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  اؤن سؤز يئرينه
  

ــيدرد ـــيازدي يم ــــم داشــ   اـ
ـــاتيبا ــــگ يـ ـــباش يدـل   اـــ

ــن اول ــيم ـــن باشـــ   ميالدـــ
  ن باشــايم وئرســيــدوســت الر

  
ـــ ـــاخشـيم يگـؤزل ــ يــ   لرـگ

  لرـگـ ياخشـــيس گئـدر يـپ
ــدن ب ــن اورك ــس ــال آچي   ر ف

ـــانش ـــاخشـياءاهللا ـ ــ يـ   لرـگ
  

ــ ــيـساالم ــيك ياـم واره   يـم
ـــيوكسلي ــب دـ ــيك ير آي    يم
  مـيـــدردـؤنـگ يمــــيابــتيك

ــتالرـدوس ـــي ــيك ياـما پ   يم
  

ــــر  ــــو اث ــــونولور ب ــــان ديآذرباس ــــه قيليج ــــرين ــــت وئ   ،نم
ــــه يائل ــــترن و چالين ــــاراق گؤس ــــا م ــــقان ائليوردون ــــهيش   ...م
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 ٢ 

 (آ) 
ــــاغالد ــــول ب ــــالمايگ   م س

ـــا ــــير آدام ـــر ب ـــرديم ه   وئ
ـــــــالدي ــــــالردا پايـ   آدام
ـــــانا ـــــونه زامـــ ـــــا گـ   آي

  
ــــالم ا ــــچيس ــــاي يش   ولداش

  اـالم قوهــــوم قارداشــــســــ
  نيـــــآد يم تـــــانريالديپـــــا
  اـدان باشـــــللره باشـــــائــــ

  
  قارداشــــا يدلـســــالم كنــــ

  خــــرمن دؤيــــن سيرداشــــا
  حاصيــليــــــن بركتـــــــين

  داشـــا -ديرمانســـين داغـــا
  

ـــــتانا ـــــه بوس ـــــالم گول   س
ـــــالم ا ـــــس ـــــصد آـيي   اـالن

  ينــــــــين آديالنالرصــــــــآ
ــــــــتانا ــــــــاالجاغام داس   س
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  ون آتامـــــاغـــــوريســـــالم 
ــــا ــــوب ياتان ــــته دوش   خس

ـــــــ ـــــــالنيبصنع   ته ماراق
  ياخشــــي هــــونر ســــاتانا

  
ـــــالم حا ـــــس ـــــق يالـي   زاـي

  اولـــــدوزا كيمـــــين يپـــــرو
ـــــونر  ـــــه ـــــودرتيوي   ين ق

ـــــچات ــــــيب آي ـــــدوزاـ   ا اول
  

ــــالم ـــــــوئ يس ــــاـ   ر آالن
ــــا ـــــنه قاالن ــــل قيديـــ   ائ
ــــــدورن ـــــــي اؤل   كودورتـ
ـــــــا ـــــــتلي جانــان   محبـ

                                     
ــــگؤ ــــاخانداي ــــونش ش   ده گ
ـــــــياندي ـــــــاخيا راندــ   انداـ

  نيگلســـ يميرـگؤنـــدر باغـــ
  اخانــــداين ـــــــيسن يقالــــد
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 ٤ 

ــؤزوم ب ـــگ ـــياغ آراســ   نداـــ
ــــيندا ــــم داغ آراســـ   قالديـ

  تــك جــانيم كــول اولــدو مشــا
  يانــــــدي يــاغ آراسيــــندا

                             
ــــق ــــي يعش ــــدون يدـاالن   اي

ـــب ـــدـي ـــان آالن ـــدون ير ج   اي
ــــآه چك ــــاداني ــــم اودم   ب ق
ــــدرد ــــدم قـي ــــدون ياالن   اي
  

ـــ ـــوردا ـباه ـــار ب ـــورداـي   از ب
  اوردك بــــوردا قــــاز بــــوردا
  گــل بيــر درديمــي دئـــييم
ـــوردا ـــاز ب   قلـــم گؤتــــــور ي

                               
ـــــگؤزل ـــــاريم ـي ـــــم ـي   اراي
ــــ ــــم ياري ــــ ،اري ــــم ياري   اراي

  م ســـــــاغالمازـيـــــــاراالري
ـــــان ـــــا ج ـــــم يچاتماس   اراي
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ــــآج ــــيچا يــ ـــدا يــ   آخان

ـــدا داش اوســـته گـــول ت   اخان
ـــــن ـــــدا گزيرســ   خياليمــ
  ســـويا حـــــيران باخــــــاندا

                              
ــــدالآت ــــداني ــــ -م باغ   اـباغ

ــــاغالد ــــول ب ــــرايم يگ   اغاـپ
ــــآرز ــــريم ي ــــن آلمايئ   بيي
ـــــــرنميگ ـــــــ   اغاـه رم تورپ
  

ــــرديگل ــــم ـي ــــداي ياري   ول

ــــدا ــــاري يول ـــــديم ي   دايان
ـــدي ـــدي يئتيش ـــانيم گل   ج
ــــدا ــــدي يول ــــؤزلريم قال   گ

                                  
  اراـــــر چيـــــلـــه بيئا يرـتانـــ

ـــ ــــيقو يـمن ـــه چـ ــــما ب   اراـ
  وخيـــش ينســـندن باشـــقا تـــا

  اراـم هاچــــيـــدـمه گئـيـــك
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ــــــولدوم ا ــــــيقوش   قالرايش
  گــــــؤزل ياراشيقــــــــالرا
  منــــده بيرســــاز آلميشــــام
  ســــس وئــــرم آشــــيقالرا
                                   

ـــــدرد ـــــر داغـــــالرا ينـي   وئ
  الراـوئــــر باغــــ ينيليـئــــم
ـــخ ـــوي ـــو ق ـــده يال قوش   گئ
ــــنل،او ــــيش ــــاغالرا يك ل   چ
  

ــــياوره  ــــم ي ــــداينايار ـي   ن
  قانيـــــــم قاينــــار قانينــــدا                                

                                 وردوباغريمـــــا بيـــــر اود و
                                  آلوالنــــــــدي جـــــانيم دا

  
ـــو گول ــــب ـــوـــ ـــدادبو ده ب   اق

  اتاقــــداي يول قالــــدـــــــبولب
ـــيهم ـــه س ـــيره چيئش   نيخس

ـــو د ـــو داميب ـــده ب ــــل   اقداــــ
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  انســايم ــــيبــاغ اوســته بار
  بــــاغيم باغاتيـــــــم يانســــا

ـــــناموســـــومدان كئچ   رمهم
ـــا ـــانيم يانس ـــوب ج   اود توت
                                 

ــــب ــــايم بويچــــدير دون بي   ون
ــــا قو ـــــيآلم ــــايدوم ـــ   ولون

  مادان گــــــؤزلــــــــاوزون آل
  ونـــــايوم بوـــــــقوربـــــان اول

  
  مـــايداشـــا قو يـــــســـو فنگ

ـــا ـــا قويم ــــي يولداش   داشــ
  هــر يولــداش نــامرد اولمــاز
  بئلــــه بـــــاش باشـــا قويمـــا

                               
ـــــيوفاس ــــز ـ ــــدون ياردي   اي

ـــارد ـــو خ ـــر گول ـــدون يه   اي
ــــا گياو ـــــنيم ــــهيلئن فـــ   ن
ـــب ـــاردير حي ـــه ك ـــدون يل   اي
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  انــــاق يداراشــــد يكــــ درد
ــــا   اينســــان يئتيشــــير جان

ــــار  ــــال دانيش ــــؤز باخيش   گ
   لـــــــــــر فغانـــــاگ اوره ك

                                  
  نــــــــداياغين دايــــــــداغالر
ـــــــآراز ــــــــراين قـي   ندايغـ

  ميديـــــز اواليـــــا يگئـــــدرل
ـــــر ـــــل ل ـــــين آيائ   ندايـاغ

  
  دوراق ناچـــــــارا يهـــــــام

ــــــارايي ــــــين بئچ   خيلماس
ــــن ــــه دوش ــــي دويون   ايش
ــــارا ــــين هاچ ــــارا گئدس   ه

                                   
ـــؤ ـــوب ا يگ ـــتر يدول ـــايس   اغ

ـــــبول ــــاــ ــــوب داغ   ودالر قون
  يجـــران سســـيبولبولـــون ه

ــــاي ـــــباغ يدـليي ــــاـ   دان باغ
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ـــالر دوروب  ـــداغ ـــاي -اني   ان
ـــا ــــيب جئيران ــــاغرين آچ   ب

ــــاغريمي آ ـــده ب ـــمن   ـديمچ
ــــنين  ـــيس ـــش كيم   ـيطانائ

                                
ــــ ـــــيالر باتـداغ ــــاب دوـ   مان

ـــ ـــه پ ــــيس كئچين ـــاـ   ر زامان
  لوق بئــل لــر بوكــورلوخســوي
ــــان بنيا ـــــنس ــــايزــ   ر كامان

  
ـــدو چا يآ ـــدو دوش ـــدوغ   اي

  يــــويولدو گئتـــدي هـــارا؟
  تـانـــــري منـــي ياراتـــدي
ــــارا ـــــي ق ــــدن بـاختـ   ازل

                                 
ــــــــــــاوره   مز آزار داـك گول

ـــ ـــاردايب يقمل ـــاز ه ـــز س   لم
  رت اولســــايــــئق دانســــانيا

ـــــلميسات ــــازارداــ ــــر ب   از ه
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  م اوخـــايديـــشـــان تـــك دَين
ــــا ــــديردي ياخ ــــا -يان   ياخ

ــــدي ـــــانيمي آل ــــالد ج   ج
ــــا ـــــريم باخ ــــا -گؤزل   باخ

                                   
ــــــ ـــــــاغين دايداغ داغ   ندايـ

  ندايــــــــاغيب دايانـــــــــيدا
ــــك لنيم شــــنليســــهند   بي

ــــــ ـــــــاغيالر آيـداغچ   ندايــ
  

  نجـــاينار ياغـــديش ياغيـــ
ــــم بار ـــه ديــ ـــادرم   النينج

  گـــؤز ياشـــيم بـــوالق اولـــدو
ـــا ـــنين دالينج ــــدي س   آخـ

                               
ـــــگؤزل ــــيــ ــــاـم گ   لن اولس
ـــــدان   ب گــــولن اولســــايشيـ

ـــــانليمهر ـــــيق يب   يد ياخش
ـــــنيقدر ــــ يــ   لن اولســــايـب

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١١ 

ــــ   م داغــــايســــپد يـبوغدان
  اومـــــــودوم واردي ياغـــــا

ــ ــر چ ــوفره ل ــور كرؤس   گؤزل
  تـــــــــاپشيرديم توپراغــــــا

                                   
  م آشــــــكاراــــــــيازدي يدرد

ـــــيياوره  ـــــــ ــــارا -اراـم پ   پ
  وخ دئمزلــــريــــ وخســــوالي

  اراـچـــــ الررــــــــــاليدرده ق
  

  قالراــــــــــيشيباخــــــارام ا
  ايشــــــي دوالشيـــــــــقالرا
  ســـؤزلريم داســـتان اولـــدو
ـــــــقالرا ــــــر آشيـــ   وئرديل
                                   

ـــرد ـــته وئ ـــول يدس ـــم گ   ااري
ـــك يچ ـــچ ـــول ـي ـــارا گ   اراي

ــــ ــــدا وف ــــيا ـاون   وموشـوخ
ـــن ـــردـيي ـــم ديه وئ ـــل ي   اراي
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 ١٢ 

ــــــديا ــــــاخاندايريل   مالر ش
ــــدا ــــك تاخان ــــره چيچ   يئ

  ده يادينـــــا ســـــالمنـــــي
ـــــداچـــــكچي ـــــره باخان   ل

                                      
  ناشاــــــچاخ يياـچــــ يآجــــ

  اـداشــــ -اـداشـــ يدريـــــگل
ــــدرد ــــالم گؤن ــــرض س   ميع

ــــ ــــوم ق ــــون قوه   اارداشـبوت
  

ـــار  ـــديق ـــب ياغ ـــايزي   م باغ
  تؤكولـــــدو اؤزوم بــــــــاغا
  فلـــك توتـــدو قيچيمـــدان
ــــا ــــؤزوم باغ ــــرتدي گ   حس
                                  

ـــــ ـــــدايـدوردوم داغ   ن اوجون
ــــــان گ ــــــاميؤزل ـ   نداياجـ

  يرديشـــئح دن قـــدح قالـــد
  ونداـن اووجــــيرــــــلاللــــه

  
  

  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٣ 

ــــوزئ ــــون ق ــــداده بايگ   تان
ـــــــاتاندا ــــــدا يـــ   قارانليق

  دان دوغولــــدوم مــــن آنامــــ
ـــــاندا     ســــنده آشــــيق آتــ

                                
  ادايـن صــــييــــــن دئيگئــــد

  ادايــــن دريــــــــتــــور آتماس
ــــام ســــودا  ــــوخاليدورن   بيي

ــــ ـــــي يآدام ـــــيوخ اوــ   اداـ
  

ــــدتگئ ــــايانيم اووچــــو ـي   ن
ــــا ــــرديم جانين ـــــدا وئ   آنـ

ــــوراخ  ــــامي ب ــــيم دورن   من
  قانــــــــيناآل بلشـــــــيدي 
                                    

  گـــــؤزوم دوشـــــدو بوالغـــــا
ــــآ ـــــنا اولـي ــــااموش دـ   راغ
ـــب ـــؤردومي ـــؤزل گ ـــا گ   ر دان

ــــو ــــدودو س ـــــرور چانل   اغاـ
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 ١٤ 

  اخانـــدايل گـــول وار يـــزيق
  پاريلــــدار گــــون شــــاخاندا 
ــــانيمي ـــــيم ج ــــدي من   آل
   او قيقاجـــــــــي باخانــــــدا

                                
ـــن گئ ــــيدتم ــــ ـــااليم ائل   م ق

ـــــوطن ــــرــئيم يـ ــــاالـي   م ق
ـــآرز ـــوني ـــل اوچ ـــودور ائ   م ب
ـــ ـــيـب ـــين ديرير ش ـــااليل   م ق
  

ــــل دوالن ـــــگ ــــداـ   اق آران
ــــ ــــؤزوم تئل ــــاراندا يـگ   س

ـــه ب ـــمن ـــردي ـــده وئ   نير وع
ــــگؤ ــــدايده گــــون قـي   زاران
  

ـــــر ـــــل ل ـــــين اوباسيائ   داـن
  يــــــرانالر يوواسينـــــــدائج

ـــــــويالديم ـــــــي ق   دردلريم
ــــــــدا وا ـــــــه دريـاسين   رمي

                                    
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٥ 

ـــون چ ـــديگ ـــدا يخ   قاراداغ
  دوشـــوب گـــؤر هـــارا داغـــدا

ــ ــئيمن ــوم س ــديم روح   رير ائ
  داــــــــاراداغــق -داغانـــــوم
  

  ايـــله دونــــــا تيـبـــو دونـــ
ــــا ــــله دوني ـــــير ش   دردي ب

  چاتــــديهــــامي نــــين زورو 
  ازلـــــدن منـــــــه دونيـــــا 

                    
ــــا ــــاغرييپ ــــاندا يز ب   داش

  داغــــدان كؤلــــه آشــــاندا
ــــآمئشــــه دن  ــــريدل   م خب
  ندالداشــــــايچيبــــــوالق پ

   
ـــــــتان ـــــــداين باغيگولوس                       ن

ـــــدورن ــــدـ ــــدر يام قال   اداي
ـــــول ب ـــــر بوداغيگ ـــــدايت                       ن

ـــــن يئتي ـــــش ـــــوخ فري   اداي
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 ١٦ 

ــــاخالد ــــار س ــــنه نوب                                  ميس
ــؤزوم  ــيگ ــدو ياش ــئل اول   س

                                   نـــــــدايآغـــــــاجالر قوجاغ
ـــد ـــد -يآش ـــدر يداش   اداي

  
  گــول باغــدا يمــيچــك كيچ

  گــول باغــدا -دانـــيش باغــدا
ــــه ــــا گيرم ـــــز باغ   رمسنسي

ــــسا گـــول باغـــدا   خـــرمن اول
                              

ـــــرد ـــــد وئ   م تورپاغـــــايآن
  دان باغــــاـگوللنــــه باغــــ

  ولالرايــــســــن دوالنــــان 
ــــيدا ــــيم ي ــــايق يللياش   اغ
  

ـــــــال ـــــــدايناغياجن يقارت   ن
ــــــاغيندا ـــــار آي ـــــوم ن   ظول
  ظاليمـــــه قنـــــيم اولـــــدوق

  ياشـــــيل ظفـــــر چاغينـــــدا 
                                   

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٧ 

ـــ ـــده ت   ك ســـوناـســـو اوزون
ــــ ــــوب اـبورون ــــاـي   پك دون

  بيــــچــــك لنيم چيــــياوره
  بولبـــول قونـــا -قـــوش قونـــا

  
ــــد ــــوش گل ــــاين اوتاغيخ   م

  بـولبوللـــــــر يـاتـــــــاغيندا
  باغــــــدان آيريالنماديـــــــم
ــــ ــــاز چاغين ــــي ي   دا چيچكل

                                  
  نـــدايگول باغ،قـــوش اوچـــدو

  ندايـغــــاورـچاالر ســــــقون
ـــ ــــچوخ ـــدوروا وـلو دورن   ول
ـــــ ــــــاغـغاالر قوجـدال   ندايـ

  
ــــــيم يمـقلـــــ ــــــي -اـان   اـان

  بلــــه شــــيب ديــــر آل قانــــا
  ائــــل دردينــــي يازمــــادان
  كيتــــابيم چاتــــدي ســــونا
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 ١٨ 

ـــ ـــي ينـخرم ــــآالن لـئ   داــ
ــــونبول ــــداس ــــل آالن   دن تئ

ـــن  ـــا دوشياديس ــــم   رسنـ
ـــــباغ ــــدا يالرـ   گــــول آالن
  

  تئــــل لــــري يــــان وورانــــدا
ــــــدا ـــــده دوران   گـــــؤز اونون

  نـــرهاوره يـــيم چيچـــك لـــ
ــــــدا ـــــول ووران ـــــادا گ   ياخ

  
ــــا ــــاخ داغالريــــــن قارين   ب
  دؤولتـــــــــــينه وارينـــــا
  الــــي يــــاخين يوخســــولالر
ــــا ــــرك بارين ــــيم دن گ   ك

  
  گـــــل بـــــاغريمي داغالمـــــا

ــــالالما  ــــاغين س ــــاش قاب   ق
ــــــم ـــــه گلل ـــــدرم گين   گئ
ــــــا ـــــل باغالم ـــــادالرا بئ   ي

  
  

    



ی               ن ی چ  بایا

 
١٩ 

  قالـــديم تيكـــان كــــولوندا
ـــــدا   كروانيــــــــــــن يولون

ــــــاتي ـــــــدوباي   الر دوزولــ
  زنجيــــر اولــــدو قــــــولومدا

  
  گـــــل بـــــاغريمي داغالمـــــا
  قــــاش قابــــاغين ســــالالما
ــــــم ـــــه گلل ـــــدرم گين   گئ
ــــــا ـــــل باغالم ـــــادالرا بئ   ي

  
  گــــؤزليم ياشيـــــــل داغــــا

ـــاز  ـــاي ـــيل داغ ـــدي ياش   گل
  قوزوالرآيــــــاق تـوتـــــــوب
  ديرماشـــير ياشيــــل داغـــا

  
  سونولورن پاك روحونا يآنام يؤرمتلح

  
  آبـــــرلي قيـــــــــــز آنــــا
ـــا ــــي دوز آن ـــؤز صحبتـــ   س
  اوره ك دولـــو تيليـــت قـــان
ـــا ــــان آن ـــان جــ ـــنه قورب   س
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 ٢٠ 

  قــــارا قلــــم قــــاش آنـــا
ــن ــدي س ــاش آكيم ــن ب ــن   ان

ـــادا ــــن دوني   ســـن قالديــــ
ــن گ ـــام ــاش آن ـــم ك   ئديدي

  
ـــا ـــاش آن ــــو ق ـــارا گؤزلـــ   ق
ــــا ــــاش آن ـــــردن ب   گؤرلــــ
ــــن وار ــــه دردي ــــده ن   اوره ك
ـــا ـــاش آن ـــور ي ـــؤزون توك   گ

  
  شـــامي پيشــــيريدين آنـــا
  اوتـــدان دوشــــوردون آنـــا

ـــاره ـــينچ ـــيز درد ال ـــنس   ن
  دونـــوب اوشــــوردون آنـــا 

  
ــــا ـــــدين آن ــــاجي اَيــــ   آغ
ــــا ـــــن آن ــــو سرديـــ   دونون

ـــــــرديناوره ــــــده گزدي   يين
ــــاگيز ـــــن آن ــــدين درديـ   ل
    

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢١ 

  آي قــــول بوتاقيـــــــم آنــــا
ـــــا ــــــم آن   اوره ك ده قانيـ
  گئجـــه گونـــدوز زينمـــارام
ــــا   گلميـــــــر قراريــــــم آن

  
ـــا ــــك قان ــــم فلـ   چيغيرديــ
ــــانا ــــي يـ ـــوب چرخ   اود توت
  ســـنين تـــك پـــاك اينــــسان
  بيـــــــرده گلـــــمز زامــــانا

  
  الــــي هونـــــــــرلي آنــــــا
  تيكــــــيشي زرلــــــي آنــا

ــيرين ــؤحبتلي ش ــؤزولو ص   س
ـــا ــــي آن ــــر گـؤهرلـــ   غيــ

  
ــــا ــــر چــــك آن ــــارا بي   آي ق
ـــــا ــــــك آن ـــــري گؤيچ   الل
ــــــرين ـــــدير الل   بيـــــرده قال
ـــــا ـــــك آن ــــــمه چ   تئللريـ
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 ٢٢ 

  صؤحـــــبتيم ســـؤزوم آنـــا
ـــــامهريبـ ــــــان اؤزوم آن   ــ

  آيريــــــليغا هيجــــــــــرانا
ــــا ـــــجه دؤزوم آن ــــن نئـ   م

  
ـــــويونجا ـــــديم ب ــــاج اك   آغ
ــــا ــــه دولونج ــــب گؤل   قالخي

ــــرده دوالن ـــــيزه بي ــــل ب   گ
ــــا ـــــنه دويونج ــــاخيم ســ   ب

  
ــــا   باهاريـــــــم يازيــــــم آن
  درديــــــمي يازيـــــم آنـــا
  اوز دؤنــــدريب گئديبســــن
ـــا ـــازيم آن   كـــيم چكســـين ن

  
  آي مــــــــنه يولــــداش آنــــا
ـــا ـــاش آن ـــه دن ب ـــر كيمس   ه
ــــالرام ـــــب آغ ــــا دئــييـ   آن
ـــا ــــاش آن ــــؤكر ي ـــؤزوم ت   گ

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٣ 

ــا ــيم آن ــر بلش ــيز دي ــاش س   ب
ـــا ـــيم آن ــــن يولداش   ياخيـــ

ــــي تؤكمـــه دنگـــؤز ي   اشين
ـــا ــــم آن ـــاردي باشيـــــ   آغ

  
ـــــا ـــــيم كسيــــــم آن   آي من
  ايســــتي نفسيــــــــم آنــــا

  ســـــــن دوالن يئــــــــــرلره 
ـــــا ـــــيم آن ــــــالر كس   قوربان

  
  آي منـــــيم كســـــيم آنـــــا
  ايستــــــي نفســــــيم آنـــــا

  ســـــــن دوالن يئــــــــرلره 
ـــــا ـــــانالر كســـــيم آن   قورب

  
   سونولورنا يالرخانيم ائالت

ــــاال ــــاق خ ــــاالم آي قوچ   س
  الاللــــــري پيـــــچاق خــــا

ــــي  ــــر گئت ـــــر كس   ...........بي
  كــــدرلي بيــــــــچاق آنــــا
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 ٢٤ 

  بــــوالق دان گلــــدي خــــاال
  ائللــــره الــــــــــدي خــــاال
ــــــوردو ـــــوزالدي دوي   سوس

ـــ   ل دي خـــاالگـــؤر نئجـــه يَ
   

  ـــــــر قــــاري خــــاالقوجاديـ
ــــاري خــــاال ـــــن ي   داغالريــ

ـــه ـــام ــــنين بَ ــــنهييـ   هريـ
ـــاال  ـــاري خ ـــؤروب ســـن ب   گ

  
  داشــــالندي ســــئللر خــــاال

ــــ ــــدي يئـ ــــاالقوزان   ـللر خ
  هـــــونرينين دئــــــــــميرم
ــــاال ـــــللر خ ـــــانري ائـــ   ت

  
ــــاال ــــالي خ ـــــي خ   چارقاتــ
ــــاال ــــالي خ ـــــي ب   دوداغــــ
ــــالرا ـــــر داغ ــــدري وئـــ   ك
ـــاال ـــاللي خ ـــدك ي ـــل گئ   گ

  
    

  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٥ 

  چـــؤللر ياتاغيــــــن خـــاال
  گلــــين اوتاغيـــــــن خــــاال
ــــادي ــــو قاچم ــــور بوي   عؤم
ـــنين دوداغيـــــن خـــاال   س

  
  داغالريـــــن قيـــــزي خـــــاال

ـــــدو ـــــؤيلر اول ـــــاالگ   زو خ
ـــــــدي  ـــــــده دوالنـ   اللرينـ
ـــاال ـــوزو خ ــــورو ق ـــين س   م

  
  بـــــاغ ســـــوالرينا هايينـــــا
ـــــنا ـــــزن آييــ ــــودا گ   س

  كلـــــــرين دفــــــــتري اوره
ــــا ــــي چايين ــــوب آج   دوش

  
  قــــالني سالديــــــن خــــاال
ـــــدين خــــاال ــــا ياتـ   دونياي

ـــــه ـــــاالردا گؤرم ـــــماو ب   دي
ـــــدا قالديــــــن خـــــاال   هايان
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 ٢٦ 

ـــــن خــــاال ــــالني سالديـ   ق
ـــــن خــــاال ــــا ياتديـ   دونياي

  ديــــماو بــــاالردا گؤرمــــه
ـــــن خــــاال ــــدا قالديـ   هايان

  
ـــاال ــــن خ ــــر ديياريـ   چؤللـــ
ــاال ـــن خ ـــي باغي ــئومه لــ   س

ـــه ـــدي گؤرم ـــم عؤموركئچ   دي
ــاال ـــين خ ــي چاغـ ــنليك ل   ش

  
ــاال ـــن خ ـــر ديـــياريـ   چؤلل
ـــن خــاال ـــي باغيــ   ســئومه ل

ــه ــور كئچــدي گؤرم ــم عؤم   دي
ـــن خــاال ــي چاغيـ   شــنليك ل

  
ــــ ــــن خ ــــؤللر ديـياري   االچــ

  لــي باغــــين خــاالسـئومـــه
ـــدي ـــه عؤموركئچ ـــم گؤرم   دي

ـــاال ـــاغين خ ــي چ ــنليك ل   ش
  

    
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٧ 

ــــوالر ــــاغ س ــــنا هايب   نايـي
ـــــس ـــــ ــــزن آـودا گ   نايـي

ــــــر ــــــياوره كل    يترـن دف
ــــ ــــوب آج ــــاييچا يدوش   ن

  
 (ب)

ـــاز گليـــب   بايـــــرام گليـــب ي
  اؤردك گليــــب قــــاز گليــــب

  آشــــيقالر سيــــــنه ســــينده 
ـــديرن ســـاز گليـــب ـــل دين   ائ

  
ـــز دولـ ـــبايليمي ــــو گلي   ـــ

  قوزونـــون بولــــــو گليـــب
ــــمنده  ـــؤي چ ـــب گ   اوتاليي
ـــب ــــو گلي ـــب يولــ   دوالني

  
ــب ــاي گلي ـــه ه   داغ دره يــــ
  چشــمه جوشــوب چــاي گليــب
ـــانار ـــر م ـــل ديــ ــب سئ   اريي

  گليب گـــؤزو مــنه تــــــاي
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 ٢٨ 

ـــود داغ باش ــــنيبول ـــآل ـ   بي
ـــب ــــين آلي ـــئل درم داش   س
  قيــــز ار اولوبــــدور اوغــــالن

  ن آليــــباوغالنــــالر قاشــــي
  

  آغـــــاجالرا بـــــــار گليـــب
  هئيـــوا گليـــب نــــــار گليـــب

  يــــهنمهكلــــر سئويــــــــاوره
ـــب  ـــب وار گلي ـــنليك گلي   ش

  
  فرهنگيــــــــم اوغورالنيــــب

ـــارا ــــرانيب -پ ـــارا دوغــــ   پ
  لــرعـــوض اولـــوب رســــم

ــب ــالن قاني ــب اوغ ــز دئيي   قي
  

ـــــــره ـــــــان ب   ده دوروب چوب
ــــــــــــــ   ده دوروبوزو درهق

  هــــره ســــي بيــــر طرفـــــده
ـــــــي ـــــــ قم   ده دوروبلهش

  
  

    



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٩ 

  يــاغيش ياغيــب ســئل دوروب
ـــل دوروب ـــؤكن يئــ ــو ت   گول

ـــدناوره ـــان ائـ ـــي ق   ييمـــ
  ســولغون گـــزن ائــــل اؤلــوب

  
ـــــب ــــــاردان آد قالي   شهريــ
ـــب ـــاد قالي ـــالق او آدان ش   خ
ـــــه ده ـــــوب گئتس   اؤزو كؤچ
ـــب ــــاد قالي ـــده ي ـــل ايچين   ائ

  
  داغــالر باشــين قـــار آليــب
ــــاراليب ـــي قـ ـــين رنگ   داغ

ـــ ـــول اوچ ـــدنبولب   وب گئدن
  بـــاغ باغـــاتي ســـــار آليـــب

  
ــــب ــــدوم قري ــــدوم اوچ   قوش
ــــب ــــدوم قري ــــه دوش   قوربت

ــــاخينيم اولـ ــــر ي   ـماديبي
ــــب ـــــوم قري ــــالي دوست   وف
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 ٣٠ 

  من عاشيقام گـون گئــــديب
  آي دوالنيــب گــون گئــــديب
ـــريالني ـــندن آيـــــ ــن م   س
  هر گونوم مـين گـون گئـديب

  
  بولبولـــوم باغـــدان گئــــــديب

  ـديبســـاروانيم داغـــدان گئــــ
  آختــــــــــارديم ........................
ــديب ــاردان گئ ــم ه ــه دي   بيلم

  
  عـــؤمروم گونـــوم تاالنيـــب
  باغريمــــا قـــــــم قاالنيــــب
ـــــاني ــــــن آل ق   اوره ييميـ
ـــــب ــــــدن جاالني   گؤزلريم

  
ــــديب ـــوم گئــ ـــيم گول   او من
  بيــر شــيرين ديلــيم گئــديب

  هـــم كســـيم هـــم نفــــــسيم 
ــــديم ـــيم گئــ ـــه بيـــل ائل   ائل

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٣١ 

ــ   ـورويوبداغــــالري چــــن ب
ـــورويوب    باغــــالري نـــــم بـ
  گول سولوب چيچـك سـولوب
ـــورويوب ـــم بـ ـــريمي قـ   باغـ

  
  داغـــالر اوســـته چـــن گليـــب
ـــاغالر اوســـته نـــــم گليـــب   ب

ــــه ـــري دوش ـــندن آي ـــي س   ل
ــــباوره ـــــم گلي ــــه قــ   ييم

  
  بولبـــولــــوم داردا قــــاليب
  ميســـــــمار دوواردا قاليــــب
  دوشــمنين بئلــي ســين ســين

  قـــاليب بيلميــــرم هــــاردا
  

  داغ چكيـــب رينهَـــقَ شيقـــ
ـــب ــــب داغ چكي   داغ دايانيـــ

ــه ـــفل ــين ش ــينشي سينئي   س
ـــــكيب ـــــه داغ چـ   هرگلنـــ
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 ٣٢ 

ــب ـــشدي داياني ــل مـي   ييخي
ــــب ـــــشدي اوياني   يوخالميـ
  گـــؤرور زامـــان ســووشــــدو
ـــب ــــا بوياني ـــاغري قانــــ   ب

  
  گؤزليـــــــم چايـــدا قاليـــب
ـــب ـــدا قالي ـــوب چاي   آي دوش
ـــد ـــاك عزل ــــز پ ـــاه سي   نگون

ـــــب ــــــه داردا قالي   هميشـــ
  

ـــ ــهگؤزلريـ   ييــبم نــه گؤزل
  ييــبب نــه گؤزلــهآختـــاري

ــب ــا چيخي ـــي وف ــاريم بــ   ي
ــ ــك گلي ــهت ــه گؤزل ــبب ن   يي

  
  گــــؤزوم او خالــــــدا قاليــــب
ــــب ـــــدا قالي ــــي بالــ   دوداغ
ــــاز ــــب دورم ــــوم داياني   روح
ــــب ـــــدا قالي ـــــنجه خيالـ   اي

  
    

  



ی               ن ی چ  بایا

 
٣٣ 

  بــو يـــولدان كـــروان گئــديب
  حساب سـيز سـروان گئـديب

  وره كــده يــــول ســاليبدرد ا
ـــديب ـــان گئ ـــمه درم   درديـ

  
  باغريـــــمي ايـــالن چــاليب
  ديــليـــــمي بـــيلن چــاليب
  آشكار دوست گيـزلين دوشـمان
ـــيب ـــن چــال   اوزومـــــه گــول

  
ــب ـــر قالي ــديب ت ــانيم گئ   ج
ــب ــر قالي ــوب پ ــوم اوچ   قوش
ــــورقونو ـــول يـ ـــؤزلريم ي   گ
ـــب ــــر قالي ـــده ديلبــ   ديليم

  
  قاليـــب سورونــــــن يئـــري

ـــب ــــيين قالي ـــانين نئـــ   چوب
ــــــوالغيندا ـــــن قـــ   داغالري

ـــي ـــط هئ ـــب -فق ـــي قالي   هئ
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 ٣٤ 

ــوب ـــان اول ــر اوست ــز بي   تبري
ـــب ــــان آلي ـــي بوست   چيچكل
ـــــدلري ــــونرلري اييـــــ   ه
ـــوب ــــان اول ـــرده داستـ   ديلل

  
ــــــيب ــــــوب گل   آراز بورولـــ
ــــليب ــــوب گ ـــويو دورولـ   س
  گـــؤردوم گلـــدي گئـــدن يـــار
  دئمــــه يورولــــــوب گـــــليب

  
ــبپن ـــوز آلي ـــي ت ــره نـــ   ج

ـــباوره ــــؤز آلي ــــي ك   ييمــ
ـــازيق اوره   ك نئيلـــه ســـيني

ــب ـــيز آلي ـــر قـ ـــودا بيـ   اون
  

ــــوب ــــل اول ــــه هايي   داغ گون
ــــوب ــــاماييل اول ـــــؤزل ش   گ

ــــــــ ـــــــهه................ ايشم   ي
  يـــــيم قاييـــــل اولـــــوباوره

  
  

    



ی               ن ی چ  بایا

 
٣٥ 

  صيفتـــــــين داوا ســــاليب
  بيريــــــــن دووارا ســـــاليب
ـــــن ناخيشاســــين   اوره ييني

ــ ــر ب ــاليببي ــارا س ــؤر ه   اخ گ
  

ـــون بســـته ســـين آليـــب   گول
  دســـته ســين آليـــب -دســته

ـــؤزو ـــيرين س ـــر ش ـــون بي   اون
  جـــانيم خســـته ســـين آليـــب

  
ــب ــاق گلي ـــؤزل قون ــه گــ   ن
ــــب ـــــده داراق گلي   الينــــ
ـــوي هاواســـي ــــدا ت   باشينــ
ـــب ـــرك واخ گلي ـــب ب   يوباني

  
ــــب  ــــه باخي ـــــؤزل گول   اوگـ
ــــب ــــه باخي ـــــبوله گول   بولــ
ـــــــــــــر   اؤزوده اوالن ديلـبـ

ــــ ــــبس ــــوالب آخي   وزولن گ
  

    
  

 (پ)
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 ٣٦ 

ـــره ديـــ ــــرين ق   الپ رگؤزل
ــــره ــــرهق ـــــر الپدن ق   ديـ

  قوربـــان اولـــدوغوم گـــؤزلر
ـــ ـــه بي ــــل شـــوهائل   ر الپدي

  
  درده گلــــــدي ســــــينه الپ
ــــدوم ســــنين يئنــــه الپ   اول
  اوره كـــــــده حســــــرتيم وار
ــــنه الپ ــــن يئتيشــــيم س   م

  
ــاپ ـــام اؤزون ت ــن هاردايــ   م
ـــاپ ـــب اؤزون ت   اؤزون آختاري

ــــس   ان سئورســـناؤزون تاپــ
ــاپ ـــان اؤزون ت ــنه قوربــ   س

  
ــؤپ ــدي چ ـــده قال ــو اوزونــ   س
ــؤپ ــب واردي چ ــاغيش ياغي   ي
  دنيــــــــز بــــــاغ مــــيرواري
ــؤپ ــدي چ ــه حئيران ــؤر نئج   گ

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٣٧ 

ـــاغريم  قاراليـــب ديـــر الپ   ب
ــــاراليب الپ ـــــم س   رنگيـــ
ـــــالري ـــــدييم داغ   گوونـــ
ــدير الپ ـــار آليب ــه ق ــؤر ن   گ

  
  گول سولدو قالـدي چـؤر چـؤپ

  آلــــدي چــؤر چــؤپ باغـــالري
ـــيندا ــــن يواس   قــوشالريـــــ
  گؤر نـه اوجــالدي چـؤر چـؤپ

  
ـــل ســـاپ ـــرواري ده قيزي   مي

ـــته ـــاپش ــــره دوزول س   لــ
ــل اول ــر لع ـــومدا بي ــا قولـ   ي
ـــاپ ــــدن اوزول س ـــا اليمـ   ي

  
  نازيــــك لــــري منــــه يــــاپ
ـــاپ ـــه ي ـــير من ـــه پيشس   من
  تـــــان زي دان گلـــــن بـــــال
ــــاپ ــــه ي ـــــر من   يئتيشيبدي
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 ٣٨ 

