر  .مدی یین ائدیب بونون دردین بیلھتع

باباسی  .یگئتدیکجھ دردی عشقی زیاده اولد
دخی اوغلونون دردیندن پریشان اولدی بیر 

ائدن  85کیتماناوغلوم دردینی : یآیتدگون 

 اگلنمک= ائیلنمک، خوش وقت گئچیرتمک، 81

یارامادی= فایدالی اولمادی، یارالرلی=   82

 )BTSفایدالی (

 ، اویغونایی= یاخشی 83

 حجاب= (ع) اوتانج، حیا 84

   

 

 

                                                           



دا  درمان بوالماز و بابالیق حاققینی ا
اگر دردرینی سویلمز سن حقینی سنھ  ،ائدمز

بابا : یدآیتم دئدیگنده کرم  حالل ائتمھ
می  م ساز ایلھ  احوالیمی دیل ایلھ سویلیمھ

ییم زیرا منیم دردیمی لقمان بیلمز  سویلیھ
کرم بویلھ  ،و افالطون گلسھ چاره بوالماز

ینده باباسی بونون سویلدیگیندن  سویلھ
دیر اونو منھ  آنالیییب اوغلوم دردین نھ

کرم  .سویلھ من تورکودن نھ آنالریم دئدی
 دخی اورادان 

 

 



 

 

 



قدر منجیم وارسا   قالخیب گئتدی باباسی نھ
ھر کیم اوغلومون دردینی : یآیتدتوپالییب 

خبر وئریرسھ جددیم روحو اوچون اونو 
احیاء ائدرم دئدی اما بیر کیمسھ کرمین 

 .دیلر مھ دردینی بولوب باباسینا خبروئره
لیم کرمھ بیر گون سارای  بیز گلھ

یر سندن آه واه ائدیب اوتورورکن ب پنجره
: یآیتددن کرمی گؤروب  قوجا قاری پنجره

بیگیم  بورادا نھ اوچون بالنیز 
اوتورورسان بو گون شھرین گلینین قیزالری 

 شھرینھ چیخدیالر سنده باری کاشکی 86یایال

باخ : یآیتدکرم  .بیر آز گونول آچیلیردی
ر ایکیمیزین آراسیندا یده بو س والی

سنھ مدیم  قالسین بو آنھ قدر کیمسیھ سؤیلھ
ین کئشیشسؤیلدیم او قیزالرین ایچینده 

قوجا قاری  .خان وارمی دئدی قیزی اصلی
سنین عاشق اولدوغون اونون اوچون  : یآیتد

یھ سؤیلمھ  کیمسھ 87می دور آمان ساکین
دوغری باباسنھ  : یآیتدقوجا قاری  .دئدی

گلیب موژده افندیم اوغلونون دردینی خبر 
قوجا باباسی سؤیلھ دئدی  .آلدیم دئدی

دارین  ی سنین سابق خزینھآیتدقاری 

شاه .ین قیزینا گونول وئرمی دئدیکئشیش

 یایال= اوجا و یوکسک سئرلرده بوالونان دوزنگاه 86

      

 

 

                                                           



ھ کئشیشتئز  88ائدیب قوجا قارینی احیاء

دن گلیب شاھین  زنگی کئشیش .خبر گوندردی
 90دیوان دوردی 89پنجھ حضورونا چیخیب ال
قھوه  وی اوتوردکئشیششاه یئر گوستریب 

: یآیتدتوتون ایچدیکده شاه باش قالدیریب 
قیزینی اوغلوما ایسترم اول دم  کئشیشباخ 

آلمایی یئیرکن بونالرین قولی بویلھ ایدی 
ده گورموش عاشق  شیمدی اوغالن قیزی زنگی

آمان  کئشیش .اولموش قیزی وئر دئدی
دیر اویلھ شئی  یمز آیری افندیم دین

مسلمان ائدرم دئدی شاھھ  .اولماز دئدی
مالیم قدر  ی اول قدر یالواریب ھر نھکئشیش

 91یم بو قیزدان وازگئچ وار ایسھ وئره

ی اییلیک لھ کئشیشاگر  : یآیتدشاه  .دئدی
وئریرسین اعال اگر وئرمز ایسن جبرًا آالرام 

یم  بیر اووالدیمی اؤلھ می سنین اوچون
باخدی کی اولمایاجاق آخر  کئشیش .دئدی
افندیم چون کی اویلھ دیر گل منھ  : یآیتد

ییم  وار گؤره بئش آی مھلت وئر اکسیگیم

 )BTSاحیاء ائتمک= سئویندیرمک، جانالندیرماق ( 88

پنجھ= اللری سینھ اوستونده اولماق، سایگی  ال  89

 )BTSایلھ بیر ترز (

ماق= اللری سینھ اوستونده سایگی دیوان دور 90
 )BTSدوروشو(

       

 

 

                                                           



مگر  .ییم دئدی بعد اوقیزی اوغلونا وئره

 : یآیتدشاه دخی  .ایمیش ندن ناشییحیلھ س
سنھ بئش آی مھلت وئردیم اما سندن 
اوغلوما بیر نشان یوزوگی ایسترم قیزینی 

 کئشیش .اوغلوما نشانال ده اویلھ گئت دئدی
شاھین الیندن قورتارلماق سوداسی ایلھ 

اوندان سونرا  .ینشان آلیب نشان وئرد
یھ گئتدی شاه  اورادان قالخیب زنگی

ندا ایدی درحال اویھ سویلرکن صوفی کئشیش
کرمھ گلیب مژده اولسون بگیم سنی بابان 

ی قیزینا نشانالدی دئدی کرم دخی کئشیش
صوفی  .وئر دئدی یھ منیم سازیمی آلی صوفی

دخی سازی آلی ویردی کرم ده سازی الینھ 
 :باخالیم نھ دئدی

  

 لدی کرمآ

وعده سی ارینجھ موسن 
 سونبولون

صفاسن گؤردیکجھ دال 
 گلسون گئتسون

لیم دونیانین ذوق  سورمھ
 و صفاسین
قوینومھ قول  92تک تولھ

 تول= چوخ اینجھ گؤزنکلی پامبوق، ایپک توخوما 92
  

 

 

                                                           



 گلسون گئتسون
م دیراول گلین یدوست من

 منیم دور
آغزیندا سویلھ نن کالم 

 منیم دور
دوستون قاپوسوندا رفیق 

 ائت منی
اوستونھ  93اوغراسین

 ن گلسون گئتسو
 

ن ذوق و صفا وبوتون گ .دئییب کسدی
ائتمکده اولسون آرادان بیر آی کئچدی 

ان گئدییب یئنھ باشلدی عجبا بابام نھ زم
می  بوگون 94جک وئره می منھ آلی گیمنیم سئودی

می دئییب نارعشق ایچره یانماغا  یارین
باشالدی آخیر بیرگون صبری قالماییب کرم 

م دئییب ر ی من دردیمی سازایلھ سویلھآیتد
 آلدی سازی الینھ:

 آلدی کرم

آشاردی قارلی داغین 
 آردینا

خان اصلیم عقلیمھ دْوشدی 
 آغالرام

 اوغراماق= باش وورماق، باش چکمک  93

      

 

 

                                                           



ی آغالرام دایانامام ئھ
 دردینھ

خان اصلیم عقلیمھ دوشدی 
 آغالرام

م یدرتلی کرم ائدر بودرد
 بیتمز

سئوداسی  95یاورومون
 سریمدن گتمز

وئرسن  96یوزمین اؤگوت
 بیری کار ائتمز

عقلیمھ دوشدی خان اصلیم 
 آغالرام

 

اوغلوم من  :یآیتدباباسی  .دئییب کسدی
ین قیزینا نشانالدیم آیدی لیکن کئشیشسنی 

سی تمام  بیر مقدار مدت آلدی شیمدی وعده
اولدی دئییب باشالدی دوگون تدارکون 

ھلت ودخی شاھدان م کئشیششیمدی . گؤرمیھ
من  :یآیتدآلیب ائوینھ گلدی قاریسینا 

دی بو قیز بویورسھ سنھ دئدینمی آی
شاه  97ر ایشتھ لر گؤتیره باشیمیزا فالکت

  )TDK( یاورو=یئنی دوغومش حئیوان یا آدام  95

یی بیر ایشدن یا بیر  یر کیمسھب öğütاؤگوت=  96

 ) نصیحتTDK( شئیدن ساکینماق،

ایشتھ= (ادات) اھا، بیر شئیی گوستریرکن یا بیر  97
       

 

 

                                                           



مندن قیزی اوغلونا ایستدی کئچن گون احمد 
بیگ بورایا گلدیکده قیزی گؤرموش 
باباسینا سؤیلمیش شیمدی مندن قیزی شاه 
ایستدی منده بئش آی مھلت آلدیم قیزی 

قاریسی  .نشانالدیم شیمدی چاره ندیر دئدی
من قیزی آلیب سن الم چکمھ  :یآیتد

دیلرگونلردن  قول و قرار ایلھ .قاچارام
 98نین بیرنده یوکده خفیف بیر گون گئجھ

ر  بھاده آغیر ھرنھ وارایسھ آلیب و بیره
چون صاباح اولدی  .آتا مینیب گئتدیلر

زنگینین خلقی باخیب گوردولر کی بوگئجھ 
ر بیربیرینھ خبر بونال .قاچمیش کئشیش

نین ایچنده زنگی کئشیشوئریب بھ جانیم 
مرغوب بیر آدام ایدی آلبتده قاچدیگنین 

جک  ھچمی گئ بیر اصلی واردیر بو مملکت یئره
البتده بیر شئی  .می یاناجاق یوخسا آتشھ

شَر  ر ایکی واردیر دئییب بونالردا بیره
لیم شاھھ  بیز گلھ .قاچماغا باشالدیالر

بونالر اصفھانده گونی تمام ائدیب  اصفھان 
کرم  .یھ گئتدیلر غا زنگیخلقی گلین آلما

–سیز یاوا  99یم بونالرا دئدی کی من ایلرلھ
یاواش گلینیز دئییب آتی سوردی بیرده 
یولدا گئدرکن گؤردی کی بیر قاچ آختیارلر 

 :یآیتدکرم بونالری گؤروب  .عجلھ گئدیرلر
افندیم  :یآیتدبونالر  ؟نھ طرفھ گئدیرسنیز

 خفیف= یونگول آنالمیندا  98

        

 

 

                                                           



واریدی ھر شئی بیلیردی بو  کئشیشبیر 
می  قاچمیش بیز عجبا بوگون یئره گئجھ
می یاناجاق؛ زیرا بو  جک یوخسا آتشھ کئچھ

بیزی بوراخیب گئتمزدی شیمدی بیزده  کئشیش
زیان ر ریز بیزه بی اونون آرخاسیندان گئده

کرم بو خبری ائشیدوب  .گلمسین دئدیلر
باشالدی ای واه سئودیگیمی الیمدن  غاآغالما

ئییب ین گؤزو چیخسین دکئشیش .اوچوردوم
آلدی سازی الینھ باخالیم اختیارالرا نھ 

 دی: سویلھ

 آلدی کرم

خان اصلیم زنگیدن فرار 
 ائیلمیش

ین باشی دومانلی  یول وئرمھ
 داغالر

بئیلھ گئتمیش آناسی ایلھ 
 آتاسی

ین باشی دومانلی  یول وئرمھ
 داغالر

اصفھاندان بیگلری 
 قالخدیالرتویا

زنگنین خلقیده دایاندی 
 خویا 

اولسھ بیر آقجا  خاص کوشده
 مایا

ین باشی دومانلی  یول وئرمھ
 اغال

 
 

 



ده  دئییب کوسوب بیرده باباسی گلمک 
اولسون کرم اختیارالردن بو خبری ائشیدیب 

یھ گلیب  اورادان آتی سوروب دوغرو زنگی
داخیل اولدی اما اورگینده قان 

 .ین قوناغینا گلدیکئشیشرکن  گئدیرگزه
یمی عجب قیزی بولماینجا باغچایا گلد

سئودیگیم باغچادا اولسون دئییب باخدی کی 
ی کیمی گؤردیگ کرکفنییوخ ھمان قیزین 

آلدی سازی الینھ باخالیم  گلیبعشقھ 
 ایا نھ دئدی:چباغ

 آلدی کرم

گلدیم دوست باغینا 
 ائیلدیم نظر

گؤردوم یارین 
 باغچاسیندا گول یئری

دانھ دانھ  100آغ گردانا
 دوزولموش

عقلیمی باشیمدان آلدی 
 خان یئری

گئجھ گوندوز چاغریرام 
 یا خلیل

قادر موالم ایستمزدی ھم 
 دلیل

سی  اؤرتمیش ایگنھ کرکفنی
 ملیل

   

 

 

                                                           



بللی یارین کرکفنی ال 
 یئری

 

دئییب کسدی بیرده باغچادا آه واه ائدیب 
گزرکن باخدی کی باغداکی باغچانین 

 انیایچینده قیزین اوتوردوغو کوشک یان
یرده کوشکون ب .قیزی آندیقجا آغالدی .گلدی
ندا بیر سروی آغاجی واریدی کرم ییان

باری سروی آغاجینا منیم  :یآیتد
سئودیگیمی سوراریم دئییب آلدی سازی 

 آلینھ باخالیم سروی آغجینا نھ دئدی:

 آلدی کرم

دور سروی دور خبری 
 سورایین

سروی آغاجی سنین 
 مرالین قانی

دیلھ گل دیلھ 
 وئرجوابیمی

سروی آغاجی سنین 
 انیمرالین ق

خیال خیال اولمو قارشو 
 کی داغالر

نین حالینی نھ  خستھ
 بیلیر ساغالر

دوشن ملول محزون 
 یاسدیق قان آغالر
   

 

 



 مرالین قانی
 

واه ائدیب گزرکن  -دئییب کسدی بیرده آه
قارشیسینا بیر کوشک وارایدی ایچینھ بیر 
قیز اوتورور عینی اصلی خانھ بنزر بو 

ا یار اورادا منی سئیر وف قیزی گوروب بی
ائدیب ذوقالنیرسان دئییب قیزا دوغری گلیب 

 آلدی سازی الینھ باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

 آال گؤزلی نازلی دیلبر 
 مئیلین بو یانا دوندر

ایدین  101اوول منیم ائدیک
 102عنبر

ایلکمی اولدون ایلکیمی 
 اولدون

 سیاه زولفون اینجھ تئلین

ی اینجھ آیاق قابی، قیسا ائدیک= بور جور بزکل 101
  )TDKچکمھ(

آیدین عنبر= خوش قوخولو ساچالری اوالن!(  102
فارسجادا عنبر ازران سوزو چوخ گوزل قویویان ساچا 
اوزلیکلھ محمد حضرتلرینین ساچالرینا دئیلمیشباخ: 
دھخدا)عنبر اسکی زمانالردا چوخ خوش قوخولو بیر 

تاجیرلر  آدیدیر کی سارایالردا شاھالر و بویوک  ماده
اونو بورونالرینا چکیب خوش قوخوسوندان، 
خوشالناردیالر.اینجا گؤره عنبر بیر دنیز 

    

 

 

                                                           



 یوخدور اصلیم سنجلین 
 103کرم بئنجلین درتلی

یانارمی اولدون سینارمی 
 اولدون

 

 :یآیتدقیز دخی کرمھ باخییب  .دئییب کسدی
بویلھ تورکی  ،تدین هبگیم سن منی بنز

من سنی  :یآیتدکرم  .دی سن دئدی ھسویل
بگیم من  :یآیتدتدیم قیز  اصلی خانھ بنزه

اصلی دگیلم سنین آرادیغین بورادان گئدلی 
سین زنگینین  یبئش گوندور ایشتھ گورمزم

کرم خویا دوغری  ،ایچینده کیمسھ قالمادی
کرم بو خبری ائشییب  .گئتمیشدیر دئدی

دا شنلیگی ی باغچاسینا گلدی باخدیک
گئتمیش باغچا ملول ومحزون دورور 

گؤروب ای واه  104باغچانین ایسسیزلیگین
آلدی  .سنده باغچاندا محزون اولموش دئدی

 سازی الینھ باخالیم نھ دئدی:

 کرم آلدی

ین باغچاسینا کئشیش
 گلدیم

گؤردوم نازنینم 

  )TDKن، خودکام( بئنجیل= تکجھ اوزون دوشونھ 103 

ایسسیز= کیمسھ اولمایان یا آزآدامی اوالن بیر  104
  

 

 

                                                           



 گئتمیش ھی
باغ گؤزومھ 
 خورگؤروندو

 ساالنییب گزنیک گئتمیش
 باخام باشینا گؤزونھ

 جانیم دایانور نازینھ
 وزونااه زلفون ماه یس

داراییب توکنیم 
 گئتمیش

کرم دئییر بویلھ 
 قالورسم

دوشمندن اؤجون 
 آلورسان

 وعدم یئتر من اْولورسم
 قزانیم گئتمیشمزار 

 

ین باغچاسیندا کئشیشکرم  .دئییب کسدی
دخی  .لیم کرمین باباسنیا اولسون بیز گلھ

عاقیللری چاغیریب وارین شونون دردینی 
عاقللر گلیب  .خبر وئرین دئدی رآنالییب بی

نئچون  ؟بگیم دردین نھ دیر :یالرآیتدکرمھ 
آی آغاالر  :یآیتدکرم  .آغالرسین دئدیلره

سویلییم دئییب آلدی سازی سیزه دردیمی 
 الینھ باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم 

 یاشیل باشلی دورنان
    

C    

 

 



 اوچدی
 عقلیمی باشیمدان آلدی

 واردی غیری گولھ دوشدی
 زمان چکریم یاسی ربی

 ن گئتمز پاسی اورگیمده
 اوییلمیز عشقین یاراسی

 کمر الھ دوشدی 105آلتین
 یولونا قویموشام جانی

سین انجیل سوره 
 106فرقانی

 کرم سئودی اصلی خانی
 اودا غربت ائلھ دوشدی

 

 .باخدیالر کی سؤز قبول ائتمز .دئییب کسدی
افندیم بو قدر نصیحت ایلدین  :باباسینا

قیزین گئتدیگین خبر آلمیش بیزه تورکی 
سویلدی ایچنده دئدیکی کرم سئودی اصلی 

جھ  خانی اودا غربت ایلھ دوشدی بویلھ
یلر اودا قالخیب بیرده من پدرینھ سویلد

ییم دئییب گلیرکن صوفی گئدیب کرمھ  واره
کرم دخی قالخیب تعظیم ائدیب  .خبر وئردی

اول وقت دئدی اوغلوم نئچھ بویلھ فریاد 
ائدرسین دردین نھ دیر سویلھ  دئدی کرم 

 آلتین= قیزیل،زر 105

  

 

 

                                                           



آلدی سازی الینھ باخالیم کرم عشقین 
 آتشیلھ نھ سویلدی:

 آلدی کرم

 یندناصلیم کوچدی وطن
 ائلیندن

رقیب  107یورو
 خاطرجیغین خوش السون

بو آیریلیق بیزه گلدی 
 دان108موال
گؤزلر  109یالییم آال آغال

 یاش اولسون
اوزومھ گولردی 
 بیلمزدیم فندین

 110یھ چوزدر وار غیری
 بندین 111کوکسنین

عزیز دوستون ایکن 
 ینآیتدعزملی 

قدرینی بیلمزه وارسین 
 دوش اولسون

 گئتمک یورومک= یئریمک، یول 107

  )TDKموال= مئوال، تانری( 108

 آال=اعال اولمالی دیر  109

 چوزمک= آچماق، دویونو آشماق 110

   

 

 

                                                           



سئودا ایلھ آتش دوشدی 
  یارمدیر

م جان و ونا قویدغویول
 سریمدیر

اول یار بولموش بیزه 
 موالکریم دیر

 112باشین بئکار
 نوآیاقالرین یاش اولس

درتلی کرم گئدر موال 
 یوالنا

موالم درت وئرمسین 
 باشقا قولونا
اللر قوش قوندورمش 

 113کولون دالینا
قوش قونمازسا بیزیم 
 گوللر بوش اولسون

 

لوم  اما یئنھ باباسی اوغ .دئییب کسدی
اول وقت  .دیر منھ سویلھ دئدی دردین نھ

کرم افکاریندان باباسین یانیندان 
باخ  :یآیتدصوفی  .قالخییب دیشاری چیخدی

سن  سویلھ 114کرم سن بونالرا یوز مین کره

لی اولدوغو حالدا یالقیز  بئکار=ایشسیز،عائلھ 112
 یاشایان کیمسھ

  )TDKدال= بوداق( 113

     

 

 

                                                           



جاخالری یوخ و  بونالرین بیر شئی آنالیا
عشقیدن خبرلری یوخ کی بیلسینلر ھمان 

 115ریز ھرَنَرده اییسی آرخاسیندان گئده
بولورایسن آلیرگلیریز بونالرچاره سی 

اویلھ  :یآیتدکرم صوفیھ  .بودور دئدی
ایسھ سن وار ایکی دانھ آت گتیر منیم 

قارشیما حاضیر ائت من واراییم آتامدان 
ایذین آالییم دئییب باباسینین یانینا 

اوغلوم خبر اوال  :یآیتدباباسی  .گلدی
کرم دئدی.  نین اصلی نھ دیر بویلھ گلمھ

 آلدی سازی: دخی

 

 آلدی کرم

گئدر اولدوم 
 یارانالرم دیرلسون
 116بول اولسون اتمگی

 آشی دونیانین
شیمدی نکیر 

دفتریمیزده 117
 دورلسون

 نرده= ھراردا 115

 مک، چورکاتمگ= اک 116

انکیر، ایکی ملگین آدی دیر کی  -نکیر= منکر 117
سنده اولونون باشینا گلیب اوندان  قبرین ایلک گئجھ

   

 

 

                                                           



نسین قاشی  لھ سورمھ
 گؤزی دنیانین

درتلی کرم ائدر دنیا 
 فانی دیر

 118لرین آبدال نئچھ
 آبدال یورو دیر

کیمسھ بیلمز نھ 
 زماندان بری دیر

ی ھئچ حسابا گلمز یاش
 دونیانین

 

     

 

 

                                                           



 

د غل  دئ ک ا ت ائد ا ا
       

 

 



باباسی اصلیمی  .مومن اصلی ایچون یانیور
اوغلوم  :باباسی آیتدی .آلیب قاچدی دئدی

کئشیش قاچدی ایسھ من سنھ اوندان اعالسینی 
من اوندان باشقاسینی  :یآیتدکرم  .آالریم
منھ ایذین وئر آرخاسیندان مم سن  ایستھ

باباسی راضی  .ر گلوریمیگئدر بولوروم آل
غینا اکرم باباسینا یالواریب آی .اولمادی
باباسی من سنھ اعالسینی آالییم گل  .دوشدی

فراغت ایلھ اگر مرادین اولنمین ایسھ 
لر چوخ ال بیرنی اودالیق  ایچریده جاریھ

ایلھ سنھ کیم نھ دئیر گل بوندان واز گئچ 
ج وگ تار غربتی اختیار ائتمھ دیار غربدی

من اوندان باشقا  :یآیتدکرم . دور دئدی
ده  کیسینی ایستمم البتده گئدریم دئد

ی بھ ھئی آیتدباباسی دخی دارالیب 
(ادبسیز) شویلھ دئدیم اولمادی 119ابدبسیز

بویلھ دئدیم اولمادی وارقیل گئت جھنمھ 
کرم دخی باباین  .قدر یولون وار دئدی

پوب قالخیب سازی الینھ آالراق الین او
آناسی بونی بویلھ  .آناسینین یانینا گلدی

گورونجھ عقلی گئده یازدی اوغلوم بویلھ 
من  :یآیتدکرم  .نین اصلی ندیر دئدی گلمھ

ییم دئییب آلدی سازی الینھ  سنھ سویلھ
 باخالیم والیده سینھ نھ سویلدی:

 آلدی کرم

دی اما ادبسیز اولمالی  ابدبسیز= یازیدا بئلھ 119
 

 

 

                                                           



غم قساوت بوگون 
 120باشینا داریلدی

اییم آیریلیغین آغالی
 گونودور

بیزه قسمت غربت 
 ائلده وئریلدی

آغالیاییم آیریلیغین 
 گونو دور

جانیم ننھ منیم رجام 
 دیر سیزه

فلگین آئیدیگی منھ 
 جزادیر

بلکھ اصلیم کرم 
 یولون گوزه دیر

آغالیاییم آیریلیغین 
 گونو دور

 

آناسی باشالدی آغالماغا  .دئییب کسدی
یین   دان اونمھییم دعا آناسینین الین اوپھ

بیزی دئییب قالخیب صوفینین یانینا گلدی 
 .گوردیکی آتالر مینمک داشیندا حاضیر دیر

بونالر آتالرین مینرکن باباسینا خبر 
ده اولسون  یالین آیاق سکرتمک .وئردیلر

باری شونالر ایلھ حاللالشاییم  :یآیتدکرم 
زیرا گئدجگمیز دیار غربت دیر دئییب آلدی 

ین بیر ایش یا سؤز باشا  داریلدی= خوشا گلمھ 120
   

 