  ون چـــاپباغـــدا ..........گـــؤرد
ــاپ ــؤردون چ ــيغي ه   سارماش
ــر ــيم دي ـــا قن ــالن خالقـــ   اي
ــاپ ــؤردون چ ــالن گ ــاردا اي   ه

  
ــدير  ــتي تن ــؤرايس ــاپ كهچ   ي
ــدير  ــتو تن ــؤرتوس ــاپ كهچ   ي

ـــدي ــدان قارالـــ ــالق آجين   خ
ــدير  ــدي تن ــؤربس ــاپ كهچ   ي

  
  دووار اوســتوندن گلــدي تــوپ

  گليـب منـــه دَيــــدي تــوپ 
ـــم ــب آييلديـــ ـــير ييخيلي   ب

ـــ ــؤر نئج ــوپگ ــروردي ت   ه س
  

ـــاپ ــــارا س ـــبئح ق ـــارا تس   ق
ـــارا دويـــون قــــارا ســـاپ   ق
ــــب ــــين باغالني ــــيم تك   بخت
ـــاپ ــــارا س ـــو ق ـــاز ب   آچيلم

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٣٩ 

ـــر آت ــؤزوم كهــــ ــانيم گ   ج
  چوخـــدور ســـؤزوم كهـــر آت
  مني چاتـدير سئوگيمـــــــه
  مــــخمر آليـــــم يــه هــر آت

  
ـــارات ـــؤمروم ق ـــاراي ع   آي ه
ـــارات ـــؤمروم ق ــــور ع   پوزولــ

ـــو  ــــمي كؤرپ ـــدومجانيــ   قوي
  قيريلـــدي كؤروپـــوم قـــارات

  
ــــات ــــوخ كارام ـــــده ي   فلك
ـــات ــــدن قارام ـــير منـ   ايتس
  بيـــر جـــانيم درد يورغونـــو
  اودا قالمـــــــير ســــــاالمات

  
ـــات ـــن اوي ــــالري س   ياتانــــ
  يــاواش دينــدير ســن اويــات
ــر ــيرين دي ــو ش ــيل يوخ   ياشس
ــات ــن اوي ــدير س ــيرين دين   ش
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 ٤٠ 

ــو اوخــون آت ـــم اووچ   دئديــ
ـــون آت ـــون واردي چوخ   اوخ

  ه قويــــدوم نشــــانهســــين
ــن ــه واري ــر ن ــون آت -ه   يوخ

  
ــــــار آت ــــــتن آچ   دووار اوس
  آچـــار قيفيــــــل آچـــار آت
ـــي ــــاالن قيفيل ــــي قـ   باغلـــ
  آچـــــار فلــــــك آچـــــار آت

  
  تآ ســن ده جــوجر بيــر بــوي
  تآ دمــده جوجــــر بيــر بــوي

ـــز ـــرلر بيتنـمـــ ـــو يئـ   سولـ
ــوي   تآ سوســوز يئــرده بيــر ب

  
  ياستيــــغا بـاش آت يـاتگل 

  ـــــــي بوشــات يــاتاوره ييمــ
ـــدور   گئجـــــه يـــــاتيب دويوب
ــات ــاش آت ي ــدوزه ق ــن گون   س

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٤١ 

ــــات ــــدي ناب ــــادا گل   خونچ
ـــات ــــدي ناب ـــنلييه الــــ   ش

  ينـــــدهشـــــاقيل دار اَل ده
  نــــه قالماقالــــدي نابــــات

  
  تانريــدان آلــــــــديم قانــات
ـــات ــــديم قان ـــؤيلره چالــــ   گ
ــــدوزالرا ــــم اول   يــئتيشديـــ
  دئــديم بــرك جانــدير قانــات

  
  شوشــه تــك آغــدي نابــات
ـــات   ايســـتي دي داغـــدي ناب

ـــــليبدير خ ـــــدان گ   راسانــ
ـــات ــــدي ناب ـــاغي چاغـ   دام

  
  قـــــارلي داغـــــالر قارابـــــات
ــــات ـــــورون قاراب ــــارا بـــ   ق
ـــــاروانيمي ــــــن س   ايتيرديــ
  ساخالديــــــــن ســـــاالمات
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 ٤٢ 

 (ج) 
ــاج ــدي س ــته يان ــدير اوس   تن
  آلووالنــــدي يانــــدي ســــاج
  بيـــر عؤمـــور چـــاليخالديم

  انــدي ســاجبــاغريم دولــو ق
  

  گيزليــــــن درده يـــوخ عـــالج
ـــالج ـــوخ ع ـــوخ درده ده چ   چ
  قانمـــازا دوچـــــــــار اولـــدوم

  يــــوخ عــــالج جــــه اونــــابير
  
  شـاه بــاشيندا گولــــدو تـاج
  ايـشيل ديـر بـولولــــدو تـاج
  آج قــــــارين نـاردردينــــي
  گـــؤره ســن هــئچ بولــدو تــاج

  
ـــاج  ـــويا مؤحت ــــر س ـــي لـ   زم
ــــورا مؤحتــــاج   ياشايـــــيش ن

  قيســمت ائتمــه ســينآلــاله 
  ورا مؤحتــــاجكــــگؤزلونــــو 

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٤٣ 

  چـــاي قاليبـــدير ســـودان آج
  ســودان بــاليق توتـــــان آج

ــــل ـــان ائـ ــــدي هزام   زامانــ
ــــــودان آج ـــــان آج اونـ   توت

  
ـــارا ســاج ــدير اوســته قـــــ   تن
  اوردان دوشــر يئــــــره ســاج

  زولســــهوآج قارينــــــــــالر د
  ك پايـــالر بئلــه ســاجهچــؤر

  
ــــام وار عـــالج ـــن عاشيق   م
  قيــل درديمــــه يــار عــالج
ــــدي ــــولالردا قال   گــــؤزوم ي

  ليـــــــغا وار عـــــالج؟آيـري
  

  گولـــه دولـــوب نـــار آغـــاج
ــــاج ـــــاق وار آغ ــــه ديرنــ   تپ
  نـــه ســــــازاق كــــسر ســـني
ـــاج ـــار آغ ــــاغان ق ـــه ده ي   ن
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 ٤٤ 

ــــب  ــــي قالي ــــدن زم   آجدن
ـــــن ـــــدن آج كؤش   ده خرم

  دن اولســــا خرمــــــن اوالر
ـــندن آج ـــام س ـــن قالماس   م

  
ــــاجب ــــار آغ ــــو ب ــــاق دول   وت
  للـــــر اوچـــــون وار آغـــــاجائ

ـــــه ــــرده گلـ ــــديرم بي   مگئ
ــــ ــــاج هســــاخال من ــــار آغ   ن

  
 (چ) 

  اوراق گؤتـــــور زمـي بـــيچ
  يچـشنلـييي يــــوخ قــمي ب

  بير ايش گؤر شادليق اولسـون
  ـيچقمــــي ب ندنيئــــر اوزو

  
  بــو يولــدان گـــلميسن هــئچ

  ميســــن هــــئچديگـــــؤزومه 
ـــويرم ــوخ سئــ ــني چ ــن س   م
  ســن منــي ســئومي ســن هــئچ

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٤٥ 

ــار وئــردين ســويماديم هــئچ   ن
  بوشقـابــــا قويـــــماديم هــئچ
  نه تئز گلـدين تئــــز گلـدين
  مــن ســندن دويماديـــم هــئچ

  
ـــاچ ـــارا س ـــوب ق ـــه اول   دئ ن

ــ ــؤر دؤش ــاچه گ ــارا س ــب ه   ني
ـــــدرين ــــون ك ــــور گون   عؤم
ــــاچ ــــكارا س ــــترير آش   گؤس

  
ـــما هــئچ ـــاالن ســؤزو قانـ   يـ
ــئچ ــانما ه ــؤزدن س ــؤزو س   س
ـــران ـــاندير يانديـــ ــان يـ   اج
  يانديرماســـا يانـــــــما هـــئچ

  
ـــــم آچ ــــك باغري ــــان فل   آم
ـــاچ ـــريم س ـــو آغ ـــينه دول   س

ـــــمدان ــــدوم دا باغريــ   يورول
  ديلــــه گليــــب آغــــريم آچ
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 ٤٦ 

  مـــن گئـــديرم ســـنده قـــاچ
  ســـينه گولـــون منـــده قـــاچ
ـــــماسان ــــن تاپانـــ   ايتيرس
ــــاچ ــــده ق   دؤنموشــــم دربن

  
  قــارپيز كســديم اوشــدو قــاچ
ــاچ ــدو ق ــتن دوش ــقاب اوس   بوش

  ســـــينا دوســـــتونو بركـــــده
  نامردليـــك گؤروشـــدو قـــاچ

  
ـــيم دالي ـــاچمگـــل من   جـــا ق

  مطلبـــين آلينــــــجا قـــاچ
  ونــــــــودمحبتــــــــين او

ــــاچ  ــــالينجا ق ــــا س   باغريم
  

ـــاچ ـــا ق ـــده دورم ـــول اؤنون   ي
ــــاچ ــــا ق ــــا اوخ وورم   باغريم

ـــــرده ـــــورخورام نظــ ــــه ق   ي
ــــاچاوره ـــــرما ق ــــي فيــ   ييم
    

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٤٧ 

ــــاغريم آچ ــــك ب ــــان فل   آم
ــــريم آچ ــــو آغ ــــينه دول   س

ــــــباغرما ــــــدومق   دان يورول
ــــريم آچ ــــب آغ ــــه گلي   ديل

  (خ)
ـــوخ ـــاالن يـ ـــيادا ق ـــو دونــ   ب
  گئــدرگي چــوخ قــاالن يــوخ
  هاميالريـــــــــــــن دردي وار
ـــــوخ ـــــا دردي آالن يـ   آممــ

  
  آراز آخــــــير ياشـــي چـــوخ  

ــوخ ــر داشــي ي ــران چكي   هيج
ـــاز اوالنــــيناآغــــلي د   يــــ

ـــوخ ـــاشي چ ـــر ب ـــال چكـ   ب
  

ــــوخ ــــدوزو ي ــــون اول   گؤيوم
ـــــوخ اَلـيميــــــــن ده دوزو   ي

ـــئور ـــالن س ـــي آدام اوغ   بعض
  منــيم تكيــــن قـــيزي يــوخ
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 ٤٨ 

ــــاخ ــــا ب ـــــزين اودون   پاپريـ
  جييــــــرين دودونــــه بــــاخ
ــــر   قيــــزالردا ســــيگار چكي

ــــاخ  ـــــودونا ب ــــانين مـ   زام
  

ــوخ ـــم چ ــولالري گزديـ ــو ي   ب
ــوخ ــم چ ــاغالديم دردي ــول ب   گ
ـــريتديم ـــزي آغ ــوخ بـاشيـ   چ

ــي ــن دردل ــوخم ــم چ ــم دردي   ي
  

ــوخ   ـــم يولداشــيم ي ــر كسي   بي
ــوخم ـــارداشيم ي ـــان ق   هريبــ

ـــييم ـــيمه دئـ ـــي ك   درديمــ
ــوخ   ســئومه لــي سيرداشــيم ي

  
ـــاخ ـــا ب ـــيب قـونچـ ــه آچ   الل
ــــاخ ــــا بـ ــــا دويـونجـ   قونچاي
  خــــرمن دولــــــو بــركـــــت
ـــاخ   قالخيـــب ديـــر بويونجـــا ب

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٤٩ 

ـــاخ ـــا ب ــــن قان ـــو تؤكولـ   ب
ـــاخ ـــا ب ـــده جان ـــان ايچين   ق

  اينــــدگــــل دؤيــــوش ميدان
ــــاخ ـــــا ب ــــانالر سانـ   قهرم

  
ــدا ــيخمي ـــا چ ــوال باشـــ   ن س

ــيخ ــا چ ــين پاش ــوي قيريلس   ق
  مــرد اوغــالن  ييــر دوشــمنق

  دَيســين داشــا چــيخ اوخــون
  
  يورودومــدا قهرمــــــان چــوخ

  ـينج لــــي پهلـوان چـوخيلق
  ســرحـدلــردن خبــــــر آل
  ؟گئدن چوخـدور قـاالن چـوخ

  
  كــــنديميزده زمــــي چـــوخ
ـــوخ ــــي چ ـــزدي دن ـــي وئ   زم
  ســــن سئويرســــن يــــادالري

  سنــــي چـــوخ مـــن ســـئويرم
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 ٥٠ 

  قگــل بيـــــــر منــه اول دايــا
  قبوينوما ســـــال قـول دايـا

ــرديم ــان وئ ــرده ج ــت يئ   قورب
ــا ـــول داي ـــادي يـ   قاوالنمــ

  
ــاخ   ساچـــالريمـــــدا دَنـــــه ب
  كـــــدره بــــــــاخ دَنـــه بـــاخ

ــؤمر ــار ع ــيش وباه ــوش ق   اولم
  ائـل قـمينــــدن منــــه بــاخ

  
ــــا   ـــــا اوالر داش داي   قسويـ

ــادا ب ــاداش ــاش داي ـــر ب   قيـــ
  مالســـن چكيــــلسن ييخـــيل

ــا ــاش داي ـــه ب ــؤيكن منـ   قس
  

ــــمدا ل ـــاخعتوپراغيــــ ـــه ب   ل
  اينانــــماســــان الـــــه بــاخ

  ين مــــكانـــــيلرهـونــــــــر
ـــاخ ـــؤهره ب ـــيز گ ـــاب س   حس

  
  

    



ی               ن ی چ  بایا

 
٥١ 

  گـــل ميشـــوودا قـــــارا بـــاخ
  قـــار ياغيبديـــــر هـــارا بـــاخ
ـــين ـــاغريم قاپيس ـــر آچ ب   بي
  سينــــه دولــو يـــــارا بــاخ

  
  قـــهري چــوخ نآجــي چـــــايي

ــوخ  ــهري چ ــدير ش ــب گئ   آخي
ـــو ـــالري تـــ   داديربــــالـيقـ

ــوخ   ـــري چ ـــدا وار زهـ   آغزينـ
  
ـــاخ ـــا ب ــــه قوش   آراز اوستـــ

ـــر ــه گزيـ ــاخ لرن ـــوشا ب   قــ
  آراز جوشـــوب ديللـــه نيـــر
ــاخ ــا ب ــان ياش ــته ق   داش اوس

  
  بيـــر باشـــيمي قاتـــــان يـــوخ
ـــوخ ـــان ي ـــته يات ـــزيم اوس   دي

ــــاد آپــــــــ ــــاالمي ي   ـاردي ب
ـــوخ ــــان ي ـــدن توت ـــر اليم   بي
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 ٥٢ 

ــــوخ ـــــم ي   يانيمــــدا قاالنيـ
  يادينــــا ساالنيـــــــم يــــوخ

  درد الينــــــدن ســــــيزالرام 
ــــوخ ــــيم چ ــــي آالن   درديم

  
ـــوخ ــــدوزوم ي ـــؤيلرده اولــ   گ
ــوخ ــر ســؤزوم ي   حــاق ســؤزه بي
ــين ـــز قاييدس ــديردي تئـــ   گئ
ــــوخ ــــده دؤزوم ي ـــا منــ   آمم

  
ــاخ ــؤزه ب ــته ك ــينه م اوس   س
ـــا ــــاخ كــــؤزه ب ـــووا بــ   خآل

ــديم گــل خالقــا قــاريش    دئ
  اينصـــاف ائيلـــه ســـؤزه بـــاخ

  
ــــوخ ــــدا اوزوم ي   قـانــاليقــــ
ـــــوخ ـــــدور اوزوم ي   چورويوبـ
  بــوش سبـــــد دوالنـــديرديم
ــوخ ــؤزوم ي ــودور س ــمت ب   قيس

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٥٣ 

ــوخ ــيم ي ــه ن ــديريب گول   دين
ــوخ ـــم ي ــه نيـــ   درديمــي بيل
  ييخيلديــــــم اوزوم اوســـته
ــوخ ــيم ي ــه ن ــازيق دئي   واي ي

  
ـــوخگـــول اكـــديم بي ـــرن ي   تي

ــــوخ ـــــورن ي ــــين گؤتـ   آالغ
  جــــانيم چيخــــدي قوربتــــده
ــــوخ ــــيرن ي ــــا يئتــــ   آنـام

  
ــــاخ ــــارا ب ــــدا ق   ائيناليــــ
ـــاخ ـــارا ب ـــب ه ـــؤر قاالني   گ
ـــدانار ــــل آت ـــر سئـ ـــاز گل   ي
ــــاخ ـــــار بيتيــــــرن وارا ب   ب

  
ـــاخ ـــا ب ــــده آي ــــو اوزونــ   س

ـــ ـــاخ رآخي ـــارا ب ــــدير ه   گئـ
ــــــــده ـــــــدور اللرينـ   دوروب
ـــاخ ـــا ب ــــرن پاي ـــانري وئــ   ت

  
  
  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٥٤ 

ـــاخ  ــــا ب ـــن باشينــ   داغالري
  قـــان آخيـــب داشينــــا بـــاخ

ـــدا  ـــال آغزين ـــران قارت   جئي
ـــاخ ــينه بــــ ــين ايش ــه ي   فل

  
ــوخ ــوش دو چ ــو ق ــاغالر دول   ب

ــــؤل ــــوخلگ ــــدو چ   رده گؤرش
  بيـــــر حسـرت بــير محببـت 
  اوره ييمـــدن كئچـــدي چـــوخ

  
 (د)

  مــن عــاشيقـــام يـــاخشي آد
  ياخشــي شــؤهرت ياخشــي آد

  ـالرنـسانـــي ديــــري ساخــيا
  بيــر پــول بـــيرده يـــاخشي آد

  
  قـــــارا بـولـــــود آغ بـولـــــود
ــــود ــــو داغ بول ــــاغريم دول   ب

ـــه  ــــاشيگال ــــؤز ي ـــنن گ   ي
ـــود ـــاغ بول ـــر ب ـــدن بي   اوره ك

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٥٥ 

  بـولــــدو يــــاد عزيـــزي يـــم
  آزدي تـــانيش بولـــدو يـــاد
ـــاراب قالســـين ـــوربتي خ   ق
ـــاد ـــدو ي ـــاردا گئـــديب اول   ي

  
ـــــان داد ـــــك آم ــــان فل   آم

  مـــــــان دادآدرد الينـــــــدن 
ــــينه ــــاني س ــــالر مك   م اوخ

  يم اولــــدو كامـــــان داددقــــد
  
  ايچـــــيم آليشـــــديردي درد
ــــدي قاريشــــديردي درد   قات

ــــلوم طبــــ   يبينتاپـــدي گؤي
ـــــ ـــــديردي درد الاون   باريش

  
ـــــرود آغاجـــــدا ــــــو اَم   سول

ــــرود ـــــو اَم ـــــنان دول   بـاري
ـــوب ـــه دول ـــان مين ـــر بوت   بي
ـــرود ـــو اَم ـــر يول ـــيب دي   كس
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 ٥٦ 

ـــبد ـــبد س ـــول س ـــدا گ   باغ
  درمـــــيشم سبـــــد سبـــــد

ـــــنينيعؤمرو ـــــون گولش   م
ـــــد ـــــد سب ــــايالديم سب   پ

  
  مـــن عـاشيقـــام يـــاخشي يــاد
ــاد ــدان ياخشــي ي ــيس تانيش   پ
ـــالدي ـــريم اوخ ـــيش بـاغ   تان
  درمــان ائـــتدي يـــاخشي يـــاد

  
ـــته  ــــالر اوس ـــودآداغ   غ بول

  قــــارا بـولــــود آغ بــــولود
ـــاغري چـــاتالدي ـــرين ب   يئ
ــود ــاغ بول ــوي ي ــا ق ــل ماي   گ

  
  گـــــليردي قـــــارا بـــــولود

ـــــا  ـــــتردي ياغ ـــــودايس   بول
ـــــولدادي ــــاالم ي ـــــنيم ب   م
  اوز دؤنــــدر داغـــــا بولــــود

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٥٧ 

ــاد ـــدو ش ـــليب گـول ــار گ   باه
ــاد ـــدو ش ــته بولبول ــول اوس   گ

ــاني  ـــن درم ـــير دردي ــين ب   م
  گل   بيرجه شيرين ديلدي شاد

  
ـــــت ـــــدا گئ ــــــللر يولون   ائ
  ساغـــــيندا ســــولوندا گئــــت
ــــدا ـــــاليب يولون ـــــانيم ق   ج
ــــت ــــدا گئ ــــؤزلريم  بويون   گ

  
 (ر)

ـــــ ـــــاخالماز كام   انالر اوخ س
ـــانالر ـــگي زام ـــدي اس   كئچ

ـــآ ـــون بيــــــلمه ســـهن   ا يول
  اوشـــاق آنانـــــــي دانـــالر

  
  بـولــــود گئــــــدر آي اومــــار
ــار ــاي اوم ــاققيلدار چ ــؤي ش   گ

ــــه  ــــو بـيلديـرم   وار يــوخونــ
ـــار ـــاي اوم   هـــامي سنــــدن پ
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 ٥٨ 

  بـــاخ گـــؤر قلـــم نـــه يـــازير
ـــودره ي ـــه ب ـــريـــن ـــه آزي   ر ن

ــــانالر ـــــم توت ــــي قلـ   بعض
ـــــ ــــه قبيـــ ــــازيراؤزون   ر ق

  
  ياخشـــيالر قوربـــــان كســـر
ــر ــان كس ــل ق ــيرين دي ــر ش   بي
ــــر ــــا دئـييرلـ ــــيشي اونــ   ك
ـــر ـــان كس ـــدن ش ـــوش پتك   ب

  
ـــازار ــــون ي ــــلم گـؤردويـ   ق
ــــازار ــــديين ي ــــؤروب بيل   گ
ــــؤزودور ــــا سـ ــــا بـاب   آتـــ
ـــز آزار ــــده ن تئ ـــري گئـ   اَي

  
  رار قــــار آشـــــاروكولــــك و

  قــار آشـــار يولــــدان داشــار 
  ـان لنيــــه اويـــــئاؤزگـــــــه ف

ــــئز چاشـــار   اؤزيولونــــــدان ت
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٥٩ 

ــــار ــــاز قورت   آل كاغــــاذي ي
ــل ائ ــه گ ـــورتاريل ـــاز ق ــه ن   م

ـــــريم ـــــازان الل ـــــزل ي   ق
ـــاردســـن ـــور ســـاز توت   ن اؤت

  
  آيـــــاق ايـــــزيم يـولـــــدا وار

  ارا گــــــــئتسم اوردا وارهــــــ
ـــئ ــلديرگ ــت گ ـــئز قايي   سن ت

  ســــرت گــــؤزوم يولــــدا وارح
  
ـــــالر ـــــره داش آغ   شـهـيدل

ـــوپراق آ ـــت ـــالرالر داش آغ   غ
ـــار ــــان دام ــــدن ق   اوره ييم
ــــالر ــــاواش آغ ـــؤزلريم ي   گ

  
ـــالر ـــاش آغـ ـــكن بـ ـــال چ   ب

  ريــــب اؤلــــسه داش آغـــالرقـ
ـــيل ـــي نـيسگ ـــسهلبـاج   ي اؤل

  قارداشـــالر بيـــر بـــاش آغـــالر
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 ٦٠ 

ــــالر ــــالدي بـاغ ــــارابا ق   خ
ــــالر ــــؤيلوم آغ ــــاخاندا گ   ب
ــــام ــــه آن ــــام وار ن ــــه آت   ن
  ســـينه ده قالـــدي داغـــالر

  
  ـه يــــئل آغــــالربــــو گـئدنـــ

  يـــاغيش ياغـــار ســـئل آغـــالر
ــــين ــــه ن ــــولوندا اؤل ــــل ي   ائ
ــــالر ـــل آغ ـــار ائ ـــين توت   ياس

  
ـــــــالر ــــــم سايمادي   آغالدي
ـــــــالر ـــــــانيمدا قـالمادي   ي
ــــين ــــيز يئتيم ــــو آدامس   ب
ـــــــماديالر ـــــــاداسين آل   ق

  
ــــر ـــــيم آغري ــــازام جـان   ناس
ــــر ـــــيم آغري ــــان قـان   دوالن

  دانقكـــــدري اودمـــــا -قــــم
  بوتـــون هـــر يـــانيم آغريـــر

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٦١ 

ـــار ـــن ديي ـــار -گئديرس   ديي
ـــار ـــنده واردي ي ـــؤزوم س   گ

  كؤنلوموگؤتـــــــور آپــــــــار
  وئـــــرديم سنـــــه يـــــادگار

  
  گــــؤزل لــــر آغـالمـــــازالر

ــــا ــــاق س ــــاش قاب   مازالرلالق
ـــــوبانسا ـــــدا ي ــــري يـول   بي
ـــــازالر ـــــئله داشـام ــــر ب   بي

  
  گلنميــــر قـــــيچيم آغريــــر
ـــر ـــيم آغلي ـــوب ايچ   درد توت

ــــما ــــييب يـول ــــا دئ   دانقآن
ـــاچيم آ ــــدا س ـــرباشيم   غري

  
  آرخامـــدان بيـــر ســـس گليـــر
  بــــير ايــــستي نــــفس گليـــر
  ستـــــارين گـــــليش سســــي
ـــــلير ـــــما هــــوس گ   بـاغـري
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 ٦٢ 

  خـزلـــــدن دولـــــو بــــاغالر
ــــاغالر ــــو ب   دولوبســــان دول

ـــــا دئـي ـــــيري آن ـــــده ب   ن
ــــوب آغــــالر   گــــؤزلريم دول

  
  داغ ســــينه ســــي داشــــالنير
ــــوالق جوشــــالنير   ســــرين ب
  تــــزه ايـليـــــن شنلـــــييي

  ـيريوردومــــــوزدا بـاشالنـــــ
  
ـــايالر ـــان چ ـــدان آخ   يوردوم

  ايالرهـــآخـــان چـــاي منـــي 
ـــارام ـــتاغام قاچم ـــن دوس   م

ــــاد د ـــدا ي ـــن آت ـــارالرس   ي
  

ــــار  ــــه باخ ــــوزالر گؤي   سوس
ــــديريم شــــاخار ــــدن ايل   گؤي
ـــــدي ـــــاله ايشي ـــــوم آل   اؤل
ــــار ــــديرار ياخ ــــران يان   هيج

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٦٣ 

  ســئل گلــر داغـــدان آخــار
ـــار ـــول تاخ ـــونه گ   داغ دؤش

  حســـرت قـــاالن گـــؤزلريم 
  ا بـاخــــاردايــــيم يــــولالر

    
ــــازار ــــي ب ــــازار ايست ـــو ب   ب

  بـــــازار وتانــــــيدي دوســـــت
ـــوخ ـــان ي ـــدن توت ـــر اليم   بي
ـــازار ـــدي ب ـــان پيس ـــه يام   ن

  
ـــر ــــار گل ــــئتسم ق ـــا گ   داغ
ـــر ــــي وار گل ــــدر ك ــــه ق   ن
ـــر شـــيرين ديـــل   خالقـــا گل

  ه و زار گــــــــلرآمـــــــنه 
  

ـــــالراقـار ـــــلي داغ ـــــي آغ   ل
ــــالر ــــاغلي داغ ــــتانلي ب   بوس
ــــدي ـــــزدن اوزاق ـــــيم سي   ال

ــــولالر ــــالرق ــــاغلي داغ   يم ب
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 ٦٤ 

ـــاالر   دومـــان گئـــدر چـــن ق
ـــاالر ـــم ق ـــر ن ـــاغيش كس   ي

ـــــــللره  ـــــــر اوزوم ائـ   گـول
ــــاالر ـــــم ق ــــده ق   اوره ييم

  
  بـــو داغـــالر قاتـــار داغـــالر
  گئجـــه نـــي ياتـــار داغـــالر
ــــار   دوســــتون آختاريــــب تاپ

ــــمنين  ـــــالرآدوش ــــار داغ   ت
  

  ر ايـــــزي قـــاالرچؤكـــائـــل 
ــــــاالر ـــــــن دوزو ق   يولالري

ــــيادانيا   نســـان گــــئدر دون
  چــوخ شـــئيده گــؤزو قـــاالر

  
ـــيق د ــــالرئآش ـــؤز آغ ـــر س   ي

ـــــالر   دوداق گــــولر گــــؤز آغ
  بيلســـــه ياوره ك درديمـــــ

ـــــالر ــــان اوز آغ ــــر مهريب   ه
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٦٥ 

ــــاراالر   سينـــــه دولــــــو يـ
ــاراالر ـــر ي ـــز دي ــاب سي   حس
  پاكـــاتلي ســـؤز اوخ كيمـــين

ــــــاراالراوره ــــــاشين ي   ك ب
  

ــــار باشـــالر   مـــن عاشـــيقام ق
  يـــاغيش كســـر قــــار باشـــالر

  ي يـــــا آرخــــا دوراربـاجــــ
ـــالر ـــئچن قارداش ـــدان ك   جان

  
ــور ــر گول ــب يئ ــاغيش ياغي   ي
ـــولور ــي گ ــالير نئ ــان چ   چوب
ــــاغي ـــوب شـــنليك چان   دول
ـــولور ــي گ ــور مئ ــاقي گول   س

  
ـــــوتار ــــاغين چــــن ت   آرزي ب
ــــــار ــــــم توت   اوره ك دوالر ق
  گـــــؤزوم سنـــــي آخـــــتارار
ـــــوتار ـــــاتم ت ـــــيم م   اوره ي
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 ٦٦ 

ــــؤز آالر ـــؤنر ك ــــاق س   اوج
  ز قــــاالرهـــر گـــؤزل ده گـــؤ

ــــسا ــــانيم آل ــــزرائيل ج   ع
ـــاالر ـــؤز ق ـــو س   اوره ك دول

     
ـــؤو  ـــررآم ــــاش وئ ـــاجي ي   غ

ـــرر ــــاش وئ ـــر ب ــــينا بي   ياش
  بــــاجي قــــارداش يولونــــدا

ـــــرر يباشـــــين ـــــاش وئ   ساب
  
ـــر ـــريم سنــــي گـؤزلـ   گـؤزل
  آخـــتارار سنــــي گــؤزلـــــر

ــوباوره ــؤز دول ــيب گ   ك داش
  گــؤز ياشــيم سنــــي گـؤزلـــر

  
ـــوالق ي ـــاخار ب ـــون ش ـــارگ   ان

ـــــار ـــــوالق يان ـــــار ب   قـوروي
  آيـــــريليغين كـــــلمه ســــين 
ـــــار ــــر دوداق يان ــــل دئي   دي

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٦٧ 

ـــالر ـــوب يــازانـ ـــلم تـوت   قـ
ــــالر ــــالري پـــوزانـ   يــازيـ
  خوش گونـه حسـرت قالسـين
ـــالر ـــبير قــازانـ ـــقا قـ   خــال

  
ـــون گـــونئي دن گؤروشـــر   گ
ــــر ـــــك اؤتوش ــــه گلج   گئج
ـــــــتريندن ــــــون دف   عؤمروم

  دوشـــرهـــر گـــون بيـــر واراق 
  
ــــؤز اوالر ــــار گ ـــوالق داش   ب
ـــؤل اوالر ـــاني گ ـــر ي   دؤرد بي
ــــنده ــــما دوش ـــن يـاديـ   س
ــــول اوالر ـــار ك ـــاغريم يان   ب

  
ـــــــــــــيتابيم دا آرزي وار   ك
ــــالر ــــري آرزي ـــــنليك ل   ش
  ائـــــللريم شـــــاد اوالنـــــدا

ـــــــاراوره   ييمـــــــده آي دوغ
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 ٦٨ 

ـــــين داغــــالر   ســــاالميم آل
  ســــاالمات قــــالين داغــــالر
  منـــيم دردلـــي باغريــــمي

ـــاد   ا ســـالين داغــــالربيـــر ي
   

  آغ نئچــــه باشــــلي داغـــــالر
  قوجالــــدين ياشــــلي داغــــالر

  ائـــــــللره آرخـاالنــــــــميش 
ــــالر ــــلي داغ ــــارلي يولداش   ي

  
ـــ   ــــالر داش ـــالرلبوداغ   ي داغ

  منـــه يـولداشـــــدي داغـــالر
ــــلنمه ــــديم گ ــــم يـوبـان   دي

ــندن  ــيم س ــالرآك ــدي داغ   ش
  

ــــالر ــــان داغ ــــان اوي   ياتيبس
  رنگــــي ســــوالن داغــــالر يآ

ـــاردوســـتاقليقدا   ن جـــان قورت
  بــــير كــــره دوالن داغــــالر

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٦٩ 

ـــالر   ـــدي داغ ـــروانالر كئچ   ك
ـــالر ـــدي داغ ـــدان ايچ   بوالق
  كــــيملر وطـــن يـولــــوندا
ــــالر؟ ــــلشدي داغ ــــانا ب   قـ

  
ـــالر ــــه داغ ــــاغار سن ــــار ي   ق
  گـــون شـــاخار ســـينه داغـــالر
ـــاالمي ـــر جـــوت ب ـــديم بي   گئ
ــــالر ـــــه داغ ـــــترم سن   گؤس

  
ـــالر   ـــدي داغ ـــوداغالر داش   ب

ـــدي ــــو دوالش ـــالر يـول   داغ
ـــن ـــديم لهس ـــوب دانيش   گول

  كدريــــم قـاچــــدي داغـــالر
  

ـــالر   ســـينه ســـي مئشـــه داغ
ـــــالر ـــــؤشه داغ ـــــو بن   گـول
  گلــــديم يئـــــتيشديم ســــنه

ـــه ـــالرائيل ــــئشه داغ ـــم ن   دي
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 ٧٠ 

ـــالر   ـــزه داغـ ـــالر مـ ــو داغ   ب
ـــالر ـــزه داغ ـــالر گ   جـئيرانـ
  چــوخ تؤكــدوم گــؤز ياشــيمي
ـــالر ـــيزه داغ ـــئتيشديم س   ي

  
ـــــيزيم    داغـــــالرآ داغــــالر ب

ـــــالر ـــــزيم داغ ــــيم گ   دوالن
ـــــدن ـــــران دردي چكن   هيج
ـــالر ـــزيم داغ ـــر دي ـــه يي   گلم

  
  بـــو داغــــالر گوللـــو داغـــالر
ــــالر ــــولبوللو داغ ــــدا ب   شي
  مـــــنيم اوره ك درديمــــي
  گــؤره ســن بيلــدي داغــالر

  
ــــا ــــو داغــــالر ق   داغـــالر راتب

ـــــالر ـــــار داغ ــــروانالر يـات   ك
ــــــم اوره ــــــي دئس   ك درديم

ـــــالر ـــــار داغ   داشــــالرين آت
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٧١ 

  ائـــل گلـــدي اويـــان داغـــالر  
  شـــنلييه بويـــان داغـــــالر

ــــان قم ــــبوي ـــــي ل   ي كـدرل
ـــالر؟ئن ـــان داغ ـــه دي اوي   ج

  
ــــالر ـــارا داغ ــــالر ق ـــو داغ   ب
ـــــالر ــــله داغ ــــر ش   دردي بي

ــــدن ســــارامي  ـــــتگين گئ   اي
ـــــالر ــــه داغـ ـــــستيرم گل   اي

  
ـــاغالر مئشـــندي داغـــالر     ب

ــــالر ــــوزو دؤشــــندي داغ   ق
  يــينه چـــوبان چـالـــدي توتــ

ــ ـــشي ن ــالره ـئشياخ   دي داغ
  

  قــــارا داغــــالر زرپــــه ييــــؤا
  باخيرســــيز هــــارا داغــــالر
  منـــدن بيـــر قـــورو ســـاالم
ـــــالر ـــــارا داغ ـــــدرين ي   گؤن
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 ٧٢ 

  ـتي داغـــالرخــشــنليكلي وا
ـــروه   دن باخــــدي داغـــالرزي

ـــــدن  ـــــن گـؤزون   بـوالقالري
ــالر ــدي داغ ــين آخ ــؤز ياش   گ

  
  دي داغــــالرچــــقـــــوزوالر قا

ــــ ـــالرالاوي ــــدي داغ   قالر آش
  ـانــــيناســـــورو سنــــين ج

ـــالر ـــه داراشـــدي داغ ـــؤر ن   گ
  

  ائـــــــيناليدان دوزو گــــــؤر  
ـــؤر  ـــزي گ ـــاخ تبري   اوردان ب
ــــينده ــــادالر ال ــــيب ي   قـال

  گـــؤراولـــدوزو  او باشســـيز
  

ــــالر ـــــلدي داغ ـــــشايير گ   ع
  رين ســــردي داغـــالريچـــاد

  بـاغرينداكـــــــي گـــــــوللري
  قيــــــزالري دردي  داغــــــالر

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٧٣ 

ــار    ــود ياغ ــايبول ــار  چ   جوش
ــــوالقالر آشـــــار داشـــــ   ارب

ـــــللره  ـــــالر ائ ـــــؤزوم آغ   گ
ـــيم ـــئعيرده  ديل ــــوشار ش   ق

  
  لـــريـــرانالر داشـــدا مـــهئج

ـــــه ــــار داشــــدا م ــــردوالن   ل
ــــــــلندهســـــــاواش    آدي گ

ــــه ــــدا داشــــدا م ــــرتوپراق   ل
  
ـــرالن چاخناشـــار   حـــووض ت
ــار ـــدان داش ــويو داغ ــال س   ب
ــــييدلر ــــچن اي ــــدان ايـ   اون
  بيــر عؤمــور اينســان ياشــار

  
ــــب داغ  ـــــاهار گلي ــــورب   گول

ـــور  ـــا گول ـــورباغچ ـــاغ گول   ب
ـــــاريلدير ـــــك پ ــــه تـ   پروان
ــــور ــــاغ گول ـــــاغي چ   او دام
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 ٧٤ 

ــاخير ــك ش ــؤيلردن شيمش   گ
ـــاخير ـــا حـــئيران ب ـــئر اون   ي
ـــــرينا ـــــورانالرين بــاغـ   ش

  آخيــرمـــرحم  لائـــله بـــي
  

ـــــالنير ــــر داش ـــــوالق آخي   ب
ــــاني ياشــــالنير ــــر ي   دؤرد بي
ـــــونو ــــايرام گ ــــدي ب   يئتيش