 

                                                           



خالیم اورادا اونالرا نھ سازی الینھ با
 سویلدی:

 آلدی کرم

یئنی بیر وسئودا دیر 
 گلدی باشیما

گلین حاللالشین من گئدر 
 اولدوم

گلیب یالیلماییم سیزی 
 بوالییم

گلین حاللالشالیم من 
 گئدر اولدوم

اورگیمده یانار بونجا 
 آتشلر

یار الیندن یئنھ 
 یاراالر ایشلر

گولوب اوینادیغیم 
 قارداشالر قیزالر

لین حاللالشالیم من گ
 گئدر اولدوم

ساکین قیزا دبسزه 
 وارمایین

اصلیم قاچمیش گلور 
 ایسھ قومیین

درتلی کرم بوندان 
 یین گئتدی دئمھ

گلین حاللالشالیم من 
ل  گئ ا

 
 

 



اوغلوم  :یآیتددئییب بیرده باباسی گلیب 
قلوق ائدیرسین گل ونئچون بویھ چوج

کرمین  .بوسئودادان واز گئچ  دئدی
سؤزلر قوالغینا گیرمییب تکرار الین بو

اوپوب یوال روان اولدوالر باباسی 
بیرده صوفی ایلھ  .آرخاسنیدان باخا قالدی

اصفھاندان دیشاری چیخیب شھرین کناریندا 
لن قیزالر  بیر چئشمھ باشیندا بیر آز گلین

کی بونالرین  کرم باخدی .جنبش ائدیرلر
 .سی اصلی خانا بنزیر ایچینده بیر دانھ

کرم بو قیزالرگورونجھ بیر کره آه ائدیب 
صوفی گتیر منیم اصلیم بوندا جنبش ائدیر 

 دئییب آلدی سازی باخالیم نھ دئدی:

 

 آلدی کرم

 ساالنا ساالنا یولون اوستھ 
چیخان دیلبر منی مجنون 

 ائیلدی
ائدرمیش شاھین  121اوسقفون
 باخیشلیم

باخان دیلبر منی مجنون 
 ائیلدی

ر  ھشاھین کیمی منیم ایست
 اتلره

اسقوف= بیر جور پالتار، یاریسی آرخایا سارخان  121
   

 

 

                                                           



سینی سارماق استر  سینھ
 لره یاره
 122درلو-نی درلو یعاشق

 درتلره
قویان دلبر منی مجمون 

 دی ایلھ
درتلی کرم آیدر اولوب 

 سامام
غیری گؤزللره گونول 

 قاتامام
قیزیال گوموش دئییب بتھان 

 مم ایده
دوران دیلبر منی مجنون 

 دی ایلھ
 

کندی بیرده بویلھ سویلدیکده  ،دئییب
 کرم قیرالرین ،دارالیبقیزالر 

 :یآیتددارالدیقالرین آنالییب صوفییھ 
غالبا بالتایی داشا چالدیق قیزالربیزه 

باخ بگیم بیر  :یآیتدصوفی  .داریلدی دئدی
دن نئچون  کره بیر شئی سوروب سوال ائتمھ

شو قیزالرین  :یآیتدکرم  .سؤز آتارسین
گونولونو آاللیم زیرا بیزیم گئدجکمز دیار 

       

 

 

                                                           



ائتمسین دئییب آلدی  123اینکسار غربت دیر
 سازی باخالیم قیزالرا نھ دئدی:

 آلدی کرم

ین نازلی  ساقین اینجمھ
 باجیالر

ییم یول  کناردان کئچھ
 سیزین اولسون

اورگیمده چوخدور غملر 
 آجیالر
ییم بال  ایچھ 124آغوالر

 سیزین اولسون
گلدیم ایسھ ینھ 

 ریم دورماز گئده
چکیب عشقین قطارینی 

 یئدریم
لیام بیر سو یانیق

 ایچر گئدریم
یم  بیر سو وئر ایچھ

 گول سیزین اولسون
کرم ایدر ھم دلییم ھم 

 125اوسلی
گیم یارالی جگریم  یوره

 )TDKاینکسار= قیریلماق، گونول قیرماق( 123

 آغو= زھر 124

     

 

 

                                                           



 پاسلی
اصلیمدن آیرلیدیم 

 یاسلیم یاسلی
 126ییم ال من قاره گئیھ
 سیزین اولسون

 

ن واول زمان قیزین بیرسی آلت .دئییب کسدی
زی بونالر سی .ب وئردییریایلھ سوگت 127تاسی
بیر گون  .دئییب گئتدیلر 128سمارلدیقیھللا ا

بیر یوجھ داغا گلدیلر باخدیالر کی بیر 
یوجھ داغا گلدیلر داغین اوستی قار آلتی 

صوفی قارداش بو  :یآیتدیھ  باغچا کرم صوفی
دیر باخ سنین  سمی سلطان داغییداغین ا

بونالر داغین  .باشنین دومان قاپالمیش دئدی
ن اوزرینی دومان ایچنده گئدرکن بونالری

کرم صوفیھ  .قاپالییب یولی شاشیردیبالر
ر سازیمی باخالیم شو داغ عاشیق یگت

رمی دئییب آلدی سازی یحالیندان بیل
 باخالیم نھ دئدی:

 آلدي كرم

 آل = قیرمیزی رنگ 126

 تاس= پیاال، باالجا کاسا 127

یا تاپیشیرماق، ان  الماق= تانریّ◌لالھا ایسمار 128
      

 

 

                                                           



 ییرلر سلطان داغیئسنھ د
 نھ دوماندیر باشین سنین

 قیشین بلیرسیزدیر یازین
 تمز می قیشین سنینئھئچ گ

 مشسین دوت یانین مست اول 
 درتلیلره درت اول موشسین
 جملھ داغا اوست اولموشسین

 لچاق دگیل باشین سنینآ
 اکسیک اولماز قارین یاغار

 بیرین قوغار بیربولوتالر
 صاباح گونشی سنھ دوغار

 جواھر درداشین سنین
 کرم ائدر گلدیم گئتدیم

 شوفانی دونیایھ نھ ائتدیم
 ردن سوال ائتدیناولوال

 نینکیمسھ بیلمز یاشین س
 

یندان شحکمت خدا داغین با .دئییب کسدی
آشاغی ائنیب  ،دومان قالخیب یولی بولدوالر

ین کئشیش .یھ گلدیلر بیر گون زنگی
 .قوناغینا گلیب باخدیالر اصلی خان یوخدور

کرم آه ائدیب قیزین باغچاسینا گلدی 
کی شنلیگی یوخدور آغالییب دیشاری  باخدی

کی چیخدی شھرین ایچینده گرزکن باخدی
بیرسی  .قیزالر ال الھ وئرمیش گئدیرلر

ی ئاصلی خانا بنزر کرم بو قیزی گوروب ا
تموش بوراد ذوق ووا سئودیگیم منی اون

      

 

 



 آلدی کرم

ردن ئآالگوزلیم من بوی
 گئدریم

ییم ال  بیر نشان وئره
 ایلھکرم 

چوخ دوز اتمک یئدیم 
 یارسنین الینھ

خوشجا قال  یرشیمدی نک
 ایلھکل کرم 

الری  من گئدرایسم قاره
 باغالما

درتلی سینم آتشلره 
 الماغدا

آیریلیق گونودور ساقین 
 آغالما

گل اوتور یانیما کل 
 ایلھکرم 

درتلی کرم اییدور وار 
 عومور کوچور

الیمیزدن شربت انالره 
 ایچیر

ای یارادان منی ھوادان 
 اوچور
ییم اصلیمی کل کرم  گوره
 ایلھ

 

ز ک  ئ ک ت ق اخ  آ
       

 

 



باغچادا اصلی خان ظن ائدیب منھ تاخیلدین 
من سنین آرادیغین قیز دگیلم سنی 
آرادیغین قیز خویا گئتمیش دئییب یوال 

بیرده کرم آرخاسینا  .روان اولدوالر
باخدیقیندا سونرا گؤردو کی اصفھان 

گؤرتمگھ  میال -ی گؤزونھ خیالداغالر
منیم سازیمی گتیر  یھ باشالدیغیندان صوفی

زیرا اصلیمھ من سوین گوربشیمز در دئییب 
 آلدی سازی نھ دئدی:

 آلدی کرم

 دی ایلھول بھار یازوا
سونراالرا قارشیمدان 

 گیرو
 قمریشرقفسینده طوطی 

 گیرومدن یاوتشورلر ش
 بھاریم وار یاریم وار

 وار ریاریم جنتھ بنزه
 شجرلر کسیر دورنی

 ریر اوزونیچئوحقھ 
 لی کرم وطنیرد

آغالریم سیزالرام شیمدن 
 گیرو

 

بونالر اورادان روان اولوب  .دئییب کسدی
بیر گون خویا داخیل اولدوالر آتالرین خانا 
باغالییب شھرین ایچینده گزرکن بیر 

       

 

 



دن  بئش -خوشگلیب  129بیر آز احبابالر
ن وئریب کرم احبابالرین  سونرا سازی دوزه

رجاسی ایلھ عشقھ گلیب سازی آلیب باخالیم 
 نھ دئدی:

 آلدی کرم

 آی آغاالر گونول قوشی
 چیخار ھواده اگلنیر
غربت ائلھ دوشن بگ 

 یدین
گؤزو یاشین سیلر 

 اگلنیر
 بودور غربت ایلین حالی

 زونسویلر او 130قیصھ
 دیلی

 لیسئودیگی یارین خیا
 عقلینھ دوشر اگلنیر
 چاغیریارم غنی خدا

 131نتافرصت وئرمھ مخ
 درتلی کرم غربت ائلده
 آه جگر آغالر اگلنیر

 

 احباب= (ع) دوست 129

 قیصھ= قصھ، ناغیل، داستان 130

     

 

 

                                                           



سوال ائدیب بو طرفدن  یبعد .دئییب کسدی
چدی ئاونالر گ .کئچدیمی دئدی کئشیشبیر 

بونالر  .اما اونالر شوشیا گئتدی دئدیلر
ائرتیسی گون گئدرکن بیر یایالیا گلدیلر 

اگلنیرکن بیر آز یولچوالر گلیب سالم اوندا 
وئریب اوتوردوالر بیر آز محبتدن سونرا 

شونالرین سئودیگیمی سوراییم  :یآیتدکرم 
دئرکن اونالر بیر تورکی نیاز ائتدیلر بگ 

 مناسب دئییب آلدی سازی نھ دئدی:

 آلدی کرم

 آغاالر یاری قاچیردیم
بگلر خان اصلیم 

 گوردونمی
بولبولو دالدان 

 ماوچوردو
وللر خان اصلیم گ

 گوردونمی
 اصلی جورودور بیلنھ

 قوینو جنتدیر کیره نھ
 ر جیالنا جیالنا بنزه

بو گون بیزه اولور 
 کوچر

 آیاغی بویولدان کئچر
چوخ گؤزل بو سودان 

 ایچر
گوللر خان اصلیم 

ن  گؤ
    

 

 



 گیبی
 اطلس گئیر خانیم گیبی
 یانیوروم جانیم گیبی

اصلیم ائللر خان 
 گؤردونمی

 

 :یآیتدبیرده یولچوالر  .دئییب کسدی
کئچدیمی اونالر  کئشیشبورادان بیر 

کرم دخی یوال روان اولوب  .گورمدیک دئدی
تالرین خانا آشوشایا داخیل اولدوالر 

کرم  ،باغالییب قھویھ گلدیلر آخشام اولدو
 سازی آلدی باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

نھ وقت کی خان اصلیمدن 
 یلدیمآیر

لی  منی اولدورملی دوگمھ
 دگیل
ھ گوندوز آه ائدو گئج

 من یاناریم
لی  منی اولدورملی دوگمھ

 دگل
یئدی ایلدیر خاطیرینی 

 سورمادیم
چدی عومور بیرمرادا ئک

 ارمدیم
لر مفرصتدن الدن ایکن د

 

 



 132سورمادیم
لی  منی اولدورملی دوگمھ

 دگل
الیمدن آلدیردیم گؤزی 

 آاللی
 ایلھاونون ایچون ترک 

 133التیدیم ص
باشیما آلمیشام جملھ 

 لیوبا
لی  منی اولدورملی دوگمھ

 دگل
 

کرم سوال ائدیب بو طرفدن  .دئییب کسدی
گئجھ دوغیا گئتدی ؟ کئچدیمی کئشیشبیر 

کرم بو خبری آلیب ائرتسی گون  .دئدیلر
کرم باخدیکی  .اورادان یوال روان اولدیالر

دورناالر گئدیرلر  134گویدن بیر بولوک
شونالرا آنامی بابامی  :یتدآیصوفیھ 

سئودیگیم سالمی سوراییم نھ وار نھ یوخ 
 دئییب سازی باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

 سورماق= سوروشماق، سوال ائتمک 132

 صالت= (ع) ناماز 133

    

 

 

                                                           



آشیب قارلی داغی 
 گلیرسین

م اگلن دورنا 135آگلن
 خبریم سوراییم

بیزیم یئرده نھ خبرلر 
 بیلیرسین

ورنام اگلن دآگلن 
 خبریم سوراییم

بیزیم ئیرین ایرماقالری 
 آخارمی

سی   ھ بنفشھیاز گلینج
 قوخارمی

 136سئودیگیم سئیرانگاھا
 چیخارمی

حق اردیره عاشیقالری 
 مراده
سین نھ گزیرسین  می آوجی

 بو یئرده
اگلن دورنام اگلن خبر 

 سوراییم
درتلی کرم ائدیر نردن 

 گلیسیز
منیم شاد اولدیغیم 

 سنده بیلیرسین
دوشر اولور ایش قانلی 

 اگلن= ایلن، خوش اول 135

     

 

 

                                                           



 اولورسین
اگلن دورنام اگلن خبر 

 سوراییم
 

بیرده اورادان روان اولوب بیر گون گنجیھ 
 137داخیل اولدوالر آتالرین بیر خانا

باغالییب شھرین ایچینھ گیردیلر. بیر 
یھ گلیب آخشام اولدی بونالرین یانینا  قھوه

دن سونرا عاشق  بر آز احباب گلیب خوش بئش
بیر تورکی سویلھ دئدیلر. کرم دخی آلدی 

 سازی الینھ باخالیم نھ دئدی:

 کرم آلدی

فلک منی باغا باغبان 
 ایلدی

باغ آغالر باغبان آغالر 
 گول آغالر

دوست باغینا آخماز 
 اولدی سوالری

سوسن آغالر سونبول آغالر 
 گول آغالر

یاریم بولسام حنایھ 
 قاتام الینھ

آلییب بولسام وطنینھ 
 ائلینھ

خان= یول اوستونده  یا کیچیک کندلرده مسافرلر  137
   

 

 

                                                           



نھ اوالیدی بیرده 
 ساریالیدیم بئلینھ
آغالر  138کمر آغالر قفتان

 بئل آغالر
وردک گیبی گزدیم ا

 گولدن گوللره
چیپالق گیبی گزدیم 

 چولدن چوللره
کرم ایدیر دوشدوم 

 درلویولالره
گلن آغالر کئچن آغالر 

 یول آغالر
 

بعده سوال ائدیب بورادان بیر کئشیش 
کئچدیمی؟ بلی گئچدی روانھ دوغرو گئتدی. 
کرم ائرتسی گون یوال روان اولوب روانھ 

یز بیر گلین داخیل اولوب باخدیکی ایکی ق
 141یووورالر 140کناریندا اثواب 139ایرماق

کرم آیتدی: صوفی قارداش گتیر منیم 

قفتان= کافتان، چوخو ایپکدن توخونموش بیر  138
 )TDKچئشیت اوزون سوسلو بزکلی اوست گئیسی(

ایرماق= نھر، چوخونلوقال دنیزه توکولن  139

 )TDKچای(

 اثواب= (ع) ثوب سوزوندن، پالتارالر(دخو) 140

     

 

 

                                                           



سازیمی شونالردان سئودیگیم سوراییم دئییب 
 آلدی سازی باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

ایرماق کناریندا اثواب 
 یویانالر
یی یولندا ائیلر  یولچی

 بوگلین
قالدیرن نقابینی اوزون 

 ییم گوره
ولوندا ائیلر یی ی یولچی

 بوگلین
منیم اصلیم جنتده کی 

 حوری دیر
بیرآه چکسم داغالری 

 داشالری اری دیر
قیز ایالھی سئوریسین 

 142گئری دور
یی یولوندا ائیلر  یولچی
 بوگلین

بیر آه چکریم داغالری 
 داشالری اییلیر

 ندیر بوسنده کی او
 143سیاه بنکلر

گوزل  ارمقالرنباحنالی 

 گئری دورماق= دالیدا دورماق 142

        

 

 

                                                           



 اللر
یلر یی یولوندا ائ یولچی

 بوگلین
بنزر اصلیم جنتده کی 

 حورییھ
ھو چکدیکجھ داغالر 

 داشالری اریھ
درتلی کرم بویوالری 

 چوریھ
یی یولوندا ائیلر  یولچی
 بوگلین

 

بیرده قیزالر ایلھ گلین باخدیالر کی بیر 
عاشیق تورکی سویلور کناره چکیلدیلر. کرم 
آیتدی: بورادان بیر کئشیش کئچدیمی؟ بلی 

انھ دوغری گئتدی دئددیلر. کئچدی اونالر رو
اورادان کرم یوال روان اولوب روانھ داخیل 
اولدی، آتالرین بیر یئره باغالییب بیر 

دن  یھ گلدیلر احبابالر گلیب خوش بئش قھوه
سونرا اما عاشیق بیزه بیر آز تورکی 
سویلھ دئییب نیاز ائتدیلر. کرم دخی سازی 

 آلدی باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

 نیز ی سورارسیآغاالر بیز
 نیز بیز اصفھان ائلیندن

اھرده گئدیگمیز 
 

 

 



 بلی سیزلر قولنده نیز
 آلچاقلی یوکسکلی داغالر
 بلی سیزلر قولنده نیز

باغچاسی  144سی چئوره
 باغالر

 یوجھ لری ناملی قازیالر
درتلی کرم بوندا 

 قالماز
بوندا قاالن قرار 

 دوتمانیز
اسالم اھلی ھئچ یار 

 دوتمایز
 نین قولنداننیزبیز موال

 

ائشیدنلر آفرین دئدیلر سنین سوال 
ائتدیگین کئشیش عجوزه گئتدی دئدیلر کرم 
یوال روان اولوب بیر گون عجوزه داخیل 
اولدوالر آتالرین خانا باغالییب گزرکن 

لن قیزالر باغچا  گوردیکی بیز آز گلین
سئیره چیخمیشالر ایچلرینده بیر قوجا قاری 

رشموش سوموگی، وار بئلی بوکولموش بو
باشی. گل کرم بونالرین سوال ائتدیکی  قار

بو طرفدن بیر کئشیش گئچدیمی دئینجھ اول 
قاری گلیب عاشیق بیزه بیر تورکی 
سویلیرسین خبر وئرریم دئینجھ کرم دخی 

 آلدی سازی الینھ باخالیم نھ دئدی:

      

 

 

                                                           



 آلدی سازی

عجوزه ده بیر گوزل 
 145گوردوم غازیلر

شوق دوشموش خاطری جان 
 لینھا

 گوردوم گولگمھ دانشدیم
بال دوکلیور 

 دوداغیندان دینلھ
قادر موالم خوب 
 یاراتمیش حالنی

سس سئونیلر دونیا 
 مالینی

حددن چکیشلر اینجھ 
 بئلینی

ر شیمدی سروی  بویی بنزه
 دالینا

لردن  منیم یاریم اینجھ
 دیر اینجھ

لری  گوگسونده کی ممھ
 دیر غنچھ

ساچی سونبول 
 ردوداغیندان یوجھ دی
بیر تئلینی وئرمم 

 دونیا مالینا
من کرمم گئجھ قیالن 

یئتنکلی سی،  غازی= قازی= ایشالم ساواسچی 145
 

 

 

                                                           



 زارینی
حق جانیم آلمازسا چکمم 

 جورینی
یوخاریدان خبر آلدیم 

 ایزینی
خان اصلیم کوچموش دور 

 ائلینھ 146یابان
 

دئییب کسدی. بیرده قوجا قاری آیتدی: 
سنین آردادیغین چیلدیرا گئتدی دئدی کرم 

اخیل یوال روان اولوب بیر گون چیلدیرا د
اولدوالر. سوال ائتدیلر کی بورادان بیر 
کئشیش کئچدیمی؟ بیزه بیر تورکی سویلرسن 

 ریز دئدیلر: خبر وئره

    

 

 

                                                           



 آلدي كرم

 دونلوم 147يئھر سحر بیر ما
سلیننور اوستمھ 

 دئیھورتوزگلی
 غالر گوزلریمآدن یعدولر الن

سوز  ابلكھ بو نازلیم
 ئیھگلییورد

منیم بیر یاریم وار اول 
 منھ یئتر

 ن توتونیماداشیم یانمآت
 148ر توتھ

بھاردور دایان تئللي 
 149ر دورناالر اوتھ

 اونالر ساقنیر گوزگولر دئیھ
ورسم كونلومي گنرده یاران 

 آچار
درتلی کرم آغالر گوزلریم 

 ناچار
ندن دیر خان اصلیم مندن 

 قاچار
 بلكھ كرم دده تئزگلیر دئیھ

 

 مائی= ماوی، آبی، گوی رنگی 147

 توستو ائتمک توتمک= یانماق، 148

     

 

 

                                                           



ئشیدنلر آفرین دئدي، ا .دئییب كسدي
 رلي اوتوز بئش گوندو آرادیغین گئجھ

 كرم یوال .اونالر آخسخایا گئتدي دئدیلر،
ایا داخیل روان اولوب بیر گون آخسخ

یھ  اولدوالر آتالرین بیر خانا باغالییب قھوه
گلدیلر آخشام اولدي بونالرین یانینا بیر 

دیلر  آز احباب گلیب بیر توركي رجاء ائیلھ
 كرم آلدي سازي الینھ باخالیم نھ دئدي:

 كرمآلدي 

لن خبر یلن یار ائیائ
 سوراییم

آسیب آسیب گئدن باد 
 صبا ھي

قیریلسین اعدانین 
 قولي قانادي

لره دوشمسین  كیمسھ
 ن جدا ھي ایارد

یوودوم دلبندیمي بیاض 
 دیم ھایل
م كونول پاسین یدسیل

 دیم ھعیان ایل
یھ نیاز  من قحبھ فلك

 دیم ھایل
 شئردي بئفلك منن و

 ھي 150ابون چاگ

        

 

 

                                                           



ول ایكن كرم ایدر یوخس
 باي اولدوم

قیمت بیلمز یار الده 
 ضاي اولدوم

قحبھ فلك مجلیسنده 
 باي اولدوم

یئنھ بوشاتدیالر 
 ھي اقابدان قاب

 

 .ي سوال ائیلديکئشیشكرم  .دئییب كسدي
كرم  .دیلرئئتدي دگدي اما سكریھ گئچبلي 

دخي یوال روان اولوب بیر گون سكریھ گلیب 
بیر  داخیل اولدوالر كرم كویون ایچینده

دوگون گوروب صوفیھ گوردونمي منیم 
رمیشلر ئنھ وئودیگمي گلین ائدیب بیریس

 :يآیتدصوفي  .دئییب آغالماغا باشالدي
لیم دئییب دوگون  نئچون آغلیرسان گل گئده

ائولینین اوالدیني  .ائوینھ گلدیلر
من بیلمزمیم  مكر .دئدي ائتمھ151تعجیز

دئدی. باخدیالرکی ھر کس سفره سفره 
یچري م وئریب االر بونالرا سالاوتورموش

ر كي الینده گیردیلر دوگون خلقي باخدیال
 .یھ دعوت ائدیب طعام یئدیلر ساز ھمن سفره

عشقھ  مدیكدن سونرا كرچبعد قھوه توتون ای
گلیب آلدي سازي الینھ باخالیم دوگون 

 :خلقینھ نھ دئمیش بیت

       

 

 

                                                           



 آلدي كرم

چیخار تختھ دیوان 
 ائیلر

 اصلي قاشالین گوزلرین
وز یاشیني قان روان گ

 ائیلر
یاوري قاشالرین 

 گوزلرین
چیخار تختینده 

 اوتورور
 حكمتي یئره یئتورور

 لسیزي دیلھ گتیرورید
 اصلي قاشالرین گوزلرین
 ر ھواداه شاھینھ بنزه
 ر مریمین ساچینا بنزه

 ر ویده گورچین بنزهگ
 اصلي قاشالرین گوزلرین

گاه آغالدیر گاه 
 گولدورو

 یرگاه زللنین بیلدیر
 آخر كالمي اول دئییر

یاوري قاشالرین 
 گوزلرین

 

االر كرم دن آفرین دئدیلر آغ .دئییب كسدي
والیتمیزده قال  ایت حظ ائدیب گل بیزیمق

 

 



لیم  لیم  و ائولندیره ائده 152سني اورتاق
اق الزیم منھ مال اورت :كرم آیتدي .دئدیلر

اشماز دئییب دگیل اصلیمدن غیریسي یار
 ھ دئدي:آلدي سازي باخالیم ن

 آلدي كرم

ده یاریمي منھ عالم
 لر وئرسھ

شوفاني دنیا مالیني 
 نئیلرم

بیر امداد اولورسا 
 موالمدان اولسون

حق منھ یاردیمجي ایلي 
 نئیلرم

منیم بیر یاریم وار 
 اول منھ یئتر
رسم گؤنرده دورنن 

 رتارآافكاریم 
درتلي كرم ائدیر 

 بیلمزم نولدوم
لي  عشقینھ دوشھ

 سولدوم مدیراراس
اصلیمي  153یئتیردیم

 مجنونھ دوندم
ایلھ ولدوم یاره د

 اورتاق= شریک 152

    

 

 

                                                           



 نئیلرم ولونيد
 

الر دئدیلر اآغ .غالماغاآبیرده كرم باشالدي 
بونون  :يآیتدصوفي  ؟كي نئچون آغلیرسان

آغالدیغین بودور كي باباسي بوني بیر 
دخي آلیب  کئشیشقیزینا نشانالدي  کئشیش

وني دوگ قاچدي تام بیر سنھ دور آراریز بو
نا آغالر اویگین دوگوني ظن ایدور ودئس
بیر  عاشق بو :یالردیتآبونالر  .یديئد

ن وناوقومشونون بیر قومشویا وئریب 
لي  الكن اول کئشیش بورادان كئچھ رودودوگون

 ام اللي گون اولدي. اونالر اورخاناتم
رتسي گون یوال ئبونالر ا .گئتدي دئدیلر

ب اورخانا داخیل اولدوالر. كرم روان اولو
قیزالر باغچا كنارندا  لن كي گلین خديبا

ذوق و صفا ائدیرلر ایچریلرینده بیري 
كرم بونو گوروب  .ر عیني اصلي خانا بنزه

 آلدي سازي باخالیم قیزالر نھ دئدي:

 آلدي كرم

 گوزللرسیرانھ چیخمیش
 ر بیریسي اصلیمھ بنزه
 آل كیشي سالالنیشي

شي اصلیمھ ویوروی
 ر بنزه

 

 

 



كي  خديیز باكرم بوبیتي سویلینجھ ق
 كندینھ سوز آتیر اول وقت كرمھ نھ دئدي:

 آنامین سروي دالیم
 سنین اصلین من دگیلم

یگید یاریم ابیر غریب 
 وار

 سنین اصلین من دگیلم
 

 آلدي كرم

 ن شفا بولدومنلردار
 مولدوشكر منلردن قورت

 آغ جیالني دوز گتوردوم
 ر باخیشي اصلیمھ بنزه

 

 آلدي قیز

 نسو زندان آنالدیم آزی
 یاغینھ دشمامش غزین

ورجستانھ كئچدي گ
 گوزین

 سنین اصلین من دگیلم
 

 آلدي كرم

درتلي كرم دیلین 
 

   
 

 



 توكور
 من آغالرام كندي گولره

 ر شي اصلیمھ بنزهوولگ
 

 آلدي قیز

منیم آدیم گوللي 
 نازلي

 سنین آرادیغین اصلي
ز اولدواللي خقوشا 
 گوزلي

 سنین اصلین من دگیلم
 

یلیب بیریسي گلیب اربیرده قیزالر كرمھ دا
 :تديآی كرم .عاشیق آرادیغین ندیر دئدي

 :يآیتدقیز  ؟كئچدیمي کئشیشبورادان بیر 
گورجستانھ گئتدي دئینجھ كرم یوال روان 

كرم  .اولوب گورجستانھ داخیل اولدوالر
یھ گلدیلر باخدیالر كي  صوفیلھ بیر قھوه

وتون سمور گورجستان والیتینین آدامالري ب
گلیب  اكرم بونالرین یانی .لریقالپاق گیر

 .كچدیمي اونالر کئشیشبورادان بیر  :يآیتد
بیزه بیر توركي سویلرسن خبر وئریریز 

ناسیل توركي  :يآیتدكرم  .دئدیلر
گوره  154نیز اونالردا قیافتمیزه یس مي یسترا

    

 

 

                                                           



كرم دخي آلدي سازي الینھ  .یلرئدد
 باخالیم نھ دئدي:

 آلدي كرم

یر ائلدیم ئس
 ورجستانین ائلینيگ

ائللري واربیزیم ایلھ 
 مز بنزه

باغ و باغچا سیني ھب 
 سیر ایلدیم

گوللري وار بیزیم 
 مز گولھ بنزه

زار آ ائللري وار یازي
 معنایي

گوللري وار وئریر 
 درده درماني

اللري خوش خیالي 
 عاشیق بیاني

ماللري وار مالھ 
 مز  بنزه

وشغون چایالري ججوشغون 
 كئچدیم

وق سوالریني یوق سیس
 ایچدیگیم

كرم ایدر دلبرلرین 
 سچدیگیم

ر بیزیم حاللري وا
نز  ز ال 

 
 

 



بیرده بونالر آفرین دئییب  ،دئییب كسدي
لي اوتوز  کئشیش بورادان كئچھرادیغین آ

كرم  .یھ گئتدي دئدیلر گون دور اونالر گلبھ
یھ  خي یوال روان اولوب بیر گون گلبھد

باغالییب  ارین بیر خانآتال .الروداخیل اولد
اولدي بیر آز آخشام  .یھ گلدیلر بیر قھوه

دن سونرا كرم آمان  احباب گلیب خوش بئش
كرم  .عاشیق بیزه بیر توركي سویلھ دئدیلر

دخي آلدي سازي باخالیم احبابالري نھ 
 سویلدي:

 آلدي كرم

لده یامان ئغریب ا
 اولدي حالیمیز

نئجھ  وارجاق 155سیالیا
 چاغالروار

یم الیم ر دهئآه ا
 ایرشمز یاره

یئرده یوجھ  ایلیک
 یوجھ داغالروار 
بیریكیددوشنجھ 

 قالدیران اوالماز
ایللیم تورار ایكن كم 

 دئمك اولماز
 یاد ائلدهبوقدر 

سیال= بیر سوره آیری قالدیغی یئریا  155
   

 

 

                                                           



 اكمگین اولماز
یاغمي آیم نئجھ ائدم
 باغالر وار

ده كي ائلیمیزز اوزلمپ
 یازیالر
م گوزگوز یرال یاره

 اولدي سیزیالر
ین ائي ر دینلیائدكرم 

 غازیلیر
دردین قویوب منھ 
 بورده آغالر وار

 

ائشیدنلر آفرین دئدیلر كرم  .دئییب كسدي
بلي  ؟كئچدیمي کئشیشبو طرفدن بیر  :يآیتد

كرم دخي  .ا دوغرو گئتديصگئچدي اما قار
روان اولوب گئدیركن باخدیكي گویون 

ز دورناالر اوچورالر كرم آاوزونده بیر 
رناالرا بیر اونلن شو دو :يآیتدصوفیھ 

توركي سویلییم دئییب آلدي سازي باخالیم 
 نھ دئدي:

 آلدي كرم

وزونده بولوك اگوگ 
 بولوك دورناالر

نیز  یندیر سیزین احوال
 نیز حالي

بیر عرض حال یازدیم 
  

 

 



 اوغراسا ادوست گویون
 یولونوز

منیم یاریم سیزده 
 گوروب شاشیرسیز

اول یوجھ داغالري نئجھ 
 آشیرسیز

ي گورونجھ سیزده چوآو
 شاشیرسیز

ارماندیر سیزیم ققیش 
 ایلینیز

درتلي كرم ایدر 
 اوغرادیم درده

جانیم قوربان اولسون 
 مرد اوغلي مرده

 ادورنان 156فیلس
 گزرسین بویئرده

یوخمي سیزین وطنینیز 
 نیز ائلي

 

بیرده اورادان یوال روان  .دئییب كسدي
 آتالرین بیر خانا ،ا گلدیلرصاولوب قار

اونالرین  .یھ گلدیلر ییب بیر قھویھباغال
سونرا آمان  ن د احباب گلیب خوش بئش یانینا

كرم  .عاشیق نره بیر توركي سویلھ دئیلیر
 آلدي سازي الینھ باخالیم نھ دئدي:

   

 

 

                                                           



 آلدي كرم

 ھي آغاالر نئجھ اولور
 نحالي یاردان آیریالنی
  واریربراتینا دوشر

 یولي یاردن آیریالنین
 شقرنفیللر توتمازیمی

گول دیكن سیز 
 بیتمزیمیش

 گوچریورایشتھ 
 یتمزیمیش

 الي یاردان آیریالنین
 درتلي كرم گلوردیرلر

 گلیر بوندا
 قالوردیرلر

 ویلمدن اولوردیرلرئس
 دلي یاردان آیریالنیني

 

كرم  .ائشیدنلر آفرین دئدیلر .دئییب كسدي
 ؟شیش كئچدیميئبو طرفدن بیر ك :يآیتد

یتمیز مدح اگربیزیم وال :یلرآیتدنالر وا
رم دخي ک .ائدرسین خبر ویریریز دئدیلر

ایچون آلدي سازي الینھ  اییننقارصي ذوقال
 باخالیم نھ دئدي:

 

 

 



 

 

 

 



 آلدي كرم

قادر موالم بودرسندن 
 دیلگیم

میز بھار  بوگلین قیش
 اولسایاز 

ایگیده گونده اوتوز 
 ینسھ اوتمھ

عكسینھ چئوریلیب تیز 
 اولسا

گونده بیر دویوغوم 
 سونلوایمورتا 
 اتیب گلسینایی ک

 حسانبین اولسون
ولوسي مین دام د
 اولسون 157گوگرچین

ولوسي اوردك دام دبیر 
 قاز اولسا

مده بیر اھل  تھاو 
 كامل بولونسون

 ھبیرین پرین ھیاوروال
  آیرسون

درتلي كرم ایدیرو 
 دونیا اگلسون

ھر دگیرمان اوتوز 
 ایكي گوزو اولسا
نھ بوقدر مالھ 

   

 

 

                                                           



 مالكسین  كیشي
گوزومدن اخیتدیم 

 قانیلھ یاشي
توقوز دگیرمانیم بیر 

 یئرده دونسون
صافي الي ایرانده  بیر

 اوز اوسا
 

سي آفرین دئدیلر  دئییب كسدي. جملھ 
لي  آیتدیلر: سنین آرادیغین کئشیش گئچھ

اولطویھ گئتدي اونالر  ،ر آي تام اولدویب
كرم اورادان یوال روان اولوب بیر  .دئدیلر

آتالرین بیر  ،رخیل اولدوالگون اولطویھ دا
خانا باغالییب بیر قھویھ گلدیلر یانالرینا 

دن سونرا امان  احبابالر گلیب خوش بئش
دئیھ رجاء عاشیق بیز توركي سویلھ 

كرم دخي آلدي سازي باخالیم نھ  .ائتدیلر
 دئدي:

 

 آلدي كرم 

دن  کآلچاقدان یوكس
 الردورنان  ھائن

نیز یوخمي  یاینصاف
 آلدي درت مني

 اھ گوندوز حالینجئگ
 

 

 



مجنون گیبي چولھ 
 سالدي درت مني

یوجھ  هلدائغوربت 
 لي آشاالرداغ

آه ائتدیكجھ قره 
 اشاليدباغریم 

من اصلیمدن آیري 
 لي دوشدوم دوشھ

بولدي دلیك دلیك دلدي 
 درت مني

بیلمم خیالم دیر 
 یوخسا دوش گیبي

گلدي گئچدي بورادان 
 قیش گیبي 
 قوش ائتدینسفیل كرم 

 گیبي
توتدي بیربیر بولدي 

 درت مني
 

كرم  .بونالر آفرین دئدیلر. دئییب كسدي
 ؟چدیميآیتدي: بوردان بیر کئشیش كئ

ر تارمانھ گئتدي. نالاوبلي گئچدي  :اونالر
 گئدرکنوال روان اولوب كرم ائرتسي گون ی

صوفي  .گلیب باشالدي آغالماغا 158بیر افكار
ئجھ آیتدي: نرم ک ؟نئچون آغالرسان :يآیتد

لدي و ھم گجگیم  آغالماییم اصلیمي گوره

     

 

 

                                                           



اصلیمین مندن خبري وارمي یوخمي اونالن شو 
یم دئییب آلدي سازي الینھ سورایولالرا 

 باخالیم نھ دئدي:

 آلدي كرم

اگري بوگري گئدن 
 یولالر

یولالر خان اصلیمي 
 گوردونمي

 دوشموشم یار ایزینھ
ایزلر خان اصلیمي 

 گوردنمي
اگنینھ گئیمیشدیر 

 ولھح
 ایھ  دیانندا وار چفتھ 

 سنین دیرلر ساري قایا
یا خان اصلیمي اق

 گوردونمي
 اصلیمي گزدیگي یولالر
 كرمین چكدیگي درتلر

 ین قورتالرئقوینالري ی
قوردالرخان اصلیمي 

 گوردنمي
 

یوال روان اولوب تارمانھ  .دئییب كسدي
كرم سوال ائتدي آتالردا  .داخیل اولدوالر

كرم بوال روان  .ئدیلربلي بایزیدا گئتدي د
     

 

 



باخدیكي بیر آز بگلر باغچا سیرینھ 
كرم بونالري  .میشالر ذوق صفا ائدیرلریخچ

گئچدیمي  کئشیشبو طرفدن بیر  :يآیتد
اگر بیزه بیر توركي : يآیتدقیزین بیرسي 

آلدي كرم  .سویلرسن خبر وئریز دئدیلر
 سازینھ دئدي:

 آلدي كرم 

بایزیدده بیر گوزل 
 گوردم غازیلر

قدرتدن چكیلمیش قان 
 قاشالري

سویلدیمي بیر قاچ گالم 
 سویلسون

عاشیق اولدورمگي 
 بوخستھ ایشلري

كیمي یاورو كیمي 
 سي گوللر یونھ

كیمین تخت سلیمان در 
 سي آینھ
ناز ایلھ  گبی

 سي كسیلمیشدر آنھ
ل اولموشدور ئل تئت

 یویونجا ساچالري
حناسي ھیالل قاشالرین 

 وار
یاناغیندا چفتھ چفتھ 

ا   خال 
    

 

 



 شاد اولور
صاباحین قارشو كلیور 

 گشدي
 

سنین  :یلرآیتدبیرده قیزالر  .دئییب كسدي
كرم  .آرادیغین طیایھ گئتدي دئدیلر

اورادان یوال روان اولوب طیایھ داخیل 
بیر  .مگر كردستان ویالیتي ایمیش .اولدو
ب یاولوب بیر آز احباب گلی افرسده م قھوه

آمان عاشیق بیزه بیر توركي دئ رجاء 
كرم دخي سازي الینھ آلیب  .ائتدیلر

 خالیم نھ سویلدي:اب

 آلدی کرم

صوفي قارداش اوچ 
 مملكت كچوردوم

بیري ایران بیر توران 
 بیري گیالن

یئنیدن باشنھ اوچ 
 دولت قونار

بیر عقیل بیري گنجلیك 
 بیري شان 

ي ین ائتدیگکئشیش
 یاننھ قالماز

سانما بالسین  آیبداار 
 بولماز

ایكي اوچ شئي حق 
   

 

 



بیر ایلیك بیر علم 
 بیر نان
یر كي مرداینا ئكرم د

 ایریدي
قسمت اولوب بیر گز 

 وزین گوریديا
منھ اوچ  مقادر موال

 درت وئردي
بیر آتش بیر توتش بیر 

 یان
 

اورادان یوال روان اولوب  .دئییب كسدي
رین بیر خانھ آتال ،وركوبھ داخیل اولدوالرا

آخشام  .یھ گلدیلر باغالییب بیر قھوه
دن سونرا  ب خوش بئشییانالرینا احبابالر گل

 .یھ گئدیرسن دئدیلر مھ نردن گلیب نرهكر
لدن سویلییم ئلدن سویلیم تیكرم دخي د

 دئییب آلدي سازي باخالیم نھ دئدي:

 

بیزیم ائلدن سوردوم 
 توردومبوندا گ

الردان آشا بیر داغبو 
 سونام یگدیر

اینیر بیرده اكر حسین 
 بسلر
دان آشان بیر الرداغبو 

  

 

 



چكین اولدي بورادا 
 اولدي ستوردیم

ت عاشیق اوالن الب
 معشوقین دیلر

ین خواب  قان اتمھ
 لرکئشیشوئیردین 

الردان آشان بیر داغبو
 سونام یگدیر

دیم یاوریمي یتیر
 ز آراراماورمد

ي صبریم ھم كسیلد
 یوخدور قراریم

من كرمم عشق اودینا 
 یانارام

الردان آشان بیر داغبو 
 سونام یگدیر

 

كرم  .ایشدنلر آفرین دئدیلر .دئییب كسدي
بلي  ؟چدیميئك کئشیش ربورادان بی :يآیتد

كرم دخي  .گئچدي اما وانا گئتدي دئدیلر
در كن بونالرین اونونھ ئیوال روان اولوب گ

كرم  .سویونین دئدیلر یبخرامي چیح خریق
 آلدي سازي حرامیلر نھ دئدي:

 

 آلدي كرم

 

 



گئجھ گوندوز زاري 
 زاري آغالرام

یا  مني وطنیمھ گوندر
 ّربي

ن گئتمك بودنیایھ گل
 ایچیندور

بورادان قولوني 
 قورتار یاّربي
مي وال كونلیارب سن ساخ

 غمدن
یتیردیم عقلیمي جان 

 دان ماز زیندانچیخ
ني یار م اولدوررلر

 ر الدنگئدی
نیم حالیم سنھ معلوم م

 یاّربي
دونا شو كرمي عشق او

 یاندیرماق
یي  ئودیگیمي غنچھس
 ندن سولدورماق م

ھي آغالر ائللریده 
 گولدورمك

قلبینھ مرحمت دوشور 
 یاّربي

 

ن مآغالر  :يئییب آیتدشیمدي كرم بویلھ د
دیق! نالنیزمي؟ اونالر خیر آنھ دئدیم آنالدی

       

 

 



امان ، دیم شیمدي غربتھ دوشدومی هاش
 یا یالب سائدیایسترم اگر حق تعالي قسمت 

درم دئدي. زمان سني چراغ ائ گئدیرسم اول
لر: یآیتدب حرامیلر بیر بیرینھ باخی

ونماق غالبا بو حق عاشیقي دیر بونا توخ
عاشیق موال  :آیتدیلردیر دئییب  الیق دگیل

ئتدیگ بیزیم ف الطسالمت وئرسین من سنھ 
سویلتمك ایدي  يمرامیمیز سنھ بیر تورک

وانھ  ن اولوب بیر گوندئدیلر. كرم اورادا
باغالییب بیر  داخیل اولدیلر آتالرین خانا

قھوه گلدیلر آخشام اولنجا یانالرینھ 
مان دن سونرا آ احبابلري گلیب خوش بئش

كرم دخي  .عاشیق بیر توركي سویلھ دئدیلر
 دئدي: سازي باخالیم نھ

 آلدي كرم

درده  159ھي آغاالر قنغي
 ییم یانا

یتوردوم اصلیمي گورن 
 اولمادي

پروانھ لر گیبي 
 یاندیم توتشدوم

یاندیغیم علومي آالن 
 اولمادي

آق قواق قیزي بگ 
 بوگركن دنگي

   

 

 

                                                           



لیال بیر زماندا 
 مجنونون دنگي

آتدي كولنگیني وئردي 
 سریني 

بویلھ یار یولونا 
 اوالن اولمادي

ماھین  خورشید ده
 دردینھ یاندي

قنبرده عرضونوین 
 دردینھ یاندي

دنیاده شاه سنم مراده 
 ایردي

عاشیق غریب گیبي 
 كولین اولمادي

باشیندا  داغرم ایدر ک
 اوتوردوم

ردیم اللي ایكین د
 ردیمئتییوزه ی

لقمان حكیم گیبي جراح 
 گتوردوم

شو بنیم دردیمدن بیلن 
 اولمادي

 

 .دئدیلرشیمدي كرم بویلھ دئدیكده آفرین 
 ؟گئچدیمي کئشیشبو طرفدن بیر  :يآیتدكرم 

كرم یوال  .بلي گئچدي تفلیزه گئتدي دئدیلر
ولوب بیر گون تفلیزه داخیل روان ا

      

 

 



قھوه یھ گلدیلر آخشام اولدي بونالر بیز 
دن سونرا عاشیق  آز احباب گلیب خوش بئش
كرم دخي  .ئدیلربیزه بیر توركي سویلھ د

 نھ دئدي: ارلدي سازي باخالیم احبابالآ

 آلدي كرم

دي  یشلیمي ق ینھ
 الرین باشيداغ

عجب بیر دانھ نین 
 گوزي یاشیمي اوال

ال گوزلریني سئویدگیم آ
 دلبر
نیم گیبي گوزي م ااود

 یاشیمي اوال
گلیب رقیب الیندن 

 دور حالیم مشكل
الغاالري دعشقین 

 دیر 160بوندان آشقین
آیریالن  161دننییشائ

 دیر بویلھ شاشقین
یار ایلھ سوردیگیم 

 شیمي اوال دملر
كرم ایدیر یار عھدینھ 

 ورورساد
ب اورگیمده یاغ قالمیی

 سین آشمیش آشقین= چوخ، بللی بیر سوره 160

      

 

 

                                                           



 اریرسھ
قادر موالم نصیبیمي 

 وئریرسھ
دي منھ چئیئرده ک

 ائشمي اوال
 

كسدي، بیرده ائشیدنلر آفرین  دئییب
 کئشیشبو طرفدن بیر  :يآیتدكرم . ردئدیل

ي كئچدي اما اونالر احطھ بل ؟كئچدیمي
ب وكرم یوال روان اول .ئتدي دئدیلرگ

كرم  .لديگ داغبیر یوجھ  گئدیركن قارشی
 ؟سین ي بیلورميداغسن بو  :یتديآصوفیھ 

ا داغبو  :يآیتدكرم  .بیلمم دئدي صوفي
داغي بیر توركي رلر شو یي دئداغانجغر 
لیم دئییب  گئده ازومویمده اویلھ یول سویلھ

نھ  داغالینھ باخالیم آلدي سازي ا
 سویلدي:

 آلدي كرم

 قني ھوادن اوچارسین
ایندیره ییم كونول 

 سني
بوداق بوداق گؤل 

 دالینا
قوندویره ییم كونول 

 سني
یوجھ  االرداغیوجھ 

 

 

 



وندوز گئدیر گئجھ گ
 اولور

گور آیریلیق نئجھ 
 اولور

 آییره ییم كونول سني
 ییمادان آشیرداغیوجھ 

 وطنندن شاشیره ییم
 ربت ائلھ دوشوره ییمغ

 آغالده ییم كونول سني
 یوجھ گالن مدرتلي كر

 یاز بھاري آجي گالن
 یارین حسرت یوجھ قیالن

وغرادیاییم كونول د
 سني
 

دا قالدیرالر داغئجھ گاول  .دئییب كسدي
رتسي گون یوال روان اولوب گئدركن یئنھ ئا

ر كرم بو دیالخاوزرینھ چی داغبیر یوجھ 
كن بیر توركي ییرلر اي دئداغھ سبحان داغ

الیم نھ اخسویلییم دئییب آلدي سازي ب
  :دئدي

 آلدي كرم

یرلر سبحان ئسنھ د
 يداغ

ھئچ دومانین ضایع 
 اولماز

   

 

 



باشي تاملي قار 
 اولمازمي

 آشایدیم سنین بلندین
شَكر آقار تاتلي 

 دیلندن
رایدیم اینجھ وس

 بئلیندن
یاناغیندا گول 

 اولمازمي
سیز داغولوسیزبیر ا

 یوجھ
اوستونوزدن یول 

 آشینجا
کیشی سودیگین 

 162سارنجا
اول بھار یاز 

 اولمازمي
 الر ایلھداغیوجھ  خچی

 بنفشھ سنبوللر بویلھ
وغري دت ئگل كرم ا

 سویلھ
 ون دلي اولمازئگؤزل س

 

وندان یوال روان اولوب بیر ا .دئییب كسدي
 یھ گون احطھ داخیل اولدوالر بیر قھوه

بیر  انیولدي بونالرین یانآخشام ا .گلدیلر

     