ــــــنلي ــــــالنيريشـ   يميز بـاش
  

ـــا ــــونلو س ــــيز گ   راي الر پاي
  لي ســــاراي الرلآي نيســــگي

ـــر قوشـــوم وار ـــت ده بي   قورب
  دايـــــيم وطــــن هـــــارايالر

    
  ســـن منـــدن گـــؤزون گؤتـــور
ــــــؤتور ــــــؤزون گ   آرادان سـ
  بـــايرامليغين بيـــر جــــوراب
  اونــــــــودا اؤزون گــــــــؤتور

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٧٥ 

  بــــو يــــول ائلـــين يولـــودور 
ــــــودور ــــــحبتله دولـــ   مـ

ــــولدا گــــزن كيشـــي  ـــو ي   ب
  ولــــودورقائليمــــين ســـــاغ 

  
ــــاخيبالر  ــــي ش ــــود كيم   بول
  بــــوالق كيمــــي آخيــــبالر
ـــــــايراغين ـــــــون ب    ييوردوم

ــــاخيبالر ــــته ت ــــالر اوس   داغ
  
  بــــوردا شـــــئرلر قـــــاليبالر
  داغــــالرا ســــس ســــاليبالر
ــديب ــار ائ ــري خ ــمن ل   دوش
ــــــاليبالر ــــــري اوجـ   اوزلـ

  
ــــؤكر ــــار داش ت   يئــــل قووزان
  داشـــــيني يـــــاواش تـــــؤكر
ـــن ـــل دردي ـــر ائ ـــوالق چك   ب
ــــوكر ــــاش ت ــــدن ي   گؤزلرين
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 ٧٦ 

  تــــوپراق زر بيتيــــرربــــو 
ـــــــهرمان ـــــــيتيرر -ق   ار ب

ـــــاالر ديشـــــي دوغـــــار   آن
  تــــوپراغيم يــــل بيتيــــرر

  
ــــولوبد ــــالروس ــــزيم داغ   ر بي

ــــــالي اوز ــــــالروقـان   م بــاغ
ــــــشنينده ــــــونده گـول   گـول
ـــاغالر ـــؤزوم ب ـــر گ ـــب دي   قالي

  
ــــاغالر ــــم ب ـــــسته رم گل   اي
ـــــــاغالر ـــــــونو درم ب   گـول

ـــن گول ـــم ـــهوم ـــمو گؤرم   س
  يــــــيم ورم بـــــــاغالراوره

  
ــــايي ــــلرپ ــــار گ ــــئدر ق   ز گ

ـــر ــــار گل ـــدر ي ــــسرت گئ   ح
ــــوم ــــته گؤيل ــــئوينر خس   س
ــــلر ــــار گـ ــــينده ت ــــار ال   ي

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٧٧ 

ـــــسير ـــــالردا داش ك    لرداغ
ــــسير ــــاواش ك    لرداشــــي ي

ـــوب  ـــراب اول ـــه خ ـــان ن   زام
ــير ــاش كس ــته ب ــول اوس   لرپ

  
ــيم ــن ك ــارا س ــل قان ــدين  ائ   ي

ـــار ــــل قان ــــانار ائ ــــن ق   وط
ـــــــهيدلر ـــــــازاندادش   ن يــ

ـــــان  ـــــلميمدن قـ ــــارق   دام
  
ــــدر ـــــار گئ ــــاالر قـات   دورن
ــــدر ـــــار گئ ــــالردا يـات   داغ

ـــان  ـــان قورب ـــه ج ـــالي ي   وف
ـــــار گئــــدر   وفـاســـــيز آتـ

  
ــــن وار ــــاغيش گل ــــا ي   ياغم
ــــرن وار ــــورود س ــــدا ق   دامـ
  يوخســــولالر يامــــان گونــــده

  الري گـــؤرن وار؟نهـــئچ بـــو
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 ٧٨ 

ــــپيلر ـــــار س ـــــارون آخ   ك
ــــــولر ــــــاغي اؤپ   داش تورپ

ــــــين ــــــدان وطن   توپراغين
ــــ ــــت گؤت ــــامي تورب   ورره

  
ـــــار ـــــؤزلريم يان ـــــالر گ   آغ
ـــــار ـــــؤرن قان ـــــي گ   رنگيم
ــــــينده ــــــا دئـ ــــــيري آن   ب
ـــــار ـــــان دام ـــــه ق   اوره ييم

  
ـــــرار ـــــيم دوالنــديـ   گـؤزل
  پــرسـويــــــو دوالنــــــديرار
ــي ــؤز اود كيم ــي س ــه ل   طعن
ـــــــديرار   اوره ييمـــــــي يان

  
ــــري ســــاخالر ــــانچي تي   كام
ـــري ســـاخالر ـــاي چكـــر تي   ي

ـــ ـــر پ ـــؤهرت  ارابي ـــر ده ش   بي
  اينســــاني ديـــــري ســــاخالر

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٧٩ 

ــار ــاغالر يان ـــاخار ب ـــون ش   گ
  گـؤزلــــريم آغـــــالر يـــــانار
  اوره كـــدن بيـــر آه  چكســـم

  ايـــز   اود تـوتار داغــالر يـانار
  

ـــــر ــــــول چك ــــــوكونو ي   ي
ـــر ــــول چك ـــؤزه قـ ـــيلن س   ب
ـــــاشيمدا ـــــزر بـ   خـــــيال گ
ـــر ـــول چك ـــار ي ـــؤزوم باخ   گ

  
ــدر ــاالر گئ ــار ق ـــون چيخ   گ
ـــدر ــــاالر گئ ــــشيغين س   اي
  نــــامرده بــــئل بـــــاغالما

ــ ــدرپ ــاالر گئ ــده س   يس گون
  

ـــر ـــرين دي ـــنين يئ ـــز س   تبري
ــــئويندير ــــو س ــــل يوردوم   گ
ــــاز ــــاق اولم ــــدان باخم   اوزاق
ــــدير ــــقين بيلين ــــن عش   وط
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 ٨٠ 

  گــون چــيخار گــوله دوشـر
  يــــه گـــــوله دوشــرچـــيچه

  ير ايش گؤرسـك گـؤرونمزئخ
ـــميز ديــــله دوشـــــر   شـرري

  
  قانمـــاز اينســـان قـــان ســـاالر
ــــئرده فــــغان ســـاالر   هــــر ي

ــــــين اوالن قافـ ــــــي قـال   اس
ـــ ـــار ســـاالره هــــر گــــله ن   ي

  
ــــويدوالر ــــي س ــــا كيم   آلم
ـــــــدوالر ــــــي اوي   اوره ييم

ــــــيم  ــــــدي وار دؤولت   تاالن
ــــدوالر ــــه قوي ــــان گون   يام

  
  دورنـــــاالر قــاتــــار گئـــدر
  داغــــالردا يــاتـــــار گئـــدر
  تيكــــانلي ســــؤز اوخ كيمــــي

  بـاغــــريما بــاتـــــار گئـــدر 
  
  

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٨١ 

ــــر ـــــارا تئلل ـــــيم قـ   گـؤزل
ـــــئللرآغـــــاردي ق ـــــارا ت   ـ
  بيـر درددي كـي يـوخسوللوق

ــــور ــــر وعؤم ـــــارات ائيل   ق
  

  هـــر كســـين بيـــر دامــــي وار
  هــــر دامــــين آدامـــــي وار

ـــدرين ـــين ق ـــل يوار دؤولت   بي
ــــــي وار ــــــلدر آدامـ   ديـريـ

  
  قانـــان ايــــنسان قوجـــاالر
  ائـــــل الــــــيندن قوجــــاالر

ـــــوردونا  ــــوقي ــــدن  قولل   ائ
  قوجالــــــديقجا اوجــــــاالر

    
  نهيل كندلرياشين وردوموي رسونولوالر ياتيبو با

  ســــاالم آي يــــاشيل دييـــار
  ياشــيل دان يـــاشيل دييــار
ـــان ــــعل مرج ــــي ل   تـوپراغ

ــــــالرين ايشــــــيلد   ياراداش
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 ٨٢ 

ـــار   ـــتان ديي ـــاغالرين بوس   ب
ـــار ـــتان ديي ــــخين داس   تاري
ـــــدلرين ــــــيب كن   آبـادالش
  اولــدو بيــر اوســتان ديـــيار

  
ــــاالم آي گو ــــارلس ــــو  ديي   ل

ـــــو ــــارلگ ـــــبوللو ديي   لو بـول
ـــــــ ــــــــوالغينابـول   ـودالر ق
ـــــله ــــارسؤي ــــو ديي   دي بولل

  
ــار     چشــمه ســي جوشــان ديي

  قـايــــناييب داشــــان دييـــار
ـــيقالر ـــوب عاش ـــران اول   حئي
ـــيار ـــوشان دي ـــر ق ــه ل   نغم

  
  يـــــولوندا ماشــــين دييــــار

ــــئم ـــاره ي ــــين ديي ـــي آش   ل
ـــــــودو ــــــــاوانالرين اوخ   ج

  لودور لگـو  اوجالدي باشين دييار
  

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٨٣ 

  بــاغين دييــارياشــيل ديــر 
  داغــــين دييــــار اوجـــــادير

ـــــدورر ـــــدري اؤل ـــــم ك   ق
ـــار ـــاغين ديي ـــنليكلي چ   ش

  
ـــار ـــاران آي چيخ ـــات ي   ظولم

ــا ـــل قووزان ــار رائ ـــاي چيخ   ه
ـــدوز آخســـا ـــر اول ـــدن بي   گؤي

ـــا    تــــاي چـــيخارمــين بير اون
  

ــار   ــدر ق ــه گئ ــنليك گؤرس   ش
  ســـونرا گــــلر شـــن بـاهــــار
ــــنار ـــولر آي اوي ــــدوز گ   اول
ــــاردا وار ـــان هـ ــــئله زام   ب

  
ـــدي ـــورادان كئچ ـــاالر ب   دورن

ــــــار ــــــندا بــاهـ   قـانـادالري
ــن ــه س ــن گلم ــب س ــاز گلي   ي

ــــاغريم او ــــار دب ــــوب يان   توت
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 ٨٤ 

ــار ــز داش   حيرســلي انســان تئ
ـــــار ـــــله ســاواش   هــرگـلن
ـــونردي ـــر ه ـــيليق بي   ياخش
  چـــاليش ياخشــيليق باشــار

  
ــــ ــــر اوركؤكس   ك وارهومده بي
ـــه  ـــارآگولس ـــين باه ـــار م   چ

ـــــول ــــقيندن گ ــــازلعش   نن ي
ـــات ـــول س ـــو گ ـــور بوي   ارعؤم

  
  آجــــي ديـــل يامـــان اوالر  

  دؤوره دن خـــــالقي قـــــووار
  ايـــــشي بـــــركه دوشــــنده
  اؤز الـــــي بـــــاشين يــــوالر

  
 )ز(

  يوخســــولون گــــؤزو گــــولمز
ــــولمز ــــؤزو گـ ــــشار س   دانيـ
  بــــعضي لـــر گــــولر اونــــا

  و اؤزو گـــولـــــــمزغروســــدو
  

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٨٥ 

  ام ســـويولمازغمـــن عاشـــي
ــــــــــويولماز   دري اوزدن س
ــــــمازا ــــــسيمي اول قـان   ن

ـــؤر ســـ   ؟ســـويولماز، ويوالرگ
  

ـــيز ــــيخيلدي جانس ــــاق ي   آي
ـــــيزاوره ــــــاندي قانس   ك داي

  ظــــاليم فـــــلك الـينــــدن
ــــيز ــــديم حسابس ــــدر چك   ك

  
  گؤيـــدن يئـــره گـــون ائنمـــز

  فلـــه يـــين چرخـــي دؤنمـــز 
  دريــــــاالري آشــــــيرسان
ـــــؤنمز ـــــاغريمين اودو س   ب

  
  تـــوپراق كـــي دردي قانمـــاز
  يــــاتميش الريــــم اويـــــانماز
  اوره كــــدن بيــــر آه چكســــم

  ردا داش دايـــــــانمازداغــــــال
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 ٨٦ 

  بـــير گـــونومو يـــوز ايــل يــاز
ــاز ـــاپيدان ســـوزول ي   گـــل ق

  ديــمگـــول آچيــب بــار وئرمــه
  ايــل يــاز بــونـــئيليم گلســين 

  
  يوخســــولون كســــي اولمــــاز

  ســي اولمــازسه كـــيمي كــــيم
  آتــــار ائــــلين طـايــفاســــين

ـــــر ـــــازهم بي ـــــي اولم   نفس
  
ـــيز ـــاز قانادس ـــوش اوچانم   ق
  گـــول دايانمـــاز داياقســـيز
ــــللريم  ــــزيز ائـ ــــنيم عـ   م
ــــاقسيز ــــنه داي ــــيزلر م   س

  
ـــاز ـــو دورم ـــرده س ـــار يئ   هام
ـــاز ـــو دورم ـــار س ــــو دايان   س
ــــني ــــتر س ـــــيم ايس   اوره ي
ــــاز ـــــؤزلريمده ســــو دورم   گ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٨٧ 

  بــــــاغريمي آالن گلمــــــز
ــــز ـــــاالن گلم ــــدا ق   يانيم
ـــــدوم ــــــاال بؤيوت ـــــه ب   ائل
  ديـــــلينه يــــاالن گلمــــز

  
ــــــز ـــــــئيرانالر دوزه گلم   ج
ــــــز ـــــــزر دوزه گلم   داغ گـ

ــــ ـــــاتان اب   نســــانينياختي ي
ـــز ـــؤزه گلم ـــي گ ـــئچ ايش   ه

  
ــــلمز ــــؤزه گ ــــريم س   دردل
  هـــئچ ايشـــيم گـــؤزه گلمـــز
ـــاني ــــر ي ــــار ه ـــار دوالن   ي
ــــيزه گلمـــز ــــير تكجـــه ب   ب

  
  گـــول يــــاشاماز چــــمنسيز
ــــيز ــــن منس ــــارا گئديبس   ه
  نـــــئجه گــــزيم دوالنـــــيم
ــــنسيز ــــلمير س ــــم گ   قراريـ
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 ٨٨ 

ــــز ـــــندي گلم ــــار ك   دوالن
ـــز ــــندي گلم ـــي ب ــــره ن   ب

ـــــــاراسي رهاو ـــــــيمين پ   ي
ــــدي گلمــــز   آغــــزيمين قن

  
  ديـــم باغوانســـيزگـــول بســـله

ــــــسيز ــــــاپديم سـروان   دوه ت
  مـــــنيم عـــــزيز ائـــــللريم 
  ســـــيز درديمــــه درمانســــيز

  
  م گولــــه گلمــــزوبولبولــــ

  گولــــه ســــونبوله گلمــــز
  اوره يـــيم ايســـته مـــه ســـه 
ــــز ــــه گلم ــــئچ آدي ديل   ه

  
ـــيز ـــه رم سنس ـــنليك بيلم   ش

ــيزئد ــه رم سنس ــول م ــب گ   يي
ــــس ـــوبهدئ ــــاشيق اول ـــر ع   ل

ـــيز ـــنم سنس ـــي او م ـــل ك   بي
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٨٩ 

ـــقيز ـــر الال يـال ـــاليب ديـ   ق
ـــقيز  ـــارا يـال ـــاختي قـ   او بــ

  ســييوخــدور كســي كيمســه
  بس گئتسين هـارا سـن سـيز

  
ــــاز ــــين اولم ــــيز اك   بوغداس
ــــاز ــــين اولم ــــاز اك   دن اولم

ــــا  ــــب چيخماس ــــاريم گلي   ي
ــــاز ــــاكين اولم ــــيم س   اوره ي

  
ــــز ــــدي داغيمي ـــــارا بات   ق

ــــ ــــارات اول ــــاغيميزق   دو ب
ــــدي ــــي اس ــــاييزين يئل   پ
ـــــــارپاغيميز ــــــدو ي   تؤكول

  
ـــاغيميز ـــاوان چ ـــدي ج   كئچ
ـــــــرانيميز   چـــــــالخاندي آي

  آه چكيــــب قـــــم اودونــــدان 
  لــــــيبدير قــانــــــيميزاقـار
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 ٩٠ 

  چـــــيچكلندي بـاغـــــيميز
ـــــو ـــــيميزلگـ   لندي ائــيوان

ــــئرين  ــــميز ي ــــديآآرزي   ل
ـــاغيميز ـــنليك چ ـــدي ش   گل

  
  داغــــالرين داشـــي دورمـــاز

  ييــر داشــي دورمــازيئــل ده 
  يـــــئتيم لــــر آغــالشــــــاندا
  گؤزومــــون يـــــاشي دورمــــاز

  
  كـاغـــاذ يازســام ســـيلينمز
ــــيلينمز ــــه م ب   درده دوشس
  يوخســول جانينــدان كئچــر
ـــــمز ـــــما آدي دئـييلــ   آمـ

  
  گؤزلــــيم بـــــاغلي قــــالماز
  موشــــكولون بــــاغلي قالمــــاز
ــــيفيل  ــــينديران ق ـــاله س   آل
ـــاز ـــاغلي قالم ـــان ب ـــئچ زام   ه

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٩١ 

ــــــوروماز آراز  ــــــي قـ   داشـ
ـــاز ــــي قوروم ــــين ياش   داش

  مـــه بيـــر اوخ دييـــب ســـينه
ــــوروماز ــــي ق ـــؤزوم ياش   گ

  
ـــاز ـــز اولم ـــدن قي ـــئچ گلين   ه

ـــو ـــازرك ـــول اولم ـــن اوغ   ه ك
ــــــه نيتــــــــرازي   دوز ائـــيل

  رار دوز اولمــــــازويــــــاد ال و
  
  گـــــــؤزليم دَرن اولـــــــماز

ــــماز  ــــولو دَرن اول ــــر گ   ه
  نــــهحـــــاقدان اوز دؤنــــدره

ـــول گؤســـ ـــازدوز ي   ترن اولم
  

ــــيز ــــاغي سنس ــــه رم ب   گزم
ــــيز ــــاغي سنس ــــارين چ   باه
ــــــدي ــــــدان اريـ   آيــريـليق
ــــاغي سنســــيز ــــاغريمين ي   ب
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 ٩٢ 

ــيز ـــاغيم سنس ـــوخدور داي   ي
  گـــلمير آيــــاغيم ســـنسيز
ـــدو ـــدو تـؤكـول ـــزان اول   خـ
ـــيز ـــاغيم سنس ـــي ب   چيچكل

  
  شــان سنســيز -اوره يــيم شــان
ــدور شــان   شــان سنســيز -اولوب

ــ ـــالخان ق ـــريمي قـ   ـويدومبـاغ
  اوخـــالرا نـــيشان سـنســــيز

  
ـــدور قوشـــوم سنســـيز   اوچوب
  باشــيمدان هوشــوم سنســيز
  قــيچ ســيندي بـــئل بوكولــدو
  يوخــدور دوروشــوم سنســيز

  
  داغــــالر قالــــدي چـــــمنسيز
  گـــــولو نـــــئيليرم ســـــنسيز
ــــسون ــــاراميم اول ــــوخو ح   ي
  گؤزومــــو يومســــام سنســــيز

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٩٣ 

ــاغيم سنســيز ــر ب   گــول آچمي
  قــاراديــــر بــــاغيم سنســـيز
ـــدو ـــل دؤن ـــدو اي ــان دؤن   زام
  دايـــانمير چـــاغيم سنســيز

    
ـــــلمز ــــدي گ ــــؤزليم گئت   گ
ــــز ــــدي گلم ــــؤزلردن ايت   گ

  آيـــــــريليغين يـاراســـــــي 
ــــز ــــدي گلم ــــدا بيت   باغريم

  
ــاز   ــك اولم ــال يئم ـــارام م   ح

ــاز ــك اولم ــاز يئم ــوش اولم   ن
  جـــيبيم بــوش بـــاغريم دولــو

ــاز  ـــمك اولم ـــئرده دئ ــر ي   ه
  

ـــــر ديريلمــــزيا   نــــــسان اؤل
ـــــؤزدن ــــؤرولمز گـ ــــر گ   ايت

  لـــــرراونــــــا ياخشـــــي دئيي
  اوره ك ســــــينديرا بيلمــــــز
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 ٩٤ 

  لده قــاز اولـــمازؤبـيزيم گــ  
ـــمازؤردا ـــاز اول ـــماز ق   ك اول
  ي باريشـماقئـي كوسوب هئه

  نـــاز اولــــماز يبـــئله اركـ
  

ـــــاز ـــــي دورم ــــن داش   آرازي
ـــاز ـــي دورم ـــر داش ـــئل گل   س

ـــــالرام  ـــــييب آغ ـــــا دئ   آنـ
ــــاز ــــون ياشــــي دورم   گؤزوم

    
  ل اوســـته اكـــين اولمـــازيـــو

ـــاز ـــين اولم ــــماز اك   دن اول
ــــــلري ــــــيغساالر گـؤزل   يـ
  بيـــري ســـنين تـــك اولمـــاز

  
ـــــماز ـــــيلن اول ـــــو س   گؤزم
ـــــماز ـــــيلن اول ـــــمي ب   دردي
  ييخيلســــــام اوزوم اوســــــته
ــــاز ــــين اولم ــــازيق دئ   واي ي

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٩٥ 

ــاز   ــن داغ اولم ــك گل ــر دي   ه
ــاز ـــاغ اولم ـــولو ب ـــرمن گ   خ
  يوخســول جانينــدان كئچــر

ـــــما اوزو آ ـــــمازآمـ   غ اولــ
  

ـــاز ـــول اولم ـــي گ ـــاالم كيم   ب
ـــول اولمـــاز   قونچـــا اولمـــاز گ

ــــولدو  ــــديعاگ ــــليمي آل   غ
  بــــئله شـــيرين ديـــل اولمـــاز

  
  ي يـــازدگـــؤيلردن بـــاخير  

ـــاخير ـــول ت ـــاغا گ ــازدب   ي ي
ــان ــن يازس ــر آدي ــئوگي ل   س

ــــني ده آخ ـــردامـ ــــاز ي   يـ
  

  داغــــالر باشـــي دوز اولمـــاز
ـــاز ــــماز دوز اولم ــــامار اول   ه

ــــــتل ــــــينمــالح   ي قــاراش
ـــاز ــــئله داد دوز اولم ــــير ب   ب
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 ٩٦ 

  مــرد اوغــول اصــلين آتمــاز
ــــونن  ـــدوش ـــاتمازف   اخير س

ـــــؤزودور ـــــا ســ   دده بــابـ
  ائــل وئــرن آد كـــي باتمــاز

  
ـــوش اولمـــاز ـــاد چـــاالن ق   قان
ـــر قـــيش اولمـــاز   كــــولك گل

ــــئكار دو ــــسوز ب ـــاقالپـول   نم
  جـــوان اوچـــون ايـــش اولمـــاز

  
ــــماز   ــــئچمك اول   آرازدان كـ

  مك اولمــازچســودان ايـــليــل 
  قـابـــار چــــاالن اوره يــــي

ـــال د ـــازئباخيش ـــمك اولم   ش
  

  هــــر قيــــزاران نــــار اولمــــاز 
  هـــر يئتيشـــن بـــار اولمـــاز

ـــــان اوفالييـــــ   جــــــان قورب
  بــــي وفــــادان يــــار اولمــــاز

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٩٧ 

ـــز   ـــوق حاصـــيل بيتيرم   دوزل
ــــزآ ــــار گـــتيرم ــــاجي ب   غ

ــــييرلر ــــسه دئـ ــــرد او ك   م
ـــز –دوز  ـــي ايتيرم ـــؤره ي   چ

  
  ي قــوشســـوز اولمــازائــــينال

  قوشــالري هــــوشسوز اولمــاز
ـــيزيل داغـــي ـــبريزين قـــ   تــ

  وشســوز اولمــازرهــئچ واقــت گؤ
  

ـــماز    ـــلر داغ اولـ ـــود گـ   بــول
  گـول چيچـه يــي داغ اولمـاز
  ســــنسيز آغــــالر گــــؤزلريم

ـــاز اورك ـــاغ آلم ـــم س   دردي
  

ــاز  ـــان ياتم ـــووزانار ق ـــئل ق   ي
  ايـــــييد يــوردونــــو آتـــــماز

  گئــدير گــون گئــدير عؤمــور
  زامـــــانا چــاتــــماز قورشـــون
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 ٩٨ 

  پــــنجره دن بــاخـــان قــــيز   
  ــنا يــاخــان قـــيز خيالـــه 

  نـه دئــسن گــؤزوم اوســـته
  ؟خـان قيـز سن سولطانسان يا

  
  هــــر گلــــين ســــارا اولمــــاز
ـــــاز ــــــارا اولم ــــــئللري ق   ت
ـــــي آلســـــا ــــــم يئرين   آرزي
ــــــارا اولمـــــاز   باغريمـــــدا ي

  
ــان دو   ــر ج ـــمل گل ــازعـ   رم

ــ ـــلينج كس ــاز  رق ــان دورم   ق
ـــــسان يا ـــــساني اودا آتــ   نـ

ـــديرماز ـــي يان   تؤهمـــت كيم
  

  اركــــك وار كيشــــي اولمــــاز
ـــــماز ـــــشي اول ـــــانال ايـ   زام
ـــــــيرار ــــــارالراوردو قــ   نيگ
  آدالري ديـــــــشي اولـــــــماز

    
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٩٩ 

ـــچمك اولمــاز   هــر ســودان اي
ــاز ــك اولم ــئوگيدن كئچم   س
ـــاردي ـــو قــاب ـــينه دولـ   سـ

ـــه ايــــشي ا ـــمازقــــلم ل   ولـ
  

  ســـــهندين داشــــي دورمــــاز
  ســــئل گلـــر داشـــي دورمـــاز
ـــــالرام ـــــييب آغ ـــــا دئـ   آن
  گـــــؤزومون ياشــــي دورمــــاز

  
  يـــئل ياتــار قــان دورانمــاز   

ـــديرانماز ــــويو يان ــــؤز س   ك
ـــوش بئينـــين ا   نســـانالرييب

ــــــماز ــــــلكده قـانــديران   ف
  

  داغــــالر جــــانيم داغالرســــيز
  مــــــــحبتي پــايـــــــالرسيز
ـــــــفسيم وار ـــــــئللرده نـ   يـ

ــــــيزيا ــــــانليغي هايالرس   نس
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 ١٠٠ 

ــاز   ــوش اولم ــتونده ق ــار اوس   ق
  دن تــــاپسادا نــــوش اولمـــاز
ــــاشيندا ــــين ب ــــاالنچي ن   ي

ــازعا ــاز هــوش اولم ــل اولم   غي
  

  هــــر آغاجـــدا بـــار اولمـــاز
ـــاز ـــار اولم ــــيزاران ن ـــر ق   ه
ــــــــياني آختارســـــــاالر   دون
ـــاز ـــار اولم ـــين ي ـــنين تك   س

  
ـــاز ـــاران كيريخم ـــش باش   اي
  ايشــــين گــــؤرر داريخمــــاز

ـــ ــــدير ب ــــالمازق   ـيلن قـوج
ــــيخماز ـــاددان چ ـــت ي   محب

  
  هـــر قــــووزانان يئــل اولمـــاز
  هـــر داشـــالنان ســـئل اولمـــاز 
ـــي ــــاالر من ــــالري چ   چـوخ
  هـــامي شـــيرين ديـــل اولمـــاز

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٠١ 

ـــاز   ــــيز اولم ـــالر بوالقس   داغ
ـــاز ــــاپار يـاراقســــيز اولم   چ

ــــي آتــــــام ائـــــوي    گـليرل
ــاز ــيز اولم ــون قوناقس ــر گ   بي

  
  بـــــاغالري دومـــــان آلمـــــاز

ـــن  ـــازآچ ـــان آلم ـــاز دوم   لم
  يـــــــــادالر آالر كؤنلومـــــــو
ــــاز ـــــامان آلم ــــي ك   او قاش

  
ـــار   ـــه ن   مــــن عاشـــيقام گول

ـــار ـــه ن ــــله گول ــــولبول اي   ب
ـــادير ــــيا قــــم خان ــــو دون   ب
  آغاليــــان چــــوخ گــــولن آز

  
ــــا ــــن ي ــــوالق دري ــــازاد ب   ي

ــــاز ــــا آي   ســــحر ســـــرين ي
ــــــــيتابالريمي ـــــــو كـ   اوخ
  درديـــــمي يـــــادالرا يـــــاز
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 ١٠٢ 

ــاز ــاي تاپيلم ــوخ ي ــوم چ   اوخ
ـــلماز ـــدوز وار آي تـاپـــي   اول

  دومــدا قــــوچاق چوخــدورريو
ـــيلماز ـــاي تـاپـــ ـــابكه تــ   ب

  
 )س(

ــــ ــــالماس واورم ــــؤزودو س   گ
  دوشـــــمني اوزدو ســـــالماس
ـــــــن ـــــــنين يــاغيالري   وط
  بيـــر ســـاپا دوزدو ســـالماس

  
ــــنج   ـــاس  رهپ ــــوللو ي   ده گ

  سآي دوواردان رياســـــــــال
ــــا د ــــئللرهوي ــــينن تـ   ز گ

  اسيــــا گــــؤتور باغرينـــا بـــ
  

ـــماز  ـــول اول ـــرن ق ـــاج وئ   آغ
ــاز ــولو اولم ــم س ــاغ ه ــم س   ه
ــداش ــه يول ــدون ن ـــار اول ــه ي   ن

ـــــو ـــــلن ي ـــــيزه گ   رولمازبـ
  

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٠٣ 

ـــاس   ـــدن ك ـــدو نـ ـــنا اول   آي
  كيمـــي گؤرســـون او ميـــراث
ــي ــان ياش ـــر ق ـــؤزوم تؤك   گ
ــاس ــوخ قيي ـــسرته ي ـــو ح   ب

  
ـــدي راس ـــه گل ــــولبول گول   ب
ــــاس ــــوندو پـ ــــينه قـ   اوريـ

ـــ ــــوودو چ ــــيز قـ   ـمنيپــاي
ــاس ــرتلي ي ــدو حس ــول توت   گ

  
ــــاج اوســـته آل گـــيالس     آغ

ـــ ـــيالس اراق ـــيالس آل گ   گ
  تــــــامارزيالر حـسرتــــــدي
ــيالس ــال گ ــر س ــه نظ   بيرج

  
ــــاش آلمـــاس ــــومده قـ   اوزوي
  ميرواريــــدان بــــاش آلمــــاس
ـــدو ـــدين اوزوم گول ــــن گل   س
ــاس ــاش آلم ــاز ي ــؤزوم اولم   گ
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 ١٠٤ 

ــيالس   ــه گ ــته شوش ــز اوس   مي
  قــــورخورام دوشـــه گـــيالس

ـــا ـــديم ب ـــدانايچ   غريم قانين
ــئا ــيالسه يل ـــئشه گ ــم نـ   دي

  
ـــيالس ــــته آغ گ ـــوان اوس   ائي
  باغالنيبـــدير بــــاغ گــــيالس
  آلـــــاله مـــــني سـاخـــــالسا
  جـــانيم اوالر ســـاغ گـــيالس

  
ـــيالس   ـــيراق گ ـــاجدا چـ   آغ

ــيالس ــراق گ ـــير قي ـــلين ب   گ
  شــقاب ايـــچيندهوچـــيني ب

ــيالس ــه ك گ ــان يئي   دويونج
  

ــــيالس ــــه گ ـــــوارا من   گـوش
ــــي ــــه گ ـــــيرميزي دن   السق

ــــــدان   ســــــالديم قوالقالريم
ـــــنزه ــــيالسب ـــــنه گ   رم س

    
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٠٥ 

  يئــل قووزانــدي گلــدي ســس
ـــفس ـــدي نــ ـــالر آل   تـوپراق

  چــــالدي وونغقوشـــالر بــــور
ـــفس ـــاغلي قـ ـــيلدي بــ   آچ

  
 )ش(

ـــاش ـــيرده ق ـــلم وار ب ـــير ق   ب
ــرده داش ــاق وار بي ــر چاخم   بي
ـــئت ـــاخين گ ـــامرده ي ـــه ن   ن
ـــارداش ــــه ده اول قوهـــوم ق   ن

  
  م دمـيم قــارداشخـوش گونـو  

  آرخـــام كـــؤمه يــيم قــارداش
  ســـنه بـــــال گـــلمه ســــين
  يـانسين بـه بـه يـيم قـارداش

  
  آال گـــــؤزلو قــــــلم قــــــاش
  ســـنه قـــوربان اوالم كــــاش
  حـــــيله كــــارا قـونـوشــــــما
ــارداش ــه ق ــت اوالر ن ــه دوس   ن
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 ١٠٦ 

ــارداش   ــودوم ق ـــيزيل اوخ   قـ
  دوم قـارداشوبـير شـان توخـ

ـــني سـايـ ـــييه م ـــنن   ماديـ
  ؟بــس مــن يوخــودوم قــارداش

  
ـــاش ـــان ي ـــدو ق ـــؤزلريم اول   گ

ــــاواش ــــاواش -آغالديــــم ي   ي
ـــين ــــيچيم س ــــنيم ق   ديايم

ــــاش   ســـــندن اولونجــــا هام
  
ـــارداش ــــاليم ق ــــيدينه ق   قئ
ـــارداش ــــيم ق ــــاداني آلـ   ق
  ســن گلــن يــول هـــاردادي
  مــن قانــاد چــاليم قــارداش

  
  يمــــيشا قــــارات اوالن بــــاغ
ـــاغ ـــاراالن ت ـــو س ـــيشا ب   يم

ـــــكهيــــــيمه اور ــــندن دي   ل
ـــر نيســـگيل ـــيشاي داغ ليبي   م

 
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٠٧ 

ــيش ـــار آلم ـــاغالري ق ــو بـ   ب
ــالميش  ــدا ق ــار آلت   چيچــك ق

  ــــرو گــــلندهيبــاغـــــا قـ
ـــون رنگـــي ســـوالرميش   گول

  
  ســـــي داشخـــــزرين دؤوره

  اؤردك لـــري ياشـــيل بـــاش
ـــــيرده گـــــل   خــــــزرييب ب

ـــؤزوم ـــه گ ـــاش ايل ـــؤرم ك   گ
  

ــته آت ــول اوس ــي ــارداشل   ي ق
  يــــوكونو چــــاتدي قـــارداش
  اوزون دؤنـــــدردي گئتــــدي

  آي  تـدي قارداشلمـني سـارا
  

ـــــــــــــــي اوالن داشهاور   ي
  گــل گيــنن بيــزه بيــر بــاش
ــــاز ــــي اولم ــــاذدان ائلچ   كاغ
ـــارداش ـــا ق ـــدر ي ـــاجي گؤن   ب
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 ١٠٨ 

  گل گـلندن بــيزه بــير بـاش
  گــؤز گؤرســون تــزه بيــر بــاش
ــــاهاري ــــون ب   آي عـؤمـروم

  مـو بــزه بــير بـــاشوعؤمـر
  

  عــــمل يــــامان كســـرميش
ـــول  ـــي   ســـرميشه اوســـته تل

  غـــــفيلدن آنـــــام گـــــئتدي 
  آنــــــــامدا تـلسـرمــــــــيش

  
ــــارا ــــيندا قـ   داش داغ بــاش

ـــــورونوب د ـــــاراداشوب   ر قـ
  يــــازديم اوره ك درديــــني
  دوشــدو گئتــدي هــارا داش

  
ـــــاغالريميش ــــرن ب ــــار وئ   ب
  چيچكلــــــي داغالريمــــــيش
  شــــــهيدلرين يـاســـــــيندا
ــــــيش ـــــــالردا آغالريم   داغ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٠٩ 

  باغـــدان اوچـــان قوشـــوموش
ــــــــوش   او آوازي خـوشـومـ
ــون ــا گؤرس ــدي آن ــوش گل   ق
ــــوموش ــــئري بـوش ــــا ي   آن

  
ــــارداش ــــاغيم ق ــــام داي   آرخ
ـــارداش ــــاراييم ق ــــسيم ه   س

ــــئدندن  ــــؤچوب گ ــــام ك   آت
  سنســــن دايــــاغيم قــــارداش

  
ــاريش ــاغالر ق ــو ب ــاريش -ب   ق

ــــش   باغــــالرا اكــــديم نـاري
ــدي ــوب گتئ ــيم كوس   قارداش

ــهئد ــاريشي ــل ب ــوخ گ ــيم ي   ن
  

ـــــادا گـــــمي ـــــارداش دري   ق
ــــارداش ــــي ق ــــن زم   اكيبس

ــــــــريمي  ـــــــدا دردباغ   آالن
  ياداســـــال مـــــني قــــارداش
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 ١١٠ 

ــــوفان وار ــــدا ت   يمـــيشاداغ
  يمــيشا داغ آغـــاردان قـــار

ـــز ــــي اؤلم ــــنسان اؤزوك   اي
ـــان آالن آخ وا ـــيشي اج   يم

  
ــــارداش ـــــينده هـــــاچار ق   ال
ــــارداش ـــــيفيلالر آچــــار ق   ق
  مـــــني آتـــــــيب گئدنــــدن
  قالميشــــام ناچــــار قــــارداش

  
  نجي گـومــوش قـارداشـلييق

ــارداش ــه دوروش ق   دوشــمن ل
  مـــــن يـــــاداينا دوشـــــنده
ــارداش   حـــاليمي ســـوروش ق

  
ـــارداش ــــيردي ق ـــدان گ   قاپي
ـــارداش ــــيلدي ق ـــو س   گؤزوم
ـــي ـــولموش رنگيم ـــؤردو س   گ
ـــارداش ــــيلدي ق ــــاليمي ب   ح

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١١١ 

  دوشـــمنه قـــنيم قـــارداش
  سســـينه گلـــيم قــــارداش
ــــر ــــامينينكي دي   وطــــن ه

ــه ســن ــاردا ،ن ــيم ق ــه من   شن
  

ـــر داش ــــدي بي ــــاما دي   آرخ
  گـــؤزوم تؤكـــدو قـــانلي يـــاش
ـــانيم چيخـــدي ـــت ده ج   قورب
ــــه قـــارداش ـــاجي وار ن ـــه ب   ن

  
ــارداش ــيم ق ــرش آل ــك ف   ايپ
  يـولــــونا ســـاليم قـــارداش
  خســته دوشــوب واي دئمــه
ــــارداش ــــيم ق ــــاداني آلـ   ق

  
  ياق چوخــدو بــاشاگــل ســان

  قاليـــب يوخـــدو بـــاش وبؤركـــ
  بـــو دونـــيا حـــيله كـــاردي 

ــر  ــاشبئلل ــدي ب ــوب ييخ   بوك
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 ١١٢ 

ــــدان دا قـــا   چگؤيـــده شاخان
  چيــــئره بـاخـانــــدان دا قـــا

  ايـكيســــــي ده جـــــان آالر
ــــا ــــان دا ق ــــان آالن   چاو ج

  
  ـميشيـــداغ ولائــــللر گــــول

  ميشيدؤرد دؤوره ســــي يــــاغ
ــــما ــــي آل ــــيزالر شـك   سيق

ـــــميش ـــــاقالري نـاري   يــانـ
  

 )غ(
ــاغ ــدو ب ــدن بول ــول چيچك   گ
  يـولـــــچوالرا يـولــــدو بــــاغ
ــدي ــر داش آت ـــلن بي ـــر گ   ه
ــاغ   گـــول اوســتونده ســولدو ب

  
ــاغ ــزيم ب ــر بي ــب دي ــول آچي   گ
ــاغ ـــؤزوم ب ــوم گ ـــانيم روح   ج
ــــينده ــــارتال الـ ــــبول ق   بـول

  !دؤزوم بـــاغ -نـــئجه بـــاخيم
  

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١١٣ 

ــاغ ـــه چـــانقيللي داشــدي ب   ن
  كـــيملر گلــدي آشــدي داغ

ــاغ ــول ســاليبرب   ين آچيــب ي
ـــــللره يـولـداشـــــدي داغ   ائ

  
  زيم بــاغحاصــيل وئــردي بيــ

  قـانـــــا دولـــــو اوزوم بــــاغ
ــــاردي  ــــاد آپ ــــحصولون ي   م
ــــاغ ــــؤزوم ب ــــادي گ   بيردويم

  
ــــودور داغ   چيچــــك دن دول
ـــــولودور داغ ـــــئيرانالر ي   ج
ــــكاني ــــييدلر م ــــرد ايـ   مـ
ــــلين ســـاغ ســـولودور داغ   ائ

  
  حاصــيل وئــردي اوســته بــاغ
ـــاغ ـــوسته ب ـــو پ ـــاج دولـ   آغ
ـــه ـــئيوه درس ـــليب م ـــار گ   ي

ـــؤزون ا ـــاخال گ ــاغس ــته ب   وس
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 ١١٤ 

  قيزيــل گولــو درديـــم بــاغ
ـــاغ ـــدرديم ب ـــئوگيمه گؤن   س
ــــو آلمـــادي ــــار گـولـوم   ي

ــــ ــــئنه درده گلدي ـــاغ مي   ب
  

ـــاغ  ـــدو ب   مــــن عاشـــيقام گول
  گـــــولدو دره گـولـــــدو بــــاغ
  دئــــــديم اوره ك درديــــــني
ـــدو داغ ـــب گول ـــك لني   چيچ

  
  شـامـامــــادان دولـــو تـــاغ
ـــدو تـــاغ   بيرجـــه تيكـــه كول
  بـاريـــــن يــــادالر آپــــاردي

ــاغب ــدو ت ــه اول ــم ن ــه دي   يلم
  

ـــــارا داغ ـــــيب ق ـــــارا بـات   ق
  اوزون توتــــــوب هـــــــارا داغ
  آخـــــــتاريرخان چوبــــــاني
ــــكارا داغ ـــــكير آش ـــــم چ   ق

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١١٥ 

ــــدو داغ ــــك دن بورون   چيچ
ـــــؤروندو داغ ـــــدان گـ   اوزاق
  گـــوردوم داغچـــيالر ايــــزين
  اوره يــــيم سئـويـــــندي داغ

  
ــــدي داغ ــــارا بـات ــــئنه قـ   يـ
ـــدي داغ ـــوب يات ـــؤزون يوم   گ

ـــبيـال ـــم چكي ــــيقدان ق   قيزل
ـــــريمي قـــــارالتدي داغ   بـاغ

  
 )ق(

ـــوالق ــــو بـــوالق ســـرين ب   ب
  لـــي دريـــن بـــوالقچيممـــه

ــــئوگيمي ـــــيشم س   ايـتيرم
ـــوالق ـــتريئرين ب ـــر گؤس   بي

  
ــــق ــــادا آيريلي ــــين ي   گئتس
  بـــــو دونـــــيادا آيـــــريليق
  مــــن وآلــــاله تــــابيم يــــوخ

ــــ ـــــليق -اآخ ـــــا آيــري   وايـ
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 ١١٦ 

  سنـــــده گــــؤزوم آيريليــــق
  يــــقگلميــــر ســــؤزوم آيريل

  بــــــــاالم اوزاق ســـــــفرده 
ــــــئجه دوزو ــــــريليق من   آي

  
ــوداق ــيندي ب ــته س ــول اوس   گ
ــــوداق   ايـــــيلدي ســــيندي ب
ــــولوندا ــــل ي ــــوشدوم ائ   دؤي
ـــوداق ــه ب ـــالدي ن ــول ق ــه ق   ن

  
ـــاق    ـــورو اوج ـــاش اودون ق   ي

ــــيشمير ســــولو اوجــــاق   آل
  چكـــدي وونســـتيوخســـلو تو

  نـــه اود تاپـــدي نـــه اوجـــاق
  

ــــوروق ــــولالري ب   ســــئوگي ي
ــــدي ــــوقدوالن ــــوق -م اوي   اوي

ـــــدي ـــــدردي گئت   اوزدن دؤن
ـــويوق ــــاني س ــــا ق ــــي وف   ب

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١١٧ 

ــاق    ــازا قايم ـــته ت ـــيز اوس   م
  قايماقـــدان اولمـــاز دويمـــاق
ـــمز ـــار كس ـــيله ك ـــد اص   ب

  رمــاقونــه و كلــدورمؤنــه ا
  

  ديـــل قــورو يـــانميش دوداق
  يوردومــــدان دوشــــودوم اوزاق
ــرديم ــان وئ ـــييب ج ــن دئ   وط
  ســـيزين جـانـــيزدان ايـــراق

  
ــــاياقآخــــت     ارديم ســــني ب

ــــاق ــــنه داي ــــان مـ   اوالسـ
ــــو   گئــــدك ظولومــــات يول
ـــاياق ـــدن س ــــالر گئ   ساروان

  
  فــــلك ســــالدي دومـــانليق
ــــانليق ــــدو سـام ــــويم اول   ائ
  يــول اوســته چــادير قــوردوم
ــــانليق ــــم آمـ ــــؤرنمه ديـ   گ
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 ١١٨ 

  كيـــولدان قـــاتار گلــه جــ
ــ ـــله ج ـــار گ ـــاطاردا ي   كقـ

  اوره ييمـــين ســـئوگي ســـي
  كگـــله جـــ ـده تـــارينــال
  

ــــانليق ــــئور دوم ـــوردالر س   ق
  قــــاپي دؤيــــر يــامــــانليق
  هوشـــون باشـــيندا اولســـون
  الــــه دوشــــمز جـاوانــــليق

  
  اوجــــا ســــروه دايــانديــــق  

ـــــق ـــــوخالماديق اويـاندي   ي
ــــا ــــيللر اودونـ ــــد اصـ   بـــ
ـــديق ـــزده يان ـــوب بي   اود توت

  
ـــق ـــدن آرتي ـــنليك وار قم   ش
ـــق ــــمندن آرتي ـــول وار چ   گ

  راندان ســـــوآنــامــــ -آتــــا
ـــق ـــندن آرتي ــــيميم وار س   ك

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١١٩ 

ـــق ــــوتسا دارلي ــــيريني ت   بـ
  چـــــتين اوالر يـامـــــانليق
ـــدن ـــاپيش يوخســـول الين   ي

ـــالسين اوز ـــنه ق ــقآغ -س   لي
  

  يوخســــولدا اولمــــاز وارليــــق
  چارقــــات اولــــدو جورابليــــق
ــــؤكر ـــــوكونو ت ـــــسرت ت   ح

  لـــــيققتـــــئلي قـــــالماز دارا
  
ـــــاجاق ـــــريندا يـان   اود بـاغ

  اناجـــاقه ييدقـــيش ايســـت
ــدا ــل يولون ـــانديم ائ ـــن ي   م
ــــاجاق ــــنه يـان ــــل ده م   ائ

  
ـــايليق ـــر ي ـــر بي ـــب دي   گتيري
  چرشــــنبه ليــــك بــــايرامليق

  مــــن يـايـــــليغي نئيليــــرم 
  ايـــــستيرم ســـــنه ســــاغليق
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 ١٢٠ 

ــيق ــال آش ــازين چ ــور س   گؤت
ـــق ــال آشي ـــنه ق ـــل دردي   ائ
ــــوخ ــــزلين دردي آالن ي   گي
  گــــل درديــــمي آل آشـــيق

  
ــن گئ ــس ــاقيدت ـــاتدي آي   ن ي

  ه قــول قالــدي نــه بــوداقنــ
ـــؤزو ـــاغريم گ ــــدو ب ـــان اول   ق
  بـوزولـــــــدو گـــــــولر دوداق

  
ـــوالق ـــر ب ــــوالق نظ ــــو ب   ب
ـــــوالق ـــــزر ب ـــــاغالري ب   ب
  قـــــيزالر كــــوزه دولــــدورار
  چـــــينينده گـــــزر بــــوالق

    
ـــينديراق ــــسرتي س ــــل ح   گ
  هيجـــرانين بوينـــون قيـــراق
  اورمـانــــــالرين بــــــاغريندا
ـــوراق ـــووا ق ـــي ي ـــوش كيم   ق

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٢١ 

 )ك(
  زو گــول چيچــكداغــالر دو
ــــوللري  ـــردهگ ــــيچك بي   ب

ــــدح دن ــــان ق ــــه تــوت   الل
ــراب ايچــك ــي ش ــئومه ل   س

  
ــــــ   ال گـــــــرك هال اوسـتون

ــرك ــل گ ــه تئ ــه ي ــاچ هؤرم   س
ــــــا ــــــمني تــاالمـاغـ   دوشـ
  جانـــدان كـــئچن ائـــل گـــرك

  
ـــرك ـــارا گ ـــئون س ــن س   م
  تـــــئللري قــــارا گـــــرك
  درد  توتـــوب بـــاغريم باشـــي
ـــرك ـــارا گـ ـــمه چـ   درديــ

  
  ين بـــير بـــاغا گـــئدكگـــل
ــــو ــــئدكلگ ــــا گ   لو يـايـالغ

ـــين ـــوللوق داش ـــاق يوخس   آت
  بــــيزده بــــير آنـــي گــــئدك
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 ١٢٢ 

ـــر ارك   ـــم دي ــــا دوواري   اوج
ـــر ارك ـــاغيم دي ـــام داي   آرخ
ـــان ــــير نيش ـــدن ب   تاريخيم
ـــر ارك ـــم دي ـــيم واري   دؤولت

  
   )ل(

ـــل دوالن  ـــالبدور گ ـــزده ق   ي
  ســـئومه لــي تـــبريزده قــال

ــــا ـــــني گ ـــــن م   ر سـئويرس
ــــئچه  ـــالن ـــزده ق ـــده بي   گون

  
  آغ اوزونــــده قـــــارا خـــــال  

  نــــه ياراشــــير يــــارا خـــال
  يــــربـــــاخيشين جــــانيم آل

ـــاغريم  ـــورب ـــال اول ـــارا خ   ي
  

  الــــــينده قــــــلم گـــــــؤزل
  خـــط گـــؤزل قلـــم گـــوزل
ــــن ــــن چك ــــق دردي   آيريلي
ـــــؤزل ـــــنم گ ــــــوندا م   يـول

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٢٣ 

ـــــازالردان آل   ـــــيم ي   گـؤزل
  يـــي يـــازالردان آلچيچـــه

ــدوم ــدرگي اول ــي گئ ــن ك   م
ــــ ـــــسيمي س   ازالردان آلس

  
  پـــتك دولــــو شــــيرين بـــال
  شـــيرين شـــكر شـــيرين بـــال

  شـــيرين اولمـــاز كـــي بالـــدان
  دونــــيادا بــــير شـــيرين بـــال

    
  بــــو آراز نـــيل ديـــر گـــؤزل
ــؤزل ــول دور گ ــي گ   دؤوره س
  ايــنسانــــا فــــرح وئــــرن
  بير شـيرين ديـل ديـر گـؤزل

  
  مـــن عاشــيقام ديلــدي بــال
ـــال ـــدي ب ـــيرين ديل   دوداق ش

  جـــــانالر آالر گـؤزلـريــــــن
ـــال ـــدي ب ـــرن ديل   جـــانالر وئ
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 ١٢٤ 

ـــول    ـــدا واردي گ ـــزيم باغ   بي
ــول ــاردي گ ــنن ن ــك ل   چيچ
ــــــؤزل ــــــوللردن اوزو گ   گـ

  يــاردي گــول قونچاســيگــول 
   

  چيچــك لنيــب ســنده گــول
  ســـنده دانـــيش ســـنده گـــول

  كؤنلومــــــو آپـارمـــــــيسان
ـــول  ــــيننده گ ــــيبدير س   قـال

  
ــول ــته گ ــم دس ــدان دردي   باغ
ــول ــته گ ــدوم دس ــته توت   دس

ـــايالديم ق ــــو پ ــــاق دول   ـوج
ـــول ــــته گ ــــئودييمه دس   س

  
ـــــونوب  ـــــولبولبق ــــا ب   وداغ

ـــــولبول ــــا ب ــــوب باغ   اوز توت
ـــــــادالندي اوچـــــــماغا   قـان
  دوشــــدو دوســــتاغا بولبــــول

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٢٥ 

ــاري بولبــول ــاغ اوســته س   ب
ــــولبول ــــاغي ب ــــير ب   دوالن

  يـــــــيمين درديـــــــنياوره
ـــول ــــي بولب ــــنديريب آل   دي

  
  خــوش گلــدين يــازا بولبــول 

ـــــول گليبســـــن  ـــــازا بولب   ت
ـــــي ـــــرين آدين ـــــيق ل   عاش
  ســـــاليبالر ســـــازا بولبـــــول

  
ـــولبول ـــاغي بـ ـــدين ب   دوالن
ـــولبول ـــاغي بـ ـــحرين چ   س
ـــما ـــلسين يــاري ـــؤيله گ   س
ــول ــتاغي بولب ــون دوس   گؤرس

  
ـــول ـــارا بولب ـــؤزو ق ـــاش گ   ق
ــــول ــــارا بولب ــــن ه   گئديرس

  لــــريدئييــــل لــــر عاشــــيق
ـــــــرچ ــــــــولبول كيبل   دارا ب
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 ١٢٦ 

ـــول ـــان بولب ـــب چات   آي گلي
ــاز ســاتان بولبــول - شــوهيع   ن

ــــنيمي ــــنيم مـاه ـــو م   اوخ
  اويانســـين ياتـــان بولبـــول

  
  كؤيــــنه يـــي ســـاري بولبـــول
ــــول ــــاري بولب   گؤروبســــن ي
ــــانسين ــــوم اوي ــــو روح   اوخ
  آپــــار قـوبـــــاري بـولـــــبول

  
ـــولبول ــاري ب ـــنه س ــل م   گ
ــــولبول ـــاري ب ـــو س   آي دون
ــــلمز ــــسابا گـ ــــم ح   دردي
ـــول ـــايي بولب ـــب س   چوخالي

  
ــــو ــــحر بولب ــــدين س   لاويان

ـــول ـــر بولب ـــه ه ـــاردين ق   آپ
  بيــــر آت تاپــــديم يــــارالي
  اؤزوده كهــــــــر بولبــــــــول

  
      
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٢٧ 

ـــبول   ـــتا بـول ــان آس   اوچورس
ــول  ــته بولب ــول اوس   دوالن گ

  دنكـــســــئوگي يولـــون گزم
  اولـــموشام خـــسته بولبــول

  
  يدا بولبــولئگــول اوســته شــ

  ـيدا بـولـــبولئــر شيواوخــــو
ـــارالي ـــن ي   ســــن عاشـــيق م

  بـــو يولـــدا بولبـــول كلــــدوؤا
    

  بــاغــالرا اوچـدو بــولـــبول
  گول اوسـتن قاچـدي بولبـول
ـــم ـــقدان آغــالديــ   آيــريـلي

  يـــيم داشـــدي بـولــــبولاوره
  

ـــول ـــازا بولب ـــرديم ي ـــول وئ   گ
  گـــــؤزل گولبـــــازا بولبـــــول
ــــــي ـــــــيمين دردين   اوره يـ
ــــول ـــــاغاذا بولب ـــــم ك   يازي
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 ١٢٨ 

  ديـــل وئـــر ديلـــدارا بولبـــول
  گـزمــــــه آوار بــولـــــبول

ـــوخالريني  ـــتهچ ـــول اوس   گ
ـــــبول ـــــلر دارا بـول   چـكدي

  
ـــول ـــزه بولب ـــب ت ـــول آچي   گ
ــــول ـــــؤزه بولب ــــردي گ   ديي
ـــرين وار ـــتونده يئ ـــول اوس   گ
ـــول ـــزه بولب ــــاغي ب ــــل ب   گ

  
ـــول ــــن چاتمـــا بولب   قـانـادي
ــول ــا بولب ــته ياتم ــول اوس   گ
  ســن كــؤچري مــن يئرلــي
ــول ـــما بولب ـــني آت ـــل م   گ

    
  گــــل دوالن داغــــي بولبــــول
ــــاغي بولبــــول   چـــــيچكلي ب

ــــــيبآيــريـ ــــــدان اري   ليقـ
  بـــــاغريمين يــــاغي بولبــــول

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٢٩ 

  قـيزيل گــول آچـدي بولبـول
  گــونش نــور ســاچدي بولبــول
ـــلدي ـــسي گـ ـــوانين س   بـاغ
ـــولبول ــدي ب ـــم دوالش   ديـلي

  
  نــــدو بولبـــولونـــه ســــاري د

  گـــول اوســـته قونـــدو بولبـــول
ـــــاراشدي ـــــاغا ي ـــــلدي ب   گ
  ســــئوگيليم اولـــدو بولبـــول

  
ــول ــدو بولب ــئون گول ــن س   س

ــــني  ـــولدردي ــــيلدي بولب   ب
ــــني ده  ــــم آم ــــيب يـاري   ت

ـــول ـــردي بولب ــــميز بي   دردي
  

ـــول ـــدي بولب ــــيم داش   اوره ي
ــــولبول ــــاشدي ب ــــدريم ق   ك
ــــولو ــــسرت ي ــــده ح   گؤزوم
ـــول ـــدي بولب ـــالردان آش   داغ
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 ١٣٠ 

  يــــارام وار نئچـــه بولبـــول
  بــــاغريمي بيچـــه بولبـــول
ـــالريم ـــؤز ياش ـــدا گ   اووجوم
ــول ــه بولب ــر گئچ ــمه ل   چئش

  
  ولبــــولـدو بچــــالـــــيمدن او
  ـدي بولبــــولچــــداغــــالرا قا

  گـــــؤزوم يـولـــــوندا قالــــدي
ــــول ــــانالر آشــــدي بولب   اورم

  
  چــــنده گـــل دومانـــدا گـــل
  مـــــحبت اومـانـــــدا گـــــل
  عشـــقين كـــاوي گؤلونـــده
  قويالنيــــب جومانــــدا گــــل

  
  بـاغـــــالرين بـــــاغيندا گــــل
  ائــــينالي داغـــــيندا گـــــل
ـــن ـــه س ـــي گلم ـــحر واقت   س
ـــل ــــاغيندا گ ــــشامين چ   آخ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٣١ 

  قـــاالن گـــلربـــت يئـــرده وق
ـــل ــــادا ســـاالن گ ــــني ي   م
  يـــــولالرينا گــــؤز تيكيــــب
  او مهريبــــان خــــاالن گــــل

  
  ســـورمه تكـــين گـــؤزده گـــل
ــــل ــــزده گ ــــنن اي   دوالن گي
  شـنلـــــــييمين چاغـــــــيندا
  آراز بـــــاري ســـــؤزده گـــــل

  
  قونچــاالر گــول اولــدو گــل
ـــل ــدو گ ــل اول ــان دي   دانيش

  دانقـــچكيـــب قكـــم اودما اه
  گــــونلريم ايـــل اولـــدو گـــل

  
  نوندا گــــلبـــــاهارين ســــو

  داغالريــــن دونونــــدا گــــل
  چشــــمه لــــرين گؤزونــــده
  تــــــبريزين يولونـــــدا گـــــل

  
  
  
 



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ١٣٢ 

ــل ـــوخدا گ ـــاليب ي ـــيم ق   ال
ــل ــدا گ ــان توخ ــته اولس   خس
ـــــي واردي ـــــييا هــام   وارل
ــل ــدا گ ــن يوخ ــرد ايييدس   م

  
ــــل ـــــاندا گ ـــــيز لرجوش   دن
ــــل ـــــاندا گ ـــــغاالر داش   دال
  دورنـــــــاالر ســــــهنديمين

  اشـــــيندان آشـــــاندا گـــــلب
  

ـــؤز ــــان گ ـــلدايانيبس   ده گ
ـــل ـــؤزده گ ـــان س   دوالنيبس
ــــادينكي ـــولالر ي ـــوروق ي   ب
  ســـن منيمســـن دوزده گـــل

  
ـــل ـــازدا گ ــــل ي ــــاردا گ   بـاه
ـــل ـــازدا گ ـــين س ـــاهني تك   م
  ســــــــحرين نــفسينـــــــده
ــــل ـــــازدا گ ـــــئوديييم آي   س

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٣٣ 

ــــده گــــل   چـــــيچكلر گولن
ــــل ـــــلنده گ ـــــولبوللر گ   ب
  باغريمــــــداكي درديمــــــي
ــــل ــــده گ ــــونوب بيلن   دوش

    
  لـــي پـــري گـــله آي ســــئوم

ـــــلي ـــــلدي ـــــري گ   مين ازب
ـــــدا ــــين اوزاق ــــادالر قالس   ي
ـــل ـــري گ ـــن ب ـــن منيمس   س

  
  ديلـــده گـــزن ســـؤزوم گـــل
ـــيم گــــؤزوم گـــل   آي اوره ي
ــــماز ـــان اوالن ــــادالر قورب   ي
ـــل ـــان اوزوم گ ــــنه قورب   س

  
  حســـرت بـــاغريم اويـــدو گـــل
ــــل ــــولدو گ ــــئللريمي يـ   تـ

  ســـن گـــؤرن گـــول چيچكلـــر 
  زامــان كئچيــب ســولدو گــل

  
  
  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ١٣٤ 

  گون گئديب آي چيخدي گـل
  يجران باغريم سـيخدي گـله

  گـؤزلـريــم يـــول يـورغـونـــو
  اوره يــيم داريـــخدي گـــل

  
  حســرت چكيــر ســاراي گــل

ـــر ـــفته ه ـــر ه ـــل بيره   آي گ
  داهـــــا صـــــبريم تـــــوكندي
  ســــسله ييـــرم هــــاراي گـــل

  
  رولـــدو گــلوبــوغـــداالر سـو

  ورولــدو گـلواوســته قـ جسا
  زامان كئچـدي ايـل كئچـدي

  گـــلدو لـين دوغــــرويــدئـدي
  

  گــول گليـــب گولشـــنده گـــل
  بـاغــــدا گـؤروشــــنده گـــل
ـــاردي ــــل گليـــب گـــول آپ   ائ

ـــا ــوي غيدورم ــل ،ق ــنده گ   س
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٣٥ 

  آي چيخيب گون باتـدي گـل
  قــار يـولــو آغـارتــدي گـــل
  آيــريــليغيـــــن يــاراســــي

  تـــدي گـــللرنـگيمـــي سـارا
  

ـــــازي   دي گــــللكاغـــــاذيم ي
ـــــدي گــــل   جـــــهيزيم دوزل

  ـيم ايــــلقاريـــســــنه وئـردي
ـــل ــــوزولدو گ ـــه پ ـــؤر نئج   گ

  
  قـوشـالر گــلدي سـنده گـل
ـــل ـــمنده گ ـــالر چـ   قـونـوبـ
  گــول چيچــك ديــزه قالخيــب
  دســته تـوتــدوم مــنده گـل

  
  حســـرت بـــاغريم اويـــدو گـــل
ــــل ــــدو گ ــــمي يـول   تـئللري
  ســـن گـــؤرن گـــول چيچكلـــر
  زامــان كئچيــب ســولدو گــل

  
  
  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ١٣٦ 

ــل ـــدو گ ـــار دوش ـــالرا ق   داغ
ـــيب او ــآغـيراليـ   ـدو گــلچ

ـــير ـــن ب ـــده وئـردي ـــا وع   آي
  بير ايـل گليـب كئچـدي گـل

  
ـــل ـــدوم گ ــــمي يول   ساچالري
ـــدوم گـــل ــــوال قوي ـــوب ي   يول

ـــيزالديم  ـــوب س ـــته دوش   خس
  تــــانري پايــــي اولـــدوم گـــل

  
  چيچــه يــيم گــل گولــوم گــل
ــل ــوم گ ـــل بولبول ـــولوم گ   گ

ــــر   آچــــيلدي  وســــندن اؤت
ــل ــيم گ ـــاغلي ديل ـــنيم ب   م

  
  م گـــلگـولــــوستانيم مــــئشه

  م گــلز نئشــهسنســيز اولمــا
ـــسرت ـــئتدين ح ـــديم دهگ   قـال

  م گـــلآغـالمـاقـديــــر پئشـــه
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٣٧ 

  چيــراغيم گــل نــوروم گــل
ــه ــلمل ــوروم گ ــل ح ــيم گ   ي

  نـــه قيچيمـــدا تـــاب قاليـــب
  نــــه الــــيمده دوروم گـــل

  
ـــل ـــتا گ ـــن آس ـــزه گـلس   بـي
ـــل ـــه گ ــاغالديم دست ــول ب   گ
ــــم ــــان دئدي   جــــانيمي قـورب
ـــل ـــتا گ ـــمي دوس ــنين كي   س

  
ــول ــدان بولب ــل داغ ــدو گ   اوچ

ــل ــدو گ ـــاغا دوش ـــوب ب   اوچ
  داهــــا صــــبريم قـورتولــــدو
ــل ــدي گ ــامي داش   اوره ك ج

  
  قوشــوم گــل آي قوشـــوم گـــل
ـــل ـــوم گ ـــؤزل قـارانــقوش   گـ
ــوخ ــوم ي ــاغليم هوش   سنســيز ع
  مـــنيم عـاغـــليم هـــوشوم گــل

  
  
  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ١٣٨ 

ــــيم  ــــا موعلل ــــالم پـاش   س
ـــوعلليم ــــاشا م ــــوچاق ي   قـ
ـــــين ـــــين كـيتابـ   حـياتــ

  ا مـــوعلليمچيخـــديم باشـــ
  

ــــوله ــــيم -گ ــــولچو موعلل   گ
ــــلليم ــــلچي مـوع ــــلمه ائ   ع
  يـاغــــــلي اوالن ديـليـــــــمه
ـــوعلليم ـــي م ـــك ديلچ   يوكس

  
ــوعلليم ــان م ــيق ج ــن عاش   م
  جـانـــيمدا قــــان مــــوعلليم
  بـاغـــلي ديـــليم آچـــيلدي
  ســـــنه قــــوربان مــــوعلليم

  
  

ـــــيم ــــب سســــي موعلل   مكت
ـــــيم ـــــفسي مـوعـلل ــــل ن   ائ
  هــــونرين ســــينديريب ديــــر

ـــــ ـــــلليمه ـــــفسي مـوع   ر ن
  

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٣٩ 

ـــــوعلليم  ـــــلم م ـــــده ق   ال
  آتـــــام آنــــام مـــــوعلليم
ــــده ســــندن آلميشــــام   من
  يــــازان قلــــم مـــــوعلليم

  
  چـــــكدين كـــــدر مــــوعلليم

ـــــوعلليمه اوددون قَ�َ�َ ـــــر م   ه
ــــديق  ــــب دوالن ــــنله گزي   س
  هـــر بيـــر شـــه هـــر مـــوعلليم

  
ـــنيم ـــيم م ـــالر يــاتـاغ   داغ
  گـــلين اوتــاغـــيم مــــنيم
  داغـــالردان آيـــري دوشســـم
ــــنيم ــــم مـ ــــز قـراري   گـلم

  
ـــاغيم منـــيم -ســـن   ســـن داي

  ســــسيم ســــوراغيم منيـــــم
  بــــير آن كـــدرلي گؤرســــم
  گولــــمز دوداغــــيم منيــــم
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 ١٤٠ 

  داغـــال مــــنيم شــــاباشيم
ـــيم ـــدان آش ـــديم شاباش   گل
ـــدوم ـــيزله گؤرش ــــئنه س   ي
  آرخــــا بـــاجيم قارداشـــيم

  
ـــك اوزدن دوشــــدوم ـــرده ت   پ
  دانيشـــديم ســـؤزدن دوشـــدوم

ـــيلمه ديـــم كــي ني ــمب   ئلــه دي
ـــدوم ــؤزدن دوش ــه گ ـــير بئل   ب

  
  ســـــورولو داغــــالر مـــــنيم
ــــاغالر منــــيم   چيچكلــــي ب
ـــي ـــاالن نئي ــــوبانين چ   چـ
  بــــاغريمي چــــاغالر منــــيم

  
ـــــزرم  ـــــي گ ـــــي داشـ   داغ
ـــــــــــــي اوزورم   گـولـلـريـن
ـــــدا ـــــار يـولون ـــــي ي   وفـال
  هـــــــر ظــولـــــــومه  دؤزوم

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٤١ 

  اللــــرده قـــــيزيل اولـــــدوم
  هاميــــدان گــــؤزل اولــــدوم

ــــامرد ــــير ن ــــونداب   ين يـول
ـــدوم ـــزل اول ــــارالديم خ   س

  
ــــدوم   گـــــؤزليم يـــــارپاق اول
ــــدوم   گــــؤيرديم پيتــــراق اول
ـــــم ـــــدر وطـــــن دئـدي   او ق
  آخـــــيردا تـــــورپاق اولــــدوم

  
ـــدوم ـــده دوش ـــاچيرديم بن   ق
  قافيـــل كمنـــده دوشـــدوم
ـــــــم ـــــــمني بـَينمزدي   چ
ــــــدوم ـــــدا گؤروش   تيكانليق

  
ـــــؤزوم ـــــيم دوالن گـ   گــؤزل
  گــــز گـــــؤزم دوالن گــــؤزوم

  گئتســن قــان يــاش تــؤكرســن 
  قـــــــهردن دوالن گـــــــؤزوم
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 ١٤٢ 

  داغــــــي داشـــــي گـــــزرم
ــــــــــــني اوز   رمهگـــوللري

  وفــــــالي يــــــار يولونـــــدا
ــــــه دؤز ـــــــر ظولوم   رمهه

    
ـــه ـــومالل ــــالر گؤيل ـــي داغ   ل

  چيچكلـــي بـــاغالر گؤيلـــوم 
  ســـــن گلســــن گولــــه دوالر
ــــوم ــــاني چــــاغالر گؤيل   دوني

  
ــــويموشام  ـــب س ــــما دري   آل
  آغ بــــــوشقابا قــــــويموشام

ــؤز ــورگ ــار گؤرم ــاخير ي   وم ب
  گؤزومــــدن ده دويموشــــام

  
ـــــنيم  ـــــيم م   اوخـــــو كـيتاب
  خــــالقا خـيتابــــيم مــــنيم
ــــوخ ــــانيم ي ـــــرومه گوم   عؤم
  قـــوي قالســـين آديـــم منـــيم

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٤٣ 

ـــديم   دوالنــــديم بـــــاغدا قال
  ايليشديـــــم داردا قـالـــــديم
ــــوين ييخيلســـين ــــلك ائ   ف
ـــالدين ـــه س ـــه گون ـــي ن   من

  
  ســـاالم آي يــــاخين دوســـتوم

  يــاخين دوســتوم يــاخين دان
  دايــــان گــــؤزوم اؤنـونــــده
ــــاخيم دوســــتوم   دويونجــــا ب

  
ــــنيم  ــــازدير م ـــئودييم ي   س
ــــنيم ــــازدير م ـــدييم ي   چك
ــاز ــان اولم ــي قورب ــدان ك   جان
  آغـــــليم دايـــــازير مـــــنيم

    
ـــدوم ـــار اول ــــته ب ـــاج اوس   آغ
  بيــــر نــــامرده يــــار اولــــدوم
ـــــــدي ـــــــيم تاالن   وار دؤولت
ـــدوم ـــار اول ـــدا خ ـــل يانين   ائ
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 ١٤٤ 

ـــتا ـــالديم عشـــقيمي دوس   س
  دوســتون قئيدينــه قالـــديم
ــــــرديم ـــــــاياتي الري وئ   ب
ـــديم   دوســـتون قاداســـين آل

  
ــــاغريم ــــدي ب ــــدي يان   آليش
  ســــيرريني قانــــدي بــــاغريم
ــــه دن ــــي چكم ــــل دردين   ائ

ـــاغريم  ـــدي ب ـــر كاســـا قان   بي
  
ــديم ــم، گئ ـــيرمه دي ـــاغا گ   ب
ــديم ــم، گئ ــه دي ــون درم   گول
ــــم ــــياري دوالنـدي ــــو دي   ب
ــديم ــم گئ ــه دي ــاري گؤرم   ي

  
ـــــن  ـــــنمآرازي ـــــي م   داشـ

ـــــنم ــــي مـ ــــون ياش   گؤزون
ــــاالر ــــري سايس ــــيق ل   عاش
ــــنم ـــــاشي م ـــــاميدان ب   ه

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٤٥ 

ـــم    آغـــاج دان پوســــته دردي
ــم ـــسته دردي ــي خ ــته ن   پوس
ـــدرديم   نيســـگيل تيكـــه گؤن
ـــم ــــهريبان دوســــتا دردي   م

  
ــــــمه ــــــيشام دوش   رمآتالنم
  رمچيچــــك بوينــــو بيچمــــه

ـــاددان چـيخــــميشام ــــه ي   ائل
ـــــادالرا دوشــــمه ــــئچ ي   رمه

  
  مــــنيم بــــار مــــنيمآلــــما 

  هئيــوا مـــنيم نـــار مـــنيم
ــ ــر دردل ــور بي   شــكه گــل اوت

  گـــؤر نـــه درديـــم وار منـــيم
    

ــــم ــــلير آجـالدي ــــرام گ   بـايـ
ــــديم   ــــب اوجال ــــوس لني   ه
ــوخ ـــرآن ي ـــير ق ـــيبيمده ب   ج
  آه چـــــكمك دن قـــــوجالديم
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 ١٤٦ 

ــــزديم ــــيندا گ ــــوالق باش   ب
ـــــزديم ــــيمدا گ ــــم قاش   قل
  ديــليـــــمده وطـــــن آدي

  ديمداغــــالر باشــــيندا گــــز
  

ـــــــدوم ـــــــيزلرده دوز اول   دن
ـــــدوم   آغيــــزالردا ســـــؤز اول

ــه ــين دئم ــه س ــاق كلم ــهح   ي
ـــدوم ــــوغاز اول ــــير يئنـــي ب   ب

  
  ديـنديـرمــــه دانــيشمــــارام
  كـوسـموشــــم بـاريــــشمارام
  ســن سويوقســان مــن ايســتي
ـــارام ـــنه قــاريـشم ـــن س   م

  
  رمداغـــــــالر گـــــــولون اوزه
ـــــزه ـــــوب ب   رمدســـــته تـوت
  لگئديبســن تئــز قاييــت گــ
  رمصـــــــبر ائـــــــيله رم دؤزه

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٤٧ 

  ائــــللره يــانــــدي جـانــــيم 
  دردلـــري قـــاندي جــــانيم
  قـالـديــــم جــــالد الـــــينده
ــانيم ــدي ج ــور دوران ــين ج   م

  
ـــــارام  ــــــير ايشـــــيقلي فن   ب
ــــــــانارام ــــــــماالردا ي   داخ
ـــــــده ـــــــر آي واي دئين   ائلل
  آلــــــــيشيب اودالنـــــــارام

  
ــر شــاد گــون گؤرنمــه ــمبي   دي

  ديــــميب گـولــــنمهدانــــيش
ــو ــدوج ــول اول ــؤمروم ك   ان ع

  قـدريــــني بـيلنمــــه ديــــم
  

  سـتارخــــــاني ايــتيرديــــــم
ــــــوردوم ــــــيني گـؤت   بـايراغ

ــــــون اوره   ك ســــــؤزلريناون
ــــــم ــــــه يـئـتيرديـ   ائـللريم
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 ١٤٨ 

ــدوم ــا دوش ــدي چاي ــل اس   يئ
  نئشــه لــي لــي آيـــا دوشــدوم

  كـــــلرده دوالنــديـــــماوره
  ديـــللرده هـايـــا دوشـــدوم

  
ــــديم ــــايراق آل   ســــرداردان ب

  ـن دئـــــييب دايانــــديموطــــ
ـــه ـــاش ايم ـــمنه ب ـــمدوش   دي

ـــــــانديم   آل قـانيـــــــما بـوي
  
  يـــــوال آلــــما دوز گــــليم
  باشالميشـــام ســـؤز گلــــيم
ــــــسا ــــــالريم يـورول   آيـاق
  ســـــنه توتــــوب اوز گلــــيم

  
ـــيم ـــؤزه گل   ســـورمه چـــك گ

  اوزه گـــــــليم -بـــــــيرده اوز
ــــار اولســــا   عؤمــــور منــــه ي
ـــــليم ـــــيزه گ ـــــيم س   دوالن

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٤٩ 

ـــــوشدو ـــــيشدا اؤت   م يـاشاي
ـــــؤروشدوم  ــــرده گ   دوز ايزل
  نــــئينيم يــــازيم بئليمـــيش
ــــدوم ــــب درده دوش   آه چكي

  
ــــاغ گــــزه   رممــــن ســــنله ب
  رمچـــــــانقيللي داغ گـــــــزه

ــــــالشيب ــــــمه قـات   درده، ق
  رمســـــنينله ســـــاغ گــــزه

  
  فلـــــــك ووردوآغالديـــــــم
ــــــم ــــــري داغالدي   اوره كل
ــــون تاپيــــب ـــــامين دون   آن
ــــاغالديم ــــته ب ــــارام اوس   ي