 

 

                                                           



سونرا آمان دن  آز احباب گلیب خوش بئش
بیر توركي سویلھ دئدیلر. كرم ه عاشیق بیز

 :نھ دئدي باخالیملدي سازي دخي آ

 آلدي كرم

یارین افكاریندان 
 یارین غمیندن

بیر عجاییب حال  منھ
 اولدي بوگون 

بو درتمي نیم م
 رديبیتی

یاندي جگرجگیم كول 
 اولدي بوگون 

نادي بیر انین قورناد
 لدنئقاریش ت

لیم آیریلیق نھ  چكھ
 گلور الدن

غریب بولبول گیبي 
 یم گولدنآیریال

بولبول گولومدن دور 
 اولدوم بو گون

یا ركرم اید 163اوكسوز
 بن نیلھ ییم

اشیمھ دوستمھ خیر 
 ایلھ ییم

آلیب باشیم دیاردیار 

     

 

 

                                                           



 گئده ییم
الر داغبیلمھ دیگیم 

 یول اولدي بو گؤن
 

كرم  .دي ائشیدنلر آفرین دئدیلردئییب كس
اما  ؟كئچدي کئشیشبو طرفدن بیر  :يآیتد

كرم یوال روان اولوب  .گئتدي ااونالر موش
گلدي كرم  داغگئدركن اونونھ بیر یوجھ 

سین  ي بیلیورميداغسن بو  :يآیتدصوفیھ 
 داغبو  :يآیتدكرم  .صوفي بیلمم دئدي

یرلر اگلن بیر توركي ئي دداغنمرود 
صوفي  .لیم دئدي اویلھ گئده ییم سویلھ
 بوراخمازسین!اش د داغكرم سن ھیچ  :يآیتد
 .لیم یھ گل بیر توركي سویلھ :يآیتدكرم 
نیم سوزوم اولسون آیتدي: بو سفرده مصوفي 

داغین باشینا چیخدیالر. ر والحاصل بونال
یب بیر قیش غاوزولوب قار یحكمت خدا ھوا پ

 .يز اولداوتمیكي اللري آیاقالري ت اولمھ
عجبا قسمت  دي الھي بو قیز منھشالاكرم ب
 آیتدي: من سنھ مي دئییب. صوفي بی دگیل

داغا بیر سویلمسده اویلھ ي شو دم ئمھد
نھ اولدي  زیالمیشتھ گوردنمي حلیم ا گیده

آیتدي: آمان كرم سن صوفي  .ینجھئد
ب وئریب سازي الینھ بیلورسین دئیی

كرم صوفنین  .باشالدي الوارماغای
ب آلدي سازي اییمسنیا دایاناالوارمای

 نھ دئدي: باخالیم

 

 



 

 

 



 

 آلدي كرم

آمان فلك یاندیم سنین 
 الیندن

آز  گولوناریب قبو 
 زار گلور

كجھ قارلي آیتدآه 
 ایكیلیر االرداغ

لیدم كاربان آخبر 
 ایلھ گلور
یبي كوكدن شاھین گ

 ایندیریر دورنا
نھ یایندیررده سینھ س

 قوندیرر
ئویگنھ نامھ ایللر س

 ریرده گون
یارین سیتم سوزي منھ 

 راولورقالی
 درتلي كرم

 ایدربروكماندر
لي خیلي  یاري گورمیھ

 زماندیر
نھار  زایللره یا

 چمندر 164چایر
غمور انیچون بیزه ی

         

 

 

                                                           



 ریایلھ قارگل
 

ین باشندان قیش داغ حكمت خدا .دئییب كسدي
روان اولوب  ر یوالبونال .لديیب ھوا آچیگئد
كي اول  باخدیالر .داخیل اولدوالر اموش

میشالر خر گلینلر ذوقھ چیش قیزالوبھار اولم
و صوفي ش :يآیتد مكر .ذوق صفا ائدیرلر

لیم دئییب  قیزالرا بیر توركي سؤیلیم گئده
 آلدي سازي باخالیم نھ دئدي:

 

 

 

 آلدي كرم

 لر گوللر لدي اللھیآچ
گؤزل گئدیرمیش 

 165سي ااوو
گؤزللر قول قوال 

 وئرمیش
چیخیب گئدیر موش 

 سي ااوو
 اره سو آخیر بویونجق

 مراد چایي گئدیر

اووا=چئورسینھ گوره چوخوردا قالمیش بیر  165
    

 

 

                                                           



 اینجھ
 والنیرگئدیر اینجھد

موش  درگئ اوزار
 سي ااوو
یوجھ  امزدیر شاق
 اغالرد

ز اورمدكونول نھري 
 چاغالر

 كرم اصلي ایچون آغالر
 سياار گئدر موش اووخی
 

داخیل  ابیرده اورادان موش .دئییب كسدي
 ارینگلدیلر یانال یھ اولوب بیر قھوه

گلیب عاشیق بیزه بیر توركي احبابالري 
 :كرم آلدي سازي نھ دئدي ،سویلھ دئییب

 كرم آلدي

لیم  گل اصلیم گئده
 لشن سئیرینھوگ

گول ایچنده ریحان 
 عنبر دور ن ھینس

م وتموشامجنون گیبي د
 اغيبو د

 سئومیشم سني ازلي  
یمدان لي جانئتبو 

 

 



 166اندیمبیردم اوس
 دونمي قارایارمیزي یق

 یاندیم
 ین اودیناھي آغالر عشق

 یاندیم
نارسام ان یاگر م

 نارده قالماز
ولو بیر الدیند ن د

 بیر باده ایچدیم
بھار سئلي گیبي 

 وشدومقایناییب ج
آه  درتلي كرم بوندا

 ایدر آغالر
بوندا  خشي طبیبای

 مي باغالر یاره
قیش  جك دئیھ یازگلھ
 الرداغاولدي 

 مبارك یاز گلیر قاردا
 قالماز

 

 .آفرین دیئدیلر الراوالن دئییب كسدي. آندا
 ؟كئچدیمي کئشیشبو طرفدن بیر  :يآیتدكرم 

بلي كئچدي اما چانلي كلیسایھ گئتدي 

اوسانماق= بئزمک، بیر شئیین اوزانماسیندان  166
 دوالیی گؤزدن دوشمک

منی جاندان اوساندیردی، جفادن یار اوسانمازمی 
   

 

 

                                                           



ي گون بولھ روان اولوب كرم ائرتس .دئدیلر
الر دورناوزونده بیر بولوك كي گوی ا باخدي

آیتدي: صوفي قارداش كرم  .اوچوب گئدیر
 ایلھ آناما باباما الردورنار سازیمي گتی

 سالم گوندریم دئدي: قرباماا او خاصیم

 

 آلدي كرم

گئدركن  دورنا
 ادیناروم

 یاره سالم ایلھ  دورنا
 ھردیندالرین داغقارلي 
 یاره سالم ایلھ دورنا 
 اشھدگئدرارق  دورنا

 اآش االر آشداغقارلي 
 ھم قومھ ھم قارداشھ

 یاره سالم ایلھ دورنا
 167وشنھکگئدر  دورنا

 یئره دوشنھ دوشنھ 
 نھآل سنھ وئریم نشا

 یاره سالم ایلھ  دورنا
 م گلویر آلینددورنا
 یاره سالم ایلھ دورنا

 

   

 

 

                                                           



اوردان یوال روان اولوب چانلي كلیسایھ 
بونالر گزركن كلیسا  .الروداخیل اولد

كرم بیر آز ارمني  .گلدیلرسینا  قاپی
صوفي بیزه  :يآیتدھ ی ري گوروب صوفيقیزال

گیمي چانلي كلیسایھ گئتدي مژده سئودی
ردان اصلي آگلن شو قیزال :ديتیدئدیلر آ

یم دئییب آلدي سازي  خانمي سوال ائده
 باخالیم قیزالرا نھ دئدي:

 آلدي كرم

سنھ قوربان اولوم 
 چانلي كلیسا

ر خان اصلیم قیزال
 كلیسایھ گلدیمي

ر  مراد وئره انوچوغ
 حضرت موال

قیزالر خان اصلیم 
 گوردونمي

بیرده چیچكلره گوكدن 
 یلدیزالرا

م جگریم ورسگبیر ساعت 
 سیزالر

سیزه قوربان اولوم 
 رگلینلر قیزال

خان اصلیم  قیزالر
 گلیسایھ گلدیمي

درتلي درتلي  كرم ایدر
 ل

   
 

 



  168ماربویال
اصلیم بونده دگیل سیز 

 نیلرم
خان اصلیم  قیزالر

 كلیسایھ گلدیمي
 

عاشق نھ : یلرآیتدقیزالر  .دئییب كسدي
 کئشیشو طرفدن ب :يآیتد مكر ؟ایستیرسن
ه بلي كئچدي اما اونالر مزكیر ؟كئچدیمي

روان اولوب  گئتدي. كرم اورادان یوال
 .بیر ایرماق گلدي نونھگئدركن بونالر او

سن بو ایرماغي  :يآیتدكرم صوفیھ 
 :يآیتدكرم  .خیر بیلمم ؟نیس بیلورمي
 ي بو ایرماغا مراد ایرناغي:آیتدصوفیھ 

 

سن مرادساني جملھ 
 يسوالرین باش

كرم ر ده دو دیدم
 قانلي یاشلري
گلین  اسویلسم باشم

 ایشلري
ني غالابقیزارمیشسین 

 نيغالبا
 اوالرسسن مرادسین ھر

ق= اوزرک بیرسویون بویدان بویونا بویالما 168
   

 

 

                                                           



 آوغراسین
مي  اوكسوز سینھ

 داغالرسین
 

لن شو ایرماغا بیر توركي گیرلر ائد
بیزه یول  .لیم دئدي یمده اویلھ گئده سویلھ

آیتدي: بو  نھ كنديوئرسین دئینجھ صوفي 
ر ھئچ یوكسلملھ ایرماق ید مي ليآدام د

آلدي سازي  .مي دئديیول وئریر 169ومھاو
 :الینھ باخالیم نھ سویلدي ایرماغا

 آلدي كرم

لن خبر ئیلن مراد ائیا
 وراییمس
خیب گتمھ دور ائیلنھ آ
 ائیلنھ 

عالمده درتلي ایمیش 
 ییم گوره
ائیلنھ گئدرسین  آخیب

 ائیلنھ 
بیرین بیر اوالغان قود

 گورلرسین
گئدرسن آغلني  خیبآ

 چاغالني
كرم ایدر یوجھ سنھ 

ک= بیرینی یا بیر شئیین یاخشیلیقالرینی  اوومھ 169
  

 

 

                                                           



 ماقدانخچی
ب دوست یولونا خیچی
 قدانامخبا

ین جورین منئچھ 
 چكمكدن
ورگیم قویالني ایاندي 
 قویالني

 

توركویو  تمام ائدینجھ دئییب كسدي كرم 
وردي بونالر ایرماغي د سوا خد ارب

آیتدي: بو صوفي كندي كندینھ  .گئچدیلر
تھي آدام كرمي من بیراخمام زیرا 

دگیلیمیش ایرماق بیلھ حقھ باخیب یول 
 ب یوالیحرمت ائد 170یتوئردي دئیھ كرمھ قا

روان اولوب بیر گون مزكیره داخیل 
دي یئكرم  .یھ گلدي الر. بیر قھوهاولدو

نھ عاشق ساز چاالرالر كندي سازي گیبي دا
م وئریب اوتوروب گلدي الدگیل. كرم بونالر س

 ونرا بونالرعاشیقالر فصلي تمام ائیدي س
ییم  وئره مي سیزه مي سالح ي اوستاالرا آتآیتد

شاعرلر  .منھ وئرین دئدي يشو سازین بیرین
یولداشیم سن بیزدن ساز  ر: باخیالآیتد

ماجا آدام سازي ایسترمي ھر ایسترسین آ
ر دئینجھ شاعرلر یگونولده بیر اسالن یات

بیر پارچا چال اگر اربابي  یركیالآیتد
ین آلتون مگیل ایسن یوزلیم د ایسن وئره

      

 

 

                                                           



 :يآیتدكرم  .ز دئدیلریی ھوئرسن وئرم
ده ایگیدلیکدن دئدینكونول قیرماق 

كرم  .شاعرلردن بیریسي سازي كرم وئردي
سیم ي سازه بیر دوزن وئریب باشالدي تقدخ
ي ر كي كندیلریندیالئتمگھ بونالر باخا

چالدیقالري بیر شئي دگیل اول زمان  
شیق ساز سنین شاعرلردن بیرسي آفرین عا

دیر اما كونول اوزرینھ بیر  مستحق
كرم پك اعال دئییب  .لیمینلیده د توركي

 :آلدي سازي الینھ باخالیم نھ دئدي

 آلدي كرم

ورارسین سعاشیق نھ 
 منیم حالیمي

یاردان آیریاللي سن 
 اولماز كونول

لیالسین آلدیرمیش 
 مجنونھ دوندوم

رقھ بي تاج نجھ خئیگ
 اولور كونول

اح اولور بیردم سی
 قیلنج قوشانور

اولور  171بیردم تراب
 زیره دوشنور

وچكیر خبیردم حقدن قور
 اوتانور

  

 

 

                                                           



دن یوجھ گبیردم ب
 اولور كونول

تر یم گولده بدبیر
 دور شیقارغي قام
ردا الاغچابیردم ب
 دور مشدورولو

بیردم آلتون بیردم 
 دور گوموش

 ابیردم پاسالنورد
 اولور كونول 172تونج

نھایتھ  كرم ایر
 زاآیرلم

عربھ آت یوریلوركونول 
 زایورلم

 كونول بیر سراي
 لمازیرسنیھ سارید

 گوزلي سارمسي گوج
 اولور كونول

 

ر یگنیب پیر اول عاشقال .دئییب كسدي
رحمت فصلي گوزل  ایولداشیم اوستادین

ئییب كرم آیتدین بیر دستان سویلھ سن د
 باخالیم نھ دئدي: يآلدي ساز

 آلدي كرم

قیپ قیرمیزی رنگی اوالن میس قاب  tunçتونج= 172

 

 

 

                                                           



 173كرم كرم بیرسینگھ
 اولدومدوش 

یقین بیلدیم شوسنین 
 ایشیني

ج ایلھ یوتدوم قیلت
 سین کلھكسدیم 

اوستنھ  داغدي ئی
 سردیم لشیني

سینك ویزلدادي اوچدي 
 ھوایھ

یوز  یاغین سوزدوم اوچ
 یھ آلتمیش دوه
دوقسان یوكلتدي 
 قاطره دوققوز

پیشكش ائتدیك قیصریھ 
 دوشني

نگي توتوب میدانا یس
 آتدیالر

 كیسھ آقچا یوز شئب
 ین صاتدیالریاغ

كمكلریندن بیر كوپرو 
 چاتدیالر

بي ائتدین ایكي حسا
 ر یاشینيیدمین 
رانلیقدا اتورم قمن ی
 گلني

لي یم دادنگلیب م

   

 

 

                                                           



 جانمي آالني
درتلي كرم سویلر 

 بویلھ یاالني
دي گوی 174یاخني
  ن آشنيی ھاوسنی

 

دئییب كسدي عاشیقالر بیر اول دئدیلر. کرم 
ی کئچدی بو طرفدن بیر کئشیش کئچدیمی؟ بل

یاسین اوباسینا گئتدیلر. کرم اورادان 
یوال روان اولوب بیر گون یاسین اوباسینا 
گلدیلر. آتالرینی بیر خانا باغالییب بیر 

یھ گلدیلر آخشام اولدی. بونالرین  قھوه
یانالرینا بیر آز احباب گلیب امان عاشیق 
بیزه بیر تورکی دئییب آیتدیلر. کرم دخی 

 لیم نھ دئدی:سازی الینھ آلیب باخا

یاخنی= قورولموش سوغان ایلھ پیشیریلمیش ساده  174
   

 

 

                                                           



 آلدی کرم

آه ائیلدیم کونول 
 سنین الیندن

قالدیم بیر عجایب زار 
 ایچینده

نمھ آغالین نمھ 
 ییم گولھ

غنچھ گولوم قالدی 
 خارین ایچینده

آل یئشیل سونبول 
 باغالمیش داغالر

اونمز گوزوم یاشی 
 دورماییب چاغالر
بھارین سلطانی 
 دورماییب آغالر

دورلو دورلو قوقولرین 
 هایچند

درتلی کرم ایدر وطنیم 
 یوخ ایمسشم

یارادان آیریاللی 
 بوکولدی بئلیم

ھئچ کیمسم یوخ 
 سورامنیم احوالیم

قالدیق ناموس ایلھ 
 عارین ایچینده

 

ال ان  ا ال  ئ ك ا ل ان ا
       

 

 



نھ گئتدیلر  سي كئچدي اما اونالر اوتلق قریھ
یھ  گون داخل اولوب بیر قھوه ركرم بی

ب عاشیق گلدیلر. بونالرا بیرآز احباب گلی
لھ دئدیلر كرم دخي بیزه بیر توركي سوی

نجامي ایب اوزون احمد كي سرسازي الینھ آل
 نقل ایلدي

 آلدي كرم 

 ارانلیق یوالناریمپك ق
 ميویول

سویوق آلدی آلدی 
 آیاغیمی الیمی

وردوم گمن كندیمھ الیق 
 اولومي
ه قارشوگلسین آخریند

 امان ھي
دیم خاوزون احمده چی

 لديوبوز
یازي  اراق آق آلنیما
 یازیلدي

مزاریم غربت ایلھ 
 قازلدي

چاغریرم قادر موالم 
 امان ھي

كرم ایدر عشق قزانین 
 قینادن

آتین  رداب اووه الیاین
ن  نا  ا
   

 

 



 آنالر آغالدین
یم  آغالیھ یانایانا
 ھمان ھي

 

بو طرفدن بیر  :يآیتدكرم  .دئییب كسدي
سینھ  ن قلعھحس بلی کئچدی كئچدیمي کئشیش

بیر  روان اولوب كرم اورادان یوال .ئتديگ
كرم  .رداخیل اولدیال وسونھرپگون چوبان كو

 یر بیر ھكي بو انسان بناسینا بنزمباخدي 
یو رآیتدي: سن بو كوپصوفیھ  کوپرو.عجایب 
كرم  .صوفي بیلمم دئدي ؟سین بیلیرمي

ر اصلیم یبونا چوبان كوپروسو دئیل: يدآیت
نھ یب آلدي سازي الیبورادان كئچدیمي دئی

 نھ دئدي:

 آلدي كرم

بو گون گلدیم باخدیم 
 سنھ

كوپري خان اصلیم 
 نميگوردو

آیرلدیم بیر اصلي 
 یاردان

كوپري خان اصلیمي 
 گوردونمي

بسلمھ ایلھ قورلموش 
 بناسی

 قدرتدن ایمیش یاسی
   

 

 



ی یازیلمیش نارنج
 یازین

بیر چوبان قوموش 
 بناسین

کوپری خان اصلیمی 
 گوردونمی

 

كي كوپرونون اوتھ  بیرده كرم باخدي
ب ایكي یسو ایچ 175باشیندا بیر جیالن

یئنھ  :كرم صوفیھ آیتدي. طرفینھ باخار
مني افكار آلدي دورشو جیالنا بیر خبر 

دوران نھ صورت اویاندا اییم باخالیم  سور
 ب آلدي سازي الینھ دئدي:ر دئیییوسترگ

 آلدي كرم

سنھ بیر سوالیم وار 
 منیم جیالن

بوراالردان  کئشیشاصلي 
 كئچدیمي

 ندوشوب آرخاسنیا
 اولموشام روان

چوبان كوپروسوندن بیر 
 سوایچیدیمي

 

 آلدي جیالن

    

 

 

                                                           



دینلھ سن منده بو 
 افغاني

اصلي آتاسیال دوشمشلر 
 یوال

بیر سحر وقتینده 
 گوردوم من اونو

اباسي ب انییان
 ده بیلھکئشیش

 

 آلدي كرم 

ملول ملول بویئرلرده 
 نادوربس

تم داشین بوسینمھ یس
 اورورسن

 ادیر بوند زماننھ 
 دورسون

ائشیت سوزوم كونولون 
 خوش اوال

 

 آلدي جیالن 

یوجھ خلق ائتمیش موال 
 بیزي
یھ قاتمیشالر  گئجھ

 وندوزيگ
رومدا قالماق  ارض

  

 

 



زوم كونول ائشیت سؤ
 اوال خوش
 

 آلدي كرم

درتلي كرم ایدیر 
 دینلھ فضلني

عجم شاھي دیرلر منیم 
 اصلي

ارض رومدا بولورمیم 
 اصلیمي
آلیب  کئشیشیوخسا 

 قاچدیمي
 

 

 

 آلدي جیالن

بو قدر یاالنیم 
 سویلدیم سنھ

مرادیني وئرسون حضرت 
 موال

ارض روما گئتدي  کئشیش
 اما

اوندان اوتھ سني 
 بیلمزم ھلھ

 

 

 



كرم جیالندان بو خبري  هكسدي. ایشددئییب 
 .سینھ داخیل اولدوالر دوغري حسن قلعھآلیب 

ر بو شھر بیر ندا سوال ائیلدیلر مگاو
یندن بیري من آدامالر واریدي ایچریلر
سي دخي یبیر یدکئشیش فالت بیلمم. دئ

بلكھ  آیتدي: بھ آدام شو عاشیقي آزارلما
حق عاشیقي دیر زیرا انكساره بادي 

 بو آدام حق عاشیقياولوروز دئدي چونكي 
دیر دیرسن شیمدي اونو من تجربھ ائتدیم 
دئییب بیر ساغ آدامي تاوبتھ قویوب 

والي الیاراق مصالیھ قودیلر. كرم بو احآغ
صوفي قارداش گتیر  :يآیتدیھ  گوروب صوفي

شو منیم سازیمي زیرا بیزي امتحان 
ازي الینھ باخالیم جكلر دئییب آلدي س ائده

 سویلدي: ھقارشي نسینھ  اونالرین حیلھ

 آلدي كرم

ئدیر اولموش بو گ
 یئرلردن

 ررلر درتلي درتليیگت
ترك ائتمیش قوم 

 قارداش
 دوالشیرالر درتلي درتلي
 بیز گئدركن یولمیزدا
 خطا گلدي دیلیمیزده

 زهوبیر جنازه اونوم
 لر درتلي درتليگتیری

ش ق  ك ائت ت
 

 

 



 آخمیش گؤزوندن یاشي
ر بونده بونون ندی
 ایشي

سویلمیشلر درتلي 
 درتلي

 كیمي آغالر كیمي گولر
 والركیمي ساققالین ی

 كیمیسي گؤزیاشین سیلر
 آغالشیرالر درتلي درتلي
 كرم دده دئیر گزرلر

 شیمدي تابوتون دوزرلر
 گئدیر قبریني قزارلر

 آغلشورلر درتلي درتلي
 

یلر: ر كرمھ آیتدبیرده بونال .دئییب كسدي
یلدیر ق يعاشیق گل شو جنازه نمازین

 یم اما اولواكرم دخي قیلدیر .دئدیلر
اونالر مي دئدي.  نیتینھ مي دیري تینھنی
 ییردیلر كي جانیم ھئچ جنازه نمازي ددئ

نیت  كرم دخي .نیتینھ قیلینورمي دئدیلر
و نمازي نمازه دورد یھ دئ ائیلدیك جنازه

نھ یس  تكمیل ائدینجھ بیریسي كرمین انسھ
گؤزلریدن  آیتدي كي كرمینلھ عشق یبیر س

كرم نھ وورسون دئدیكده بونالر  .ديآتش چیخ
ساغ آدامین نمازي قیلینورمي  :یلرآیتد

یدلر. باخدیالر كي دئییب تابوتي آچي وئرد
بونالر بو  .كي آدام موتي اولموش ادتابوت

      

 

 



میز دیر  دیلدیلر كرم نھ یاپاییم گناه
اونالردا   .ل آیلديي سواکئشیشدیوانلردن 

لیم دئدیلر  توركي سویلھ خبر وئره بیزه
لر  ھكرم دخي آلدي سازي الینھ باخالیم ن

 سویلدي:

 آلدي كرم

یتدیمي اوال ارضرومین 
 سنبلي

اوال شام  سولیدمي
 سي الینین اللھ

گؤزلریمھ خیال خیال 
 گؤرونور

سوددیگیمین قاشالرینین 
 سي قاره

بحري گیبي عمانلرده 
 یوزدیگیم

 اكیمي آیاقالرد 176رابت
 دوردوغوم

سازیمي الیمھ آلیب 
 گزدیگیم
لدگیلم وس یوخ یوخ

 عشقین بالسي
یر فیدانیم ئد كرم

 دینلمك ایسترم
یوكوم جواھر در 

   

 

 

                                                           