    
  رموســـتونه قـــاش ايمـــهاگـــؤز

  رمقـاشــــي يــــاواش ايــــمه
ـــقا ــــانري دان باش ــــيرتك ت   ب
  رمهــــئچ كــــسه بـــاش ايمـــه
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 ١٥٠ 

ـــديم   ايلمـــك ســــالديم قارال
  جـــانيم چيخـــدي ســـارالديم

ـــه ــديام ـــئچه گئت ـــيم ه   ي
ـــديم ـــار آل   اوت اوســـتوندن ب

  
ــــئره دوشــــدوم ــــلردن ي   گؤي
ــــــدوم ــــــللريله اؤتــوشـ   ائـ
ــدو ــؤمروم اول ــوكور ع ــوخ ش   چ
ـــــدو ـــــاالردا گــؤروش   ماوجـ

  
  گـــــئدنده يـــــوال ســــالديم
ـــديم ـــه قال ــــنين قئيدين   س
ـــادين ـــنليكده ياش ـــن ش   س
ـــديم ـــدن قوجال ـــن دردين   م

  
  رمقـــم بـــاده ســـين ايچـــه
ــــه ــــدان كئچ ــــل يولون   رمائ

ـــــسا ـــــالج اول ـــــيمده  ع   ال
  رمائوســـــيزه ائـــــو تيكــــه

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٥١ 

ـــدوم ـــن اول ـــوندوم دري   دوش
ــدوم ــين ال ـــاغ ال ـــنين س   س
ـــلديم ـــوناق گ ــده ق ـــو كن   ب

ــــين  ــــا گــل ــــدومآنـان   اول
  

ــام ــن قالميش ــدين م ــن گئت   س
  آيـريـليـــــقدان يـانـمـــــيشام
ــــيشيم ــــو تــان ــــولالر گـول   ي
  گـؤزومـــــله سـووارمـــــيشام

  
ـــــم ـــــمي يـوخـالدي   ائـللري
ــــم ـــرين اوخالدي   دوشـــمن ل
ـــــين ـــــمين تـوپـراغ   وطـني
ـــاخالديم ـــته س ـــؤزوم اوس   گ

  
  گــــئتدي آرخــــام دايـــاغيم
ــــــاناغيم ـــــدو اوره ك چ   دول

  ديـــنگـــؤز ياشـــيني تؤكمـــه 
  قـورومـــــــادي يـانـاغـــــــيم

  
  
  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ١٥٢ 

ــــله آ ـــدوممـردي ــــاق اول   يـ
  ائــــللره دايـــــاق اولــــدوم
  يـوردومــــــون توپراغينـــــدا
  بيراينجــــه بــــوالق اولــــدوم

  
ـــــوالق كيمــــي آغـــــالديم   ب

  يـــــــيمي داغـــــــالديماوره
ـــن  ـــامرده م ـــك ن ــــنين ت   س

ــــــه اوره ــــــاغالديم؟نيي   ك ب
  
  بــــو بـــايرام قـــارا بـــايرام
  قمـــي بيـــر شـــله بـــايرام

ـــــامي  ــــدينآن ــــدن آل   من
ــــايرام! ــــره ب ـــــاتايدين يئ   ب

  
ــــميشم ــــيمي  اس ــــمان ك   اي
ــــسميشم ــــو ك ــــار يـولـون   ي
  نــــييه گــــليب گـئتــــميرسن
  دئييرســـن بـــس كوسموشـــم؟

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٥٣ 

  داخــــما گـليــــن اوتـــــاغيم
ـــاغيم ــــام يات ــــوم خـان   ظـول

ــــب دوالنمــــاديم    بيــــر گزي
ـــاغيم ـــدي دام ـــرت  قال   حس

  
ـــلديم ـــم گ ـــالري آشـديـ   داغ

ـــ ـــولالري قـاچ ـــلديمي   ديم گ
ـــدو ـــما دوشـ ـــوردوم يـاديـ   ي
ــديم ــدوم گل ــوش كيمــي اوش   ق

  
  باخــدي ســوزگون گــؤزلريم
  يـــاردان اوزگـــون گــؤزلريم
ــارام ـــندن دويم ــي س ــن ك   م
ـــؤزلريم   باخــــسا يوزگـــون گ

  
ــــني تـانــــير تـبريـزيــــم   م
  ائـــل يولـونــــدا وار ايـزيــــم
  هــــر نـامرديــــن اؤنـونــــده

  ييــب ديــر ديــزيممــهتيتــره
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 ١٥٤ 

  ده قــــوش اواليـــديمگؤيــــلر
  اوخويـــوب خـــوش اواليـــديم
ــــدا ــــو آتــان   ســــن اوخــون
ـــديم ــــوش اوالي ــــا ت   اوخـون

  
ـــيم ــــار من ــــاج اوســــته ب   آغ
ـــنم ـــار مي ـــي ن ـــه كل   آل كؤين
  يــــوردوم شــــئرلر مـــــسكني
  داي، نـــه قــــميم وار منـــيم

  
  يـاشــــا قــوجـــا وطــــنيم
  ائــــل بـويـونـــــجا وطــــنيم

ــه ــزديم گؤرم ــالر گ ــمداغ   دي
  ـــــا وطـــــنيمســـــندن اوج

  
ــــنيم ــــو وط ــــوالق گـؤزلـ   ب
ــــم ــــو وطــني ــــنا اوزلــ   آيــ
ــه ــين خــوش دور من ــه ي ــر ن   ه
  دادلــــي دوزلـــــو وطــنيـــــم

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٥٥ 

  آدي پــــــارالق وطــــــنيم
ــــيم ــــايالق وطن   ياشــــيل ي
  شهـــــــيدلرين اووجونــــــدا
ــــيم ــــاق وطن ـــــانلي تورپ   ق

  
ــــيم ــــان وطن ــــاهالر ييخ   ش
ـــــــنيم ـــــــان وط   اودا يـاخـ
  ايـييدلـــــــرين بـويـونـــــــا

ــــران ــــيم حئي ــــان وطن   باخ
  
ـــيم ـــايالق وطن ـــوش چ   گوم
ـــيم ــــاق وطن ــــوللو يـارپ   گ
ــــــاالن ــــــلرده اوج   دؤيـوش

ـــيم  ــــاق وطن ــــي بـوي   قـانل
    

  ايــــــــفتيخاريم وطــــــــنيم
  روحــــوم جــــانيم وطنــــيم
ـــــدا   اؤلســـــم ســـــنين يولون
ـــــيم ــــــانيم وطن ــــــازار ق   ي

  
  
  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ١٥٦ 

ــين ده ــل ايچ ــمداش چانقي   ي
ـــ ـــيچين دهخـرم ــمن ده ب   ي

ــــري ــــللر ازبـ ــــم ديــ   آديـ
ــــلل ــــچين دهائ ـــمرين ايـ   ي

  
  داغـــــالردان دوزه دوشـــــدوم
ـــدوم ــــزينده گؤروش ــــل اي   ائ
  آنــــــا وطــــــن يـولــونـــــدا
ــــوشدوم ــــوما اؤت ــــر ظـول   ه

  
ـــم ـــده گلل ـــه من ـــاز گلس   ي
ــــم ـــــنده گلل ــــدا چ   دومان
  ائللــــره شنليـــــك وئريــــب
ــــم ــــده گلل ــــيل چمن   ياش

  
ــــدوم ــــاق اول ـــــم اوي   ياتمادي
ـــــدوم ـــــاق اول ـــــره داي   ائـلل
ــــمنه ــــدو چ ـــه م دوش   كؤلگ
ــــدوم ــــايراق اول ــــزي ب   قيرمي

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٥٧ 

ــــييام ــــاز ياش ــــك قويم   فل
ـــــييام ــــدري داش ـــــم ك   ق
  قـــــوزوالرا هـــــئي دئيــــين
  چـوبانــــــالرا يــــــولداشام

  
ـــــنم  ـــــانلي م ـــــي دوم   باش
ــــنم  ــــلي م ــــي آل ـــه ي   اؤرپ
ـــي ـــؤز ياش ـــؤكر گ ـــز ت   نرگي
  يـــــنه ســــي خــــالي مــــنم

  
 )ن(

  داغـــدان گـــلديم دوزه مــن
ــن ــيزه م ـــاغالديم س ـــول ب   گ
  نپـــاخيلين گـــؤزو چيخســـي

ــن ـــؤزه م ـــلم گ ـــماز گ   قـوي
  

ــــك گلر ـــــئلچيچ ــــه س   ايل
ـــــنا ـــــئ قاليار اوي ــــهيل اي   ل

ــــــان اوالر ــــــين درده درم   م
  ايلـــه بــــيرجه شـــيرين ديـــل
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 ١٥٨ 

ـــدان ـــدي ياري ـــه كئچ   گئج
ــــاريدان ــــسته ت ــــدد ايـ   م
  ســن ناســـاز مــن چــارا ســيز
ــــتك بـوشــــدو آريـــدان   پ

  
ــــي ـــــنيم كيم ــــادين م   تاپم
ـــــــيمي ـــــــلين كـ   آوارا گـ

  ينــــــداقـوورولـــــــدوم اودالر
ــــي ــــنين كيم ــــاديم س   اولم

  
  ايلهقوشــــــولالم قوشــــــالر
ــــــالر ــــــيل باش   ايلهاو ياش

ــــار ــــارام ديي ــــار -اوچ   ديي
ــــــالر ــــــؤزل يولداش   ايلهگ

    
  مــــه ديــــننزؤدوز اولــــدوم د

ـــــن ـــــوزنمه دي ـــــزيني ب   آغ
ـــــمان  ـــــلديم ك ــــيايي   كيم

ـــن ـــه دي ـــن دوزنم ـــا س   آمم
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٥٩ 

ــين ــون دوزده قالس   آي دوغس
ـــالسين ـــؤزده ق ـــشيغي گ   ايـ

  ابــــيم يــــوخليغا تــآيـريـــــ
ــين ــزده قالس ــين بي   دئ گلس

  
ـــ ـــوش اول ـــرن ق   سونخـــبر وئ

ــون ــوش اولس ــر ن ــوش خبرل   خ
  آچيلســـين  قــــملي كـؤنــــول
ــون ــوش اولس ــو خ ــور بوي   عؤم

  
ـــا گلســين-چــن ــان، داغ   دوم

  بـولـبولــــلر بـاغــــا گلســـين
ــه ــدوز گؤزل ـــئجه گون ــمگ   دي

ــــلسين ــــنصافا گ ــــلكه اي   ب
  

  ــانــــــسيندئــــــنن آراز دايـ
ـــ ــــار سـوي ــــسينـو بـآخ   والن

  شــــــيمائـللريـــــله ســـــسله
  ياتميشــــــالريم اويانســــــين
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 ١٦٠ 

  چـالـينمامـــيش تــار اولســون
  ســـويولماميش نـــار اولســـون
ـــاالن ـــه س ـــو گـون ـــني ب   م
ــون ـــار اولس ـــانيندا خ ــل ي   ائ

  
  اولــدوز دوغـــوب آي اولســون
ــون ــاي اولس ــين ي ــار گئتس   باه
ـــا ـــني قـيناس ـــس م ـــر ك   ه
ــــسون ــــاي اول ــــنه ت   او دا مـ

  
  ـؤزلريـــــمدن بـــــاخيرسانگ

  اوره يـــــيمدن آخــــــيرسان
ــــده   ســـــن كؤنلومــــده گزن
ــــان ــــان ياخيرس   يانديريريس

  
  يــــــــيمي اوزوبســــــــناوره

  دامــاريـــــــمدا گـــــــزيبسن
ــيم   قريــب قــوش تــك ســن من
  گـؤزومـــــده گـيزلـــــنيبسن

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٦١ 

  گـــونش كيمـــي شاخارســـان
ـــــان ـــــيمي آخـارسـ   آراز ك
  اوره يــــيم ده گــــيزله نيـــب

ـــــا ـــــمدن ب   خارسانگـؤزلري
  

  آليشـــديم شــــامالر كيمـــي
  قـــــيزارديم قـــــانالر كيمــــي
ـــدوم ــــدوم تؤكول ــــه دؤن   كول
  اود توتمــــوش دامالركيمــــي

  
ـــان ــيمدا تـاجيمس ــن باش   س
  اوره كـــده موحتاجيمســــان
ـــــن ـــــاميالردان شيرينس   ه
  قارداشيمســــان باجيمســــان

    
ـــارا چيخســـين ـــوت ق ـــارا ت   ق
ـــــين ــــــو دووارا چيخس   قـول
ـــــاخانين   ســـــنه يـامـــــان ب

  يـــــارا چيخســــينگـــــؤزونه 
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 ١٦٢ 

ــن ــاردا م ــديم ه ــدوم قال   دوش
  قـيريــلمايــــان داردا مــــن

ـــه ــــونش اوزو گؤرم ــــمگ   دي
ـــن ـــاردا م ـــم ق ـــفه لـندي   خ

  
  داغـــالري آشـــدي جئيـــران
  داغــــا يــــاراشدي جئيـــران
ــــني ــــو بـندي ــــيب اووچ   آچ
ـــران ـــوب قاچـــدي جئي   قورتول

  
  گــــلدين گؤزومـــده قالـــدين

  گـــزدين ســـؤزومده قالـــدين 
ــــ ــــوربتي پ ـــنيسلهآي ق   ي

  گـــئتدين اؤزونــده قالــدين؟
  

ــــوربان ـــه ق ــــيچه ن ـــو ب   گول
ــــوربان ـــه ق ـــه ن ـــويو ايچ   س
ـــــدا ـــــن يـولــونـ ـــــا وط   آن
ـــان ـــه قورب ـــدان كئچـــه ن   جان

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٦٣ 

ـــــوربان    آســـــتا گــــــلنه ق
  نـــه قــــوربانه تئلـــين هـــؤر

ــــت ده ــــاالم قورب ــــيم ب   من
ـــــوربان ـــــؤرنه ق ـــــو گ   اون

  
ـــــارادان ــــازديم ق ــــاذ ي   كاغ
ــــاالدان ــــدو ق ــــوم اوچ   قوش

  چ بـاالنـــــي آنــــادانهـــــئ
ــــــارادان ـــــــين ي   آيـيرمـاس

  
ـــاردان دئـــ   ييم هــــارادانه

  ســــينه دولــــوب يـــارادان
ــان  ــان چوب ــنن گلســين خ   دئ
  خــبريــــــم وار ســــــارادان

  
ــدان ــاري داغ ــدو س ــوش اوچ   ق
  الــــه دي قـــــاري داغــــــدان

  يـــين ايـــنصافي يـــوخفـــله
ــــاردان ــــاري يـ ــــيردي يـ   آي

  
  
  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ١٦٤ 

ـــارادان ــــدي پ ــــوخو آج   چ
  و ســـيزالر يــــارادانچوخـــ

ــــير نــــظر قــــيل ــــللره ب   ائ
  يـــــئري گـؤيـــــو يــــارادان

  
ــان ــن قاالرس ــم س ــن گئتس   م
ـــان ــــيمه ساالرس ـــقين ك   عش
ــــيمي ــــوش ك ــــير آوارا ق   بـ
ــــان ــــا قـونـارس ــــر آغـاج   ه

  
ــــــنسن ـــــؤزليم آي دا س   گ
  اولـــــدوز دا،آي دا سنســـــن
  گـؤزلــــلردن گــــؤزل ســــن
  الپ آيـــا تـــاي دا سنســـن

  
  ـسونتـــــبريز اوزون آغ اولــــ

ــانين  ــر ي ــدؤورد بي   اغ اولســونب
ـــئتدي ـــدو گ ـــلر كـؤچ   گـئدن
  قـــاالنالرين ســـاغ اولــــسون

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٦٥ 

ـــاز ســـنين ـــاهار ســـنين ي   ب
ــنين ــاز س ــنين ق   اؤرده ك س
  شــنليك لـــرين هـامـــيسي
ـــنين ـــاز س ـــور ي ـــلم گؤتـ   ق

  
ــدين ــفا گل ــدين ص ــوش گل   خ
ــدين ــا گل ـــكديم جف ــوخ چ   چ
ــــم ــــوال بـاخـدي ــــدر  ي   او ق

  گـلديــــنآخــــير بــــي وفــــا 
  
  دوالنــــديغين داغ اولـــــسون
ــاغ اولســون ــين ب   گــول درديي
ـــدون ـــدن توت ـــي اليم   ياخش
ــــون ــــنين اوزون آغ اولس   س

  
ـــدان ـــازديم باش ــــمي ي   دردي
ـــدان ـــدي آغ داش ـــوو چيخ   آل
ـــاجي دان ــــر ب ـــارداش دؤن   ق
  بـــاجي دؤنــــمز قارداشـــدان
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 ١٦٦ 

  يـــئل گلســين دوزه گـــلسين
  گــول چيچــك گــؤزه گلســين
ـــسين ـــه سـال ـــاله قـلبينـ    آل

ـــلسين  ـــيزه گ ـــيليم ب   سـئوگ
  

ـــسين ـــئري قـال ـــيم ي   گـؤزلـ
  دوز يــول گئــت يئــري قالســين
ـــين ـــري بــاخــان ـــنه اَيـ   سـ

ـــسين  ـــئري قـال ـــري چ   گـؤزل
  
ـــين ــــليمده قالس ـــؤزوم ائ   س
ـــوردوم يئريمـــده قالســـين   ي

  لــردهيـــئر سالســين ســينه
ـــين ــــلينده قالس ــــلين دي   ائ

  
ــــلدين ــــا گ ـــدو داغ ـــه اول   ن

ـــــاغا ــــدين ب ــــدين دوالن   گل
ـــــيندين ـــــندي ب ــــزيم ك   بي
ـــدين؟ ـــه گل ـــه ي ـــنده گزم   س

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٦٧ 

  نـــه خـــوش ســـارايا گلـــدين
ــدين ــا گل ــدو ياي ــيش چؤن   ق
  درد الـــــيندن چيغيــــرديم
  اولــــما هـارايــــا گــــلدين

  
  گـؤزلــــــيم دوزه گـــــــلسين 
ـــين ـــان دوزه گلس ـــول كاش   ي
ــــــن دارا ــــــارا تـــئللريـ   قــ
  تؤكولســـــون اوزه گلســـــين

  
  بـــو گلـــن جـــانيم اولــــسون

ــــاردااد ــــون م ــــانيم اولس   ق
ــل ــت گ ــز قايي ــن تئ   گئديرس
ـــون ـــانيم اولس ـــانين ج   قورب

    
  ســو گليــب آرخــي دؤنســون
ـــون ـــارخي دؤنس ـــب چ   دوالني

ــــله ــــاف ــــئل بـاغـالم ــــه ب   ي
  يـــين چـــارخي دؤنســـونفلـــه
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 ١٦٨ 

  قاپــــيدان پــــرده دوشســـون
ــون ــرده گؤروشس ــوب يئ   دوش
  يـوردومـــــون دوشــــمانالري
  ســــاغالماز درده دوشســـون

  
ـــــين ـــــر آالن ـــــدن عطي   گول
ـــــاالنين ـــــادير س ـــــوال چ   ي
  گئجـــــه يوخوســـــو گلمـــــز
ــــــاالنين ـــــدا ق ـــــاري يول   ي

  
ـــــمارام اوياغــــام مــــن     يـات

ـــــن ـــــام م ـــــللره دايـاغ   ائ
  دوز يـــول گئـــدن اينســـانا
ــــن ـــــام م   هـــــميشه آيـاغ

  
ـــدين ـــا داش آت ـــن ظولمات   س
ــــدين ــــاش آت ــــدوزا ق   آي اول

  اغريميقمــــــدن دوالن بـــــــ
  گؤزلريمـــــدن بوشــــــاتدين

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٦٩ 

  گـــؤزليم مــــرده يــــاخين  
  وزات مـــــرده يــــــاخينال ا

  نامــــــردلره قوشولســــــان
ـــــاخين ـــــن درده ي   گئدرس

  
ــــري دوشــــدوم ائليمــــدن   آي
ـــــــئليمدن ــــــك ووردو ب   فل
ـــــانيم ـــــيم گوم ـــــا من   داه

ــدن  ــام يئريم ــي قالخ ــوخ ك   ي
  

ــــسين   ــــا چــــايي دايـان   آرپ
  مــين بيــر رنگــه بويانســين
ــــئل ــــاران س ــــي آپ   سـاران
ـــــانسين ـــــيشسين اودا ي   آل

  
ـــين ـــئل آپارس ـــايي س ـــو چ   ب

  يـــــئل آپـــــارسينگؤلونـــــو 
ـــــونجا ـــــاي اول ـــــانالرا پ   خ
  ســـــاراني ســــئل آپارســــين
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 ١٧٠ 

ــه   ـــول گلم ــدي گ ــنآچيل   دي
ــه ـــبول گلم ــدو بول ــناوچ   دي

ــديم  ـــونبول اك ــو س ــاغ دول   ب
ــه ــونبول گلم ــولدو س ــنس   دي

  
ـــاغيش ياغســـين دايانســـين   ي
ـــين ـــاغي بويانس ـــؤي قورش   گ
  قئيرتســـــيز ايــــــنسانالرين
  بويـــو يئـــر آلــــتدا قـالــــسين

  
ـــدوم   ـــري دوش ـــدان آي   آنام

ــــــدان ــــــمه يـانـان   او دردي
ـــر ــــسرت چك ـــيم ح   اوره ي
  بـــو نــــيسگيلي قــــاناندان

  
  چـــال روحـــوم جانـــا گلســـين
ـــا گلســـين   ايســـتي ليـــك قان

  يــــاز نـــــفسي لـــينئشـــه
  آذربـايـجانـــــــا گــــــــلسين

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٧١ 

  چــال آشــيق سســين گلســين
ـــلسين ـــفسين گ ـــستي نـ   اي
  يـــــغيشين قـارداشـالريـــــم
ــــوربانالر كســـيم گلســـين   ق

  
  زين شــورا گلســينچــال ســا

ــــلسين ــــورا گ ــــر ن   شـوپـرل
ــــللر ــــتگين گـــــئدن ائـ   م ياي

  يــول سالســين بــورا گلســين
  
  چــال آشــيق دور آت گلســين 
  كيشــنه ســين قــرآت گلســين
  تــوز قالخســين چنلــي بـــئلده
ــــجات گـــــلسين ــــللره  ن   ائ

  
ـــــازدا گـــــلسين  ،نيگــــاردا   ي

  آشســـــين آرازدا گــــــلسين
ـــه ـــردن گلم ـــن يئ ـــهدري   س

ـــد ــــااد  نـنهئ ـــيني   زدا گلس
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 ١٧٢ 

ـــسله ا ـــلسينئس ـــوازدا گـ   ي
  آت ســـوروب يـــازدا گلســـين
  درد تـوتــــوب ائللـــر بـــاغري

  درده نـــــيازدا گــلسيـــــن 
  

ـــو دورســـون گلســـين   كوراوغل
ـــ ـــينيب ـــون گلس   غالرين بورس

  لـــرينقـــان تـــؤكن ظـــاليم
  قـــيچالرين قيرســـين گلســـين

  
  مـــن گئـــديم بـــاخ داليمجـــا
ــــا ــــور آلـينج ــــؤزلرين ن    گ

  قالــدي ومــدهكؤنل عـــشقين
ـــا ــــان آلينج ــــيل ج    عـزرائ

    
ـــي ـــوا كيم ـــي  هئي ـــار كيم    ب
ـــي ــــما كيم ـــي  آل ـــار كيم   ن

ـــدي  ــــنه ياپيش ــــؤزون م   س
ـــي ـــار كيم ـــين ن ــــسته يئ    خ

  
  
  
   



ی               ن ی چ  بایا

 
١٧٣ 

  لـــي داغســـانندي بــــرهبــــ
ــــن دره ـــاندري ــــي داغس   ل

ــــك ــــاالنرـؤچ ــــوال س   لر ي
ــــار ق ــــاقاط ــــاناي   لي داغس

  
ـــــــهليك ـــــــكانيسانك   لـرم

  پــــيس گــــؤزون تيكانيســــان
  ن اوســــتهلر ســــينهگــــؤزل

  ســــــئوداالر تـوكانــــــيسان
  
ـــان ـــن خانيس ـــن داغالري   س
ــــــاغيسان   آصــــــالنالر يـات
  مــــشروطه نــــين ســــنگري
ــــــان ــــــر قـانـيس   ديـالورل

  
ـــان ــــبريزين تاجيس ــــن ت   س
  اركــــــين ال آغـاجـيســــــان

ــــنيم شــــ ــــرتيمؤيم شـانم   ه
  هــم قــارداش هــم باجيســان
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 ١٧٤ 

ـــ ـــان نس ـــن باشيس   داغالري
ـــان ــــحراب داشيس ـــه م   من

  كـدريــــــن ك ده كــــياوره
  قاتــــار داشـــــيسان -قاتــــار

  
ـــــــسان ـــــــاالرا دايـاقـ   دورن
ـــــسان ــــره اوتاق ــــك ل   كهلي
ـــايان ـــدوز س ـــي اول ـــه ن   گئج
ـــــــسان   ياتماميســــــان اوياق

  
ـــان  ـــؤز آليبس ـــونش دن ك   گ
ـــان ـــؤز آليبس ـــيقدان س   آش
ـــــيندان ـــــهيدلرين قـانـ   ش
ــــان ـــــيزي اوز آليبس   قـيرم

  
ــان ــن قاالرس ــم س ــن گئتس   م

ــــاج آالر ــــمندن ب ـــاندوش   س
ــــني ــــكر آديـ ــــيق چـ   آشــ
ــــــشيديب اوجـاالرســــــان   ائ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٧٥ 

ـــــــزارسان ـــــــهيدلره م   ش
ــــان ــــؤهرلي بازارس ــــه گ   ن
  ائليمــــــين نيســــــگيللرين
  تــــــاريخلره يـــــــازارسان

  
ـــدان ــــلي داغ ــــلديم آل   آيـري
ـــدان ــــلي داغ ــــي بـال   بـوالغ
  گـــؤز دويمـــاز اوره ك قوپمـــاز
ــدان ــاللي داغ ـــي خ ـــينه س   س

  
ــان ــين چاغالرس ـــلين كئف   ائ

  ـمر باغالرســـانگــــولدن كـــ
ــك وئر ـــييه چيچ ــبسـئوگ   ي

  دوشــمن اوچــون آغنارســان
    

  حـــوض تــــرالن آخيرســـان 
  داغــــا چيچـــك تاخيرســـان
  بولـــــبول قوزقــــون الـــــينده
ــــيرسان ـــران باخ ـــه حئي   يئن
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 ١٧٦ 

ـــن   ـــن سرينس ـــه ليس   ايچم
  اوزون ســـــاچلي گـــــلينسن
ــــيندا ــــؤكون اوره ك بـاش   ك
  عـاغيلليســــــان درينســـــن

  
ــــان ــــيله دوالرس ـــؤز يـاش   گ

  وشـــوب دنيـــز اوالرســــانج
ــــــون ـــــــوالقوزق   رين يـوردون

  بيـــر گـــون وئـــران قويارســـان
  
ــــان ــــين اوره ك باشيس   داغ
  تانــــرينين گـــؤز يــــاشيسان

  ود يــوكـونـــوقــــارا بــولـــ
ـــــان ـــــي داشـيس   ايللرديرك

  
  گــــليديم اؤپـــدوم ياناقـــدان

  ديم ســــرين بوالقــــدانيچــــا
  گـــــؤزل بـوالغـــــين آديــــن
ــــــدان ــــــمارام دوداق   ســاالن

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٧٧ 

ـــدان   ـــدو قيراق ـــوم دوش   يول
  ســــؤز آپــــارديم بوالقــــدان
ــــر ـــــا ســـــاالم يئتي   بـوالغ

ـــــم ـــــدان دن،ائـللري   اوزاقـ
  

ــــــداشسان ــــــاالرا يـول   دورن
ــــره قارداشســــان   كهليــــك ل

ـــــراوره ك ــــــديسـؤ  ل   رنين
  ســـن ائللـــره ســــيرداشسان

  
  بـو بــوالق جـوشــا گــلسين   

  ا گـــلسين قــــوزوالر قــوشــــ
ـــوالقدان ـــچسين ســـرين ب   اي

  هوشــا گلســين روشســوزاله
  

ــــارادان ــــيم ه ــــاردان دئي   ه
  داغ دولــــــودور يــــــاراردان
ــــب ــــرحم يارادي ـــــني م   س
  يـــــئري گـؤيـــــو يــــاردان
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 ١٧٨ 

ــين ــون دايانس ــوالق جوشس   ب
ـــانسين ـــگينه بـوي ـــون رن   گ

  داشـا ــ هامي دوشــسون داغ
ــــسين ــــميشالردا اويـان   يـات

  
ـــــيرداجاسانلراوزه ـــــك خ   ي

ـــان  ـــب قوجاس ـــين كئچي   ياش
  ــــــاال گـــــــلندهقــــــادا بــ

ـــــوواسان ــــدان ق ــــن قاپي   س
  
  نــــــظري يـانـديــــــرارسان
ـــان ـــاق قووارس ـــردا اوج   خي
ـــيندان ــــن باش ــــلين لـري   گ
  قــــادا بــــاال سـووارســــان

  
ـــــان ـــــظردن قـاچـارسـ   بـدن
  چوخلـــو موشـــكول آچارســـان
ــــب ـــؤزلري يانديري ـــيس گ   پ
  بــولـــــودالرا چـاتـارســـــان

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٧٩ 

ـــانلراوزه   ـــن داريس ـــك س   ي
  يســـانياشـــين چوخـــدور قار

ــــيلنركــــلر ســــياوره   رين ب
ــــان ـــــن واريس   وارسـيزالري

  
  وروالرســـــانواود اوســـــته ق

  روالرسانوگــــــؤيلره ســــــو
ــــته ـــــريلديبخس ــــري دي   ل

  ك دورارســـــانخالقـــــا اوره
    

ــان ــان دورارس ــوده خ ــر ائ   ه
  بــــــالني يـانـديـرارســــــان

  ن درديـــن درمـانــــييگيـــزل
ــــكاردا سـو ـــــانوآش   روالرس

  )و(
ـــــولدو ــــدي اوي ــــاغريم يان   ب

ــــــ ـــــــدوقاب   ـارالريم سـويول
ــــردي ــــيد گلي ــــاردان قاص   ي
ـــــــدو ـــــــدا وورولـ   اودا يـول
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 ١٨٠ 

ــؤردو   ـــي گ ــدي آرخ ــو گل   س
  دوالنـــدي چــــارخي گـــؤردو
ــــاندي ــــوخودان اوي   كـــيم ي
ــؤردو ــو گ ــته قورخ ــاش اوس   ب

  
ــــدو  ـــــرده دوش ـــــيدان پ   قاپ
  دوشـــوب يئـــرده گؤروشـــدو

  آيـريــــليق ت ايلـــه حــــسر
ــــئرده دوشـــدو ــــير ي   بيـــزه ب

  
  وموآپارديــــــــالر هوشـــــــ  

ــــــوردوالر قوشــــــومو   اوچ
ــــــدوالر ــــــده قوي   دار قفس

ـــــــقوش ـــــــؤزل قاران   وموگ
  

  چــــاي گـــــلدي دره گولــــدو
  چـــؤل گــــولدو بــــره گولـــدو
  بولبـــول ســـئيرانا چيخـــدي 
ــــدو ـــــارا گول ـــــري ق   او بـاغ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٨١ 

ــدو   ــدوز دوش ــر اول ــدن بي   گؤي
ــــؤروشدو ــــوده گ ــــيزيم ائ   ب
ــــوم ــــان اول ــــا قـورب   بـاالم
  دوغـــوم گـونـــو يئتيشــدي

  
ـــــؤزليم ت ــــدوگ ـــــدا گول   ـاغ

ــــدو ــــدا گول ـــــا تاغ   شـامـام
ـــيندن ـــه س ـــدي نغم ـــاز گل   ي

ـــــاغ ــــدو گوللنــــدي ب   دا گول
  

ــدو   ــا دوش ــر آي ــون بي ــر گ   بي
  گــــؤزوم بــــير آيـــا دوشـــدو
  ايــــسته ديــــم توتـــام اونـــو
ـــدو ــــا دوش ــــيمدن چـاي   ال

  
ــــدو ـــــاندي اؤل ـــــيشي ق   اوك
ـــــدو ـــــدي اؤل ـــــالرا يـان   اوت
ـــدا ـــل يولون ـــردي ائ ـــان وئ   ج

  دوبـــــير آد قـازانـــــدي اؤلــــ
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 ١٨٢ 

ــــوددنمـــــر   ــــاردان دول   ي ب
  دي نـــاردان دولـــوه ســــاو

  ســــنه تؤحفــــه گؤنــــدرديم
ـــبيلي ـــو؟رس ـــاردان دول   ن ه

  
  داغـــــا دومــــــان تؤكولـــــدو
  دومــــان يامــــان تؤكولــــدو
ــــادان ــــم اودم ــــب ق   آه چكي

ــــد ـــــوكولدودق ــــان ب   ي كام
    

  قــم چكــديم يــاواش اولــدو
  گــؤزلريم قــان يــاش اولــدو
ــه يمــيش ــيم شانســيم بئل   من

ـــاماش ا ـــامرد ه ــر ن ــدوبي   ول
  

ـــــؤكولدو ـــــي س   اوره ك باش
  گــــؤزوم يـــــاشي تـــــؤكولدو
  آه چكيــــب قــــم اودمـــــادان
ـــــوكولدو ـــــئليم ب ــــام ب   آرخ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٨٣ 

ــــدو   ــــدن اوزول ــــوداق يئل   ب
ــــــدو ــــــدن اوزول   داراق تئل

  آشــــيق دوشـــدو چـــؤللره 
ـــــدو ـــــدن اوزول ـــــي الـ   ال

  
  گـــون ائيلـــر داغ گـــون اولـــدو
ـــدو ـــاغ گـــون اول   چيچكلـــي ب
  زامــــــان قــــــارا تــــــئللري

ـــ ــــيب، آتي ـــدوآت ـــون اول   ب ي
  

  داغ دؤشــــونده قــــار گولــــو  
  گولـــو ررار اوينـــاويــــئل و

ـــــادگار ــــرديم ي ـــــنه وئ   س
ـــو ـــار گول ـــم قايت ـــه دي   دئم

  
ـــدو ـــئتدي دان اول ـــئجه گـ   گ
ــدو ــان اول   گــون چيخمــاميش ق
ـــينده ـــال الـ ـــبول قــارت   بـول
  قـــانـــــينا قـــــلتان اولـــــدو
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 ١٨٤ 

  يـــاز گلـــدي اويــــون اولـــدو
  گـــوللر قـــول بويـــون اولـــدو

ـــزين آچيچ ـــر آغ ـــكل   ديچ
  گــــولدولر تويـــون اولــــدو

  
ــدو ــول اول ــديم ك ــول بئجرت   گ
ــدو ـــول اول ـــيندي ق ـــاناد س   ق
  قــــوربت ده جـــانيم چيخـــدي
ــدو ـــول اول ـــتو ي ـــبريم اوس   ق

  
ــــــؤزو   ــــــئوگيمين آال گ   س

  اود ســــاليب جانــــا گـــــؤزو
  مـــن دردينـــدن اؤلموشـــم

ـــــاخير ـــــؤزو اوب ـــــا گ   يـان
  

  قاشـــــــدي او اوزويومـــــــه
ـــــاشدي او ـــــلم ق ــــؤزل ق   گ

ــــري ســـــايديالر    ســــئوگي ل
ــــــدي او ــــــاميالردان باش   ه

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٨٥ 

  گؤزومـــده يــــئر ســــالدي او  
ـــدي او ـــاق قال   اوچ گـــون قون

  الدي قــــوش ديـــليلهوتـــو
  آخــــير جـانـــيم آلـــدي او

  
  ســــحر اولــــدو  يمآخــــشام
ـــــچدي ــــدوياي ـــــر اول   يم زه

ـــــازي ـــــن ي ـــــدان گل   تانري
  بــــــاغريمدا قــــــهر اولـــــدو

  
ـــه   ـــدو او بيرج ــــؤزل گول   گ

ــــدك دراوره ــــدي او ي   ن بيل
ـــدوم ـــده گؤرون ـــن گيزلين   م
ــــولدو او ـــادان گ ــــير اوج   ب

  
  يــول چـــكير خـــومار گــؤزو
  گـــون شـــاخيب يومـــار گـــؤزو
ــــده ــــايي اؤزون ــــير پ   هــــر ب
ــــؤزو ـــار گ ــــاي اوم ـــدن پ   من
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 ١٨٦ 

  دوالنــــديم ايســــتي يـــــولو  
  ســـو گلـــدي باســـدي يولـــو

ــــئ ــــامتديم گ ــــؤرم يآن   گ
  عــــزرائيل كــــسدي يولـــو

  
ـــــولدو ـــــيمين اوزو گ   سـئوگ
  سســي خــوش ســؤزو گولــدو
ـــا ـــدي اورغروم ـــردن چيخ   بي
  دوداغــــي گــــؤزو گـولــــدو

  
ـــو   ـــار گول ـــده  وار ن ـــه ت   حي

  نــار چيچــه يــي نــار گولــو
ــــدي ــــولالردا قال   گــــؤزوم ي
ــــو ـــــار گول ـــــليب دره ي   گ

  
  قــوش اوچــدو گولــه دوشــدو
ـــدو ــــؤله دوش ــــئيرانالر چ   ج
ـــيشديم ــاق دان ــه ح ــر كلم   بي
ـــدو ــــله دوش ــــسلندي ديـ   س

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٨٧ 

ــو   ــوالن گ ــدا س ــدومباغ   ل اول
  آراز آخـــدي نــــيل اولـــدو

ـــــــا ـــــــدان ماآن   آغـالمـاق
ــدو ــول اول ــاغريم ك ــدي ب   يان

  
ــؤكولدو ــدي دان س ــون چيخ   گ
ـــدو ـــئللر تـؤكـول ـــل تـ   قـيزي
  دوشـــــمنه قـالـــــيب اولــــدو
  ظـــولمات بـــئلي بـوكـولـــدو

  
  اوجــاق يانــدي كــؤز اولــدو  

  ي گــودن گــؤز اولــدوقحــاق
ـــيم ـــر ك ـــاشادي سهه   دوز ي

  ســؤز اولــدو دالينجــا چــوخ
  

ــــالر ـــو داغ ــــالر اول ـــو داغ   ب
ـــالر ـــولو داغ ـــي س ـــمه ل   چش
ـــــدي ـــــزن ات ــــالري گ   داغ
ــــدو ــــو اول ـــــمين گول   باغـري
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 ١٨٨ 

ــل اســدي قوشــالر او   ــيئ   دوچ
  گـــؤي اوزونــــده گــــؤروشدو
ـــــين سـوســـــوزالري   دونيان

ــو ـــاغدان س ـــيزيم ب   ايچديب
  

  اوزاق دوشـــدوم ايـــل اولـــدو
  يانـــدي بـــاغريم كـــول اولـــدو

ــــ ــــاغالر س ــــورودو ب   ولدوچ
  آخــــار ســــوالر لــــيل اولـــدو

    
  دوچــبــو باغــدان بيــر قــوش او

  گـــليب يـاتـاغـــا دوشــــدو
  زامـانـــين مـودونـــا بـــــاخ
ـــؤروشدو ـــئر گ ـــكويله ش   تول

  
ــــو  ــــوزودب ــــارا قـ ــــدا قـ   اغ

  دوشوبـــــدور هـــــارا قــــــوزو
ــانين ــين  چوب ــي س ــينچبئل   س

ــــوزو ــــا ق ــــيب قـان ــــله ش   ب
  

  
    

  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٨٩ 

  ظولمات گئتدي گـون دوغـدو 
  گــلدي وريــان دولـدو سـئل

ـــدو ـــييا ســـو تـؤكـول   قــاپــ
ـــرام اولــــدو ـــميزده بـاي   ائـوي

  
  گــول اكــديم گولشــن اولــدو
  بـــولبول گولــه بـــند اولـــدو

ـــــشقي اوره ـــــاال ع ـــــده ب   ك
  دوالنـــــيب كـــــمند اولـــــدو

  
  يلـه گؤروشـدوا ولمحـاق ظـــ  

  وطـــن اوســـته دؤيـوشـــدو
ــــري ــــون شـهيدل   يــوردوم

ـــؤيرچين  ـــيگ ـــاو كيم   دوچ
  

  گـــول آچيـــب بـــاغ دولــــوسو
  گـولـــــلو بـــــوداغ دولـــــوسو

  يــن نئشــتر چكيــبرگؤزلــه 
  بـاغـريـــــــما داغ دولوســــــو
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 ١٩٠ 

  حـــاق دئـــين دده م اولـــور 
ـــور   قوچـــاق قيـــز ننـــه م اول
  اولـــــدوم وطــــن يـــــولوندا

ــــرابـ ــــدوغياي ــــفن اولـ   م ك
  

ـــدو ـــوز اولـ ـــئتدي ت ـــام گ   آت
ــدو ــؤز اول ــؤكن گ ــاش ت ــان ي   ق

  ـادياوره كــــــلرده يــاشـــــ
ــــدو ــــؤز اولـ ــــيزالردا سـ   آغ

  
  حـــاق  دئـــين نفـــس اولـــدو  

ــــدو ـــر منـــه ســــس اول   ائلل
  ظولمـــه بويـــون ايمـــه ديـــم
  مــــسكنيم قــــفس اولـــدو

  
  يــاغيش ياغــدي چــن اولــدو
ــــدو ــــم اولـ ــــلرده مـات   گـؤي
ـــادالرا ــــاتدي ي ــــنليك چ   ش
  مـــنيم پـايـــيم قـــم اولـــدو

  
  
     

  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٩١ 

ــدو ــاغيش ياغــدي ســئل اول   ي
ــول او ـــندان گ ــدودام يـاشي   ل

ـــون  ـــيآيـوخـسول ــي چاي   ج
  بئـــله ليــك لـــه لـــيل اولــدو

  
ـــــو ـــــدوزدان دول   گــــؤيلر اول
ــــو ـــوزدان دول ـــر ب ـــمه ل   چش
ـــــؤزل وار ـــــئله گ ـــــاردا ب   ه
  ســــنين تــــك دوزدان دولــــو

  
ــــدو   ــــلن اوزو گـول ــــو گ   بـ

ــــولدو   صــــؤحبتي ســـؤزو گ
ــه گــؤزل ســن ــديم ســن ن   دئ
ــــدو ــــؤزو گـول ــــي گ   دوداغ

  
ــــدو ـــــدر اول ـــــيم ه   حـيـات

ــــدوـييــــچـكدي   م كـــــدر اول
ــال دا ــه ب ــربتدن ــه ش ــم ن   دي
ـــــچدي ـــــدوياي ـــــر اول   يم زه
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 ١٩٢ 

ــــدو ــــفس اول ــــسكنيم ق   م
ــدو ــس اول ــان س ــه قالخ   گؤي
  مــــــنيم قــلمداشــــــالريم
  مــــنله هــــم نــــفس اولـــدو

    
  مــــن آغالديــــم گولــــدو او
  اورك درديــــــن بيلــــــدي او
  ائلـــــدن آيــــــري گــــــزنمز
ـــــــيردي او ـــــــله بـ   ائــللري

  
 )ه(

ــــؤزو ــــام گ ــــن قـوربـان   نهم
  شــيرين ســؤزونه –شــيرين 

ـــييب ـــت دئ ــه دوس ــر گلن   ه
  يــــاالن سؤزونـــــه  اويـــــما

  
ـــازي ياز ـــتهدي ــــم داش اوس   ي

ــــاش اوســـته ـــم گـــزدي ق   قل
ــــان ــــيم قـورب ـــه جـان   امرين
ــته ــاش اوس ــن ب ــه دئس ــر ن   ه

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٩٣ 

ــــرهئداغــــدان ا   نــــديم دوزل
ـــؤزلره  ــــرديم س ــــوالق وئ   ق
ــديم ــئوگي تاپ ــؤزل س ــر گ   بي
ــــره ــــدو گـؤزل ــــيكان اول   ت

  
ـــته وداو ــــؤز اوس ـــدون ك   قوي

ــــته ــــؤز اوس ـــديردين گ   آليش
  مــــن ســــنه بــــلي وئــــرديم
ــته ــؤز اوس ــاق س ــه ح ــر كلم   بي

  
ـــــده ـــــينين دوزون   ائــينالـ
ـــده ــــرالن گؤزون ــــوض ت   ح
ــاليردي ــاز چ ــيق س ــر عاش   بي
ــــده ـــردي سـؤزون ـــل گزي   ائ

     
ــته  ــول دس ــل گ ــته –قيزي   دس

  دن  اولــــدوم خســـته درمـــك
ـــحبت ـــير م ـــندن ب ـــن س   م

  ـان ايســتهســن منــدن بيــر جــ
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 ١٩٤ 

ــــته   ــــاشيم اوس ــــؤزليم ب   گ
  گــل اوتــور باشــيم اوســـته
ــــماز ــــان آالن ــــيل ج   عزرائ
ــته ــيم اوس ــان باش ــن اولس   س

  
  قارتـــال قونـــوب داغ اوســـته
ـــــاغ اوســـــته ـــــظري وار ب   ن
  قوشــــالرا ســــيريق چكــــدي
  داغــــالر قويــــدو داغ اوســــته

  
ـــته   ـــؤزوم اوس ـــدين س   دايان

ـــته ـــؤزوم اوس ـــدين گ   دوالن
  مــــني آتيـــب گئــــدن دن

  الميشام اوزوم اوســـــتهقــــــ
  

  يــاغيش ياغــدي بــاغ اوســته
ــــولود گــــئتدي داغ اوســـته   ب
ــــدو ــــه دول ــــا گـول   شـامـام

  لنـــدي تــــاغ اوســـتهچيچـــك
      

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٩٥ 

ـــته ـــيم چـــمن اوسـ   گـؤزلــ
ـــته ـــمن اوس ـــن چ   دوالنـدي

  قونـوب كيمـيعشقين قـوش 
  گـــول اوســـته چـــمن اوســته

  
  شقابـــــدا قـــــورو پـــــوستهوب

  يـــاش پوســـته قـــورو پوســـته
ــــديگ ـــــي جاالن ــــون قـان   ون

  اوســـته بدؤيــــوشدو قـــورو
  
ــــنجه ـــوللري اي ـــؤزون گ   س
  چــــوخ اللشــــديم درينجــــه
   ســــؤزون گــــول ياراتماســــا
  نـــه يـــه الزيـــم دوشــــونجه

  
  هــــر گـــــلنه جــــان دئــــمه 
ـــــمه ــــالن دئ ــــه آص   تولكوي
  يامـــان گونـــده دوســـت تـــاني
  نـامــــرده ايــــنسان دئـــــمه
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 ١٩٦ 

  ديــل دوالنــار ســؤز اوســته
ــ ــؤز اوس ــن گ ــه دئس ــر ن   تهه

ـــــيسين ـــــاغريمين قاپ   آچ ب
ــته ــؤز اوس ــب س ــؤز قاالني   س

  
ـــــه ــــــارانليقدا شـــــام نن   قـ
  چـــــيراق ننــــه شــــام ننــــه

  لـــــريدين شـــــنليكرآپـــــا
  گونــــوم اولــــدو شــــام ننــــه

  
  ســــلقه نــــه قــــوربان ننـــه
  نـــه لــــر اؤيـرتــــدين مــــنه
  سنســــيز بئلــــيم بوكولــــدو
  مــــنده بــنزيــــرم ســــنه

  
ـــه ـــالر من ـــاخير داغ ـــيس ب   پ

ـــــيچكل ــــه يچ ـــــاغالر من   ب
  وره يــــــيمده بيــــــر اود وارا

ـــه ـــايالر من ــــسمز چ ـــار ك   ك
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٩٧ 

ـــر صـوحـــبته  ــوالق وئ ــر ق   بي
ــــنته ــــران مـؤحـ   آلــيشديـ
ــديم ــرت قال ــور حس ــر عؤم   بي
  بــــــير قـوجــــاق مـــــحبته

  
ــــنه ــــران س ـــــؤزليم جئي   گ
ـــنه ـــران س ـــر جئي ـــزه يي   بن

  لـــــه هـــــونر يـــــاراتدينائ
ــــنه ــــران س ــــادي حئي   دوني

  
  آرزيــــم بــــودور يــــار گلـــه

  م بـــير شــلهگــول درميشــ
ـــاق ـــون پايالي ـــنليك گول   ش
ــــه ــــدن الـ ــــره ال ــــل وئ   ائ

  
ـــنه ــــول س ــــنزر گ ــــاغدا ب   ب
ـــنه ـــول س ـــنه گ   چيچـــك س
ــــده ــــوب گولن ـــــن اوخوي   س

ـــــيه ـــــنهدي ـــــولبول س   رم ب
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 ١٩٨ 

  
ـــــه  ــــــدي دام يئن   بـاهاالش
  هـــامي گــــيريب بــــيرينه
  كيـــرا كئشـــلر نئيلـــه ســـين
  ائلــــيم قالــــدي واي گونــــه

  
  ســــورمه چكـــدين گؤزونـــه

  شــــير گـؤزونــــهنـــــه يـارا
  بـــوي گـــؤزل بوخـــون گـــؤزل
  قـوربــــان اولـــــوم اؤزونــــه

  
ـــــوللره ــــدو گ ــــول قون   بولب
  سســـين چالـــدي چـــؤللره
ـــين ـــه س ـــال وئرم ـــاله ب   آل
ـــــللره   حــــاق دانيشــــان دي

  
ــــزه ــــن تبري ــــوش گليبس   خ
  پـــــنجردن بـــــاخ بــــــيزه

ـــــاله ــــرم دانآلـ   ايســــته يي
ــــــوراق اوزه ــــــر اوت   اوزه -بي

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
١٩٩ 

ـــل دوزه ـــدان گ ـــديم داغ   دئ
ـــان    ســـوزه -ســـوزهيئـــره ق

ـــماز ــــرده ياراش ــــدي م   دئ
ــــــــــدن ال اوزه   وطـــنينـ

  
ـــنده ــــون كس ــــوردان يـولـ   ب
ــــوسنده ــــمور ك ـــك اول   گؤرم
ــماق ــز باريش ــوب تئ ــز كوس   تئ

ــــه پئشـــه ــــو ســــندهن   دي ب
  
ــــوب چــــمنده ــــا قـون   دورن

ـــ ـــرح ل ـــيمندهه فـ ــر چـ   ني
  اونـــون تـــك اوچمـــاق منـــه

  مــدهبيــر آرزي ديــر ســينه
  

  دهيمـــبيـــر قيـــران يـــوخ جيب
ــــــلدي دردها ــــــيم گ   وره يـ

ــــالهدا چـــوخ ايــــشلر وار   آل
ــــــرده ــــــردي نـام   واري وئـ
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 ٢٠٠ 

ـــــچينده ــــار اي ــــاجالر ب   آغ
ــــده ــــار ايچين ــــاليبالر ق   ق
  جــــاوان عــــؤروم چــــورودو
  دوشــــونمز كــــار ايچينــــده

  
ــــاغيش يـــــاغار چــــؤللره   ي
  شـــــئح اوتــــورار گـــــوللره

ــــؤ ــــل ت ــــار دردي ائ   متيحي
  ســـــالدي مـــــني ديللــــره

  
  هبــــاليقالر چـــــاي ايچينـــد

  رالر چـــاي ايچينـــــدهااوينـــ
ــــدو ــــيز اولـ ــــيم دن   اوره يـ
ـــــچينده ـــــدو آي اي   گـؤرون

  
ــــزه ـــــئتدي دني ـــــا گ   دورنـ

ـــــــــــــيزي اوزه   اوزه  -دنـــ
ــــا ـــــئتسن اوتاي ـــــديم گ   دئ
ــــزه ــــين بي ــــاريم گلس   دئ ي

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٠١ 

  يــاد يــوردون آلــديم گـــؤزه
ــــيم ـــــوزه  دوداغ ــــوزه -ب   ب

ــــكاني ــــئرلر م ـــوردوم ش   ي
  قــــوربان اولــــوم تــــبريزه

  
ــــ ــــن گ ــــدهدون   ؤردوم چمن

ــــــو ـــــوزوالر س ـــــده دق   امن
  آنـــــام يـاديــــــما دوشـــــدو 
ــــــينمده ــــــدي س   دردي قال

  
  دانيشـــان ســـؤز گونومـــده 
ــــده ــــؤز گونوم ــــان گ   آغالي
  قارداشـــــالريم سوســـــپدي
  آليشــــان كـــــؤز گونومــــده

  
ــ ــك ل ــدهه چيچ ــب داغ گول   ني

ـــاغ گــــ ـــو ب   ولدهياشـــيل دونل
ــــامي  ـــــوله ـــــئور آل گ   وس

ـــــولده ــــؤزوم آغ گ ــــيم گ   من
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 ٢٠٢ 

  ه ســيندهمــكئچيئــل گليــب 
ــــشمه ســـينده   ســـاچيمي ائ
ــــدو ـــدي يـويـون ـــال گل   خي
ـــينده ـــون چشـــمه س   گؤزوم

  
ـــه ـــديم مئش ــــول اك ـــردهگ   ل
ـــــه ـــــوالبي شـوش ــــردهگ   ل

  ســـيخـــالق اولـــدو ائـــو ييـــه
ـــــه ــــديم گـوش ــــردهكيري   ل

  
  دوشــدوم قالــــديم درينــده
  قوزئــــي باغــــچا يـئريــــنده
ــدوم ــزل اول ــي خ ــول كيم   گ
  بـيرنــامــــــردين الـينـــــده

  
ـــول آختارد ـــندهگ ــــم گولش   ي

  گـــون دوشـــوب گؤروشـــنده
  مـــــــحبت آخــتارســـــــاالر
ـــده ـــر من ـــر ســــنده وار بي   بي

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٠٣ 

  ايــــتيرديم هــــاچار آلـــاله 
  قــــالميشام نــــاچار آلـــاله
ـــاپيني ـــس ق ـــو باغالنميش   ب
ـــاله ـــس هاچـــان آچـــار آل   ب

  
  داغــــالرين قــــاري ســــنده
ــــنده ــــاري س ــــن ب   بـاغالري
  عشـــقيندن خســـته دوشـــدوم
  گـــل مــــنه ســــاري ســــنده

  
ــــدهگـؤ ــــال وطن ـــــيم ق   زل

  مـــــــطلبين آل وطـــــــنده
  ايفتيخـــــار مئيــــــدانالرين
ـــــنده ــــال وط ــــا س   بوينون

  
ـــده ـــول چمن ـــر گ ـــؤزل دي   گ
ـــــمنده ـــــل چ ـــــير ائ   دوالن
ــــدو ـــــيد اول ـــــارداشيم ايـ   ق
ــــده ـــــلچي من ـــــئدرم ائ   گـ
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 ٢٠٤ 

  كــــنده گئـــديم بـــــيچينده
ــــچينده ــــين اي ـــزالر چاي   قي

ـــه ـــزالري ب ـــهقي ـــمي   نميش
  قــارداشـــــيما اوچـونــــــده

  
ـــئل ــرده ي ـــوالن يئ ـــو ي   گـول

  تـؤكـولــــوب قـونــــان يئـــرده
ـــديم هكئشـــك ـــر داش اوالي   بي

ـــــئرده ـــــيليم اوالن ي   سـئوگ
  
ـــه ده ــــئيدانا گئتس ـــوچ م   ق

  ب ايتســــه دهورواووچــــو و
  تمـــازيحـــاق يـولــــوندان قاي

ـــــئتسه ده ـــــي دارا گ   بـاش
  

ـــــزلره ـــــدوم اي ـــــاق قـوي   آي
ـــــــلي دنيـزلــــــــره   طـوفـان
ــــه ــــدان دؤنم ــــل يولون   رمائ

  ايــــــچيرم سـيزلـــــرهانـــــد 
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٠٥ 

  شيرديــــــم يــــــئللرهيتـاپ
ــــوللره ــــين گ ــــين چكس   ال

  تــك ســاالم بيــر ده منــدن
  وئرســــــين اوزاق ائـــــــللره

  
  گــــئجه يــــاري هــــاي گلـــه 
  ســــــو اوزونـــــده آي گـــــله
ـــه ييـــب   زامـــان گـــؤزون زيلل
ــــله ــــاي گ ــــيرده ســــنه ت   ب

  
  ايــل كئچــدي قــادير آلــاله
ــاله ــادير آل ــدي ق ــون كئچ   گ
  يورولـــدوم گؤزلـــه مكـــدن
ـــاله   عالجــــيم يـوخــــدور آل

  
ــــده ــــاغيش گلن ـــــدن ي   گؤي
ـــــمنده ـــــده چ ـــــا گؤل   دورن
  آزغــــين جئيرانــــي توتــــدوم
ـــــمنده ـــــارا چـ ـــــازدا قـ   ي
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 ٢٠٦ 

ـــــنه ـــــازار سـ ـــــلريم يـ   ال
ـــــنه ـــــزر سـ ــــؤزلريم گ   گ
ــــودور ــــم ب   آلالهــــدان آرزي
  ديمـــه ســــين نــــظر ســـنه

  
ـــــزه ــــــولو خ ــــــيزين ي   دن

ـــــاغي ـــــزهيال س ـــــولو خ   س
ـــــــوالگؤزومو ـــــــديم ي   تيك

  گليــــب گــــزهســــئوگيليم 
  
ـــده ــــو بيچن ــــيال هـوش   خ
ـــده ـــانيم ايچين ـــران ق   هيج
  كيپريـــك دؤيــــر گؤزونـــه

ـــن  ـــدنس ـــده كؤنلوم   كئچن
  

ـــــنده ـــــئلي اس ـــــيز ي   پـاي
  اســــيب بــــاغريم كســــنده
  يـــــــئللرين قـانـاديـــــــندا
ـــنده ـــل س ـــب گ ـــن دئيي   وط

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٠٧ 

 )ي(
ــــاالر داغــــالر كــــيمي   دورن
ــــيمي ــــاغالر ك   ســــوالرام ب

ــــستراوره ــــني ايـ ــــيم س   ي
  چـــاغالر كيمـــي نئشـــه لـــي

  
ــــئتدي ــــدو گ ــــنه گـول   او م

ــــئتدي  ــــيليب گ ـــي ب   درديم
ــــكديم ـــدا چ ـــين باليش   عكس
ــدي ــيلدي گئت ــيم س ــؤز ياش   گ

  
ــــاليني ـــــا ســـــالديم ق   دام
ـــــاليني ـــــديم چ   دوالنديري
ـــر ـــه بيل ـــن ن   درد چكمـــه ي
  درد چــــــكنين حـــــاليني

  
ــــي ــــاغيش كيم ــــارام ي   ياغ
ـــــي ـــــيش كيم ـــــرم قم   اس
ــــه ــــازديقالريم خــــوش گل   ي
ــــي ـــــاريش كيم ـــــللره ن   ائ
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 ٢٠٨ 

  ايســـتك لـــريم قاچاقـــدي  
ـــــاختا تاباقــــدي ـــــويم ت   ائ
  قــــاچيرديم قـــــم الينــــدن

ــــم ده من ــــهق ـــــاقدي ل   آي
  

ــــي ـــــيردي من ـــــغا آشـ   دال
ــــي ـــــيردي من ـــــيز بات   دنـ
ــــم ــــه دي ــــوالردا گؤرونم   س
ــــي ـــــتيردي من ـــــان گ   زام

  
ــــي   ـــــارا من ـــــالر ق   سـالدي

ـــــنيگـ ـــــارا م   ـئدير هـ
ــــه ــــدن دؤنم ــــموطنيم   دي

  چــــــــكيلر دارا مـــــــــني
  

  ب بيــــزييغييفـــــلك قـــــار
  وبـــــــودور ســـــــؤزلرين دوز
ـــــتري ـــــلم دفـ ـــــور ق   گؤت
ــــزي ـــــازاق درديمي ــــل ي   گ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٠٩ 

ــــني   ــــئله مـ ــــلر ي   وئـرديـ
ــــني ــــله مـ ــــالر دي   سالـدي
ــديم ــاق دانيش ــه ح ــر كلم   بي

ــــنيآ ــــئله مـ ــــالر س   تـدي
  

  ديـنديـرمـــه ســـين آمـانـــدي
ـــدي ـــم جــاالنـ ـــئنه درديــ   ي

  مدن بــــير اود چيخـــديســـينَ
ـــا ـــلم كـــاغـ ـــديا ذ دقـ   يـان

  
ــــادي  ــــللر اوج ــــم ائـ   بـيزي
ــــــجادي ـــــاواالن بـويـون   س
ــاز ــدر يورولم ــول گئ ــاق ي   ح
  ســتاريـــــن دالـــــينجادي

  
ــــــيرواري كاوزو ــــــاشي م   ق

  سئوميشـــم گــــؤزل يــــاري
  ســـيز آلـــاله اينصـــاف ائـــدين
ــــي؟ ــــده وار تـاي ــــئر اوزون   ي
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 ٢١٠ 

  ياشـــيل زمــــي يونجـــادي  
ــــار   يونجــــا   ويونجــــاديبي

ــتيرگئد ــز قايي ــن تئ ــل س   گ
  اوره يـــــــيم دالــــــينجادي

  
ـــــادي ـــــولري گـــــول خان   ائ
ـــــــادي ــــــــلوكدو قان   اوزوم
  منــــــــيم قلمداشــــــــالريم
ـــــادي ــــــير دان ـــــونرده ب   ه

  
ــــــاالدي ــــــن ق   او گـؤرونـ
  چيچــــك لــــه نــــن الالدي
ــــــاوانالري ــــــزين ج   تـبري
  دونـــــيادا بــــير دانــــادي

    
  ســـو گــــلدي بـــاغ دويمـــادي
  وريـانــــــالري اويـــــــمادي

ـــمايســـتيرديم بيـــر دينجـــه   ل
  ـرد فـــــلك قويمــــادينـامــــ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢١١ 

  گـؤزلــــيم مـــيسگر گـــئتدي
  ميس قالـدي ميسـگر گئتـدي
ـــرن ـــييب چــان وئ   وطـــن دئ
ـــئتدي ـــسگر گ ـــيم ع   قارداش

  
  بولبــــول لـــــر گلــــر يــــازي
  اوخويـــــار گولـــــــر يـــــازي
ـــــدا ـــــم چاالن ـــــيز قل   سنس

  بيلســـن نـــه لـــر يـــازي؟بيـــر 
  

  واووچـــو قوشـــون اوچوبـــد
  نـــدن رنگـــين قاچــــيبدي
  دور گــــل بيــــزيم باغچايــــا

  لــــر آچــــيبدي يـلساطـــ
  

ــــي ــــل من ــــاز يئ   اوچوردانم
  آپارانـــــماز ســـــئل منــــي
  هـــــر زامـــــان خاطيراليـــــار
ــــي ــــل من ــــان ائ ــــو قهرم   ب
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 ٢١٢ 

ـــــازي   قلــــــميم گــــــزر ي
  كـــــلمه لـــــر دوزر يـــــازي
  مـركـــــــب قـورتـــــــوالندا

  لــر يـــازيگــؤز ياشــيم نـــه
    

ــــادي ـــــير آلم ـــــيم ب   اوره ي
ـــــمادي ـــــار قـال ـــــمادا ب   آل
ــــالدي ــــر آز بوش ــــاغريم بي   ب

ـــــــؤزل ــــــاديس   ريم قورتارم
  

ــــيا قـاريــــشدي     يــــئنه دون
ــــريشدي ـــيش وئ   يامــــان آل
ــــونالري ـــوز ق ــــيانين ق   دون

ــــزيم  ــــديبي ــــه داريش   ائل
  

ــــــي  ــــــئورم ســـاواالنـ   سـ
ــــــي ــــــهندي ســاواالنـ   سـ
ـــــاز   سنســـــيز اوره ك آچيلم
ـــــاني ـــــاوال ه   چـــــالينان ق

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢١٣ 

  اوچوردانمــــاز يئــــل منــــي  
ــــي ـــــماز ســــئل من   آپـاران
ــــار ــــان خاطيرالي ــــر زام   ه
  بـــو قهرمـــان ائـــل منـــي

  
ــــدي ــــدي آدي قال ــــار گئت   ي
ـــدي ـــادي قال ـــره ي ـــل ايچ   ائ

  قــــازدي ســــئوگيداغــــالري 
ـــــــالدي ــــــادين آدي ق   فره

  
  گــــل گــــينن آذان چــــاغي 
  صـــوبح چـــاغي آذان چـــاغي

ــــــني آرز ــــــلوم س   الروكؤن
ــــي  ــــازان چـاغ ــــلميم يـ   ق

  
ــــــلدي ــــــوالق اوزه گ   آغ بـ
ــــــالري دوزه گــــــلدي   داش
  مـــن سوســـوز يـــوال باخـــديم

ــــار ا ــــده كــــوزه گــــلديي   ل
  

  
  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٢١٤ 

  پـــــاييز دوالنـــــدي بــــاغي  
  بــــــاشالدي آل آتمـــــاغي
  يارپــــاق منــــدن اؤيرنــــدي

  تــــــماغيلسـارا يرنــــــگين
  

  هــــاردان دئيــــيم هــــاراني
  ك دولــــــــو يــــــــارانياوره

  نمنـــه قانـــاد اولســـا ســـن
ــــــاپارام ســـــاراني ــــــئز ت   ت

  
ـــــاريشدي     كوسولموشــــدو ب

ــــاريشدي ــــنه ق ــــلدي م   گ
ــــون اوره ــــدي توتق   كآچيل

ـــان  ــــيشدياو زام ـــي دان   ك
  

  آرازالري رمگــــــــــــــــــزه
ــــــــازالري   باهــــــــارالري ي
ــــــــارام اووچــــــــوالري   توت
ـــــــازالري ـــــــوردارام ق   اوچ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢١٥ 

  بيـــر گولوســـتانديتبريـــز   
  ايــــــيدلري آصـالنــــــدي
ـــاتيم ـــو باغ ــــيم ب ــــو بـاغ   ب
ـــــتاندي ـــــي گولوس   چيچكل

  
  بـــاغ منـــه بـــار ســـاخالدي
  تــــازا نـــــوبار ساخـــــالدي
ـــــــيندا ـــــــاجالر قـوجاغ   آغ
ـــاخالدي ــــار س ـــا ن ـــر دان   بي

  
ـــــدي   ــــوز اري ــــالردا ب   داغ

ـــــــدي  ـــــــه دوز اري   دره ي
ـــاالن ـــر ي ـــرا بي ـــر ايفتي   بي
ـــــدي ــــز اري ــــاني تئ   اينس

  
  ديســــؤزو آلمــــاق ياخشــــي
  ديقيـــده قالمـــاق ياخشــــي

  نـامـــــرده يـــــار اولـونــــــجا
  ديائـــوده قالمـــاق ياخشـــي
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 ٢١٦ 

ــــانالري ـــــسر ج ـــــهر ك   ق
  دار قــــانالريلتـــــئز قـــــارا

ـــرين گـــؤز ياشـــي   يئتـــيم ل
  جاق ســـــارايالرييــــــيخا

  
ــــي ـــــارا من ـــــماز يـ   سـاغـال
ـــــني ـــــارا م ـــــر هـ   آپــاريـ
ـــوخ ـــان ي ـــر اوره كـــدن يان   بي
  يـئتيرســـــين يـــــارا مـــــني

  
ـــني   ـــريم س ـــين يئ   ساخالس

ــــني ــــليم س ــــهرمان ائـ   ق
  ائــليمــــــه آرخـــــا دوران 
  بـــير ايييــد بـــيليم ســـني

  
  آتيبــــدي چوخـــــالر مـــــني
ــــني ــــالر م ــــلر اوخ ـــم گ   ق
  هــــر كيمــــين دردي اولســــا

ـــــوخآ   الر مـــــنيخـــــتارار ي
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢١٧ 

ـــك   ـــو فل ــــني ب ــــدي م   آت
  لــــر توتــــدو منــــيلــــيده

ــــر ــــدان اؤت ـــــادالرا وپول   ي
ـــي ـــه اوجـــوز ســـاتدي من   ن

  
  بـــــاغريم قملــــر خرمنــــي
  يــــــانديرار هـــــر آن منـــــي

ــــا ــــديع ــــك ييخ   جيزي فل
  نـــيمنـــدن آلـــدي جرمـــه

  
ــــوز آت منــــي   ـــــاردي ب   آپ

  مــــــئيدانا دوز آت منـــــي
ــــنه آرخـــا دورســـا ــــل م   ائ
  يئخانمــــاز يــــوز آت منــــي

  
ــــدير ــــييان ــــؤزون من   دي س

  ســــــاخالماز دؤزوم مـــــــني
   به يـاراديــــــلقـــــم كـــــدر

  يــــــــارادان اؤزو مــــــــني
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 ٢١٨ 

ـــدن دي   ـــم ن ـــدين دردي   بيل
ــــــدي   دردي چــــــكن بـدن
ــــكديم ــــي چ ـــنين قادان   س
ـــدي ــــسته بدن ــــدين خ   دئ

  
  وگـــول وار گولشـــندن اؤتـــر
  وگـولـــــو درنــــــدن اؤتــــــر
ــــارا ــــاغالرا ه ــــارا ب ــــن ه   م
  وگلميشــــم ســـــندن اؤتـــــر

  
ـــول   ــدريني گ ـــاغ ق ـــيلر ب   ب

  چــــيچكلي تــــاغ قــــدريني
ــرن ــان وئ ــب ج ــول دئيي ــرپ   ل

ــــر چــــاغ قــــدريني   بـيلمزل
  

ـــــلع ـــــني مـل ـــــارالر س   تاپ
ـــــني ـــــارالر س ــــا قـات   خالق
ـــانير ـــر ت ـــان ائلل ـــيس اولس   پ
ــــني ـــــارالر س ــــوز سـات   اوج

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢١٩ 

ــول آ   ــرديم گ ـــاغا گي ــب   ديچ
ــتن قا ــول اوس ــونا گ ــس   ديچ

ــ ـــول درم ـــديم گ ــههال آت   ي
ــــيقالر دو ـــــديسارماش   الش

  
ــــــله ســـــني   قـاتــــــارالر ائ
ــــــله ســـــني   ســـــاالرالر دي
  عكســــين اوره كلــــر گــــزر
ــــني ــــه س ـــــارالر جيب   قـوي

  
  ســــــئوه رم اؤزوم ســــــني  

ــــ ــــنيادانيش ــــؤزوم س   ر س
  بـــــو شـــــهري گزنـــــده

ــــؤزوم ســــنياآخـــــتار   ر گ
  

ــدي ـــيم قال ـــنده ك ـــيا س   دون
ــيم قالــدي ــايدي ك ــيم ياش   ك
ــــــردارالرا ــــــم سـ   گـوونـدي
ــــدي ــــراق آل ــــودا تــوپـ   اون
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 ٢٢٠ 

  ن وارديزمينـــــي بيچـــــه  
  بوالقـــــدان كـــــئچن واردي
ــــين   آيريليقــــدان دئمــــه ي
  اوره يــــــي كـــــئچن واردي

  
ــــدي ـــــين قال ــــاله اك   آي آل

ـــه ـــديدرم ـــين قال ـــم اك   دي
ــــام  ــــه آن ــــام وار ن ــــه آت   ن
ـــدي ـــين قال ـــيم تك ـــيم من   ك

  
ـــــك اوره   ـــــالديفل   ك داغ

  ائــــللر قــــارا بـاغـــــالدي
ـــــــيزلر ـــــــه وطنس   دردين

  آغـاجـــــــالردا آغـــــــالدي
  

ـــــو وســــو گلــــد   وردوي يـول
ـــــــو و ـــــــوستاني دول   وردوب

ــــيديم ــــم داش ــــده ق   اوره ك
ـــــــو و ــــــؤزلريم يـول   وردوگ

  
  

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٢١ 

  اوچـــدو ســـار قالـــدي ســـونا
ــدي ــار قال ــه دي ت ــؤز گؤرم   گ
  كـدرلـــــر مـــــنيم اولـــــدو
ــدي ـــار قال ـــون ي ـــيار اوچ   اغ

  
ــــاريم واردي ـــــو ن ـــــاغ دول   ب

ــــــاريم وارديئم ـــــان ت   هريب
  نـــــئيليرم دونـــــيا مـالـــــين

  م وارديســــنين تــــك يــــاري
  

  بــــو دونيـــا بيـــر قاريشـــدي   
  يامـــان آلـــيش وئريشـــدي
ــــدا ــــوپراق آت   ياخشــــيالر ت
ـــدي ـــري گئنيش ـــلر يئ   پيس

  
  دوشــــمن گلــــدي دايانــــدي
ـــــــاندي ـــــــا بـوي   اوردو قـان

   دنواي بــــاال نـالــــه ســــين
ــــدي ــــك اويان ــــاتميش فل   ي
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 ٢٢٢ 

  بــايرام گونــو يـــئل اســدي  
ـــدي ـــبريمي كس ـــيب ص   اس

  يمغنـــه خونچـــام نـــه تابـــا
ـــسرت  ـــو ح ــديب ــه بس   من

  
  بـــــــير ال دي يــــمعزيــــزي

ـــر ال دي ـــوروق بي ـــين يوم   م
  الــــه وئـرســــــه  -ائـــــللر  ال

  گــؤره ن دئيــر بيــر ال الــدي
  

ـــــئنه ــــير ده ي ــــك اس    كول
   ســــيرك يكولــــك نفســــ

ــــــري  ــــــئوگيليمدن اؤت   س
ــــير اوره ــــك اس ــــا ت   ك نان

  
ــــــئجه دي ـــــدميم گ   اي هم

ـــه دي   ـــدميم گئج ــــار هم   ي
ــــم ــــبر آلـ ــــيمسه خـ   يرايك

ـــالي ـــز ح ـــه ديآي قي   ن نئج
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٢٣ 

  ـير دوزلـــــريئـــآيـــــنا د
ــــــؤزلري ـــــــشيقالدار گ   اي
ــي ــن دل ــن م ــفئه س ــن س   س
ـــري ــــاخالماز بيزل ــــئر س   ي

  
  آي باتـــدي يــــئري قالـــدي
  گـــون باتـــدي يئـــري قالـــدي
  ســـــاغالدي بـــــاغريم دردي
  ســـينه مـــده يــــئري قالـــدي

  
ـــدي ــــدا قال ــــم بـوالق   آرزي
ـــؤزوم سوراقــــدا قالـــدي   گ

  منـــي آتــــيب گئتـــدي  يـــار
ــؤروش هــا وا ــا قالــديگ   خت

    
  يــــاد الــــينده بــــاغ قــــالدي
  خـــزل گؤرمـــوش تـــاغ آلـــدي
  يـــــيخيلدي آتـــــام ائــــــوي

  يــــــيمده داغ قــــــالدياوره
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 ٢٢٤ 

  آجــالــــدي يئنـــه زامـــان
ـــديي   اشـــي كئچـــدي قوجال

ـــــري ـــــون ايـييدل   يـوردوم
ــدي ـــاج آل ــردن ب ــمن ل   دوش

  
ـــــلك مـوشـكولـومـــــو   آچ ف
ـــــمي ـــــي ايــشكيليـ   قـيفيلل

ــه دوشــم ــر ن ــه دوســت بيل   انن
ـــــسگيليمي ـــــيز نيــ   چـاراس

  
ــــديم آيــــــا ســـــيزي   بنزت
  اولـــــدوزا آيـــــا ســــيزي
ـــــئز قـوجـــــالدار   آروادي ت

  ايــا ســيزيحكيشــي نــين 
  

  آپــارديــــــــالر واريــــــمي
  آلـديــــــالر ايــمانـــــــيمي
ـــورا دوشـــدوم ـــم ت   بيلمـــه دي

ــــــيميلقـارا ــــــالر قـان   تـدي
  

      
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٢٥ 

ـــاجي ــــيمين ت ــــام بـاش   آن
  هــــر درديـــــمين عالجــــي

ــــه ــــ گؤزون ــــان اول   مالقورب
ــــيقاجي ــــسا ق ــــنه بـاخ   م

   
  مـــن گئتـــديم ايـــزيم قالـــدي
  ائـــــللرده گـــــؤزوم قـــــالدي
ــــو دفتـــر   ســــينه م بيـــر دول
ــــدي   آغـــــزيمدا ســــؤزوم قال

  
  بـــــو بــــختي قــــارا مــــني
ــــني ــــر دارا م ــــكيب دي   چ
  چيينيمـــده هيجـــران يوكـــو
ــــني ــــارا م ــــر هـ   آپــاريـ