 تاتماق ایسترم
 اگئتمکمالیچوریلوب س

 استرم
ر بلمدمگھ نھ گلی

 سي سایي
 

دئییب كسدي آفرین عاشق سنین آرادیغین 
كرم اوردان  .رارضرومھ گئتدي دئدیل کئشیش

ارینھ گلدیلر. پیك ادامیوال روان اولوب خ
ر كرم اصلي رالاوندا قیزالر اثواب یقی

یي قیزالرا وئریب آمان  خانین وئردیگي چوره
ویرینیر  نیي منھ ییقایی باجیالر شو چوره

وب ا سوخیي آلیب سوی ر دخي چورهقیزال .دئدي
ر بونھ باجیال :يآیتدكرمھ وئردیلر كرم 

تدي: بیزه بیر توركي سویلرسین آی قیزالر
جھ آل گئت  ین بویلھمزس سویلھر اگ زیریقا

 كرم آلدي سازي باخالیم نھ دئدي: .دئدیلر

 آلدي كرم

 مینین دردیم میئنھ 
 اولدي

نھ یاپالیم یاغلیق 
 سني

 آخردیرده یولوم درمان
 مرھم آیدم یاغلیق سني
 بویاغلیغي یاراشلمیش

 شیاطرافلي نقشلھ م
    

 

 



 یم یاغلیق سني دهنھ ائ
كرم دده ھر دیر ھر 

 گئجھ
دردیم سنین اولدي 

 گندیكجھ
 یر گوزل گورنجھبنرده 

 ییم یاغلیق سني گوستره
 

ب یي یقایی قیزالر چورهدئییب كسدي بیرده 
نین بیر  ر: بوچورهیالآیتدكرمھ وئردیكده 

كیمدن  :يآیتدكرم  .ائشیده بیزده واردیلر
كئچدي  کئشیشبیر  :ریالیتدآ قیزالرآلدینیز 

رم یوال روان اولوب ك .دي دئدیلرونالر ساتا
لي داغینا چیخدیلر حكمت خدا  گئدیركن اللھ

گوزي -گوز كی وزلویوب بیر قیش اولديھوا پ
الھي یاربي بیر  :يآیتد اولدي. كرم مزگور

گلدي عجب  امیقاچ كره بو فالكین منیم باش
سازي  بو قیز منھ قسمت دگیلمي دئییب آلدي

 باخالیم نھ دئدي:

 آلدي كرم

دلي كونول قالخدي 
 فرار ائیلدي

وارامازسین كرم 
 دور گئري دون قیش

یاغمور یاغیر ایندي 
 نئجھ یاش اولر

   

 

 



 اولور قیش الور
ھوا بویلھ قالماز 

 یئنھ خوش اولور
وارامازسین كرم 

 قیشدور گئري دون 
قیش گلمدن ایام  گئدر
 یازي

دونر لستانھ وگ
 داغالرین یازي

نھ اولورسنھ آغالتما 
 بیزي
 مازسین كرم قیشروا
 ر گئري دونید

كرم یاندي اصلي 
 خاندان الیندن

 مازسین كرم قیشراوا
 ر گئري دونید
 

ئتدیكجھ بوزالییب گاما ھوا  .دئییب كسدي
دي. بونالر داغدا نوح طوفاني اولماغا باشال

لرین ووروب اوچ گون اوچ  بیر قایا آزوقھ
باخدي كي ھوانین  جھ قالدیالر. كرمگئ

آچیالجاغي یوخ گئتدیكجھ قیش زیاده اولور 
ییم آخر نفسده  مھ نیاز ائده باري ربي

ن دئییب آلدي سازي یسادن آیرم ایمان گلمھ
 باخالیم نھ دئدي:

 

 

 



 

 آلدي كرم

لي داغیندا یولوم  اللھ
 تدیمیآز

م غني موالم یچاغیرا
 مان ھيآ

بیر یانیمدا 
 ررپَ قار سَ یاغاریاغمور 

بیر یانیمدا دومان 
 باغالردومان ھي

ایگیلر داغالرین باشي 
 ایگیلر

دردیم آرتاریاره لریم 
 یكیلر

ؤرمز قوالقاریم گگؤزوم 
 177چیتلر

قادر موالم منیم حالیم 
 یامان ھي

قوردالر قوشالر 
 یغیلیرسا باشیما

باخماز گؤزدن آخان 
 قانلي یاشیمھ

غربت ائلده بیر حال 
 لسھ باشیماگ

چیتالماق= چینالماق،قوالقین ایچیندن گلن سس،  177
 

 

 

                                                           



ي دونمر چرخ فلك دوغر
 امان ھي

عاشیق اولدور كندي 
 كندیني قیناتھ

یگید اولدور سري ا
 میداندا اویناده

كرم ایدرو اولوم 
 حقدور دینادا

آخرینده قارشو گلسون 
 ایمان ھي

 

كن بیرده كرم بویلھ سویلر .كسدي بدئیی
ساققالي  بیر آواز گلیب باخدیكي بیر آق

  ھبسیندان چیخیب گلدي  قاپي ادوریش مغار
 .دور دئدي ینیز نھ آدام بویلھ فریادیھي 

بابا قیشا توتولدوق اوچ گون  :كرم آیتدي
اوچ گئجھ دور بورادا قالدوق دئینجھ 

یم  گلنیز سیزي گوتوره :يآیتددرویش 
صوفي بو ذات غالبا خضر  :يآیتدكرم  ی.دئید

علیھ السالم دور شو دوریشھ بیر توركي 
م نھ یم دئییب آدلي سازي باخالی سویلھ
 دئدي:

 آلدي كرم

قادر موالم بودوسندن 
 دیلگیم

سان وبیر یولدا قویم
   

 

 



اگر خضر ایسن گل توت 
 الیمدن

مرادینھ ایردیره سن 
 دوش گوني 

آل یشیلھ بویامیش 
 دونومي

حقھ دوغري چویرمیشم 
 یونمي

وعده تمام اولسون گل 
 آل جانیمي

فلك سنھ مینت ائتدیم 
 بئش گوني

د كرم ایدر خطا گلی
 دیلیمھ

چوخ سوروشدوم چاره 
 یوخدور اولومھ

كیمھ ندا ائتمیش گلمز 
 یانیما

گنجیلیكده گؤرمدیم 
 خوش گوني

 

ول آتلي خضر ایمیش كرم ر اگم .دئییب كسدي
یھ آرخاسینا آلیب گؤزلرینیزي  ایلھ صوفي

بونالر گؤزلریني یوموب  .یومون دئدي
 اد رومرضوروب اوبودولتلو آتھ بیر قمچي 

ب آچ گؤزیني یریائوینھ گتبیر قوناق 
الرین آرخاسیندان ائندیلر دوریش نبو .دئدي

       

 

 



بونالر قاپوني آچیب  .اولدي رّ یدئییب س
ایچري گیردیلر باخدیالر كي خانھ صاحبیندن 

سي خستھ دخي خستھ اولدي صوفي بونالري  جملھ
 كرمین سببینھ خانھ .باخیب یئمك یاپیردي

بونالر اوچ دورت  .ایچر اولدي-یر ئصاحبي ی
گون یاتدیالر بیر گون خانھ صاحبي اییي 

ر كرم الواولوب او بیرلري دخي اییي اولد
دخي اییي اولوب بیر گون خانھ صاحبي ایلھ 

نین  گر بو قھوهیھ گلدیلر م گزركن بیر قھوه
دیرلردي. قھوه  صاحبي چالیق پاشا

نا بیرآز را بونالرین یانینوایچلدیكدن س
دن سونرا عاشق بیزه  احباب گلیب خوش بئش

كرم  .ئییب نیاز ائتدیلردتوركي سویلھ 
 دخي سازي آلیب نھ دئدي:

 آلدي كرم

مروم غربت ویازیق ع
 مئچیردیائلده ك

یوخ  نگحسنجا لیم بی
 بیلدیرن یوخ

گئتدي فرصت الده ایكن 
 قاچیردیم

غریب قالدیم گولدورن 
 یوخ گولن یوخ

نازلي  الیمدن الیردین
 سویومي

دیم من  ھترك ائیل
 تاآآنا 

    
 

 



 ائتدیم سینمي
خنجر آلیب دلدیرن یوخ 

 دلن یوخ
صوفي سیلي اكلدیمي 

 قارلي داغالرین
آچلدي مورسنیلي 

 باغالرین 
من كرمم آه چكرم 

 آغالریم
گؤزوم یاشین بیلدیرن 

 یوخ سیلین یوخ
 

 

 

 



 

 

 



 ،رالتدیآییارانالر تحسین  .دئییب كسدي
دي: ب كرمھ آیتیایت حظ ائدغچالیق پاشا 

كرم  .یم كل سنھ كندیمھ اورتاق ائده
دام ایسن آ ریبیر گون ب بابا بیز :يآیتد

ه ییز او بیر گون ر یارین نردبیلییم ک
رم قھوه قارشوسوندا بیر ده گون دولي ک

صوفي  .بوني گورونجھ آغالماغا باشالدي
شو  :يآیتدكرم  ؟نئچون آغالرسین :يآیتد

نا وقوناقدا اصلي خانھ دوگون ائدرلر ا
 بلكھ او  دگیل :يآیتدصوفي  .آغالریم دئدي

آلیب  ب سازيیی ھم ھكرم سوز دینل .دیر
ب ایچریھ یردوگون ائوینھ گلدي سالم وئ

گیردي دوگون خلقي علیكم السالم دئییب یئر 
كرم دخي اوتوروب طعام  .گوستردیلر

 .یلریئدیكدن سونرا بیر توركي نیاز ائتد
 كرم دخي سازي آلیب باخالیم نھ دئدي:

 كرم یدآل

ن اسئودیگیم جمالنید
 اوتوري

فلك مني سئودایھ  
 سالدي
ن اوزونون خالداماه 

 اوتوري
فلك مني سئودایھ  

 سالدي
 ب نظر ائتديیگلدي گئچ

زا  ان  ن  ش
 

 

 



 چرخ فلك بیریگھ دونمز
 فلك مني غربتھ سالدي

للیك سنھ  بوگوزه
 قالماز

 قاشي قلم گؤزي الماس
ھ ینیئنھ گلدي ازل

 قالماز
 فلك مني فریاده سالدي

 آغالر بدرتلي كرم دئی
شیرین گونلوم گولمز 

 آغالر
 يآیتدخداسي نھ گؤزل 

 فلك مني غربتھ سالدي
 

اوندا اوالنالر  .رم آغالماغا باشالديکبیرده 
ر آغاال :يآیتدنئچون آغالرسین دئدیلر صوفي 

ردیر آدینھ اصلي بونون بیر سئودیگي وا
خان دئیرلر بو دوگوني اونون دوگونو ظن 

اونالر  .ائتدي اونون ایچون آغالر دئدي
: خیر یولداشیم بیر قومشونون یالرآیتد
كرم اورادان شھرین  .دور ني دوگونقیزی

 .ركن اونونھ بیر حامام گلدي ایچین گزه
كرم حامامین اونونھ گلیب باخدي كي بیر 

 .خمیشالر گئدیرلرآز عورتلر حمامدان چی
یكي اصلي خان دخي برابر كرمین كرم باخد

كرم باشالدي  .اصلي خانا راست گلیب گؤی
باخ منیم سودیگیم  :يآیتدصوفیھ  .آغالماغا

      

 

 



باخالیم حمامین اونونده عورتلره نھ 
 سویلدي:

 آلدي كرم

النا چیخدي لاسالنا لاس
 دان حامام

ئدین یاوري ھي آغالر گ
 منیم دیر

اوگوت آلمیش آتادان 
 آنادان

ھي آغاالر گئدین یاوري 
 منیم دیر

مینم اولسون سني 
 ھکوئرمم فل

باشین ایچون مني 
 سالما دیلگھ

دیر  اصلي حوریمیش
 ر ملگھ بنزه

ھي آغاالر گئدن یاوري 
 منیم دیر

گاه آغالدیر مني گاه 
 گولدورور

گاھي یئرده گوزلیگین 
 بیلدیریر
رم درت مین كرم اید

 اولدورور
ھي آغاالر گئدن یاوري 

 ن 
 

 

 



بیرده اصلي خان باخدیكي كرم  .دئییب كسدي
ب یلیدان آیرقیزالرھمان  .توركي سویلور

بو خبري  کئشیشدوغري باباسینا خبر وئریب 
ایشیدنجھ اوردان آتالرینا مینیب یوال روان 

 خديكرم توركویو تكمیل ائدیب با .اولدوالر
غالماغا آھمان  .ان یوخدوركي اصلي خ

الحاصیل صوفي ایلھ گئري دونوب  .باشالدي
احبابالر جانیم برادر  .قھویھ گلدیلر

ه كي حال بیزه نقل ائلھ دور بو سند ھن
یم دئییب آلدي  دئدیلر. كرم دخي نقل ائده

 سازي باخالیم نھ دئدي:

 آلدي كرم

الرا اصلیم گئتدي یایال
 دایاندي

منیم بوردادا 
 نھ دیرسینقالمیشان 

ایكي دینلي ھر جاننین 
 الیندن

سارارودبھ سولمیشان 
 نھ دیرسین

بایرام كلیسھ 
 خنایاپسام دستیمھ

سالم وئرسم یارانیما 
 دوستوما

خستھ اولسان اصلي 
 گلمز اوستومھ

ش  ل ق ق ا
  

 

 



مجنون لیال ایچون چكدي 
 جفایي

غربي شاه سنملھ صوردي 
 صفایي

 ارایوبده بولدوم من
 بیوفایي

ارایوبدوه بولیشمھ نھ 
 دیرسین

یم گل من كرمم كرم
 بیلدیردیم

دوستومي آغالدوب 
 دوشمنیم گولدوردوم
اوزون بویلي خان 

 یردیمآلاصلیمي 
عارسیز عارسیز 

 گولوشمھ نھ دیرسن
 

اونالر  .یئنھ باشالدي آغالماغا .دئییب كسدي
 :يآیتدصوفي  ؟ن آغالرسینیچئن :یلرآیتد

بیر سئودیگي واریدي  الر بو عاشقیناآغ
اصلي خان دئرلردي باباسي آلیب  اآدین

قاچدي بیزده آردینا دوشدوك بوگون حمامین 
یئنھ آراماغا باشالدیق اونونده گوردوك 

نالر دخي او .آغالدیغین اصلي بودردیدي
 ده بیر آراماغا باشالدیالر بیر محلھبرابر 
قالر بونالر نھ جور چوقالر اوینارالوآز چوج
بونالر بیر کئشیش  ؟ز دئدیلرگزرسینی
      

 

 



 178ك مومچوالر بیزه بورادا راحت یوخ دئیره
 .سیندن یایالرا دوغرو گئتدي دئدیلر محلھ

ز منھ ون دوستلوغیرا سیزاحبابال كرم دخي
دئییب اورادان  آلالھا اسمارالدیقچوخدور 

 .یوال روان اولوب گئدركن یول اوچ اولدي
ا صوفي باشالدي آغالماغب یبونالر یولي شاشر

شیمدي یولون  .يآیتدآغالما كرم  .يآیتد
تملي دئییب آلدي سازي نھ ئگ 179سینھ یغنق

 دئدي:

 

 

 آلدي كرم

ارضروم دان چیخدوم 
 اوچ اولدي یولوم
 انیس من بویولون قنغي

 ییم گئده
چاغیرام گئجھ گوندور 

 یارادان
 انیس من بویولون قنغي

 ییم گئده
سن قالدیرمیش  اوپھ

 وزوندنا داغین

 مومچو= شمع ساتان موم= شمع 178

      

C    

 

 

                                                           



مدیم یاناغیندان  اوپھ
 وزوندنا

اصلیم گئتدي بوالمادیم 
 ایزیندن

 انیس من بویولون قنغي
 یمی گئده

ایلین بھارده 
 آتالرچیخارآرپایا

خوش ایگیدلر كندین 
 یھ چكر خرقھ

بیلمم شرقھ گئتدي 
 بیلمم غربھ

 انیس من بویولون قنغي
 میی گئده

 صوفي قارداش نئجھ
 میز یاولور حال

یر بیزم د  اصفھان شھري
 میز شھري

بولبول گیبي محزون 
 میز قالدي دیلي

 انیس من بویولون قنغي
 یمی گئده
دیم ادور بولم كرم

 بیلمم ھردینھ
اصلیم گئتدي 

 رینھیئامادیم نقو
ھي آغالرام 

 بیریاورونون دردینھ
    

 

 



 میی گئده
 

ي سوال کئشیشبیرده كرم  .دئییب كسدي
 .اونالردا ساریلره گئتدي دئدیلر .يائتد

كرم یوال روان اولوب بیر گون ساریلره 
ندا یئنھ سوردوي او رداخیل اولدویال

كرم  .شقاده گئتدي دئدیلرآ انالریداو
 ینھگبئدركن بوتلر كیمي گیوالروان اولوب 

صوفي بوراسني  :يآیتدكرم  .اوغرادیالر
م كر .صوفي بیلمم دئدي ؟بیلیرمیسین

رلر نوح علیھ یدئ بئلي گي ابورای :يآیتد
گئدركن ي دئییب آیتد االسالم بورای

 180فااق گوردوكي یول اوزرنده بیر قوري
فانین اي باخ شو قفصو :يآیتدكرم  .رییان

بوردا، ن بري اد نھ زمان احالینھ عجب بوند
دي اگلن بیر  مي بودا بیزیم گیبي یئر ایچره

آلدي سازي  ییم باخالیم دئییب توركي سویلھ
 لینھ باخالیم نھ دئدي:ا

 آلدي كرم

بیر سوالیم وار خبر 
 وئر منھ

سنده بودنیادا واردي 
 قافا

ن اجوانلیمد

سی،قوروموش آدام باشی،  قوروقافا= اولو کللھ 180
 

 

 

                                                           



 ن نھ ائدیناانسانلیقد
یوه لردن ئم درلو

 قافان ییئرمید
 

 

 قافاآلدي 

اغچا من گلدیم خاص ب
 تردیمیب دا

لقمان ایدیم عالملرین 
 یئرینھ 

ل یاشادیم آلتمیش ای
 اتورامیوز ایل ی

درتلي آخریتیم وار 
 معمور كرم

 

 آلدي كرم 

دینلھ ایندي گلن كئچن 
 حالیمي

بیر زمان بنده دنیاده 
 وارایدم

بیر شاه ایدین منده 
 كندي باشیما

بونجا غربلره 
 یادیگارییدم

 

 

 



 آلدي كرم

شودونیادا سنده  قافا
 دین مردمي

چون بیر ای مالي یناود
 دین  آچ قوردمي

بیر  اون بئش یاشندا
 دین يمگیدیا

یوخسا آق ساقالي 
 دین ميپیر
 

 قافاآلدي 

بیلمزیدیم من ملك 
 حسابین

دوشونمزدیم ھئچ آخیرت 
 عذابین

عاقبت نوش ائتدیم اجل 
 نیبشرا

مده غایت گومن اولدو
 اختیاریدیم

 

 

 

 آلدي كرم

    
 

 

 



چون ای دونیا مالي
 قارا یاسمیدین 

یئدیرمز ایچیرمز 
 نامردیدین

سي میدانیده  فرهس
 ارمیدین

 

 قافاآلدي 

نیردیم من  دائم گووه
 شانیما

اجل آخر قصد ایلھ دي 
 اجانیم
قونوق ائل  ابونج

 انانیم 181سورناردي
ایشتھ من بویلھ 

 نامردي ایدم
 

 آلدي كرم

ه زارین آدرتلي كرم 
 اریورسن

جملھ مشكل ایشلرین 
 بتورتیسن

 بیروبوندهنھ زماندین 

سونماق= بیر بویوگون یا بیر نزاکت اوالراق بیر  181
  

 

 

                                                           



 یاتورسن
 ماولمبودونیاده 
 قافادیرمیدن 

 

بیرده صوفي غایت تعجب ائدیب مولي قوري 
گلني خبر  انیوئریب باش 182سانیل ایقافا

كرم دخي یولجي  .وئردي دئییب فیكره واردي
یولوندا گرك دئییب یوال روان اولوب 

كي بیر قیز  كرم باخدي. شقاده گلدیلرآ
ررلر، كرم یتگب یینرمب آتا یگلین ائد

چون آغالرسین ھ اینصوفي  .باشالدي آغالماغا
كرم اصلي خاني گلین ائتمیشلر اونا 

 .دیر دئدي آغالیرام دئدیكده صوفي او دگیل
آیتدي: من بیلمزمییم بیرده صوفي كرم 
دیر، دئدي بگلر  ب بو نوگلین كیمواری
ینجھ ئقیزینین د 183بیر توركان :ریالآیتد

 ؟كئچدیمي کئشیشبورادان بیر  :يآیتدصوفي 
ه دگلدیر آشاغیدا اونالردا بوراسي جاد

یھ  كي جاده كرم آشاغیدا .سوروین دئدي
چدي ئبلي ك .واروب اوندا سوال ائتدیلر

بونالر  .تدي دئدیلرئاما اونالر اربیده گ
 انداویوال روان اولوب اربیده گلییب كرم 

ب اونالرده بلي كئچدي اما یدخي سوال ائد
اونالر آنكارایا گئتدي دئدیلر دئینجھ 

 لیسان= (ع) دیل 182

     

 

 

                                                           



ان اولوب قارشوسنونا بیر اورادان یوال رو
بیر  اندییان داغ گلیب اتگینده بیر كوي و

قیزین بیریسي مزارین  .مزارستان وار ایدي
نا واروب یكرم یان .باشندا آغلیوردي

ني سوراییم یشو قیزین حال :يآیتدصوفیھ 
 دئییب آلدي سازي نھ دئدي:

 آلدي كرم

قاشالرین محرابي 
 گوزلرین آغي

آھو گوزلوم نھ 
 مزاري دونرسین

عاشیقي بند ائدر 
 184ن توزاغيزلفو

آھو گوزلوم نھ 
 دونرسین مزاري

 

 

 

 آلدي قیز

عاشق نھ سورارسین 
 منیم حالیمي

بار عشقینھ دوالنورام 

توزاق= قوش یا حئیوانالری توتماق ایچین قوروالن  184
  

 

 

                                                           



 مزاري
انیرام بویلھ یمن 

 فرقت اودونا
یار عشقینھ دوالنیرام 

 مزاري
 

 آلدي كرم

لري گئیمیشسین  قاره
 ینشاب رود ایاسد

دور  قدرتدن چكمیش قاره
 قاشین

بیلمم بابانمي دور 
 سا قارداشینخیو

آھو گوزلوم نھ 
 دونرسین مزاري

 

 دي قیزآل

 الر گئیمیشم یاسد قاره
 باشیم رود

قدرتدن چكیلمیش قاره 
 مدور قاشی

نھ بابام اؤلموشدور 
 نھ قارداشیم

یارعشقینھ دوالنیرام 
 مزاري

 

 

 



 

 

 آلدي كرم

دیم دونیایھ  گؤلمھ
 لي گلیدم گلھ

آغلیوراینھ چشمیم 
 لي یاشین سیلھ

قاچ ییل اولدي سنین 
 لي یارین اولھ

آھو گؤزلوم نھ دونوسن 
 مزاري

 

 آلدي قیز 

م اب آغالرین یانم
 یاسین نھ اولدي

ا چشمیم قان یبدآغال
 ولديایلھ د

لي یئدي  سئودیگیم  اوال
 یل اولديا

یار عشقینھ دوالنورم 
 مزاري

 

 آلدي كرم

   
 

 

 



 186میش اوره 185مام
 اپراغی قوروموشی

 ایسویل اولدایئدي 
 شیمدي چورمیش

آھو گؤزلوم نھ 
 دونرسین مزاري

 

 آلدي قیز

الیمدن اللربیردم گول 
 یوزلي یاري

ورگمین غمي اآرتدي 
 فكاريا

م سونمز اسانھ یاپ
 عشقین ناري

یار عشقینھ دوالنورام 
 مزاري

 

 آلدي كرم

یوري ھي قاشي گؤزي 
 حرامي

وره گئجھ قوتدیم درد ا
 المي

مام= آنالم وئریلمدی اما منجھ چام اولمالی  185
 دیر. ھمیشھ جوان آغاجی،چام اغاجی

      

 

 

                                                           



خان اصلیمدن 
 بترائتیدن كرمي
آھو گؤزلوم نھ 
 دونرسین مزاري

 

 آلدي قیز

بو  اتمگل یئتیر آغال
 سرونازي

گیمھ قویدون آتش  اوره
 گؤزي

ییم   آچین مزاریني گوره
 ياوز

رام ییار عشقینھ دوالن
 مزاري

 

كي  اگي مزارد غالديآكرم  .كسدي دئییب
یھ  كرم بیر قھوه .دیر سي ليقیزین نشان

 انالردودي ا ھیلئي سوال ایشکئش گلیب
 كرم ده یوال .بورادان عیاشھ گلدي دیدیلر

ب وروان گئدركن بیر ویرانھ شھره گور
یھ گئتمیش  رین نرهالآدامصوفیھ بو شھرین 

لن بیر خبر سوراییم دئیھ آلدي سازي نھ گا
 دئدي:

 

 آلد ك

 

 



سیاح اولوب شو عالمي  
 گزركن

راست گلدیم بیر 
 ااشیندوایرانین 

 م ویران نھ زماندئدی
 سین دیر بري

جك  نھ گلمیش نھ گلھ
 اوارباشین

 

 آلدي ویران

حضرت نوح زماندن 
 یمیبر

 گلدي لر امر حقلھ نھ
 باشیما

ییم  باشیما گلني سویلھ
 سنھ

نیم ھلھ بیر كز اوتورم
 اقارشوم

 

 آلدي كرم

ر دردینھ درد عاشیقال
 تارمیسیناق

چوره یانیني آرار 
 یندورارمیس

ن سدن بر میقد تا
 

 

 



دي سنین خفلك نئجھ قا
 اباشین

 

 آلدي ویران

ن انوح پیغمیر زمانیند
 وردومد

امر حقدن گلدي یاتدیم 
 اویوردوم

ایسمم بللوگنیم بیر 
 وي ایدیمکمعمور 

لي دادفلك آغو قاتدي 
 اآشیم

 

 

 

 آلدي كرم

كیم ایشتسھ سنین اه 
 زاریني

ول ترك ائدر اولنجھ ا
 دم وارین

 چون خراب اولديھ ایب
 ارین187رچارشیال

وئریش -الیشچارشو= چارشی= توکانالری اوالن  187
 

 

 

                                                           



اول  188عقل ارمز
 خدانین ایشینھ

 

 آلدي ویران

آلتمش یوز  اوچ
 ارديلریم آخ چشمھ

گوزلریم سئیره نگاھا 
 اردي  چیخ

دوه  وزی ھر خانمھ اوچ
 اینردي

ئرنده خان ی ینمزسینب
 داشما

 

 آلدي ویران

یدلریم وار گیا چوخ
 ندهمایدي شو

 كميالردي اسازچ كمي
 گونده    

دیم ویر یدگیا ابونج
 و ویراندهبن م
ن ویرانیم گیرمش س

 ایدي دوشمھ
 

ارمک= ائریشمک، قوووشماق ارمز= یئتمیشمز،  188
 

 

 

                                                           



روان اولوب  نھ یوالئكرم ی .كسدي دئییب
سوال  اندوا .رالوبیر گون عیاشھ داخل اولد

 اكرم یولد. یھ گتدي دئدیلر ب ریلھیدئا
ز آلن بیر گصوفیھ ا گلیبگیركن یایالیھ 

كرم  .راوتوردیال دئییبلیم  دینلنھ
نھ  :يتدآیصوفي  .ديمگھ باشالوندوش

ودیكیم ئس ر هدیر گز یلا ادوشنورسین بونج
سمت دگیلمي یقمنھ م عجب بو قیز یدامبوال

 آلدي سازي نھ دئدي: دئییب

 آلدي كرم

ي ئرم اینلھ سنھ دئید
 یااساري ق

نیم اصلیم بوراالردان م
 چدیميئگ

بنزرمي  مبارك جمالي 
 اآی
نیم اصلیم بورالردن م

 كئچدیمي
 

 آلدي قیا

گل  یم ل سنھ سویلھگ
 عاشق بري

ن اسنین اصلین بوند
 گلدیده گئتدي

 بئلھ آلمیشدي یانجا
 

 

 



 اسدییمھ بروزآیاغین ا
 گئتدي

 

 آلدي كرم 

سنھ سویلیرمن آي  خبا
 شھئم اقار

دن چكلمیش  قلمي قدرت
 قاشھ

اشي بلیرمیسن داغي د
 بنفشھ

ردن نیم اصلیم بوراالم
 چدیميئك
 

 آلدي مشھ

زمي ایانموكده دایبواو
 بورمھ

 190میبونالد 189زینیسآن
 دوشد اولمھ

ھ چبي قنگیگونش قوندي 
 مھوولگ

ندن بردال ماصلي 

 آنسیزین= بیردن بیره،بیر آندا 189

لنمک، روحی  بونالماق= حالی دیشیب خستھ 190
    

 

 

                                                           



 كسدیده گئتدي
 

 آلدي كرم

بي دائم گیآب حیات 
 ارسینخآ

خلقین جمالینھ نظره 
 ائدرسین

ب آخی اوالند اوالند
 گئدرسین

ن اردنیم اصلیم بوراالم
 چدیميئك
 

 آلدي ایرماق

كرم چكھ آتین ھمیشھ 
 یاشین

 ش ھمیلمآبیلمھ 
 تاسینآناسین آ

ردي وولددھم ایچدي ھم 
 باسین هریق

ب ینمی ارینآتال
 تديگئدیده خچی
 

كرم یوال روان اولوب  هردیب .كسدي دئییب
ر كي دیالخبا .قیزیل ایرماغا گلدیلر

 

 



ن اد191 اوسانش وپورموبي كیرماق قان گیا
ي صوفي سن آیتدر كرم یپاااوچان قوشي ق

 ایرناغي بیلورمسین بونا قیزیل ایرماق
ایرماق ویردي سالمتلھ  هرلر بیردیدئ
ان د نایھ گلدیلر آخشام اودیغ ب دیلھئچیك

 آدام 192ي بیر ترسبیر خانا گلدیلر خانچ
دي خاني اري ایچرویھ آلمایدي بونال

بیر قھوه  گئتدي بونالرداب یایقاپ
خان  گلیبن ارنددیقالامرسا بوالآرادیال

سي قیریب ایچرویھ گیردیلر قیش  اپیق
ر بیرآز قالاج ان دونادن سویوغاندوغاولدو

یي یخیب  ر ھمان قھوهنالاودون یوقكھ یاخسی
ب ایرتسي ر اول گئجھ اورادا یاتیدیالباخ

دخي  ري سوال ائتدیلر اونالکئشیشگون 
 ھ سیواسداتدیلر بلكدققوزیازویا گئ

روان اولوب  والر یدیلر بونالئبولورسین د
اغ گوروب دبیر یوجھ  دربیر یایالیھ گئ

كرم  .ي باشني دومان قاپالمیشدیكخبا
صوفي بیلمم  .اغي بیلورمیسیندبو  :يآیتد
اغي اولدوز د ااغدبو  :يآیتدكرم  .دئدي

روان اولوب اورادان یوال  .یرلر دئديئد
 193كیل سیواسا گلدیلر غایت قاالبا

یھ گلدیلر  دان بیر قھویھاولدیغین

 دیم. نالم وئره بیلمھ آاوسان= 191

 ترس= ترسھ، اینادکار 192

ت 193 ئ  ق   ل خ ش ک  ال خ  قاال
  

 

 

                                                           



آلدي سازي  گلیببیز آز احباب  رینایانال
 :نھ دئدي باخالیم

 آلدي كرم

ن یانمیم عشق منئجھ 
 آتشینھ
ربت ایلھ قوواردي 

 زومودوشدي یول
وران سدن  دن قومخصم 

 ااولورس
سالم دعا گوندرمكده 

 حالمیز
 منھقحبھ فلك  اقیم

 دیر یازیق
ربتلیك چكدیم چوخ قو

 رید ارك منھ
ویراندیر الیمز باغلي 

 بوزوقدور
آیریلیق غزلین دوگدي 

 كلمیز
ت قحبھ فلك گلمیش قیسم

 اغیناد
اجل دگر مني بیزي 

 ودیریناو
كرم ائدر وعده میزین 

 چاغي دیر
وغري دقورت بلندن 

 ز لا گل
 

 

 



بو طرفدن بیر  :يآیتدكرم  .ب كسديدئیی
ادشان د ا بلي دلیكياونالرد ؟كشییش كچدیمي

كرم دخي  .كئچدي اوركوبھ گئدیلر دئدیلر
یوال روان اولوب بیر گون اوركوبھ داخیل 

اخین چاي كناریندا كوبھ یاور .راولدیال
بیریسي  .ارالراثواب ییخلینلن قیزالر گ

 آیتدي: باخر صوفیھ  عیني اصلي خانھ بنزه
لین اولموش قیزالر ایلھ منیم سئودیگیم گ

 دئییب آلدي سازي نھ دئدي: اراثواب ییخ

 آلدي كرم

ایرماق كناریندا 
 اثواب یویانالر

للي گلین خان اصلیمھ آ
 رسین بنزه

سویلھ اگر حقي وغري د
 سئورسن

للي گلین خان اصلیمھ آ
 رسین  ه بنز
 

كي سؤز آتیر  ديخبا بویلھ دئینجھ قیز
دگنك آلیب  ریھمان عشقھ گلیب الینھ ب

 دئدي:

 آلدي قیز

اغالري دوالندیق د
كا ا  گلد

   

 

 



 یارین دگیلم
م عقلیمي ردیتیب
 وانھ اولدومید

تلي كرم روارگئت د
 یارین دگیلم

 

 آلدي كرم 

خان اصلي گیبي 
 یاناغیندا آلي وار
درلولباس گئیمیش 
 اینجھ بئلي وار

گئده گئده بیر اینجھ 
 یولي وار

للي گلین خان اصلیمھ آ
 بنزرسین

 

 آلدي قیز

مھ عاشق سني ندی
 چكرلرداره

ایچریمھ آچدین 
 یاره 194ولمزیناو

بن دگیلم یارین وار 
 یارین آر

وارگئت درتلي كرم 

      

 

 

                                                           



 یارین دگیلم
 

 لدي كرمآ

سنده  كرم ایدر یوجھ
 ردیمیآش
من یولمی  اردومدیآش

 شاشیردیم
یبی شئی گبیر نشانینی 

 اشیردیمد
آللی گلین خان اصلیمھ 

 رسین بنزه
 

 .ردان کئشیشی سوردیکرم بونال .ب کسدیئیید
بلی کئچدی اما اونالر پارساق  انالردوا

کرم  .سینا دوغرو گئتدی دئدیلر اووه
لوب پارساق اوواسینا اورادان یوال روان او

لمالینین بگلری اووا آگون  اول .گلدیلر
کرم  :دیتیآبرابر  قیز گلینلر. چیخمیشالر

بونالر گوروب صوفیھ غالبا بونالر اصلی 
 اغا گلمیشلر دیرکن بونالر یانیناخانی آلم

اونالر یھ گئدیرسن  نردن گلیب نره گلیب
دیق دینجھ ان اوا چیخد لیآیتدیالر: آلما

کچدیمی  کئشیشبو طرفدن بیر  :یآیتدکرم 
اونالردن بیزه بیر تورکی سویلرسین خبر 

کرم آلدی سازی الینھ  .وئریز دئدیلر
خالیم نھ اه گلینلره بقیزالربگلره 
 

 

 



 آلدی کرم

بو آلمالینین آغاالری 
 بگلری

 ریآالی آالی اولموش گل
 ی گلینلریقیزالرتازه 

 ریآل الھ وئرمیش گل
گینمیشلر باشدان 

 ایاغآ
 ھغوئررلر باشدان صدا

 یر کیمی آغاد کیمی بگ
 بیر آغنی آلمیش گلور

چوب وصحرا صحرا ک
 لرولبوگ

 چیخار سرحدلره بگلر
ر قارغی مزراقال 

 تفنگلر
ش ور قوشمعربھ آتال

 گلور
 قوللری شاھین یاوریلو
 یانلری چیفتھ تازیلو
 قیونلر کورپھ قوزیلو

دوشموش  یوالتوزلی 
 گلور

 جنھاوغرادیم یارین کو
 مائلم زلفی اوجنھ

 بوآلمالینین ایچینھ
 درتلی کرم چوشمش گلور

 

 

 



یم کئشیشر بیرده بونال .بویلھ دئییب کسدی
ر یوال بونال .قیصریھ گئتدیگین خبر وئردیلر

ردئیلر کی بیر گؤئدرکن گروان اولوب 
ی گل آیتدکرم صوفیھ  .روچوبان قویون گود

شو چوباندان سئودیگیمی سوراییم دئییب 
 کئشیشبو طرفدن بیر  .گلدی انییان

چوبان منھ بیر تورکی  ؟کئچدیمی دئدی
ک اعال پسن خبر وئرریم دئدی کرم  سویلرمی

 دئییب سازی آلدی باخالیم نھ دئدی:

 

 آلدی کرم

اگلن چوبان اگلن 
 چوبان خبر سوراییم

طوطی دیلیم قیصریھ 
 واردیمی

واریم مجنون اولدوم 
 ییم سورم بولھ

اصلی خانیم قیصریھ 
 دیمیوار

سویلھ چوبان آھیم 
 توتورسین

آخرینده باربوینما 
 باقدنین

 اصلی بیر آچیق آناسین
اصلی خانیم قیصریھ 

 واردیمی
   

 

 



 لی سورمھ
کتن کومللگین گیر 

 لی کوکسی دوگمھ
گوزللر ایینده اصلی 

 لی یی اولکمھ
اصلی خانیم قیصریھ 

 واردیمی
درتلی کرم ایستر حقدن 

 یاردیمی
م بیر قولنھ وئرمھ موال

 دردیمی
اصلی کوچدی ویران 

 قویدی یوردیمی
صلی خانیم قیصریھ ا

 ویردیمی
 

آه مرادینی  دئیر چوبان .دئییب کسدی
ین کئشیشوئرسون گونلون خوش اولسون دئییب 

کرم یوال  .قیصریھ گئتدیگین خبر وئردی
روان اولوب قیصریھ یاخین کلخھ قیزال الھ 

یریسی اصلی خانھ رلر ب هدا گز وئرمیش باغچھ
باخ منیم  :یآیتدر کرم صوفیھ  بنزه

ودیگیم ذوق و صفا ائدر منی خانلرینھ ئس
 اررمز دئییب آلدی سازی باخالیم قیزالگؤ

 نھ دئدی:

 آلدی کرم

 

 



 یم نیزه قول اوال قنعی
 ده کی قوشھ دلبرهگوگ 

 موالم آیریلیق وئرسون
 ده کی قوشھ دلبرهگوگ 
ایلھ اوردک  اوخ
 می 195سیھ
 رمیدردن تردیآز

 گوزلرین اولموش حرامی
 همئشھ دلبر گیریکلرین

بیر اوخ آتدیم وار 
 نشانھ

 واردی گندی پریشانھ
 مشانھیودئدیم بئلکھ 

اشھ اغری دونموش دب
 دلبر

 کرمین چکدیگی عاردیر
دائم ایشی کوچی 

 عاردیر
شقا بوبیر با

 روزگاردیر
 باشی دلبر ھردم اسمر

 

عاشیق  :ریالآیتدر بیرده قیزال .دئییب کسدی
: یآیتدھ صوفی نجنھ دیر دئیسنین مرامین 

اصلی خان  بونون بیر سئودگی واردیر آدینا
یرلر سنی اونا بنزتدی دینجھ قیز یارب ئد

   

 

 

                                                           



دئییب کرمھ  یدآداما بنزتمشکر منی فنا 
 196شارت ائدیب دیشاری چیخدی کاھیایا

ده  ده اوری محلھ  : آرادیغین قیصریھیآیتد
دیر  ی باشیچاندیر باباسی زیند ابیر اود
ینجھ کرم اورادان ئر دید چکیجی شآناسی دی

 .یوال روان اولوب بیر گون قیصریھ گلدیلر
ائرتسی گون قیصرین ایچنی تکمیل گؤروب 

ده بیز آز چوجوقالر  نھایت بیر محلھ
ائتدیلر. بورادا ردان سوال اویناردی بونال

اونالردا خبر وئروب  بیر کئشیش ائوی وار
کرم قاپودان  .ردیلرگتیروب ائوی گوست

 کئشیشچریھ گیریب باخدیکی اصلی خان یا
کرم بویلھ گؤرونجھ  .گزیر 197قوشانمیش

 .گھ قیزین خوشنھ گلدی باشالدی غزل سویلمھ
کرم  ؟عاشیق نھ آرارسین :یآیتدکرمھ 

بورادا بیر کامل دیش چکیجی  :یآیتد
او  :یآیتدقیز  .ونو آراریراماواریمیش 

کرم وار  .ئدیدم چاغیریم  همنیم والید
ر کرمی ایچریھ ئقیز د .چاغیر گلسین دئدی

قیزیم  اوتور :یآیتد قاری قیزینھ .آلدی
شینی قویسون زحمت اولماسین ادزینھ قودی ب

زینھ قویدی یکرم باشنی قیزین د .دئدی
بیرده قاری  .نھ باخماغاووزاباشالدی 

کرم بو دیشیم  ؟دیشین آغریر نغیق :یآیتد

کاھیا= بویوک ائولرده ،باغالردا، اکین  196
 ن کیمسھ یئرلرینده ھرجور ایش گوره

     

 

 

                                                           



او دیشی چیخاردی  آغریر دینجھ ھمان قاری
ش ییانل :یآیتدکرم  .باخدیکی ساغ دیر

دگیل ایشتھ بودور یوخ اودیر  چکدین او
 .رک اوتوز ایکی دیشینی چکدیردی بودوردیھ

بیرده کرمین عقلی باشینا گلیب باخدی کی 
قان ایلھ دولموش آجیسینی اورگینھ 

یی چیخاروب  ایشلییب ھمان قویلندن چوره
یی گؤرونجھ وای  غزینی سیلرکن قیز چورهآ

آنا بو کرم دیر دئییب باشنی دیزیندن 
ھ خبر کئشیشآناسی  .ب قاچدییقالدیر

کرم قاچدیغین گورونجھ  .ئتدیگوئردیکی 
 آلدی سازی الینھ باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

مدد مدد اصلیم سنین 
 دندنیال

گل قیز مسلمان اول 
 رمنیئقالما ا

 مینھمنیم بیر دردمی 
 ردینییت

سلمان اول گل قیز م
 رمنیئقالما ا

لیم شھره  ال الھ وئره
 لیم گیره
لی فرقانی قرآنی یاینج

 باشھ دواللیم
دین حق ایسھ  قنغی

ال نا تا  ا
    

 

 



 رمنیئقالما ا
لرین کئشیشاینانما سن 

 فندینھ
ھفتھ پرھیزینھ اللی 

 گونونھ
گل اصلیم گیر سنده 

 اسالم دینینھ
گل قیز مسلمان اول 

 رمنیئا قالما
 قیزالردلبر حیا لمسین 

 سلطانی
 اسیرانھ چیخارند

 رسین جانیاوال
نین قاشی  سن کرم دده

 انیک
گل قیز مسلمان اول 

 رمنیئقالما ا
 

بگیم سن  :یآیتدبیرده قیز .دئییب کسدی 
سمت یسین یازیقدیر سنھ ق بیر مملکت شاھی

ستھ یسمتنی حق تعاالدان ایدگیلم سن ق
 آدامندن مھایدی گئت شیمدی آنام 

کرم  .ر شیمدی گئت دئدیرالاورتدگتورسینی 
دخی ملول محزون آغلیاراق چیخارکن قیز 
عجلھ قاپونی قاپاییوب بیچاره کرمین 

لیب یارلدی قان روان اآیاغی ایچروده ق
ای منیم ربیم بو  :یآیتداولوب اول وقت 

      

 

 



 بیر بورکنیبدوکندن بو منیم عشقین درد 
ساعت دعاسی  بو قیز وئردیدی ھمان اول

مستجاب اولدرق قیز دخی کرم عاشیق اولوب 
ب یآچدی و کرمین بویننھ ساریل قاپویو

رلر قیز عشقیندن الینھ یمسلمان اولدی دئ
بیر ساز آلیب کرم دخی سازینی آلیب بیر 

 بیرلریلھ نھ سویلدیلر:

 آلدی قیز

ی دوشدوم آتشینھ یگ
 سازیم

کرم منی روسای یاندیم 
 ایلمھ

منی عشیقین آتشینھ 
 ساالن وار

یاندیم کرم منی روسای 
 ایلمھ

 

 آلدی کرم

بیزیم ائلدن سوردوم 
 بوندا گؤردوم

منیم چکدیگیم سنین 
 الیندن

گون بو گون عشقینھ 
 ل اولدومویاندیم گ

منیم چکدیگیم سنین 

 

 



 الیندن
 

 آدلدی قیز

اوغرون اوغرون دوست 
 باغینا گیرمدیم

یب غنچھ ال اوزاد
 دیم گولون دیرمھ

منی یارین اوزوندن 
 دیم وفا گؤرمھ

یاندیم کرم منی رسوای 
 ایلمھ

 

 آلدی کرم

آخیدیغیم گؤزلرنین 
 یاشینی

غربت الھ سالدیم غریب 
 باشیمی

آنانین چکدیی اوتوز 
 ایکی دیشیمی

منیم چکدیگیم سنین 
 الیندن

 

 الدی قیز

گیزلی گیزلی دوست 
  

 

 



نچھ ال اوزادیب غ
 گؤلون دیرمدیم

من بیلمدیم سنین کرم 
 اولدغون

یاندیم کرم منی رسوای 
 ایلمھ

 

 آلدی کرم

یئددی ایلده گزدیم من 
 بو داغالری
وردوم خنچر وبو سینمھ 

 اوخالری
گئجھ گوندور گونول 

 یالواری
منیم چکدیگیم سنین 

 الیندن
 

 آلدی قیز

غربت  واقو وواق
 گتوردوم

مینم دردیمی بیلگیم 
 یتوردوم

ھ من اولدوم نھ سن ن
 مندن قوتولدون

یاندیم کرم منی 

 

 



 روسوای  ایلمھ
 

 آلدی کرم

ئجھ گوندوز دوشدوم گ
 داغا صحرایھ

بو سریمی سالدیم 
 اولمز سئودایھ

روز شب یالواردیم غنی 
 موالیھ

منیم چکدیگیم سنین 
 الندن

 

 آلدی قیز

امان کرم پاشا خان 
 کرم

آتش کرم دوتش کرم یان 
 کرم

ھم خان اصلیده سنھ 
 قربان کرم

یاندیم کرم منی 
 روسوای ایلمھ

 

 

 

  
 

 



 ارال اغچاییم ب ل گئدهگ
 باغالرا

میل وئرمھ شو جھانده 
 بگلره

بو کرمی سالدین یوجھ 
 داغالرا

منیم چکدیکیم سنین 
 الیندن

 

امان کرم شیمدی  :یآیتدقیز  .دئییب کسدی
دن آدام گؤندریب سنی توتارالر گآنام ب

سن منیم من سنیم  وارگئت شیمدن سونرا
ل دئییب قول آشیمدی گئت گئجھ گل منی 

یھ  ب قھوهیکرم دخی قالخ .قرار ائدیلر
 کرمی بوال گلیبگلیب طرفیندن آدامالر 

آخشام اولدی کرمین یانینا بیر  .مادیالر
ز احباب گلیب بیر تورکی نیاز ائتدیلر آ

 کرم دخی آلدی سازی نھ دئدی:

 آلدی کرم

صاباح اولدی شو قیز 
 تمازای

 198قیران دونھ کروان
 دونھ

 عشق آتشی سردن گئتمز

قیران= چوبان اولدوزو، اخشام اولدوز،  کروان 198
  

 

 

                                                           



دونھ کروان قیران 
 دونھ

اولدوزالرین شاھی 
 سنسین

آغالماقدان دئدیم 
 قاناسین

 اسئودیگیم یانیج
 ائتسین

دونھ کروان قیران 
 دونھ

بارماغیندا آلتون 
 وزوکا

 قوالوندا آلتون بیلزیک
بوینون اگمیش قیزه 

 یازیق
دونھ کروان قیران 

 دونھ
لدوزالردا او

 اوررشانسین
 عالیملرده پریشانسین
 رقیبلره دوشن سنسین
دونھ کروان قیران 

 دونھ
روشن  ااولدوزالرد

 سنسین
 عالم ایچره پریشانسین

 اغریب یوردوین
 سین دمشھ

   

 

 



 دونھ
سنھ کروان قیران 

 دیرلر
قراروئرن یا ایار

 دیرلر
 منھ درتلی کرم دیرلر
دونھ کروان قیران 

 دونھ
 

ھمان کرم صوفیلھ ائوه گلیب  .یددئییب کس
چیخیب آشاغی باخدیکده اصلی  ای199کرم باجا
وئرسازی منھ  :یآیتدصوفیھ  .خان اونور

 :یآیتدصوفی  .یم دئدی ودیگیمی قالدیرهئس
لیم  لیم یارین گئجھ گلھ گل بو گئجھ گئده

دور  رمشگتی آدامن   ده ئنیی کئشیشزیرا 
لیب آلدی ینم دده کر بیزی توتارالر دئدیسھ

 200ندرماقوسازی الینھ باخالیم قیزی اون
 ایچین نھ دئدی:

 آلدی کرم

ریم گاه  گاه گئده
 ام باجاییگلیر

اویان اصلی گل حالنی 
 ودیگیمئس

 نده اوست اوباجا= خالق دئیمی 199

    

 

 

                                                           



ان قیران گلدی وکار
 یا اگئچدی بوج

اویان اصلی گل حالنی 
 ودیگیمئس

آخشام اولدی نھ 
 لر رانلیق گئجھاق

سحر وقتی اذان اوخور 
 201رالاخوج

باری  ھن قورخارمی
 رال ایارلر قوج

اویان اصلی گل حالنی 
 ودیگیمئس

صباح اولور یئنھ 
 لورودیوان قوری

ایشیدنلر جملھ عالم 
 202لورویود

شیک دئییب صوفی منھ 
 داریلور

اویان اصلی گل حالنی 
 ودیگیمئس

ساروب ساریلوب 
 تارسینای

بودرتلی سینمھ درتلر 
 تارسیناق

بوغفلتده  هین وعدآیتد

 خوجا= حوجا، یاشلی عالیم، بیلگین 201

   

 

 

                                                           



 نیانارسی
اویان اصلی گل حالینی 

 ودیگیمئس
 

ری توتماق بونال گلیبری دامالآیرکن بگین ئد
کرم  .رلبونالر قاچیب گیزلندی .ایستدیلر

قیزین باجاسنھ بیزی  :یآیتدیھ  صوفی
اولدوز وار لیم اما بیر  اوار اقاچیردیلرس

 سون دئدی. بیرده کرم قیزین باجاسناوغد
 :یتدآیکرم  .کی قیز اوتورور گلیب باخدی

یم  ئودیگمی چاغرایر سازیمی سئصوفی و
م فراغت ایلھ دئدیسھ ده صوفی گل کر .دئدی

 ب آلدی سازی نھ دئدی:کرم دگلیی

 آلدی کرم

ودا درد ئچونکی بیر س
 دوشدی سریمھ

ولمم گآغالریم آغالریم 
 بو گئجھ

ریاندی گعشق الیندن ج
 نیلیم
حالی  جک  ئیلنھسره ابو 

 واربو گئجھ
یقوش ویرانھ دن گلن با

 دور سسی
اینان عشق  یورخیمدا

 دور آتشی
    

 

 



 گونی دور
دئدیم دوستھ قوربان 

 یم بو گئجھاوال
باغبان اولدوم گیردیم 

 یارین باغینھ
ایامیدور کمی گیدر 

 اینینا
فلک سالدی منی عدو 

 جنگینھ
فتح باب ایدرسن غریب 

 بو گئجھ
 

الری  آدامیرکن بیرده بگین ئبویلھ د
یوب کرمین عقلی ری توتوب محبوسھ قوبونال

ینا لرآدام .لی توتولدییب دباشندن گئدی
ب آی آغاالر خبر وئریب بگ قاضیھ چاغری

ین خانھ کئشیشخبرینیز وارمی بو گئجھ 
ییم  گیرمیش وئرین اولدوره آدامسینھ بیر 

 زیرا ،مم دئدی مفتی فتواسینی وئره .دئدی
یر کرمین دخی دیلی د لیااصلی اولم بو
قدر تورکی  آناب صوفی قارداش بو لیآچ

 .ممک اولماز دور یونده سویلھ سویلیوب
کرم  .ی اولدورلرآدامبونده  :یآیتدصوفی 
اولدورمھ دن غیری نیلرلر دئییب  :یآیتد

 آلدی سازی الینھ باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

 

 



مدد اصلیم سنین  مدد
 الیندن

اولدورمدن غیری وار 
 بیزه نیلر

نیز بیز یا ھو کچمیش
 سردن جانال

شیمدی ناموس ایلھ عار 
 بیزه نیلر

لھ ای اصلی خانین آتشی
 سویلرم

اینیب عشقین دریاسینی 
 بویالرام

گئجھ گوندوز شاه 
 اوینارام ال 203مران

اوزون اوزون مار بیزه 
 نیلرم
وروب سشرابین  ابونج

 میشامداد
سوزی ایلھ لبلریندن 

 یشامدادم
 انومن کرمم عشق اود

 یانمشام
رمیشم نار جھنمھ گی
 بیزه نیلر

 

        

 

 

                                                           



 گکرمین دیلینین آچیلدیغی ب .دئییب کسدی
نالردا او .خبر آلینجا وارین گتورون دئدی

دخی کرمین ایاغیندان بوقاغوب آلیب بگین 
کرم سن   :یآیتدبگ  .حضورینھ گتوردیلر

کرم  .سویلمز دین فضل اولدی سویلدین دئدی
افندیم اذنینیز اولورسا بوندا ده سویلیم 

 آلدی سازی باخالیم نھ دئدی:دئییب 

 آلدی کرم

 یئنی بویلھ الل ایلین
 دیر فرقت درتدر حسرت

 دیر
چشمیم یاشین سیل 

 ایلین
 دیر فرقت درتدر حسرت

 دیر
 اعشق آتشی وار بوجاند

چیخماز  اقینارد
 بوتنده
 یندهایو چواونیلیم 

دیر حسرتدر  204سرت
 فرقتدیر

قیلیج بویلھ یاره 
 تمزئا

وداسینی سردن ئس یار
 تمزئگ

   

 

 

                                                           



 منی عشقھ ساالن یاردیر
 رانان ناردیی وجودمدا

ایشیم منیم اه و 
 رزاردی

 درتده حسرتده فرقت
 دیر

یر اولموشم ئکرم د
 حاکیم

 ر باکیمودالمده یوخع
دور  انیم غمگازرب

 یوکوم
 ده فرقت درتدر حسرت

 دیر
 

باخ اوغالن  :یآیتدبیرده بگ قضبھ گلیب 
 م اویلھ شئی شیمدی آیاغینی یئردن کسره

سی بگین بویلھ  دئدی جملھخاطریندن چیخار 
دخی محزون ر کرم ھ محزون اولدویالسویلھ ین

 یب نھ دئدی:اوالراق سازی الینھ آل

 آلدی کرم

 اوزوم اوزمھ نیلدیم
 ابیر کافر ترساسین

یوغون گونول 
 میش ھبندایل

 اکسھ سینھ مندوشموشم 
 مخنسرلر مالی ضراره

   

 

 



نھ  رم بکیمن نھ دئ
 آنلیر

 دوشموشم اکسھ سینھ من
 الین الیمھ آالییم

 دوالیم قولو بوینوما
 کرم دیر قربان اوالییم

 سا سینایالواریب عی
 من
 

بھ گلیب حاکم بگ یئنھ غض .دئییب کسدی
 .ییم دئدی ر فتواسینی قتل ائدهیھ وئ افندی

بتده بونون اصلی مم ال حاکم فتواسین وئره
گئتدی. مگر ب حرمھ وار دردینجھ بک گوجنی
بیر عاقلھ قیز  ندا بگین حسنا خانیم نامی

گلیب  ابگین یانن .واردیدی 205نداشییراق
کده یبگیم پک غضبینھ گلمیشسین دئد :یآیتد
: منھ کئشیش اون بئش آقچا یآیتدبگ 

الکین  .یم شو اوغالنی اولدور دئدی وئره
ر دینجھ شیمدی حاکم و مفتی راضی اولمیورال

دعواسینی  اونونیم بگ :یآیتدحسنا خانیم 
یم  منھ دعواسینی منھ حوالھ ایلھ من گوره

لیم  بیز گلھ .بگ دخی حوالھ ائلدی .دئدی
گل اوغول بورادان  :یآیتدحاکیم کرمھ 

اولدور سنھ  نفرار ایلھ زیرا بگ سنی ظلم
کرمین بو سوزلر اصال  .دیر دئدی یازیق

   

 

 

                                                           



قوالغینا گیرمییب آلدی سازی باخالیم 
 نھ دئدی:حاکیم افندی یئنھ 

 آلدی کرم

غاالر نئجھ آھی 
 ییم ایده

م کونول یمن دونر
 دونمز

دوشدی  ایوبیر یاور
 میلیم

من دونریم کونول 
 دونمز

 206بی سکیشندنیلیک گکک
سی الوان کوگ

 باخیشیندن
 بیر حرامی باخیشیندان

م کونول یمن دونر
 دونمز

منھ قاش اوینادیر 
 نادان

اوپدوم قاشیندان 
 گوزوندن

 کئشیشاصلی بیر 
 قیزندان
م کونول یمن دونر
 دونمز

    

 

 

                                                           



 یولونا قویموشام جانی
 دئدمدن افندیم قانی

 انیخ کرم سئودی اصلی
م کونول یمن دونر
 دونمز

 

ی آلیب ذحاکیم افندی کاغ. دئییب کسدی
 کرمھ نصیحت ایچین نھ دئدی:

 آلدی حاکیم

بوش ایلھ پندیمی ائی 
 یداشدل 

بحر جھلھ گئتمھ کناره 
 گل گل

 ایلھقیل عشقیدن 
 قلبین مبرا

قالکی جان ایلھ عیاره 
 گل گل

رنای قسیمنا ھم الفت 
 اولمایا

طالب مجلیسنده عداوت 
 اولمایا

ھر بیر آدام ایلھ 
 سخاوت اولمایا

قربت عزت اول وقاره 
 گل گل

دیر شاه  بوقوال قائلھ
  

 

 



سوز آنالیانا جانیمیز 
 فدا

حکمتی لقمانھ وئربدور 
 خدا

دوا ایسترسین تیماره 
 گل گل

مرشد کاملدین آلیب 
 خبری

میلینھ غیرتلھ قوشان 
 کمری

کاملھ نظر گؤر اھل 
 ھنری

اونالری ترک قیل 
 اقراره گل گل

نصیحت گوش ایلھ ای 
 جان پدر

شھرت شھر اولوب کرمھ 
 دربدر

گؤردیگین جاھلھ باش 
 اگمھ گئدر

ناموس غرتلھ ھم عاره 
 گل گل

 

م مقتضای اوغلو :یآیتدحاکیم  .دئییب کسدی
نیمی وار یوخسا  ھققیزا عال شریعت بو

سترم یر سندن ایکی شاھد اید نشانلیم کیمی
 دئینجھ کرم نھ دئدی:

  
 

 



 اللریم دولدو قان دیده
آرتدی دردیم یاریم 

 منیم
کیمھ عرض ائدیم 

 حالیمی
نئجھ اولور حالیم 

 منیم
 کیمی مال کیمی حاجی

 جملھ میز حققھ دعاجی
 افندیم گتیر عالجی

 م منیمسیز دریاری مرھم
اوغرون دلی گونول 

 اوغرون
 ر عاشیق باغرینعشق دل

تنھالرده اوغرون 
 اوغرون

 آغالماقدیر کاریم منیم
سئودیم بیر قانلی 

 ظالیمی
 النیدن چکدیگیمی

 صوفیھ سورسام حالیمی
 اصلی سئون کرم منیم

 

کرم  .بیرده حاکیم صوفی کیمدیر دئدی
حاکیم وار اونی  .دیر دئدی آرخاداشیم

ده چاغیردی حاکیم  کرم .چاغیر دئدی
دیکنده نھ  ایلھماجرایی صوفیدن سوال 

 

 

 



 آلدی صوفی

ھی آغاالر بودرت منی 
 پیر ائدر

زولف دردی حال دردی 
 ائل دردی

من نیلیرم بیگ 
 برادر 207کوناغی

 208چوبراتنادان دردی 
 درد دیل دردی

ترک ائیلدی وطنینی 
 ائلینی

الیندن آلدردی غنچھ 
 گولونی

تھ بیر آچ کوگسونی اوس
 باغ دیکییم

الوان اولوان 
 ییم چیچکلردن الھ

من بودردین قنغی بیرن 
 ییم چکھ

سوسن دردی سنبول دردی 
 گول دردی

یازیق اولدی دوشدوم 
 دیلدن دیللره

گلن قونماز اولدی 

 کوناغ= قوناق، باخ: قوناق 207

    

 

 

                                                           



 غنچھ گوللره
آغیالیریق دوشدوک 

 تورلی بوللره
گلن دردی چن دردی یول 

 دردی
صوفی دئیرکی کرم 

 یوزیمھ قاخار
انیمی عشقین بوج

 اودینا یاخار
من بیلیوم بو درت 

 یخار 209تملی
اصلی دردی کرم دئیل 

 دردی
 

بیر خبر -دئییب صوفی کرمین حالینی بیر
لیم  وئردی شھادتی قبول اولوب. بیز گلھ

حسنا خانیما، قیرخ دانا گوزل قیز آلیب 
ھر بررلرینھ آیری آیری لیباس گیدیریب و 

گول  اصلی خانا اسکی بیر لباس گیدریب
باغچاسینا گتیردی. اوندان کرمی دعوت 
ائیلدی کرم دخی دعوتھ اجابت الزم دیر 

دئییب گول باغچاسینا گلدی، قیزالر 
قارشیالدیالر. کرم اصلی خانی گورنجھ حسنا 

خانمین ایاغینا دوشوب تعظیم ایلدی. 
حسنات خانیم باخدیکی کرم گوزنو اصلی 
خاندان آیرویب قیزالرین بیرنھ باخماز. 

    

 

 

                                                           



سنا خانیم کرمین حق عاشقی اولدیغینی ح
آنالییب بیر تورکی سویلھ دئدیلر. کرم دخی 

 آدلی سازی باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

قاره گوزلوم گزرسین 
 بو یئرده

گل بیزینن ائللری گز 
 کرم ایلھ

نئجھ قولین یازدین 
 قنبره

ده یازدفتره کرم  منی
 ایلھ

من بیچاره سنین 
 دئدیگین ایناندیم

تشی ایلھ عشقین آ
 اودالرا یاندیم

عقل باشدا ایکن 
 دیوانھ اولدوم

سرو سمنیدم دوندوم 
 سوزومھ

عشقین آتشی سالدین 
 اوزومھ

قیا -نھ باخیرسین قیا
 اوزومھ

ز ؤن سسی ھر ایتمآنیال
 کرم ایلھ

ل ک ائ 
   

 

 



گل اصلیم سیریمی 
 یارلره دئمھ

بیرایلیک ائدرسین 
 وقتنده ایلھ

قویما قیز منی درتلی 
 کرم ایلھ
 

بیرده حسنا خانیم آنالدی کی کرمین سؤزلری 
اصلی خان اوزرینھ دیر. اصلی قیزالر دگیل 

یی آلیب ساخالدیالر کرم اول  دیر ھمان اصلی
وقت محزون اولوب آغالدی. حسنا خانیم 

آیتدی: باخ کرم من سندن حظ ائتدیم بیر 
تورکی ایسترم دئینجھ، کرم دخی سازی 

 باخالیم نھ سویلدی: الینھ آلیب

 

 آلدی کرم

خان اصلیم باغچا 
 ایچینده

 گزر زواللی زواللی
 قارشیمیزدا آالگوزون

 ر زواللی زواللی سوزه
 ر کمانا قاشالری بنزه

 عشقین ایلر دیوانا
 زلفلری یانا یانا

 چوزور زواللی زواللی
   

 

 



 کرم غیری یاری نیلر
 عجب بیزیدن نچون اکلر

 ی زواللیحدر زوالل
 کرم دور عشقینھ یانان

اولموشوز دیللره 
 دستان

 عاشقین قتلینھ فرمان
 یازار زواللی زواللی

 

دئییب کسدی. حسنا خانیم کرمھ آیتدی: من 
اصلی فاالن بیلمم اگر منھ بیر تورکی 

یم. دئدی کرم  سویلرسین سنھ بیر قیز وئرر
 ده باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

واریم  گئدیم بیر 
 دانیشام کاملھ

منیم درسیم الف با 
 دیر ھجادور

بیر دلبرین دویانھ سی 
 اولموشام

کالن بازرایندان گئدن 
 خواجھ

اوخودوم الفی چیخدیم 
 ابجده

عاشیق معشوقی سانما 
 اونودا

   

 

 



 گیردی بولوتا
ای گورونمز نھ قاراگو 

 گئجھ دیر
بوجان قوربان اولسون 

 اصلیم یولونا
 قسمت اولسا آلسام

 الین الیمھ
گوز یئنھ اصلی سالدی 

 منی دردینھ
اصلی خان گورنمز 
 حالیم نئجھ دور

بیلیب دوده بولوک 
 بولوک گلدیلر

جگرجیگیم دلیک دلیک 
 دلدیلر

قیزالر باخیب گوز 
 آلتیندان گولدولر

سویلر اصلی گلن کرجھ 
 یوجھ دور

 

دئییل کسدی. کرم یئنھ حسنا خانیما 
آیتدی: ینجھ حسنا خانیم  التفات ائتمھ

عاشیق سن ھمان اصلی اوزرینھ سویلرسین 
شوندا اوالن قیزین ایسمینی منھ خبر وئرده 

یی خبر ائلھ دینجھ کرم شکر  سنھ اصلی
ائدیب یا رب سویلمک مندن راست گتیرمک 

 سندن دئییب آلدی سازی نھ دئدی:

  
 

 



اولدوم اصلی سنین 
 الیندن

عایشھ فاطمھ بیر 
 آرایا گلسین
دی گول چاغیریم باخ

 باشینا
حسرت ایلھ اولدیکمی 

 بیلسینلر
نیلیرم ملک ایلھ فصلی 

 یی
بوالمادیم منندینی 

 یی حسنی
یاناغی  چوخوروندان 

 یی گولی
منھ اوردان بیر بوسھ 

 ویرسونلر
علیمھ مونسھ گورسون 

 حالیمی
حسننھ من فدا قیلدیم 

 مالیمی
زلیخا دور بوکن منیم 

 بئلیمی
اصلی ایلھ زاھده یی 

 بولسونالر
خدیجھ دیدیگن 

 دیر آغایوللی
خنیفھ، خلیفھ داتلی 

 دیر دیلل
    

 

 



 بویلودور
نفرت ایلھ اولدیگیمی 

 بولسونالر
نین  حق اونارسین آمینھ

 ایشینی
اسمایا قدی اورگیمین 

 باشینی
حوا قویسون اوزوم 

 اوزره باشینی
آسیھ بی بی ایلھ آلیب 

 گلسونلر
زکیھ دیر جملھ قیزالر 

 یسلطان
کامیلھ نائلھ اونا 

 قوربان
منیم وصیتیم گر 

 اولسون بیان
خبر دعا ایلھ یاد 

 ایلسونلر
سلیمھ رقیھ توکسون 

 داشیمی
نائلھ رابعھ یوسون 

 نشیمی
لرده حالل یئسین  بیلن

 آشیمی
 فاتحع ایلھ اوخوسونالر
کرم آیتدی حق بیوردی 

 آیتده
   

 

 



 مزبوتنده
جملھ قیزالر قبریم 

 رتندهاوستھ او
قیافتی باشیم اوزره 

 قویسونالر
 

دئییب کسدی. بیرده کرم قیزالرین ایسینم 
یگینده حسنا خانیم آفرین شیمدی  سویلده

بیلدیم کی سن حق عاشیقی ایمیش سن ولیکن 
غیره حق عاشیقی اولدیغینا ایمارین وارمی 
دئدی. کرم آیتدی: من سنھ قیزین بیر قاچ 

گیبی  ییم اگر دئدیگیم رندان خبر وئره
 چیخمازسا منی قتل ایلھ دئییب بونی دئدی:

 آلدی کرم

اصلینین اوزونده اون 
 بئش خالی وار

بیر خالی دونیا 
 مالینھ بتیشیر

بیر خالی مغربھ پنجھ 
 سالمیشدیر

بیر خالی جھاندا اللھ 
 یتشیر

بیر خالی ایده یوز 
 مردی مرد جنگی

بیر خالی توکیور جملھ 
 قیریگی

    

 

 



 نون رنگیاو
بیر خالی شعلھ سی 

 خلیقھ یتشیر
بیرخالی اودرگھ تا 

 عرشھ چیخار
بیر خالی او دور کی 

 عالمی ییخار
بیر خالی بو دور کی 

 بیر حالی ییخار
بیر خالی مشرق مغربھ 

 یئتیشیر
بیر خالی اولمشدور 

 سی گوزلرسورمھ
بیر خالی گوموش دور 

 سئویری
بیر خالی توکیور 

 جھانین واری
رم قوال بیر خالی ک

 یئتیشیر
 

دئییب کسدی. بیرده حسنا خانیم باخدیکی 
لرده تکمیل گلیب جملھ سنی  سویلدیگی نشان

بگھ حکایھ ائیلھ دی من اول آدامی حکایھ 
یم  ایلدیم حق عاشقی دیر گل قیزی وئره

بونون انکساری بیز خراب ائدر منده اونون 
اوزرینھ کئشیشی جلب ائتدیریب مخالفتنده 

ی بونا وئر یوخسا ایشین فنا بولنما قیزین
       

 

 



گلیب قاریشینا سویلنجھ بوندا ده دورماق 
ده قاچدیالر.  210اولماز دئییب نصف لیل

اونون اوزرینھ بگ کرمھ عودور دئیلیب 
صباح باخدیالر کی کئشیشی قاچمیش آرادیلر 

بوالمادیالر. سونرا بیریسی یولدا راست 
یھ گئتدیلر دئدی. کرم بو خبری  تکھ گلیدم

ائشیدینجھ بیر کره آه ائدیب بگین 
آیاغینا دوشوب آمان بگیم بویلھ 

اوالجاغینی بیلوردوم آه ایسمارالدیق، 
یھ  دئیرک یوال روان اولدوالر بیر گون تکھ

یھ گلدیلر. بیر آز  داخیل اولوب بیر قھوه
احباب گلیب بیر تورکی نیاز ائتدیلر کرم 

 زی باخالیم نھ دئدی:آلدی سا

 آلدی کرم

اوزون گورمھ محانتین 
 نامردین

باشین آلیب جوره 
 سنیدن وجھ گون

شیرین اولور محبتین 
 سی باده

ایچرایسن مرد الیندن 
 ایچھ نیور

نھ سویلورسن 
 211بیرآغاجین دالی

 نصف لیل= گئجھ یاریسی 210

     

 

 

                                                           



 یوالی
نھ چیچکدیر 

 اطرافینیدا نالی یوخ
مخانتین بیر مجلیسده 

 یئری یوخ
فرقتین بیر گولگھ 

 یندن گئجھ گورس
ایچریدن ایچره ناری 

 وار
 212سکیز جنت یئدی تامو

 اودو وار
کرم ائدر خان سنین 

 اود سنین
اورگیندن چیخان اولدی 

 اود سنین
ویران اولدی بیر 
 آقدیغین یوردسنین

گوچرایسن بیر گون اول 
 گوجھ گور

 

دئییب کسدی. کرم اوندا کئشیشی سوال 
ونالر دی. اونالر دا بلی کئچدی اما ا ائیلھ

قره بیکاره دوغرو گئتدی کرم ائرتسی گون 
یوالروان اولوب گئدر کن صباح یاخین ایدی 
باشالدی سحر یئلی اسمگھ. کرم آیتدی: صوفی 

       

 

 

                                                           



بوسحر یئلی ایلھ سئوینلیمھ بیر سالم 
 ییم دئییب کسدی باخالیم بھ دئدی: گوندره

 آلدی کرم

اگر گئدرایسن بیزیم 
 ائللره

ییم دور سحر  سنھ سویلھ
 لییئ

رییم  بیر سالم گونده
 یاریما

بوگون خان اصلیمی گور 
 سحر یئلی

یقین واریب اسمھ 
 زلفون تئلینھ

نظر قیل روبنده چفتھ 
 حالینا

سین کندی  محبت نامھ
 الینھ

بیرینھا دوشورده وئر 
 سحر یئلی

کرم ایدیر بوندا 
 قویساق سازالری

خاطیریمھ دوشدی سرین 
 سوزلری

قارا دور قاشالری آال 
 گؤزلری

سنده مرادینا ایر سحر 
 ئل
 

 

 



دئییب کسدی. کرم اورادان قالخیب قره 
یھ گلیب  بیکاره داخیل اولدیالر، بیر قھوه

اوندا کئشیشی سوال ائتدیلر اولالردا 
بیالنالره گئتدی دئدیلر بونالر یوال روان 

اولوب یایالالرا داخیل اولدی کی اول گئجھ 
اوردا قالیب کئشیشی سوال ایلدیلر اونالر 

حلبھ گئتدی دئدیلر بونالر گئدرکن حلبھ 
یھ مسافر اولدیالر،  داخیل اولوب بیر قھوه

سونرا بیر آز احبابالر گلیب بیر تورکی 
نیاز ائتدیلر باخالیم کرم اونالرا نھ 

 دئدی:       

 آلدی کرم

آه عالملری یاردان 
 موال

 عجب ائتدین ایشیمی ھی
 آلدی گل اوزلی یاریمی
 یآرتیردین قساوتیمی ھ

 من سنی سئوریم جاندان
 غیری قورتار زنداندان
 آیریالری اصلی خاندان

گورمیش ایدیم دوشمین 
 ھی

سئودیگیم اینصافھ 
 گلمز

اوچوردوک دیل قوشومی 
 ھی

ن ن ائت ا   ن
   

 