  
ــــي ــــن آش ــــتديغم   ام داغ اي

ـــ ـــدي داغ اي ـــان گل   ـتديدوم
  جـــان قويـــدوم يـــووا قـــوردوم

  ديتو داغـــــينــــحـــــسرت او
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 ٢٢٦ 

ـــايا مــــني ـــر س ـــر بي   گتي
ـــــني ـــــچره آرا م ـــــل اي   ائ
  رممــــن ائليمــــدن دؤنمــــه

  چـــــكسه لـــــر دارا مـــــني
  

  مـــــني دوشــــمن آســــاندا
ـــــسنده مـــــني   اســـــيب كـ
  مـــن گليـــب ســـني گـــؤردوم
  گــل بيــر گــؤر ســنده منــي

  
ـــه نيـــب ايچـــيم دردي   كؤزل
  اوراق وئـــــر بيچـــــيم دردي

  آتــــام وار نـــــه آنــــامنــــه 
ـــــكيم دردي ـــــيمينله چ   ك

  
ــــدي ـــــار شـــــام اري   اود يـان

  ياغـــار چـــن اريـــدي  قـــار
  يوخســـــوللوق آدام ييخمـــــاز

ـــــديياي ـــــم اري ـــــيدي قـ   ـ
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٢٧ 

  بــــاغالر گولـــون الــــه دي
ـــــه دي ــــه لل ــــاق گول   تورپ
  ســــولدو بــــاغيم باغـــاتيم

ـــه ـــم ســـيلكه ل   ديقمـــي ق
  

  گــــولو درســـن دســـته قـــوي
  بســـته قـــوي -نــــئچه بســـته

ــته ــان ايس ــندن ج ــار س ــهي   س
ـــــين ــــويزگؤ يال ــــته ق   اوس

  
ــــينالي ــــير ائ ــــاشيندا پـ   بـ
ــــينالي ــــور ائ ــــش اؤپ   گـون

  ميكوســوب گئــدن ســئوگي
  مـــــنه يــــــئتير ائـــــينالي

  
ـــدي ـــالن چـال ـــمي ايـ   باغريـ
ـــدي ـــلن چـال ـــمي بيـــ   دردي
ــاخين دوشــمان   اوزاق دوســت ي
ـــدي ـــن چـالـ ـــه گــول   اوزومـ
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 ٢٢٨ 

ـــــن آغـ ـــــالريتـبريـزي   اج
ــــتيرر بـا ــــار گـ ـــب   ـالريغ

ــــيله ـــدان ائ ــــييدي يول   راي
ـــــالري ـــــونمز يولداش   دوش

  
ــــني ــــاالر م ــــلر چ ــــم گ   ق
ـــــــني ـــــــتارار آرار مــ   آخـ
ــــديرار ــــؤز يان ــــؤهمتلي س   ت
ـــي ـــارار من ـــك ي ـــنج ت   قيلي

  
ـــالسي   ـــل الي ـــوبانين گـ   چ

ــي ــل اليالس ــر گ ــوش گلي   خ
ـــــارام ـــــه دوز بـاس   گـؤزوم
  نسئوســـه ديلبـــر آيـريــــسي

     
  ي ســــؤزومده قالــــدي هـــارا

  حـــــسرت اؤزومــــده قالــــدي
  فلــــك اوزون گولمــــه ســــين
  آرزيــــم گــــؤزومده قالـــدي

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٢٩ 

ــدي ــالر ايت ــدي داغ ــن گل   چ
ــــيريتدي ـــي ك ـــان داغ   دوم
  بــــو داغـــــالري گـزنــــلر
ــــييددي ــــيمي ايـ ــــبي ك   ن

  
  لــر كيمــيدولـــدوم شـــوشه
  لــر كيمـــيكئچمــيش پئشــه

ـــــدوم ــــــيندن الل اول   درد ال
  لــــر كــــيميمــــئشه دينمـــز

  
  بــــو دونــــيا ســـاغ آالنـــدي
ــدي ــاغ آالن ــوخ س ــيز ي   كئفس
ـــان وار ـــمه درمـ ـــه درديـ   ن
  نــــه يـــــارام سـاغـاالنــــدي

  
ــــر خــــرمني   بـاغــــريم دردلـ
ـــر گـــلن داشـــالر مــــني   ه
ـــديم ـــدي قوجال ـــور كئچ   عؤم
  آتــــدي يـولداشــــالر منـــي
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 ٢٣٠ 

  بــــاغچامي يئـــل آپـــاردي
ـــاردي ـــئل آپ ــــرديمي س   ك
  وار يوخـــوم بيـــر قيزيـــدي

ـــــاردياو ـــــل آپ ـــــودا ائ   ن
  

  گــؤزلـــيم نــــئي ده قالـــدي
  چـــيغيرديم نـــئي ده قالــدي
ــــييه اود دوشــــدو   قــــميش ل

ــي ــيم ه ــدي -سس ــي ده قال   ه
  
  يـــئر كيمــي وطــن كيمــي

  هــــر گليــب اؤتــن كيمــي 
  ك دههاورعشــــقين قالــــدي 

ـــي ــــن كيم ــــهريبان وط   م
  

  دوســـتالر داغالتــــدي منــــي
ــــي ــــدي من ـــــادالر چاغالت   ي

ــــوت ـــدن ت ــــيمين الين   دومك
  اخـــــير آغـالتـــــدي مـــــني

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٣١ 

ـــــارادي  ــــؤز ي ـــــؤزليم گ   گ
ـــــارادي ــــؤز ي ــــار ك   اود يان

ـــان دوالن ـــل اينس ـــبپاخي   ي
ــــارادي ــــؤز ي ـــــميشه س   ه

  
ـــــني  ـــــوردا م ـــــلر ق   وئردي
ـــــني ـــــوردا م ـــــدديلر ب   دي
ـــاز ـــت تاپيلم ـــر دوس ـــر نف   بي
ـــــني ــــوردا م ــــين ي   يئتيرس

  
ــــيمي   كيمـــدي ســـروريم ك
ــــيمي ـــيم ك ـــي من   سئوداس

ــــار مــئيدان ـــآت چـاپـ   ـداين
  چيرپـــان اوره يــــيم كيمـــي

  
  قــوش اوچــدو هــاردا قالــدي
  گــــؤزو نـوبــــاردا قـالـــــدي
  بــــير ســــسينه گـــــووندي
  بيـــر عؤمـــور داردا قـــــالدي
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 ٢٣٢ 

  اولـــدوم يـــولالر هــــمدمي
  يــــولالر يـــــوروبالر مـــــني
  يولچـــوالر يــــوال گئتـــدي
  منــــده آختــــارديم ســـــني

  
  ساليبســــان ســــؤزه منــــي
ــــي ـــــؤزه من ـــــن گ   گـتيردي

ـــن درورؤرگ ـــدوس ـــم چوخ   دي
ـــــــك ـــــــنييچ   رسن اوزه م

  
ــزيم ـــيشدي عزي ـــول دانـ   گـ

  قوش اوچـدو گـول دانيشـدي
ـــوردوما ـــديم ي ــدان بـاخ   داغ
ـــيشدي ـــل دان ـــيل ائ ـــله ب   ائ

  
ـــــني ـــــوله س ـــــنزتديم گ   ب

  يــــه گولــــه ســـــنيچيچــــه
  ييمــــــــه ياتيبســــــــاناوره

  سالميشــــــام اودا ســـــــني
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٣٣ 

ــــي    ــــالير فيليم ــــادالر س   ي
ــــي ـــــر ديليم ــــارات ائدي   ق

ـــــ ــــه ي ــــه دياؤزون   اد ائيل
ــــي ــــاق ائليم ــــيم قوچ   من

  
  بـــــيردن ميللــــت اويـــــاندي
ــــدي ــــده دايان ــــولم ائونون   ظ
ـــــــيندان ـــــــالر قـان   قهرمـان
ــــــــــــدي   دووارالردا بــويـان

  
ـــئتدي ســـو دورو   ـــدي گ   آتـ

ـــين ـــئتدي يآت ـــدي گ   چـاتـ
ــدي ــا چيخ ــي وف ــئوگيم ب   س

ـــني سـارا ــديلم ـــدي گئت   ت
  

ـــي  ـــاي گـــؤزدن آل   عاشـــيق پ
ــــي ـــــر كـــــؤزدن آل   شـوپـرل

ـــــطلبيعــــا   ريف اينســــان م
ـــــي ـــــؤزدن آل ــــه س   هميش
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 ٢٣٤ 

ــــدي   ـــــو گل ـــــالرا دول   داغ
ــــدي ـــــو گل ــــون بول   دولون
ـــــدو ـــــبول اول ــــاميز ق   دع
  ايليميـــــز دولـــــو گلـــــدي

  
ــاك  ــامين پ ــؤرمتلي آت ح

 سونولورروحونا 
  آغــــالرام آتــــــام گـــــئتدي
  او قولــــوم بـوتـــــام گئتــــدي

ــــوم    لـــــــه آپـــــــارديئااؤل
  قويمــــادي چاتــــام گئتــــدي

  
ـــير   ـــام ب ـــا آتـ ــديق اداي   ي

ـــس ــوراغا س ــدي س ــديا ي   ي
ـــدا ـــوش حايات ـــيش يوخ   ائن
  مــــــنيمله آيـــاقــــــيدي

  
  داغ تـــك دايـــاغيم گئتـــدي
  سســـيم ســـوراغيم گئتـــدي

ــــشقيم و ــــنيم ع ــــاريموم   ق
  كســـكين اوراغـــيم گئتـــدي

  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٣٥ 

  
ـــــــا     دان آغـــــــالدي آتـام

  ائللــــر قـــــارا بـــــاغالدي
ـــــ ــــرده ي ــــينه ل   اشاديس

ــــــالدي ــــــري داغ   اوره كل
  

  گئتـــدي الـــدن تـوتــــان ال
ــ ــدي يَ ــالن گئت ــديآص   ل گئت

ـــدي ــــدا قال ــــؤزوم يـولـون   گ
  گئتـــدي ،دي گـــلئـــعجـــل د

  
ـــه دي   ــــير تل ــــليق ب   آيـري

  لــه ديهـــر گلــه نــي مــه
ـــام  ـــؤكآت ـــدن دنچ   وب گئ

  قــــم بـــــاغريمدا شــــله دي
  

ــــين ــــدي گــــئتدي يآت   چـاپ
  تـــوفنگين آتـــدي گــــئتدي
  وطــن دئييــب جــان وئــردي
ـــدي ــــاتدي گئت ـــقينه چ   عش
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 ٢٣٦ 

  
ـــا   ـــيمين ت ـــئتديباش   جي گ

ـــدي ـــاجي گئت   اوره ك مؤحت
ـــر ـــيرين ديـندي ـــيمه او ش   ن

ـــ ـــچدي آج ـــئتدييناي   ي گ
  

ــــــالدي ــــــا داش آغ   آتــامـ
ــــارداش آغــــالدي   قوهــــوم ق

ـــــاوره ـــــدوي ـــــا دولـ   يم قـان
  گـــؤزلريم يـــــاش آغـــالدي

  
  تــــبريز باالســـي گئتـــدي  

ـــدي ـــي گئت ـــم چاراس   دردي
ــــا دئ   ـيب آغـالديــــميـــآت

  گـــؤزوم قاراســـي گئتـــدي
  

  اي اتــــــام اي وايآي هــــــار
ــــــام اي واي ــــــوم بوت   او قول
ــــارزيم ـــــم تام ـــــنيم آرزي   م
ــــــودام اي واي ــــــاز اون   اولم

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٣٧ 

  
  ســــاچيمي يولــــدوم اي واي  

ـــــدوم اي واي ـــــولالرا قوي   ي
ـــالدي ــــان آغ ــــؤزلريم ق   گ
ــــدوم اي واي ــــاغريمي اوي   ب

  
  يــاغيش ياغــدي قــار آشــدي
  كـــــؤلگه دوواردان آشـــــدي
  آتـــام رحمـــت لــــيك اولــــدو

ـــ ــــمت يـاراش ــــا رح   ـدياون
  

ــــنه يــار   ــــام م ــــدياآت   يـ
  يــــــديامخوارغياريــــــدي 

ــــز ـــينده گ ــــؤلگه س   رديمك
ـــچــــوخ حـــؤرمتيم وار   دياي

  
ــــدي ـــــزل آل ـــــاغالري خ   ب
ـــدي ـــزل آل ـــدي خ ـــل اس   يئ
ــــين ــــي سينس ــــين بئل   عجل
ـــدي ـــؤزل آل ــــك گ ــــام ت   آت
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 ٢٣٨ 

  
ــدي   ــان گئت ــدي ج ــام گئت   آت

ـــدي ـــان گئت ـــدن ق   اوره ييم
ــــالديآ ــــندا ســــؤزو ق   غـزيِ

ـــدي ـــران گئت ـــؤزلري حئي   گ
  

ــــير آد گـــــئتدي ــــللردن ب   ائ
  خــالق او آددان شــاد گئتــدي
  گـولـــــرديم گـولدوررديـــــم

ـــــمدان اودا   گـــــئتدي دآغـزي
  

ــدي    ــيم گئت ــه ي ــام كؤم   آرخ
ـــدي ـــيم گئت   جــــانيم اوره ي
ـــده ـــده دار گون ــــامان گون   ي
ــــئتدي ــــيم گ ــــله ن   دادا گ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٣٩ 

 الرالي الي
  

  چالـــــديم ياتانـــــاالي الي
  يـاتــــيب تـــــره بـاتـانــــا

  دئــــييب جــــان وئـــرر بـــاال
ـــــا  ــــــهريبان آت ـــــا -م   آن

  
ــــــاالي الي ــــــول بوداغيم   ق
ــــــاالي الي ـــــــل داياغيم   ائ

  الـــــــيمين عـــصاســــــــينا
ــــــيما ــــــماز آيـاغـ   يــورولـ

  
  گؤيلـــــوم قوشـــــوناالي الي

  بــاخــــــارام دوروشــونــــــا
  كؤنــــلوم ســــازي ديللنـــدي
ــــا   گــــلدي بــــاالم خـوشـون

  
ـــــا ــــــيلك باالم ــــــوالد ب   پ

ـــــؤرهائ ـــــي ك ـــــاك باالنل   م
  آلــــاله نظــــر ديمــــه ســــين
ـــــا ـــــره ك باالم ـــــيم زي   من

  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٢٤٠ 

ـــــاالي الي ـــــزالر خانين   قي
  تـبريزيـــــن جـئيرانــــــينا
ـــدي ـــانيم آل ــــو ج   گـولـوش
ــــانينا ــــوربان ج ــــانيم ق   ج

  
  اوجــــــــا باالمــــــــاالي الي

  ديــــــشي قــــــوجا بــــــاالما
ــــانماز ــــر باتيش ــــمن ل   دوش
  مــــــنيم شــــــوجا بــــــاالما

  
  بــــاالم گئـديـــــب خيـــــاال
ــــــار آال ــــــشدان ب   يـاشايي
  باهـــــارالري ســـــوندوروب
ــــــار آال ــــــزالردان ن   پـايـي

  
  عؤمــــــور باريمــــــاالي الي
ــــــاالي الي ــــــود داغيم   اوم

ــــدرين ـــــم ك ـــــام ق   اوتموش
ـــــما ـــــن دادي ـــــشه س   يئتي

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٤١ 

ـــــديم ياتينجـــــاالي الي   دئ
ــــجا ــــا آتين ـــاش يـاستـيغ   ب
ــــؤمروم چــــورودو   جـــوان ع
ــــجا   ســـن حــــاصيال چاتيـن

  
ــــــا الي الي ــــــؤزل قوزوم   گ

  وزومـــــــاايـشيـــــــقلي اولـد
ــــاز ـــــري چاتانم ـــــوري پ   ح
  منيـــــم جئيـــــران قيزيـــــما

  
ـــــي قونچـــــاالي الي   دوداغ

ــــچا ــــاغي قـون ــــؤزل يان   گ
ــــا ــــالج اولـس ــــده ع   اليـم
ــــجا ــــاالرام بويـون ــــعل ق   ل

  
ــــــاالي الي ــــــزلين باخان   گي

  اوره يـيـــــــمي يـاخــانـــــــا
ــور ــه اؤت ـــر ورن ـــه يـاتـي ــه ي   ن

ـــا ـــوب ياخام   بيــــر گــــول اول
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 ٢٤٢ 

ـــــيطان باالي الي ـــــا ش   الم
ــــا ــــئيران بـاالم ــــؤزو ج   گ

ــــوي ــــو وب ــــؤزل  نوبـوخ   گـ
ــــا ــــران بـاالمـ ـــر حـئي   ائلل

  
ــــــاالي الي ــــــديم اويان   چال

ـــــا ـــــده دايـان ـــــؤز اؤنـون   گ
ـــــ ـــــدن اولس ـــــا گئ   ااويـانـ
ــــا ـــــن بويان ـــــين گـلسي   دئي

  
ــــــاالما ــــــراندي آي ب   حئي
ــــا   داشــــالنان چـــــاي باالم
ــــــاالر ــــــي آختـارس   دونيان
  ـاتاپيــــلماز تــــاي بـاالمـــ

  
ــــا ـــــلوم بوالن ــــدي گؤي   گئت
ــــوالنا ـــــوب س ــــؤزوم دول   گ

ـــــــه  ـــــــاالرام الي اليائل   چ
  تئـــــز قاييتسيــــــن بويانـــــا

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٤٣ 

  چـــالالم مـــين ياشـــاالي الي
  مـين مــين ياشـا ،مين ياشـا

  يــــر گــــؤرمعـؤمــــور اوال بـ
  قــوشــــا ايلــهآداخـــليــــن 

  
ــــــوناالي الي ــــــه قوش   گئج

ـــــــا ـــــــارام دوروشــون   بـاخ
ــــاني ـــــس باخ ـــــاالما پي   ن بـ

ـــــونا ـــــن توش ــــل گلسي   عج
  
ـــاندا ــــدان آش ــــش داغ   گون
  گئـــــجه ياخـينالشـانـــــدا

ـــــا  ـــــديمالي اليباالم   چال
  ســـــــوالر پيچيــــــلداشاندا

  
ــــدا ــــدي اوتـاق ــــاالم يـاتـ   ب
ـــــدا ـــــو وار دوداقـ   گـولـوشـ
ـــون ـــور اوزون گولس ـــر عؤم   بي
  قــال بــــو ديـــلده دامـاقـــدا
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 ٢٤٤ 

ــــــدوزو چيخــــــاندا   دان اول
  گئجـــه بـــاغرين ســـيخاندا
  ناســـاز بــــاالم ياتـــــمادي
  گــــؤز ياشــــالريم اخــــــاندا

  
ـــــديم دويونجـــــاالي الي   چال

ــــــجه بـويـونجــــــا   اوزون گئ
ــــظار ــــن اينتي ــــم دري   چكدي
  ســن بيـــر ايييـــد اولـونـــجا

  
ــــــدا ــــــده دوالنـان   گؤزومـ
ــــــدا ــــــمده قــاالن   اوره يي
ــــــم ــــــي دبـردردي   دونيانـ

ــــــداالي اليســــــنه    چاالن
    

ــــــاآ ــــــرم آهـيـمجـ   ه چـك
  ه يـــــادا سـالينـجـــــاآلــــــال

ـــدومره بارســـيز بهـــ   ســـيز اول
ـــــاالي الي ـــــديم بالينج   چال

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٤٥ 

ــيندا ــين باش ــوش داغ ــر ق   بي
ــــدا ـــدي بـاشين ـــوب قال   قون

  ســنه جــان قوربــان دئــديم 
ــــيمدا ـــدو باش   پئشـــكش اول

  
ـــا ــــير دان ــــاالم ب ـــاق ب   قوچ
  گـــــليب گيــــردي مـــــئيدانا

ـــ ـــياالم ب ـــول كيم ـــرد اوغ   م
  يوردونــــــاايــفتيخـــــــاردي 

  
  ن قـــار اولســـاداغـــدان اخـــا

  آغاجــــالر دا بـــار اولـــــسا
ـــــالم ـــــاالما وار اول ــــن ب   م

ـــــن ـــــاالم م   وار اولســــا لهب
  

  بـــــاال عـــــشقي باشــــيمدا
ــــيمدا ــــاز قاش ــــون قويم   دوي
ــــــده ـــــــؤزلري اؤز گؤزوم   گ
ــــــيمدا ـــــــاشالري قارداش   ق
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 ٢٤٦ 

ـــاال ـــاال، جـــان ب ـــيم بـ   جـان
  قــادانـــــي آلـيــــم بــــــاال
  بيــر گــون ســني گؤرمــه ســم

ــــلمز قــراري ــــاالگـ ــــم بـ   ـ
  

  دادار دورانــــــــــــــاالي الي
  بـاغـريــــــــمي اويـــــــدورانا

  اديبدهامـــــــــيالي آلــــــــ
ـــــــــه و ــــــــاوردواؤزونـ   ران

  
ــدا ـــك بوداق ـــول ت ـــاالم گ   ب
ــــاقدا ــــيب اوت ــــه ن   چيچكل
  بيــر عؤمــور اوزون گولســون
ــــدا ــــو دامـاق ــــان ب   قـاالسـ

  
ــــــيلالي الي ــــــونا  ياش   س

ــــا ـــــاشيل دون   گـــــئيينيب ي
  اوره يــــــيم ده ســـــــاخالرام

ـــــما ـــــاقـوي ـــــظر قـون   رام ن
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٤٧ 

  دئـــــديم آغالمـــــاالي الي
  اوره يـــــــيمي داغــالمــــــا
ــــاندي ــــه زام ــــان اؤزگ   زام
  هـــئچ كســـه بــــئل باغالمـــا

  
  قـولــــــوم بـــــاالم قولونـــــدا
ــــولوندا ــــاغ س ــــارام س   دوالن
ــــارام ــــدان دويم ــــن باالم   م
ــــدا ــــام يولون ــــان قويموش   ج

  
ــــا ــــوي بالينج ــــيني ق   باش
ــــا ــــو آلينج ــــؤزون يوخ   گ
  اوره يـــــــيم يانينـــــــدادي

  ريم ده دالينجــــــاگــــــؤزل
  

  اودون قويــــــدوم اوجاغــــــا
ــــــــوجاغا ــــــــيشام ب   قـاالم
  قــــادان گلســــين جانيمــــا
ــــــا ـــــوخ اوالجـاغ ـــــارا ي   چ
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 ٢٤٨ 

  دور ائينــــــالي داغينــــــدا
ـــــــين ده دا ــــــداياارك   غين

ـــــــاراغي   ســـــــتارخانين ي
ـــــــينده  ـــــــيندا -ال   آيـاغ

  
  بـــــــاغالر باغينـــــــاالي الي
ــــــاالي الي ــــــوو داغين   ميش

ــــــلري ــــــين گـوزل   دونــيان
  يـرنــــــاغيناچـاتـانــــــماز د

  
ـــازدا ـــا ي ــــلر داغ ــــن گ   چ
ـــازدا ــــاغا ي ـــر ب ــــه ن   دؤش
ــــــديررام ــــــاالمي قيزيش   ب
ـــــــازدا ـــــــيشليقدا آي   يـاغ

  
ــــادا ـــــلير دري ـــــوم گ   قـوش
ـــــريادا ـــــك ف ـــــئتيشه ج   ي
ـــــيلندي ـــــاالم ب ـــــنيم بـ   م
ـــادا ـــر ي ـــاز ه ـــيررين آچم   س

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٤٩ 

ـــدا ــــبول اوچان ــــونا بـول   س
ـــدا ـــتوندن قاچان ـــول اوس   گ
ــــــار ــــــيم ايـشيقالن   اوره ي

  گـــــؤزون آچـــــاندابـــــاالم 
  

ـــــاغيندا ـــــئنه اوت ـــــات ي   ي
  كـــــــپنك يـاتــاغـــــــيندا

  بــــــاالمين عطــــــري دادي 
  گـولــــــــلرين ياپراغينـــــــدا

  
ــــــــا آي دوروب   الي اليـيم
ـــــاي دوروب ـــــا ت   آي بـاالم

  ديــمآلـــاله وئـــرن ايـــسته
  ســئومه لــي بيــر پــاي اولــوب

  
ـــب ــــيز گلي ــــئللي ق ــــارا ت   ق
ــــب ــــر اعضاســــي دوز گلي   ه
  گــــله جــــه يــــين قــــاديني
  آغزينـــدا مـــين ســـؤز گليـــب
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 ٢٥٠ 

  ائـــــويميزه خـــــاال گليــــب
ــــب ــــاال گلي ــــدان ق   قيزيل
  مـــــنيم واريـــــم دؤولتــــيم
ــــليب ـــاال گ ـــؤزل ب ـــر گ   بي

  
ـــز دوروب ــــندن تئ ــــحر م   س

ـــــول و ـــــينا گ   بورويـاخـاس
  شـــيرين دانيشـــيب -شـــيرين

ــــــدوروباوره ــــــيمي اويـ   يـ
  
  ســينه م اوســته قــوش گليــب
ــب ـــقوش گلي ـــؤزل قـاران   گـ

  امـارزيـــــمايــــللر آرزي تــ
ـــيزه خـــوش گليــب ـــاله ب   آل

  
ـــــه   ن گليــــبقـــــاپيمي دؤي

ـــي ســـئون گليـــبســــئومه   ل
ـــه ـــون كؤم ـــيســـون گونوم   ي

ــــؤره ــــاچيمي ه ـــبس   ن گلي
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٥١ 

  
ـــبالي الي ـــار آلي ـــالر ق   داغ

  تـــدا قـالـــيبلداغـــالر قـــار آ
  آنــــان رنـــــگينه قـوربـــــان

  دن رنـــگين سـارالــــيبهنــ
  

ــــليب  ــــئل گ ــــارا ت ــــنزه ق   ب
  ه گــــول آچـــــيبالــــلريند

  قـــــيل و قـــــالي آپـــــاران
  بيرجــه شــيرين ديــل گليــب

  
ـــوبالي الي ـــرد اول ـــاالم م   ب

ـــوب ـــند اولـ ـــيمه بـ   اوره يـ
  سـالـــيب عـــشقين اودونـــا
  بـاغـريــــما كــــمند اولــــوب

  
ــــب ــــب ياتي ـــــسيمي آلي   س
ــــب ــــاليب ياتي ــــقينه س   عش
  دوالنـيبديــــــــر قانيمـــــــدا
  يـــــئرين ســـــاليب يـــــاتيب
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 ٢٥٢ 

  ان گــــليببـــــاالم اوزاقـــــد
  حــاق وئريــب حاقــدان گليــب
ـــو ـــين يـورغـون ـــقوز آي   دوق
  دوشـــوب آيـاقــــدان گليـــب

  
ــــب ــــدا گلي ــــقين باغين   عش
ــــــب ـــــــيندا گلي   آذان چـاغ
ـــت ـــم برك ــــئير ه ــــم خ   ه
  آيـاقـالريـــــــندا گـــــــليب

  
ــات ــته ي ــون اوس ــل قولوم   گ
  چـــوخ اولوبســان خســته يــات
ــرالدين ـــيمي في ـــينديق ك   ف

ـــس ـــو ب ـــسدي بـوي ــاتتب   ه ي
  

  چالــديم گونــده يــاتالي الي
ـــات ـــجه ي ـــدوزو گــؤزونـ   اولـ
ـــدو ـــيم يــورول ـــوم قـيچ   قـول
ـــات ـــنجه ي ـــي ايـ   آي دوداغـ

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٥٣ 

ــات ــان ي   گــل ســـينه مــه داي
ــات ـــان ي ـــوم اوي ـــو ي   گؤزون
ـــيم ـــقيم هوس ـــن عش   سنس

ـــ ــون ق ــي مجن ــاتيالمن   ن ي
  

ـــات ــــدا ي ـــه اوتـاق ــــل يئن   گ
ــــات ــــاتاقدا ي ـــك ي ـــوزو ت   ق

  ســــياوره ييمــــين ســــئوگي
ــــ ـــاتگــــل ي   ئنه قوجاقـــدا ي

  
ـــات ـــاپيش ي ــــمدن ي   الـلري
ــات ـــپيش ي ــي چ ـــارا تئلل   ق
ــــاتيب ـــدوز ي   آي باتيـــب اول

  يـــات يئمـــيشآي گـــؤزلري 
  

ـــات ــــده ي ــــالديم كـورك   بـاغ
  عشـــق اودون اوره كـــده يـــات

  طاقــــت وارنـــــه قـــــيچيمدا 
ــــات ــــه زوروم بــيلكــــده ي   ن

  
  
  
  



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٢٥٤ 

  سـينه م اوســته ياخشـي يــات
  ياخشــي يــوخال ياخشــي يــات

  ـنه ســاز چالســينبـــاغريم ســ
  خوشــدو يــات ياتــديغين يئــر،

  
ـــاتنازســـاتان  -آي عيشـــوه   ي

  منــه قــاش گــؤز آتــان يــات
ـــيرين ــــاباتدان ش ــــدان ن   بـال

  يـــــيمه يـاتـــــان يـــــاتاوره
  
  قوش كيمي گول اوسـته يـات
  آي دوداغـي پــوســته يــات

  دينسـن مـندن جـان ايسته 
  دئـديم گــؤزوم اوسـته يــات

  
ـــات ـــم ي ـــنه چيچـــك دري   س

  ئللرينه سـريـــــم يـــــاتتـــــ
  ســـــسله داغــــالر دالينــــدان
ـــيم يـــات   مــــن ســــسينه گل

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٥٥ 

ــات ـــوشوم ي ــته ق ـــيز اوس   دن
  آي باخيشــي خوشــوم يــات
ــدو ــارات اول ــدين ق ـــن گل   س

  هوشـوم يـات -اغليمعـمـنيم 
  

ـــاتاليالي ـــودوم ي ـــن اوخ   ي
  يـــين توخـــودوم يـــاتكؤينـــه

ــــاتدان شـــيرين  ــــدان نـاب   بـال
ـــات ـــودوم ي ـــوتول نوخ   آي س

  
ــــاالم ـــاالر ب ــــز ق   گــــئدر اي

  دالينجـــا چـــوخ گـــؤز قـــاالر
  دهه دونــــــياالري گـزســــــ

  يـاديــــندا تــــبريز قــــاالر
  

  بـــــاالم داغـــــالردان آشـــــار
ــــار ــــا ديرماش ــــك داغ   اوو ت
ــــوخ ــــان ي ـــــينه چات   قـودرت
ـــــــاراشار ـــــــليق ي   قـهرمـان
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 ٢٥٦ 

  الـلريــــــنده وار هــاچــــــار
ــار ـــوشكول آچ ـــارين م   هاچ

ــــلين ــــسان لهائ ــــير اول   ال ب
  ن هـئچ واخـت ناچـارسازقالما

  
  چالســام هــاي گئــدرالي الي

ـــئدر ـــاي گ ـــمدن چـ   گـؤزلـري
ـــالر ـــده، قـوچـاق   ســـان وئــرن

  كـــيم بــاالمــــا تــــاي گـــئدر
  

ــــــارالي الي ــــــوردا دايان   ب
  شـــــوپر نـــــوردا دايـانـــــار
ـــــا ـــــار اليالي ـــــادالر يات   ي
ـــــار ـــــللر اويـان ـــــيزيم ائ   ب

  
ـــدر ــــلر گئ ــــر گ ــــئل اس   ي
  باغـــــريمي ده لــــر گئــــدر

  ـاالم بئــــــواختا قالســـــابـــــ
ـــدر ـــر گئ ـــه ل ـــدان ن   باغريم

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٥٧ 

ـــار ـــدي ق ـــونده قال   داغ دؤش
ــــالر ـــار اداغ ــــاندي ق   يـورق

ـــــاردان  ــــاالمي  اينجــــهق   ب
  سـاخــــــالسين پروردگـــــار

  
  سســـــيم اوجـــــاالرالي الي

ــــاالر ــــفسيم اوج ــــاق نـ   حـ
ــــاقدي ــــاالم قـوچ ــــنيم ب   م

ــــم ــــاجندوش ــــردن ب   آالر ل
  

  گــؤي چينــار ه رگـــئي وندونــ
ـــار ا ـــنارق ـــه ر دي ـــنار -ل   دي

ــــدا  ــــاال يــولــونـ ــــا بـ   آنـ
ــار ــدان كئچســه كــيم قين   جان

  
ــــار ــــون قان ــــي گ   الي الييم
  آي نـــــورالنار گـــــون قانــــار
  مـــــنيم دوشـونـــــن بـــــاالم
  بـــير كـــلمه دن مــين قانــار
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 ٢٥٨ 

ــاالر  ــرين ق ــن يئ ــن گئتس   س
ــاالر ـــئيين ق ـــين ن ـــوته ي   ت
  بــاالســـــي ايـــــتن آنــــا

ـــتيغي ي ـــوش ياس ـــااليب   ررق
  

ـــو گـــؤزلر    ســـن گئتســـن دول
ـــؤزلر ـــو گ ـــؤكر دول ــــاش ت   ي
ـــــدا ـــــاال يــولـون ـــــا بـ   آنـ
ـــــؤزلر ـــــو گ ـــــار يـول   دايـان

  
ــــالر ـــــانار آغ ـــــؤزلريم ي   گ

ــــالراوره ـــــار آغ ــــيم قـان   ي
  قانــــا دولمــــوش گــــوزلريم
ــــالر ــــانار آغ ـــــلري س   گون

  
  ســـو جوشـــار چشـــمه گئـــدر

  گئـــــــدردووارالر ائشـــــــمه 
ـــــزر ـــــريمدا گ ـــــاالم بـاغ   ب

ــــدن چشــــمه  ــــدرگؤزوم   گئ
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٥٩ 

ــــالرالي الي ـــــورولو داغ   س
ــــاغالرالي الي ــــي ب   چيچكل

ـــــين ـــــيما اويـانـ   الي اليـ
ــــــاراالر   آي آغــــــالر ،آي ق

  
  گــــئجه گــــلر يــــئر ســــاالر
  گـونـــــشين جــانـــــين آالر
ــــالدي ــــوربت ده ق ــــاالم ق   ب
ـــاالر؟ ـــالي چ ـــيم الي ـــا ك   اون

  
ـــاغالر ـــو ب ـــاغالر دول ـــو ب   ب
ـــاغالر ـــو ب ـــر يول ـــيب ل   كس
ــــ ــــا دوشس ـــــاالم ياديم   هب

ــــوب آغــــالر   گــــؤزلريم دول
  

  داغــــالردان آخــــدي قــــارالر
  بوشــــالدي داغــــالر القــــار

ـــــلنده ـــــا گ ـــــان داغـ   چـوب
  بــــاالم قــــوزو تــــك اوينــــار
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 ٢٦٠ 

ـــدر ـــمان گئ ــــاتار پئش   آي ب
  گــون اونــا دوشــمان گئــدر
ــــيرسه ــــئيدانا گ ــــاالم م   ب
ــدر ــان گئ ــدلر س ـــوچ اييي   ق

  
ـــــاغيرار ـــــلر ب ـــــوم گ   قـوش
ـــــيغيرار ـــــا گـــــلر چـ   شـوق

ــــك ــــانيم دؤش ــــوريو ج   غون
ـــــاغيرير ـــــاال چ ـــــليم ب   دي

  
  ســــو گـــــلر بــــاشا دوالر
ــــــا دوالر ــــــار داش   قـايـناي
  ميـــنم بـــاالم بـــوي چكيـــب
ـــــا دوالر ــــــوب ياش   بـؤيـوي

  
ــــــلر داغ آالر ــــــان گـ   دومــ

ــول ــاغ آالر - گ ــي ب ــك ل   چيچ
ـــــاالم  ـــــسااب ـــــيمدن تـوت   ل

  يـاراالريــــــــم ســاغـــــــاالر
  

  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٦١ 

  آرا كــــــسن دووارديـــــــر
ـــي قـ ـــن باش ــــردوواري   اردي

  بــــاالم هلــــه اوشـاقـديـــــر
ــوخ ــر چ ــي واردي ــردا ياش   خي

  
ــــلر  ــــفس گ ــــلر نـ ــــاز گ   يـ
ـــر ـــار ســـس گل ـــالر اوچ   قوش
  بـــــاالم گـولـــــوب دانيشــــار
ـــــلر ـــــوس گ ـــــما ه   باغـري

  
ــــورمز ــــارام گؤت ــــاالم ح   ب
ـــــــز ـــــــحبتي ايــتيرم   م
ــــــدي ـــــــييا مهريبان   هـام
ــــز ــــدمه يئتيرم ــــا ص   خالق

  
ــــاتماز ــــار آي ب ــــون دوالن   گ

  ر ســـاتمازدوشـونــــن فـاخــــي
ـــو ـــهد حـــالل س ـــولام   ن اوغ

ــــو ــــي سـ ــــماز نوودذاتــ   آتـ
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 ٢٦٢ 

ـــاز ـــي دورم ـــن داش   داغالري
ـــاز ــــي دورم ــــووزانار داش   ق
ـــــدا ـــــاالم نـاســـــاز اوالن   ب
ـــاز ـــي دورم ـــون ياش   گؤزوم

  
  گئجــــــه اوزون آي باتمــــــاز
ـــاز ـــؤز آتم ـــاش گ ـــدوزا ق   اول

ـــاالم ـــي  ب ـــولكيم ـــرد اوغ   م
ـــــاراتماز ـــــيرده ي ـــــانري ب   ت

  
ــــديم دمــــيمالي الي   آز چال

ـــيم آز ـــوخدور دم ـــميم چ   ق
ــدا ــاد اوالن ـــولوب ش ـــن گ   س
ـــــميم آز ـــــنيم قـ   اوالر مــ

  
ــاز ـــار اولم ـــاغار ق ـــاغيش ي   ي
  گـــؤز يـاشـــيندان وار اولمــاز
ــرت ــاالم حس ــول ب ــن يوخس   م
  بــــير بــــئله آخ واي اولـــــماز

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٦٣ 

  ائــــل ايزينـــده دوالن گـــز
  ائـــل گؤزونـــده دوالن گـــز

ــك ــن چيچ ــن گزس ــس ــرهل   ن
ـــو ــــشنلرده س ـــزگـول   الن گ

  
  سنســـيز باغـــدا گـــول اولمـــاز
ــاز ــول اولم ــاز گ ــك اولم   چيچ
ــــلر ــــور گ ــــشنلره چـ   گــولـ
  گـــول اولمـــاز بولبـــول اولمـــاز

  
  چالســام قــوش گلمــزالي الي
ــزالي الي ــوش گلم ــا خ   قوش

  اليـــــيبــــاالم ســـــئور الي
  هــئچ گــؤزونه هــوش گلمـز

  
ــــاريم  ــــته ق ــــازداغ اوس   قالم

ـــاريم  ــــاغ اوســــته ب   قالمـــازب
ـــدان ـــن يول ـــده س ـــئج گلن   گ

ـــــيم  ـــــيم تـوان ــــازتـاب   قالم
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 ٢٦٤ 

  سنســــيز دايــــاغيم اولمــــاز
ـــاز ــــيم اولم ــــوم آيـاغ   قـول
  روحـومـــــا قــــم الــــه نــــر
ـــاز ــــيم اولم ــــليم دامـاغ   دي

  
  بـــــاالم گــــــئدر گؤرونـــــمز
ــــــيلمز ــــــار اوزون بـ   دوالنـ
ـــي ـــؤز ياش ـــؤكر گ ـــيز ت   منس
  هــــر گلـــن گــــؤزون ســـيلمز

  
ــول ـــيزيل گ ـــي ق   آي دوداغ

ــيش ق ــل دان ــولقيزي ــل گ   يزي
ــني ســس ـــاغيم س ــرقـوج   لي

ــول ــه دوزول گ ــينه م ــل س   گ
  

ــؤزل الي الي ــول گ ــديم گ   چال
  دانـــيش گـــؤزل گـــول گـــؤزل
ـــز ـــيا يـــئتيرمـ ـــيرده دونـ   بـ
  بـــئله شـــيرين ديـــل گــــؤزل

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٦٥ 

ــديم ســنده گــولالي الي   چال
  سـنده دانـيش ســنده گــول
ــــو ــــان كـؤنــلوم   آپـاريـبس
ـــول ـــيننده گـ ـــيم س   اوره ي

  
ـــال  ـــزده ق   اوغـــول گئتمـــه بي
ـــال ـــزده ق ــــك دني ــــاليق ت   ب
  آي ائـــــــللره يــاراشــــــيق
  يـوردونــــدا تــــبريزده قـــال

  
  چالـــديم بـــاال گـــولالي الي

ـــول ـــاال گ ـــاال چـــيچك بـ   ب
ـــل ـــنجه اي ـــيياي   ن قـوربــان

ــول ـــا دوال گ ـــول بـويـنوم   ق
  

  دو گــــلچگــــؤيرچين لـــــراو
ـــل ـــدو گ ـــا دوش ـــوب باغ   اوچ

ـــــري گــــونلريم    ســـــندن آي
  ه قـــــميله كـــــئچدي گــــلآ
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 ٢٦٦ 

ــديم قوشــوم گــلالي الي   چال
  آي دامـاغي خـوشـــوم گــل
ـــچامسان ـــن آل   تورشــا شـيري

  لي مــئي خوشـوم گــليـئمه
  

ـــل ــــاپيشين گ ــــلريمدن ي   ال
ـــل ـــاپيش گ ـــزي پ   آي قيرمي

  ســـــنده ائـــــلين اوغلوســــان 
  ائـــــللريمه قـاتـــــيش گـــــل

  
  گئجــه نــي يــول ســاالن گــل
ــل ــاالن گ ـــكه ده ق ـــاد اؤل   ي

ــــن ـــورودوس ـــانيم چ   سيز ج
ــل ـــاالن گ ــدو ي ـــشقيم اؤل   ع

  
ـــلالي الي ـــوزوم گ ـــديم ق   دئ

ـــل ـــيزيم گـ ـــئللي ق ـــارا ت   قـ
ــــيم  ــــام بـاجــــيم هـمدمـ   آن
ــــل ــــؤزوم گ   اوره ك ده وار س

  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٦٧ 

  باهـــاريم گـــل يـــازيم گــــل
ــاؤرد ــله ي ــازيم گ ــل ق   يم گ

  ي يـــهآي روحومــــون ايــــست
  شوه نــازيم گــليمنــيم عـــ

  
  اغيم گـــلبـــگوللـــو الي الي
ــ ــلقول ـــيم گ ـــل بـوتـاغ   وم گ

ـــاليب  ـــالقيز ق ـــك ي ـــنيم ت   م
ــل ـــيم گ ـــل اوتــاغ ـــويم گ   ائ

  
  قاناديم يوخ اوچـوم گـل 
  قيچيم يوخدو قاچيم گل

  مـني آتـيب گـئدندن
  آغاريب دي ساچيم گـل

  
  گؤز اؤنونده قاالن گـل  

  قول بوينوما ساالن گل
  سندن اؤتري هالكدي

  الن گلااو مـهريبان خ
  گولوم گلچالديم الي الي

  شيدام گـل بـولـبولـوم گـل
  گؤندريديم اوزاق يوال
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 ٢٦٨ 

  
  اليالي چالديم بيرده گل  

  بــيرده دوالن بــيرده گـل
   قيشدي  ندن گونسـن گـئد

  بـاهـار گـليب گـولده گـل
  الي الييمي ائشيت گل
  اوجا بـويـلو رشـيد گـل
  سـنه بـايـاتـي يـازديـم

چئشــيت گــل نئچــه - نئچــه
  ن هر دن گلگئت گز دوال  

  هـردن يـئتيش هـردن گل
  گـؤزلـريـم يـول چــكنده 
  سـن قاپيدان بـيردن گل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٦٩ 

  م
  يـاتمارام اويـاق اولـالم
  جـوشارام بـوالق اولالم
  نـه قـدر كـي جانيم وار
  سـنه گؤز قوالق اولالم

  
  قـولـوم قاناديمالي الي  

  شؤهرتيم آديمالي الي
  سن مـنه قـول قاناد اول

  ـنده هـونـر يـاراديــمم
  قاريموعشقيم والي الي
  ياريم نـيگاريمالي الي

  بو بئش گونلوك دونـيادا
  دايــاغـيم اعــتيباريــم

  
  مــن بــاالمـي آتــمارام  

  اونــو يـــادا ســاتـمارام
  بير گون اوزون گؤرمه سم
  گــئجه گـونـوز يـاتمارام

  اوخوم كمنديمالي الي
  ديــمسـاواالنـيم ســهن

  سـن نـاساز مـن چاراسيز
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 ٢٧٠ 

اودوركـــــي درده گـلديــــم
  سنه قيز آلالم الي الي  

  اسـي دوز آلالمضعـاهـر 
  دهگــؤزل قـيزالر ايـچين

  ســنه آال گــؤز آلــالم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گئجه چيراق يانديرارام
  چيراغـي دوالنديـرارام
  سنه نـورون سـالماسـا
  سالالم يئره سينديرارام

  
  ني اوخـورام سـنه ماه  

  ايپكدن شـال توخورام



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٧١ 

  وشا گلميشجشنليكدن 
  گونش كيمي شاخيرام

  گئتمه سنسيز قالمارام 
  قـالــمارام دايــانـمارام 
  سنسـن اليم عـصاسي
  من سنسيز دوالنمارام

  
  عشقيم حياتيمالي الي  

  قـولوم قاناديـمالي الي
  بـير كــره گـول اوزومـه
  قـمي قـوصـه نـي آتـيم

  وسته قوش اولالم آغاج ا
  قـوشالريله توش اولالم

  گـؤزلريم سـني گـؤرسه
ـــالم  ــــارام خـــوش اول اوخـوي

  دئييب ياتارامالي الي  
  عـشقي قــانـا قـاتـارام 
  گـؤرسه م گـلين لـييني
  مـن آرزيــما چــاتـارام
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 ٢٧٢ 

  
  
  
  
  
  

  چاالرام الي اليسنه 
  مـن قـئيديـنه قـاالرام
  يوردومـا دايـاق اولسان

  زوم قــــادان آالراماؤ
  
  اليالي بوستانيم باغيم   

  اليالي قولوم بـوداغيم
  سن تـؤكنده گـؤز يـاشي
  قـاچـماز مـنيم دوداغـيم

  اليالي آرزي تامارزيـم
  آديـن يـازيـم  كؤنلومه

  عؤمروم عشقيم حـيـاتيم
  سنسيز حيات نه الزيم

  
  اوغول قئيدينه قالديم  

  ي سـنه سالديميمعـشق
  آليشديمپـروانه تـك 



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٧٣ 

  سـنين قـاداني آلـديم
  اليالي چيچكلي باغيم 
  اليالي قـولوم بـوداغيم

  ياندير حـيـات چـيراغـين
يـانـــار ســـاخال اوجـاغـــيم 

  اليالي وفالي باالم  
  هر بير زاد آلي بـاالم
  ايشي بـركه دوشـنده
  يـادينا سـالي بــاالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چــاالن مــنم  يناليالي
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 ٢٧٤ 

  ـاالن مـنمقــئيديــنه قـ
  روشوه سيز دؤولت جهبير

  قـــادانـــي آالن مـــنم
  
  الــينده قــلم اوغــلوم   

  رم گـلم اوغــلومه ايـست
  يــولالريـندا منه دؤش

  جان وئريب اؤلم اوغلوم
  بـاالمـا يـار اواليديم

  ـمخوار اواليديمغاونا 
  آرزيم بـودور سـنينله 
  هميشه وار اواليـديم 

  
  اوغلومكيشي تك ياشا   

  قوشا اوغلوم ،يالقيز يوخ
  ـله يائـل يـانيندا فـخر ا

  عؤمور وئر بـاشا اوغلوم
  الياليـا آه قـاتـارام 

  سنسيز نئجه ياتـارام 
  ور اولسانه سن بير بخت

مــــن آرزيــــما چـاتــــارام
  باالمسنسن منيم لـعل   

  اوزاقـــالردان گـل بــاالم



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٧٥ 

  سينه م دن هيجران اوخون
  بـاالمدر  لهگـولـوشــون

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اليالي شـيدا بـولبولوم
  اليالي  دانيشان ديليم

  سن نـاسـاز مـن قـهرلي
  دئــييم گـولـوم لهكـيمين

  
  گون باتدي چيخدي آييم   

  قـيشا چـئوريـلدي يـاييم 
  سندن آيـري گـونـلري

  اوغـول نئجه ساييم؟ ،مـن
  اليالي گولوستان باغيم
  اليالي قـولوم بـوداغيم

  سـاخـالسـين آلاله سـني
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 ٢٧٦ 

ـــاغيم ـــسين اوج ـــار قـال يـان
  اليالي گؤزوم به به ييم   

  اليالي آرزيم ديـله ييم
  دار گـونـده دار زامـانــدا
  سنسن مـنيم كؤمه ييم 

  
  

  اليالي شؤهرتيم آديم
  اليالي قولوم قاناديم

  مـندن آيـري دوالنـما
سنســـن منـــيم هـــر زاديـــم 

  ديم ياليالي سـنه يار  
  ديـم يهـر ايــشينده وار

  آه چكديم جفا چـكديم 
  ديميعؤمروم كئچدي قار

  
  
  
  
  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٧٧ 

  
  
  

  آي آلاله قـوش اواليـديـم 
  اوچايديم خوش اواليـديـم

  ين، مئيين مزه سينياز
  سرخوش اواليديم يچيب،ا

  
  ائـللرده گـؤز اواليديم   

  ديللرده سؤز اواليـديم 
  گونش يولون گؤسترن
  بير يئني ايز اواليـديم 

  اواليديم داغدا دومان 
  ائلده گومان اوالديم 

  مـرد ايـييدين الـينده 
  كامان اواليديم -الاوخ
  
  چيچكلي ياز اواليديم   

  كـدري آز اواليـديـم
  شنليك لرده چـالينان
  صدفلي ساز اواليديم

  ران اواليديم وشيمشك و
  داغـدا يـانـان اواليـديم 
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 ٢٧٨ 

  قــايــاالرا سـؤيكه نـن
يـالــــقيز چوبــــان اواليـــديم 

  دوستاقليقدان قاچايديم  
  قانـادالنيب اوچـايـديم
  گـوللردن آالن عـطري
  ائللريمه سـاچـايـديـم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اواليـديم شلييكسگين ق
  ظولمه دوروش اواليديم 
  ظــفريــن دوداغـــيندا

ـــديم ـــوش اوالي ـــؤنمز گول س
  كؤمـك اواليديم  لقاخا  

  امه ك اواليديم -وارليق



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٧٩ 

  الدن توتانمـاسـايديم
  اوره ك اواليديم باري

  
  

  وطن عشقين قانايديم
  آلـووالنـيب يـانايديم
  اؤز يوردومون يولونـدا
  قـانـيما بـويـانـايديم

  
  آرخالي داغ اواليـديم  

  لچه يي آغ اواليـديم 
  ي سـئويـنديرن يمائـل

  چيچكلي باغ اواليديم
  بـايراق اولــوب اسه يديم
  دوشمن يولون كسه يديم 

  ـاغـايــوردومــو قــوروم
ـــم ـــله سـيدي ـــان ت ـــر زام ه

  شوراندا قار اواليديم  
  وارسيزا وار اواليديم 
  ائـللريله بـيرله شيب
  هميشه وار اواليديم
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 ٢٨٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ن

  يـيغين -تئللرين ييغين
  گؤزل دير اينجه لـييين
  الــيمده ديــر الـلريـن
آي   اوره ك ده ايستي لييين
  قيز قوش تك كؤچرسن
  ـنياخشي پـيسي سـئچرس

  گـون بـاتيب گـؤي دوالندا
  اوره يـيمدن كــئچرســن

  
  

  بـاالم گـوللو بـاغ اولسون
  گول چيچه يي آغ اولسون



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٨١ 

  دردي گـلسين جـانـيما
مـن   ن جاني ساغ اولسوناونو

  يـاتـمارام يــاتـماسان 
  اسـتيغا آتـماسانبــاش يــ

  اولسونرشيرين سو زه
  سـن او سـودان دادمـاسـان

  
  

  ر گـولوننباالم اوينا
  اوخويار بولبولـونن
  اؤزگه لره قوشولماز

ــــنن ــــاخالر ديلي ــــي س من
  اوغول تانري يار اولسون  

  نه ايسته سن وار اولسون
  هـميشه آرزيــم بــودور 
  سنين جانين ساغ اولسون
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 ٢٨٢ 

  
  
  

  قوچاغيمسان قوچومسان
  سانقولومدايــاغيم سـان 

  ايــييدلـريــن گـؤزه لـي
ـــه يـات يمســـانانچــوخ اوره ي

  گئجه گئچدي ياري دان  
  مـدد ايــسته تـاري دان
  سـن ناساز من چاره سيز
  پـتك بـوشدور آري دان

  
  

  قاچيب گؤزدن ايتمه سن
  پيس يولالردا بيتمه سن

  لين اولـسون الوم حدسـو
ــن ـــئتمه س ـــيب گ ـــني آت م

  داغدان آشان سئل اولسون  
  بـاغالر دولــو گول اولسون

    داياغين -سـنين آرخـان
  و قـهرمـان ائـل اولسونبـ
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٨٣ 

  دوشمن لر قيراجاقسان
  يـيخيليب دوراجاقسان

  ـشانه سينيايـفتيخار ن
ـــان ــــه ووراجاقس ــــينه ن س

  يايدان قاچان اوخ اولـسون  
  دوشـمنلرين يوخ اولـسون
  گـز دوالن ائـل يـولـونــدا

  گونون چوخ اولسون -ورعؤم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سـن مـنيم آيـاغيمسان
  غــيمسـانچـيرا،  ساننـوروم

  ياخشي گونومون دوستي



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٢٨٤ 

ــار   پيس گونده داياغيمسان ق
  ياغسين داغا دوشسون

  داغ باشيندان گؤروشسون
  آيــري سـاالنـين بيزي

  يــارا دوشـسون گؤزونه
  
  

  اوغول داغالر آشارسان
  جوشـارسان كيميآراز 

  ائـليله ال بــير اولـسان
  باشي اوجا يـاشـارسان

  
  سـينه م اوسته قوشومسـان  
  ـؤزل قــارانـقوشـومسـانگ

  سنسيز عاغليم هوشوم يوخ
  مـنيم عـاغليم هـوشومسان

  اليالي دوشدوم ديله من 
  قـوشـولـموشـام يـئله من
  بـير گـون آيري گزمزديم
سن   نــئجه دؤزوم ايــله مـن

  اوجا بـوي گلينسن
  عاغيللي سـان درينسن 
  قوشالر گولشنين اولسون



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٨٥ 

  بير تكجه سن مـنيمسن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نه يئمه لـي هولوسان
  آخار سودان دوروسان
  مـندن آيـري گـزنده

ــــــاغريمي يانديريســــــان ب
  گونش كيمي شاخيرسان   

  اوره يـيمدن آخـيرسـان
  گيزله نـيبسن باشيمدا
  گؤزلريمدن بـاخيرسـان
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 ٢٨٦ 

  عؤمور باريم تزه سن 
  داغي داشـي گزه سـن 

  بـولبوللر قـاناد چاالر
اوره   سن گولشنه بزه سن

  ؤزومسنگن ييمس
  دوداغـيمدا سـؤزومسن
  باغريمدا گيزله نيبسن
  ائله بيل كي اؤزومسـن

  
  

  چيراغيمسان نورومسان
  ومسانحوريمسـن ه يمـل

  اوره يـيمده گـزيـرسـن
ـــــان ـــــمده دورومسـ الـلري

  آييمسان اولدوزومسان   
  آغزيمدا داد دوزومسان
  گـؤزلـلردن گـؤزلسن

  منيم دادلي قـيزيمسان
  
  
  
  
  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٨٧ 

  
  
  
  
  
  

  ديـييم داغ اولسونگوون
  االم گزسين باغ اولسونب

  دونـيا مـالي نــه الزيم 
ال   منيم باالم ساغ اولسون
  يالي سسيم اوجالسين 

  حاق نـفسيم اوجـالـسين
  كؤرپـه لـر ايـييد اولـوب 

  سيندوشـمنلردن باج آلـ
  
  

  الييمدان اوياندين الي
  گؤز اؤنـونده دايـانـدين
  اوره ييمده گـيزله نـيب

اريـــــمدا دوالنـديـــــندامـ
  اليالي منيم جانيمسان  

  اوره كده آل قــانيمسـان
  سنسيز ياشامـاق اولـماز
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 ٢٨٨ 

  روحومسان ايـمانيمسـان
  
  

  سن تبريزين قيزيسان 
  گـؤيـلرين اولـدوزوسان
  مـنيم سؤزوم صوحبتيم

ـــــو  ــــانيائ مين داد دوزوس
  اليالي گؤزل مرد اوالن  

  دور گـل بـير مـنله دوالن
  ـزمه رم من كي سـنسيز گ

  آي روحــومــا بـند اوالن
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  حؤرمتلي فرشچي لره اتحاف 
  سـالم مـندن آلـيرسـان

  بويالردان بويالنيرسان



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٨٩ 

  گـول اوزونـه قـوربـانام 
  آي قيز مني تـانـيرسـان

  
  جانين گـئتدي آرادان  

  آغي سئچدي قارادان
  ـو هـونـر ياردانلگـول

  نـئچه تـيكه خامادان
  اخـديـن سن بولودالردان بـ

  بوالقـالردان بـاخـدين سن
  پـايـيزين نـاخــشاســيندا

ايلــديريم تــك شــاخدين ســن
  اوره يـــيمي اوزرســن  

  داردا بـاغالر گـزيرسن
  بـارمـاقالرين قــانينال
  گول چيچه يي بزرسن

  
  

  آخـار سـوالر دورولـسون
  دونـيا سـنه وورولـسون
  الـلر يـويـن يــئريــنه
ــــ ـــاق قويســـام ق نييريلسآي

  داردان وئردين سسي سن  
  او ايـستي نـفسي ســن
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 ٢٩٠ 

  بـارمـاقـالريم تـار چالير
  گـؤزلـيم تـله سـيرسـن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسنياؤزون باخ گؤر نئيل
  ديـل دوداغـين چئينيرسن
  هـونـرين بـاشقا چيخدي
  هـله ده گــيلئيلي ســن

  
  سؤز قورتولـماز يـازمـاقدان  

  م يوخ بـارمـاقدانيگيلئي
  رنگيم سولدو ل كـيميگو

  ال بـاشـيما چـالـماقــدان



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٩١ 

  رسن وفرشه چيچك دوز
  اوتــاقـالري بـزيـرسـن 
  گـؤز اؤنـونـدن اوزاقسان
اوره   اوره يـيمده گـزيـرسـن

  ك دردين توخودون
  دار دالــيندا اوخـــودون
  فرشـين داردان قورتولدو
  آمـما اؤزون يـوخـودون

  
  

  دانكدوداق كوسوب گولم
  الردا قـالـماقدانداخــما

  ايلمه ك اوسته قوجالديم
ــدان ــدي ديرناق ــانيم چيخ ج

  سندن ، نازسئوگي مندن   
  چيچك مندن گول سندن 
  گـل بـير هـونـر يـاراداق

  مـندن ال سـندن ريشع
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 ٢٩٢ 

  
  
  
  
  

  بايراغين  باريشتوخو 
  گؤرسون دؤيوش ميدانين
  قـوچـاقـالريـن الــينده

دار   آدين وطن،جـارالسـين 
  نده اوخـورســانالــي

  كوردي ناخشا توخورسان
  ـنگي چـاالنـداجدردلـي 

  يانديريرسان يـاخـيرسـان
  
  

  آل پيچاق توخو باشدان
  شوقا گـل اوخو باشدان
  هونرين گـوجلو اولـسا

ــــدان ـــو داش ـــردر اوخ كئچي
  دوواردا يــا يـئرده سـن  

  ديلده سن  كيمي ماهني
  الــين يــئري الــيمده

  سـنهر زامان اوره كده 



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٩٣ 

  
  

  نه گؤزل گولزارداسان
  چيچكلي بـازارداسان
  اللرين گـول يـارادير
پرده   آما اؤزون دارداسان

  يـم ده سننزر -ده 
  گؤز اؤنونده ديلده سن

  الر سـنيرهونرين جـا
  ائلده بيلر سن نه سن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ه

  مـــكتبين ائــشيينده 
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 ٢٩٤ 

  دورموشدوم ائشيين ده
  روحـوم قـانـادالنيردي

  كــئشيينده بــاالمـين
  
  اليالي آي بـويو بسته  

  باشين قوي ديزيم اوسته
  فـرمـانـينا جـان قـوربان
  نه دئـسن گـؤزوم اوسـته

  مـن قـوربـانـام اؤزونه
  شيرين شيرين سؤزونه
  گؤزومـه يـوخو گـلمز

ساتـاشـانــــــدا گــــــؤزونه
  اليالي قارا گيله مـه   

  بــنزر نــنه مــه  وسـؤز
  عشقيني بير گون كيمي

  اخدين مـنيم سينه مهت
  
  

  چوخ سؤزلر وار سسينده
  ســـسينده نـــفسينده
  ائل سنه قـاناد اولسون

ســن ياشـــا كؤلگــه ســـينده
  اليالي بالدان شيرينه  



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٩٥ 

  گــؤزلـلريــن بــيريـنه
  آي دا نورون ساچـيبدي
  اؤز بـاالمـين يـئريـــنه

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اليالي قارا تئليمه
  الــيني وئــر الــيمه 

  آديندان سونراسنين 
بـــــير آد گـــــلمز ديليمــــه

  اليالي اللري اينجه  
  الديم دريـنجهخسا بار

  صـبريم قراريم گـلمز
  سن مـكتبه گـلينجه
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 ٢٩٦ 

  
  

  يئريشه  كهليكاليالي 
  ســؤزو بــنزر يــئميشه
  ائـللر قـونـاق گله يدي

ــــه ــــله گـؤروشـ ــــاالم اي بـ
  اليالي سـينه گولومه  

  اليالي شيرين ديليمه
  رشـيد باالسـنين تـك 

  ايــفتيخاردي ائـــليمه
  
  

  اليالي آال گـؤزومـه
  يئكل بير بـاخ سؤزومـه
  سن گولوب شاد اوالندا

مـــــن گــــــلرم اؤزومــــه
  عرضـه وئـرديـم اؤزونــه  

  اوره ك يـانـدي سـؤزونـه
  اليالي كسر سالمادي

  اونــون آيـيق گــؤزونــه
  
  
 



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٩٧ 

  
  
  
  
  
  

  اليالي چالديم بولبوله 
  ـيزيل گـولهقـونـوبدور ق

  بــاال دئـديم آغـالديـم
داشــــالردا گــــلدي ديـــــله

  اوغول نـه وار او ايــزده   
  قوشالر اوچان دنــيزده 
  روحومو سن آپـارديــن 
  جيسميم قالدي تبريزده

  
  

  ديم يـولالر قصدينهتگـئ
  ياغيش ياغدي شستيمه
  دئيين بـاالمـا گـلسين
  چـتير توتسون اوستومه

  
  اوستهياغيش ياغيب گول   

  گول اوسته سونبول اوسته
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 ٢٩٨ 

  جـاوان جـانيم كول اولدو
  بـولـبول اوسته  تك ينسن

  فلك ساچيمي ائشمه
  باغريم يارادي دئشمه
  باالم قوربته دوشدو

گـــؤزلريم اولـــدو چئشـــمه
  دئــديم يـولدان گلنه   

  يـــوال گــولـلر الـنه 
  بــاالم اوردا دوالنــا
  گؤزل قيزالر به يه نه

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  تـئلينه  مراق چكدا

  الينه يم گول وئـر



ی               ن ی چ  بایا

 
٢٩٩ 

  يـلرلگو من وئرديييم 
ــــــــلينه ــــــــره گ اودا وئـ

  شئح گلدي چمن اوسته  
  قـونـدو يـاسـمن اوسته
  دئـيين بـاالمـا گـلسين

  نه م اوستهييئري وار س
  
  

  شاباش وئره م اؤزونه 
  نــظر ديـمز گـؤزونه

  مــنه آنــا دئـــينده 
ــــؤزونه ــــالم س ــــان اول قورب

  ــوشـه لــرده نـفسيم ش  
  قالميشام گــوشه لـــرده 

  منيم اليالي سسيم وار
  سـمير سـيز مـئشه لـرده

  
  

  يـاراالريـم بيتيشه 
  باالم گليب يئتيشه
  مـن آرزوما چاتارام 
    آرزوسـونـا يـئتيشه

  گؤز ياشالريم بنيزده 
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 ٣٠٠ 

  گـؤرونور آغالر اوزده
  الييمدان قهرلي الي

  آشدي داشدي دنيزده 
  يـليمدهبــاال آدي د

  مدهيدوالنـدي ايـليي
  اللرينين ايستيسي

ـــــــيمده ـــــــله ده وار ال ه
  ن گـوندهااوغول گـل آم  

  درديـمي قانـان گـونده 
  سنسن منيم دايـاغيم

  پيس گونده يامان گونده
  

  آي دنـــيزده چــمنده
  گــؤزونـده وار اولــدوزالر

  باالما اليالي چالديم 
قـار   بــيلينده يپاك عـشقيم

  يب دره يه دؤشـه ن
  گــون ووراجـاق اريـيه
  آي باال گؤز قوالق اول

  ه له يهـوران تــاووچـو قـ
  

  اليالي كـــپنكـلره
  لري ايـــپكـلرهريـــئ



ی               ن ی چ  بایا

 
٣٠١ 

  قوربت ده يالقيز قاالن
ــــــلره او ــــــا اوره ك يــوخـ
  پــايـيز يــئلي اســنده  

  اسـيب باغريم كــسنده
  يار يـولداشين يئتيشدي
  بس هارداسان گل سنده

  
  ي

  داغـالردا اووچـو اليالي
  جئيرانالر قوچو اليالي

  حــسرتـــينده آغــاردي
ـــالي ــــاچي الي ــــين س آنـان

  سئوگيليم گولوم اليالي  
  گؤزل بولـبولوم اليالي

  اوره يــيمين اووچــوسـو
  ساچي سونبولوم اليالي

  
  اليالي اركين قاالسي

  اوجـا داغــالر الالسـي
  تبريزيـن رشـيد اوغـلو

ــــه  ـــيبيرج ــــي بيرداناس س
  اليالي ائــللر سـرداري  

  اليالي يوخسولالر ياري



  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٣٠٢ 

  درد بالدان سـاخـالسـين
  ســـني يــارادان تــاري

  
  

  درمان وئر حكيم اليالي
  درديــمه چــكيم اليالي 

  يــــولــالرا اندوالن يار
ــالي ــيم الي ــول چيچــك اك گ

  واليالي چـمنين قـوش  
  واليالي عؤمروم دوروش

  زر گــؤزومدونــياني گـــ
  سـندن ائــدر گــؤروشــو
  كـيم اوالر سـنين كيمي
  مـهريبان گـلين كــيمي
  يـولـونـدا قـانـاد چالديم

  رچين كيميييورغون گؤ
  
  تـبريز گـؤزلي الي الي  

  پـاك عــشقيمين ازلـي 
  ديل آچدين جانيم آلدين

  آيايق توتوب گزه لي
  مـايادي -ك قـوشـوم ارك

  يـاتـان يـئري قايادي



ی               ن ی چ  بایا

 
٣٠٣ 

  اونون حزين نغمه سي
  يـاتـانـالري اويـادي

  
  اليالي گؤزوم ايشيغي  

  ائـللريـن يـــاراشــيغي
  يلهئگـل بـاغريمي ساز ا

  آي روحـومـون آشيقي
  قيزارديـم بنيز كيمي
  گئدرلي بير ايز كيمي
  آرخانجا يوال دوشدوم

ــــي ــــز كيم ــــورونن دني س
  الياليالي يولداشيم الي  

  اليبـاجيم قــارداشـيم الي
  يــازديــم اوره ك درديــني

  اليســنه يــاراشــيم الي
  

  اليالي روحوم چمني
  نـه آلدادايبسـان مني
  گؤزلريمده ياتـيبسان

    ســنله گؤروم عـالـمي
  سـو گلدي بنده قالدي
  بندي كـسنده قـالدي
  سنين گؤزون يولالردا
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 ٣٠٤ 

  منيمكي سنده قالدي
  
  

  دي قبـاال يـولـون اورا
  ديقگـولـو دوداق دارا

  سندن آيري دوشدويوم
هـــئچ بيليرســـن ناواختـــدي

  اليالي به به ييم اليالي  
  جــانـيم اوره يـيم اليالي

  يـامـان گـونـومـون دوسـتو
  آرخام كـؤمـه يـيم اليالي

  
  

  ي هؤروم الياليينساچ
  دارييم هؤروم اليالي

  قــلبيمده بــير آرزو وار
ــــالي ــــؤروم الي ــــو گ تويون

  سينه مين گولو اليالي  
  ـو بـولبولو الياليگـول

  سـنه احـسن چـاغـيردي
  يوردومون ائلي اليالي

  
  اليالي ائـينالـي داغـي



ی               ن ی چ  بایا

 
٣٠٥ 

  اليالي گولوستان باغي
  سـن تـبريـزيـن بـاالسي

تـبريــــزده ائــــل يـاتـاغــــي
  واليالي بختيمين گول  

  واليالي عشقيم بولبول
  ائـل ديـلي شـيرين اوالر
  دانيش ائل سـئون ديـلي

  
  
  وولوسه اليالي بيناب  
  وـولوالريـن سـولـوسـه

  ســــنه مــحبتيــم وار
  وبـوتـون اوره ك دولوس

  
  واليالي الــيمين قـوش
  واليالي عشقيم دوروش

  آتــان يــورغـون گـلنده
ــــن ــــ لهس ــــدر گـؤروش وائـ

  اليالي باالجا كيشي  
  ودوروشـ اييرباشـارم

  باخماسي جئيران كيمي
  قوچاقالر تـك يئريشي
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 ٣٠٦ 

  صحيفه سي اوچون كيتابين سون
  

  من گئتديم ايزيم قالدي
  ه گـؤزوم قـالـديدائـللر

  سينه م بير اودلو دفـتر
  آغزيمدا سؤزوم قالـدي

  
  سسيم گلير ساغام من  

  بـير چيچكلي باغام من
  ـون دانيشيب گولنگبـو

  صاباحكي توپراغام من
  آپاردي سئللر مني
  كدرلي ايـللر مني
  يئنه يادينا سالدي

  منيقهرمان ائـللر 
  
  ايلهمن اوچـدوم يئللر  

  ايلهگولوشـدوم سئللر
  سون نفسده ائيله ديم 

  ايلهخـداحـافظ ائـللر
  يـانـا -قـلميم يـانـا

  بله شيب دير آل قانا
  ائل درديني يازمادان



ی               ن ی چ  بایا

 
٣٠٧ 

    كيتابيم چاتدي سونا
  يـولالري گـزديم چوخ بـو

  گول باغالديم درديم چوخ
  چـوخ بـاشيزي آغريتديم

  م چوخمن دردلي يم دردي
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 ٣٠٨ 

 سؤزلوك
= اويون اوچون قويون و باشقا دورد آياقليالرين ديزلريندن چيخان آشيق 

  سوموگون آدي 
  تبريزين چايالرندان بيريآجي چايي= 

  علف، اوتآالق= 
  مك)تآل= سرخ، قرمز( حيله، آل ائ

  آران= ايستي يئر( جلگه، دشت، زمين پست، گرمسير)
  آرخاداش= يار، يولداش( همكار، رفيق)

  ( يكي از مقام هاي موسيقي ضربي آذربايجاني)بير رقص آديراز باري= آ
  آرد= دالي ( پشت، عقب، پشت سر)

هاوا( نسيم، باد خنك سحرگاهي، هواي سرد و خشك  وآياز= سويوق و قور
  سوز و سرما)

  اسكي= كؤهنه( كهنه، قديمي، كهنسال، سابق)
  ايلقار= آند، عهد، پيمان

  كش، تحفه، پيشياتحاف= هديه، تقديم
  ( در مقابلش، در برابرش)اؤنونده= قاباغيندا

پيش، جلو، مقابل، برابر، قاباق(اؤن= 
  )نزديك

  كوراوغلونون اوغلولوغويواز= ئا
  ، متعالي، واال مقامؤيوكاولو= ب

  = گئچي باالسي( بره)قالواو
  اوردو= سپاه، ارتش

  اورمان= جنگل، بيشه



ی               ن ی چ  بایا

 
٣٠٩ 

  هي در شمال تبريز)(كو آدي داغ كيائينالي= تبريزين شماليندا
  ايز= آياق يئري( رد پا)

  بايراق= پرچم
  بنيز: اوز، عارض

  بئجردر= بسلر( پرورش مي دهد)
  گاهي عمومي در تبريز)ج( تفريتبريزپاركالرينين بيرنين آديباغالر باغي= 

  و آدليم آتي ليبوز آت= قاچاق نبي نين خوش يئريش
  بورقو= شيپور

  فايداالنا، منفتي اوالبارينا= 
  ، پيناروالق = چشمهب

  سوت قابيبايدا= 
  پارالق= ايشيلدايان درخشان، نوراني، براق، شفاف، تابان)

عاليترين مقام لشكري و كشوري در بويوك آدامالرين لقبي(  دهتوركيهپاشا= 
  )عثماني

  توكنمز= قورتولماز ( تمام نشدني)
  تانري= آلاله ، خدا

  جايناق= چنگال، پنجه
         داغينين آرخاسيندا بير اينجه بوالق  نالييحووض ترالن= ائ

  )همراه سفربيرليمكده مسافرت ائدن(اماش= ه
  حاصل= محصول، نتيجه

  زيروه= داغين باشي ( قله)
  لوقظفر= پيروز
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 ٣١٠ 

( سارنگ، پرنده اي است كمي بزرگتر از آديبير قوش  ،رچينيسار= سيغ
  گنجشك)

  )، كاخساراي= ائو( مسكن، منزل
  )ساكتسيز(سسسمير سيز= 

  سرحد= مرز( مرز كشيدن)
   سئودا= عشق

  سازاق= شاختا( باد سرد، سوز، سرما) 
    )سئوگي= عشق ( محبت

  سيرداش= سيريولداشي( همراز)
  ساياق= سياق( اسلوب، روش، طرز، نحوه، شيوه)

  شنليك= شادليق( شادي)
  شوران= دوزلوق (زمين شوره زار، زمين شور، كوير)

  نمشئح = 
  ( آذرخش) شيمشك= ايلديريم

  شام= شمع
  قايا= داش ( سنگ، صخره)

  قارات= غارت
  قوزاماقق= مارقالدي

  م ي، خانآروادقادين= 
  قوزغون= قارا قارقا ( كالغ سياه، غراب، داغ، كركس)

  (پرنده اي شبيه عقاب، قارا سنقر) شاهينقارتال= 
  قوچاق= پهلوان ( دالور، پر زور، چابك، بي باك، جوانمرد)

  لهپياقدح= جام، 



ی               ن ی چ  بایا

 
٣١١ 

  قوبار= قم، غصه
  ير رنگينده قارا آتيققير آت= قوچ كوراوغلونون آدليم 

   ، زندان، محبساوجا حيصارقاال= قلعه، دژ، 
  كره= بار، دفعه، مرتبه، نوبت

  اسب سرخ رنگ مايل به سياهي قهوه اي رنگ)هر آت= كهر آت= قيرميزي آت (ك
   كسگين= ايتي 

  كدر= قم ( اندوه، غصه)
  گونش= خورشيد

  ي قورشاغي= قاري ننه نين ايشي ( رنگين كمان)گؤ
   ماراق= ايستك 

     ي=  ترانههنما
محراب داشي= ساواالنين زيروه سينده 

  بير اولو داش دير
ميشوو= مرندين قوزئي طرفينده بير 

  الي داغ ديرفص
   مزه لي= دادلي 

   موراد= آرزي 
   نيگار= كوراوغلونون قوچاق حيات يولداشي

  نقشه) ناقيش= ناخيش ( 
  ورات ( گونه، لپ، شقيقه)صياناق= 

  يايالق= ييالق
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 ٣١٢ 

     سي ياراق= دؤيوش وسيله
   يئني= تازا 

   اؤردك اركك ياشيل باش=
    يورد= وطن 
  يل= پهلوان

ياللي= دسته جمعي اويناماق ( رقص دسته جمعي آذربايجاني كه رقص 
  كنند) كنندگان دست همديگر را مي گيرند و دايره وار حركات موزون مي

   يي نازيكك= اورهيوخا اوره
  دؤشو ياماج= داغين

  
  
  