 



منھ اصلی نھ ظولوم 
 ائتدی

چکدی اوتوز ایکی 
 دیشیمی ھی

بودونیادور بویلھ 
 قالماز

 الدان گولمزعاشیقین آغ
 

دئییب کسدی. کرم اوندا کئشیشی سوال 
دی اونالردا بلکھ گئتدی دئدیلر.  ائیلھ

اونالردا یوال روان اولوب بلکھ گلدیلر 
بیرآز گلیب آمان عاشیق بیزه بیر تورکی 

 سویلھ دئدیلر باخالیم کرم نھ دئدی:

 آلدی کرم

گیزلی سئودا چکیب 
 عشقھ دوشنلر

بیر گون اولور البت 
 یخارعیانھ چ

فرھاد شیرین ایچین 
 دلدی قایایی

اییی یاپدی سارایی 
 کوشکی

مجنون لیال ایچین بکلر 
 صحرایی

بلکھ او سئودیگیم 
 سیرانھ چیخار

   

 

 



 گوزلری آالیی
یخشی طبیب گرک وئرسین 

 دوایی
لر چاره کوشھ یی  آراسھ

 دونیایی
آنجا بیردانا بویلھ 

 گوزل چیخار
بیزه بویلھ ائتمیش 

 رین ایشیتقدی
آلدی بو کرمی عشقین 

 آتشی
بوسئودانین سو کی 

 عریانھ چیخار
 

دئییب کسدی. بیرده کرم اوندا کئشیشی 
یھ گئتدی دئدیلر. کرم  سوال ایلدی انطاکیھ

یھ داخیل اولدی کرم سوقاقدا  دخی انطاکیھ
گزرکن پنجره دن بیر قیز گوروب سوگیلیسی 
ظن ائدیب ھمان سازی الینھ آلیب باخالیم 

 زه نھ دئدی:قی

 آلدی کرم

بوگون اصلی خانی 
 دیم سیرایلھ

قیاقیا باخدی واردی 
 یوریدی

شویلھ ووردی غمزه 
  

 

 



ال قانیمی واردی 
 دوکدی یوریدی

راست گلدیم گوزللرین 
 کانینا

مائل اولدوم ھم شھرت 
 شانینا

نئجھ بولبولرین آلمیش 
 یاننینا

ککلیک گیبی سکدی 
 واردی یوریدی
رائتمیش موالم خوب یئ
 جمالی دوردون

کوکسی جنت باغی 
 دیشلری دردور

اگر اولورسمیاوری 
 بودرتدن

جان جسددن  چیخدی 
 یوریدی

کرم ائدردوشدوم عشقھ 
 گورنجھ

اگلدیمگھ گورشمھ سی 
 پک یوجھ

باشینا آچدیم الوان 
 بورنجا

الف قدم بوکدی واردی 
 یوریدی

 

 

 



دئییب کسدی. بیرده قیز کئشیشی سوال 
گئتدی دئدیلر. کرم ده  ائیلھ دی. ترکوشھ

ترکوشھ گئدیب اورادا دا سوردی حلبھ 
گئتدی دئدیلر. یوال روان اولوب داغالرا 

گورندی حلبین داغالری اصفھانین 
سی دوشوب و  ...(بورادا کیتابین بیر صحیفھ

 یوخدور)

 

آال گوزولوم سنین 
 مفتون اواللی

منیم چکدیگیم بیر 
 موالبیلیر

یانیچون آچیلماز 
 یکولین دھان

کونول نھ یازیلیرنھ 
 آشنا بیلیر

مجنون اولوب گزدیم 
 یولونی لر213 ھمطالش
میدم سو جانانین  دیره

 کولینی
عاشیق اوالن معشوقین  

 حالینی
دیر  214ایالن دیر چیان

 دیم مطاشھ= بیر آنالم وئرمھ 213

    

 

 

                                                           



 قیالن بیلیر215سور
دلی کونول دوشموش 

 آغالر ھر گونی
من چکرم عشق و سئودا 

 دردینی
چکمین نھ بیلیر سئودا 

 دردینی
لیندان بیر مجنونون حا
 موال بیلیر

کرم ائدر دوغروسونی 
 سن سویلھ

دیوانھ کونلومی سن 
 خندان ایلھ

عالمی کندینھ شآدامان 
 ایلھ

کونول نھ گئدر 
 بیلیرنھ گلیر بیلیر

 

دئییب کسدی. بیرده گلخن بگی آفرین عاشق 
نین  قنغی باغین گولی و قوناغی باغچا

سونبولوسن و بیزدن گلیب بیزیم گئدرسین 
رم آیتدی: بو طرفدن بیر کئشیش دئدی. ک

کئچدیمی کئشیشی بیزلی دیر اصفھانلی دیر 
دئدی. گلخن بگی اونالر بورادا دردینجھ. 
کرم بیر کره آه ائدیب آغزیندان بیر آتش 

     

 

 

                                                           



بگینی  216ظاھر اولدی آز قالدی کی گلخن
بگ بونی گورنجھ آیتدی: عاشیق  217یاخا

دردین ندیر سویلھ بیر چاره بواللیم دئدی. 
باشینا گلنی بیر بیر نقل ائتدی. کرم 

ائتمھ من  218گلخن بگی آیتدی: عاشیق مراق
سنی قیزا قاوشدیراییم اما قیزدا سنی 

دئدی. گلخن  219ایستیرمی دئدینجھ کرم َاوت
بگی قالخیب بیر قوجا قاری بولدی الینھ 
اللی آلتون وئریب آیتدی: قاتی کئشیشیین 

ائدرلر  220قیزین اصلی خان وار دیدرگین
دیرسن کی عاشیق کرم گلمیش سنی اونا اونا 

یم گئدرمیسین دئ اگر گئدریم دیرسھ  گوتوره
حلبین باغچاالری آراسیندا کند وار دیر بو 

آخشام اورایا گتیرسین سنھ ائده جگیم 
اکرامی من بیلیریم دئدی. بیرده قوجا 

قاری گلیب اصلی خانا کرمی خبر وئرینجھ 
قیز آیتدی: امان ننھ منیم سئودیگیمی 
گوردون سھ بیربیریمیزه قاوشدویراییم 
دئییب. گلخن بگی گلیب کرمھ خبر وئردی 
بونالر دوغری گونده گلیب اینلمکده بیر 

 گلخن= (فا) اوجاق باشی (دخو) 216

 یاخماق= یاندیرماق، یانماق 217

 مراق= ماراخ، نیگران اولماق 218

 اَوت= بلی، َھن 219

     

 

 

                                                           



قوجا قاری گلیب آیتدی: قیزیم ننھ سیندن 
ییم گورین  ایذین آلدا سنی باغچاالرا گتیره

گونولون آچیلیر و ھم بیز والیتین قیزالری 
 ایلھ جنبش ائدرسین دئدی. قیزدا

آناسیندان مساعده آلیب آناسی قیزا چوخ 
اکلنمھ باباین گلیر داریلیر دئدی. اصلی 

خان و آلتی دانا گلینلن قیزالری آلیب 
طرغریجا کنده گتیردی. کرم دخی اویویا 

قالمیش ایدی. اصلی خانا گلخن بگین 
آیتدی: من سنی بورایا نئچین گتوریتدردیم 

ن بیلیورمیسن دئدی. قیز بیلمم دئدی. سنی
کرم آدلی بیر سئودیگین وارمی دیر. قیز 

دخی آه ائدیب آغالماغا باشالدی. بگ 
بیلدیکی بیر بیرلینھ عاشیق دیرلر. شمدی 

اونو سنھ گوتورسم مقبولھ کئچری دئدی. 
قیز دخی بگین آیاغینا دوشدی بک کرمین 

یانینا گلیب باخدیکی کرم اویوریور. 
آغاجی ساو ائدیب کرمی اویاندماق ایچین 

 خالیم نھ دئدی:با

 آلدی گلخن بگی
 یوجھ یوجھ داغالر آشان
 اویان کرم اصلی گلدی

 عشقین اوجاتدین دوشره
 اویان کرم اصلی گلدی

 شیمدی گلخن بگی
 

ک ک  اخ ز گل  ک ق ئ ل 
      

 

 



الینی قوینونا سوخوب بیرده کرم اویاندی. 
یش الینی قوینونا باخدیکی اصلی خان گلم

سوخموش کرم اول وقت سازی الینھ آلیب 
 باخالیم نھ سویلدی:

 

 آلدی کرم

یوجھ داغالردان 
 آشمیشام

 اویوموشام توتمامیشام
عشقین دولوسنی 

 ایچمیشیم
 اویموشام دونمامیشام

 

 آلدی گلخن بگی

ھی بگیم  اویان بھ
 اویان

اویان گل یاسدیغی 
 دایان

بو سوزنده یوخدور 
 یاالن
 ن کرم اصلی گلدیاویا

 

دئییب کسدی. بیرده کرم اصلی خان ایلھ 
سارماش دوالمیش اولوب بیھوش اولدوالر بیر 

 

 



زمان سونرا جان صحبتینھ بسلییب کرم 
 آیتدی: موالیا چوخ شکر یئنھ قاوشدوق:

 آلدی کرم

اول بھار یازایلری 
 کلمھ

ییم باغالرا  آلدیم گئده
 سنی

جملھ قوشالر مرادینی 
 آلمادا

م یاخشی داغالر ایرشدیر
 سنی

جمالین خوبلوغی مات 
 ائدر ماھی

کونولو سرچکر عاشقین 
 آھی

گئین آل یاشیل گئیمھ 
 سیاھی

حق نصیب ائتسین کرمھ 
 سنی

کرم دده ائدر گرچکدیر 
 سوزوم

بو ملول گونلومی شاه 
 ائدر اوزوم

قیزاریب آلماالر 
 ایرشسین اورم

ییم یاخشی  آیتدیره
ن ل   ا

 
 

 



ه کرم اصلی خانا بویلھ دئییب کسدی. بیرد
تورکی سویلینجھ اوراداکی قیزالر کرم 

داریلیب ھمان یالگیز اصلی خانا سویلرسین 
بیزده ده سویلرسین گونلوموز خوش اولور 
دئینجھ، کرم الینھ آلدی سازی باخالیم 

 قیزالر نھ دئدی:

 آلدی کرم

شو منیم قارشیمدا 
 دوران

آلتی قیزالر آلتی 
 قیزالر

 اوتیآلتی قیزین بیر 
آلتی قیزالر آلتی 

 قیزالر
آلتی قیزین بیری 

 عایشھ
 بگلری وار کوشھ کوشھ

 مائل اولدوم ھالل قاشا
آلتی قیزالر آلتی 

 قیزالر
 آلتی قیزی بیر اینجی

 اودور گوزللرین کئنجی
 قوینوندا کی ترنجی
آلتی قیزالر آلتی 

 قیزالر
 آلتی قیزین بیر ملک

خ فلک ن  ا  ا  ن
   

 

 



آلتی قیزالر آلتی 
 قیزالر

 آلتی قیزین بیر مریم
 آیتدی گوزلریمی سورسم
یابان اولدوم اونا 

 حیران
آلتی قیزالر آلتی 

 قیزالر
 آلتی قیزی بیری طوطی
 اودور گوزللرین قطبی
 کرم دده جوشدی دوردی

آلتی قیزالر آلتی 
 قیزالر

 

دئییب کسدی. بیرده حلب پاشاسی یوال 
یانیندا کرمی  چیقمیش گزرکن قیزالرین

گوروب حبس ائتدیردی. سونرا پاشا کرمی 
قارشیسینا چاغیردیب کرم لفظی ایشیدینجھ 
یئریندن قالخیب یئرینھ کرمی اوتورتدی. 

کرم بو ایشھ تعجب ائدیب پاشا آیتدی: 
اقدم سن منی بیلدیگمی کرم خبر دئدی پاشا 
آیتدی: سن اصفھاندان چیخارکن آتین باشین 

سیز گتدیکدن سونرا  دوتن آزادلیک دگیلم
منده بو طرفھ دوشدوم سنیمیز بویلھ 

ائتمیش دئدی. کرم دخی آیتدی: منده اول 
رم شیمدی سئودیگیم ایلھ  زماندن دیرگزه

گورشورکن بیزی باسدیالر پاشا اونی دوگون 
      

 

 



جک دیر استرسین شیمدی آدام گوندریب  گیره
نجھ کرم سن منھ عجم واردی یم دئی ه گتیرد

آت سالح وئر قیز کلیسادان گلیرکن وئردی. 
جگی  ایرتسی گون کرم خدمتکارالر قیزین کئچھ

یئرده دوردی. بیرده پاشا آرخادان آدام 
گوندریب قیز کلیسادان چیخدیغی کیمی 
اوزرینی اورتوب قوناغا گتییریب ھئچ 

مک قیز ایلھ اوغالن کلیسادان چیخیب  دگلھ
بیر اوجونی اوغالن و بیر اوجونی  یاغلغین

قیز توتوش گلورلر. کرم بیر کره آه چکدی 
شیمدی قیز کرمی گورنجھ یولی چئویردی 
باشقا یوال ساپدی پاشانین گوندردیکی 
آدامالر قیزین قولندان توتوب قوناغا 
گتیردیلر. اوندا اوالنالر کئشیشھ خبر 

وئردیلر بیزی بورادا دا بولدی دئیھ عقلی 
ان گئتدی. منده اونا بیر ایش باشیند

یمده قیامتھ قدر سویلیسین دئییل.  ائده
پاشانین یانینا گلدی و افندیم قیزیمی 

جگیم لکن مساعده وئر قیزمین  کرمھ وئره
البسھ سین من یاپاییم دئدی اوندان 

قیزینا سحیرلی اثواب یاپدی کی فستانین 
لری آیتدی: قیزیم شیمدی  ایلین دوگمھ

ین اما منیم سنھ بیر ریجام مرادینا ایررس
وار اگر دونمزیسن سنھ حقیمی حالل ائتمم 

دیر بابا دئدی. کرم یانینا  دئدی. قیز نھ
لرین کرم  گلدکده بو فستانین دوگمھ

چوزرسین سونرا کندینی تسلیم ایلھ دئدی. 
لیم کرمھ بعد المشورت پاشا دخ  بیز گلھ

       

 

 



رخ گئجھ دوگون اولسون دئدی. بیرده گون قی
نکاح اولونجا کرم سروزیدن آلدی سازی 

 الینھ باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

دلبر بگلرین مدحین 
 ییم ائده

سیاه بگلرین جانی بند 
 ایتمیش

بیربگین قاش ایلھ گوز 
 آراسندا

بیربگنده اوکردانی 
 منده ایتمیش

یھ حاجی  بیربگین کعبھ
 اولموش حاجی
باشمیز بیر بگین 

 تاجیدیر تاجی
اصفھاندا دیر بیزین 

 اصلی ائلیمیز
اوردک اوچدی ویران 

 قالدی گولوموز
بویلھ نئجھ اولور 

 منیم حالیم
اصلیم چوز  221چوز

 لری کوگسین دوگمھ
سنی منھ وئردی 

     

 

 

                                                           



 یارادان خدا
سنی منی آرایب گزیرم 

 حاال
بیرجانیم وار اولسون 

 یولوندا قوربان
چوز اصلیم چوز کوکسین 

 لرینی دوگمھ
بیزیم ائلدن سوردوم 

 بوندا گتورمم
ارضرومدا یولموش 

 ایکین یتیردیم
ترجاندا من خستھ 
 اولدوم یاتیردیم

چوز اصلیم چوز کوکسین 
 لرینی دوگمھ

گل ایکیمیز بیر دوشگھ 
 لیم گیره

کوللکسزجھ جانی جانا 
 قاتالیم

رقیبلره نسبت صفا 
 سورالیم

چوز اصلیم چوز کوکسین 
 لرینی دوگمھ

آراییب بولدوم  آراییب
 یی اودا

آالییم باشیما گلن 
 قضایی

نئچھ باغالدین کرم 
  

 

 



چوز اصلیم چوز کوکسین 
 لرینی دوگمھ

 

لری یوخاریدان  دئییب کسدی. بیرده دوگمھ
یا قدرچوزیلیب ایکی دوگمھ قالدی  آشاغی

سی ایلکلندی. کرم چاره بولمادی  یئنھ جملھ
 بیرده باخدیکی دان یئری آغارمیش ھمان

سازی الیندن بورآخیب الینھ بوقدر 
مدی و الحاصل صباح نمازی  چالیشدی چوزه

وقتی اولدی قاپینین اونونده بکلیرکن کرم 
مرادینا ایرسین دئیھ گونش دوغدی. کرمین 
اورگینھ بیر آجی دوشدی ای واه من خلقین 

اوزونا ناصیل باخاییم. کرم بیر مراده 
آه آلمامیش دیرلر دئییب درونندن بیرکره 

ائدیب ھمان کرمین آغزیندان بیر آتش ظاھر 
اولوب تپھ سیندن سیاه دومان چیخماغا 
باشالدی. اصلی خان باخدی  کی کرمی آتش 

بورموش ائتدگینھ پئشمان اولوب وای 
اوجاغیم سوندی دئییب کرمین اوزونھ سو 

توکمگھ باشالدی. کرم ده اصلی خانا 
 باخالیم نھ دئدی:

 آلدی کرم

 آغالماگل اصلیم یئتر 
یاناریم اصلیم 

 یاناریم
 جگریم عشقھ داغالما

  

 

 



 یاناریم
 بیر آتش دوشدی اوزیمھ

 مائلم آال گوزلرینھ
 اولنده گل مزاریمھ

یاناریم اصلیم 
 یاناریم

 چکدیگیم درتلھ الم
 بویلھ چالینمشدیر قلم

بیر بکنده دوندن نشان 
 آلنیر

بیربکنده اصفھان بند 
 ائتمیش

ایمیش  بیریگیم بھاسی
 ھندستان

بیرینین بھاسی چول 
 عربستان

بیرینی بھاسی دیر 
 گرجستان

بیرنین بھاسی کرمھ 
 فانی بند ائتمیش

 

یھ  دئدیکده بیر مبارک گئجھ ده گردک خانھ
قودیلر پاشا قیرخ آدام بکجی قودیکی قیز 

یھ دئییب اما نھ فایدا  بیر اویون ائتمھ
جاق اولور. بیرده کرم ایچری  اولھ

ایکی رکعت نماز قیلیب یئنھ  گیردیکده
قادین اصلی خانین الیندن توتوب ایچرییھ 

 

 



گیردی. کرم اصلی خانی گورنجھ صبری مجالی 
 قالماییب سازی آلیب نھ دئدی:

 آلدی کرم

 سئودیگم باشدان آیاغھ
 آل قیرمیزی گئیمیشدیر

 یاراشیر قد دالینا
 آل قیرمیزی گئیمشدیر

 دیر آنالی دیر آتالی 
 لیدیراود گلدیر سونا

 بارماقالری حنالی دیر
 آل قیرمیزی گئیمشدیر

 باده دولدیریر ایچمگھ
گول فدانی آغاج 

 دیکمگھ
 وقت گلدی آچماغا

 آل قیرمیزی گئیمشدیر
یاشا ھی سئودیگیم 

 یاشا
 یازیالنالر گیلیر باشا
آل یاناقیندان قوشا 

 قوشا
 کرم دده گلدی سیزه
 قدم باسدی ائلینزه

 اصلی خانیم گلدی بیزه
 رمیزی گئیمشدیرآل قی

 

 

 



دئییب کسدی. بیرده اصلی گلیب کرمین الین 
اوپوب اوندان کرم آیتدی: ای سئودیگیم حق 

یا شکورلر اولسون بیزی یئنھ  تعالی
قاووشدوردی دئدیکده. قیز آیتدی: ای 

جگم ساقین  سئودیگیم سنھ بیر شئی سویلییھ
گوجنمھ بابامھ یمین وئردیم فستانین 

ن نھ قدر اولسا س  لرینی سن چوزه دوگمھ
بابام دیر وھم یمین ائتدیم یئرینھ گلسین 

دئدی. کرم الم ایلھ ھی یوخسا ساز 
می قیزا آیتدی: چوزدو ناسیل  الینھ

اولورسان اولسون ھمان کرم آلدی سازی 
 باخالیم نھ دئدی:

 بویلھ چالینمیشدی قلم
یاناریم اصلیم 

 یاناریم
 کرم سویلمنیر آدام

 عرشھ دایاندی فریادیم
 مدن گئتدی کرادیمالی

یاناریم اصلیم 
 یاناریم

 

دئییب کسدی. بیرده کرم اویلھ دئدیکده 
سیندن یانیب کول اولدی. اصلی خان  تپھ

بونو گورنجھ فریاد ائدرکن بیرده بکچیلر 
واریب کیفیتی پاشایا نقل ائتدیلر پاشا 
دخی قیزا سوال ائدیب قیز ایشی آنالتدی 

ل ش قتل ائت ا ا کئش  خان اشا 
      

 

 



جک  گلیب نئچون آغلیرسین بو گون گولھ
زمانین دیر دئدیکلرینده اصلی خان 

 باخالیم قیزالرا نھ دئدی:

 آلدی اصلی خان

باخین قیزمنیم مشکل 
 حالیمی

یاندی کرم منی سالدی 
 بودرده

اگدی قامتیم بوکدی 
 بئلیمی

یاندی کرم منی سالدی 
 هبو درد

بیزه حقدن بیر عنایت 
 اولورمی

ماجرامیز خوش روایت 
 اولورمی

محشر ده گوروشمک قسمت 
 اولورمی

یاندی کرم منی سالدی 
 بو درده

ساغلیغیندا چکمز 
 ایدیم نازینی

باسدی یخدی جگریمی 
 باغریمی

م  آچین مزارینی گوره
 اوزونی

ال  ن  ان ک 
  

 

 



خان اصلیم من بویولدا 
 گزرم

دیمی بین دفتره بیردر
 یازارام

شیمدی کرم گیبی منده 
 یانارام

یاندی کرم مین سالدی 
 بودرده

 

دئییب کسدی. بیرده اصلی خان اورتادا 
کرمین کولونی قیزالرا گوستردی قیزالر 

تعجبده قالدیالر والده سینھ خبر وئردیلر. 
سی گلیب قاخدیکی قیز فریاد ائدیر  والده

جک  لھقیزم نئچون فریاد ائدریسین گو
 زماندن دیر دئدیکده اصلی خان نھ دئدی:

 

 آلدی اصلی خان

نئجھ دایانیم من بو 
 حسرتھ

آنا کرم یاندی دئییب 
 آغالرام

سودئجگیم سالدی منی 
 بو درده

آنا کرم یاندی دئییب 
 آغالرام

   

 

 



 داغالری دوشدی
شیرین ایچین فرھاد 

 قایاالری دلدی
بیزه بو آیریلیق 

 یموالدان گلد
آنا کرم یاندی دئییب 

 آغالرام
کئشیشی بابام بو ایشھ 

 سبب اولدی
کرمین آتشین اوزیمھ 

 سالدی
بیزم قاوشمامیز محشره 

 قالدی
آنا کرم یاندی دئییب 

 آغالرام
من اصلی گورمش ایدیم 

 دوشمی
افندیم گوزومدن قانلی 

 یاشیمی
یاریم چکدی اوتوز 

 ایکی دیشیمی
ینھ کرم یاندی دئئییب 

 آغالرام
 

ییب  یب کسدی. بیرده قیز اویلھ سویلھدئ
آناسینا کرمین میداندا اوالن گیبی گوستر 

و بابا آناسی تعجب ائدیب ای قیزیم نھ 
       

 

 



تقدیر بویلھ آدین دییب نسلی وئردی. 
قیزگلین باشنیدا قورق تیکدی سونرا گل 
اطرافھ داغلیلتماغا باشالدی. ھمان قیز 

سپورگھ ائدیب گونلو دویلرکن  ساچی
ساچیندان توتوشوب چایرچین یانیب کرمین 

کولونھ قاریشدی. بونی گورنلر پاشایا خبر 
وئردیلر پاشا دخی کئشیشین قاریسین دورلو 

اذیتلرلھ اولدوردی. ایشتھ یاران صفا 
ایکی عاشیقین جنتده و کوثر اوپسھ گرک 

دیر. بیزلره دخی گورمک میثر ایلیھ  
وزرینھ پاشا صوفی بی گووروب قیرخ بونالر ا

دی بیر جمعھ  گون قیرخ گئجھ دوگون ائیلھ
 222یی گردگھ سی دعا و ثنا ایلھ صوفی گئجھ

قویدالر صوفی ایکی رکعت نماز قیلیب ال 
الھ وئریب مراد آلیب وئردیلر باقی 

سوزلرین ذوق و صفا ایلھ ... چوردتلر 
موالی متعال حضرتلری سیزلری و بیزلری جنت 

 د دائم ایلیھ آمین م.اعال
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