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 رخـوريــاتــال

اغداش ـچفردا لعــشعر وخوريات قيناغيدى ت ى فلك اوغلو ديار  تلعفركوزه ليم 
ونون ـــــو ايله باشـــلــوركمن شاعري فلك اوغتوركمن شعرى بيوك ت

 
الدي و ا

اعريمز ــانيدي شـــرالر طـــاعـــش چــنـگوق وئنه ملى ـچده ويارديمينده ـــكولكه سين
يلك شعر اورطامينا  قاطيلماغى كـتابيم فلك اوغلو تلع) جاسم بابا   فرلي ( ا 

زيالن شعرالر قاطيلدى حقيندا يازيالن شعرالرده اولدي , فلك اوغلو حقيندا يا
ايكى شعرده شعري فلك اوغلون اتحافيدير , اوندان صونرا شاعريمز جاسم بابا 

 اوغلو ادينه بير كـتاب باصـيـلدى كـتابيـن ادى 
يلدزالرى ( كـتابين وئك سوزين  بيوك توركمن شاعري رضا جوالق اوغلو  تلعفر) 

  تلعفريازدي 
 
بايــى قاطيلدي , بو چ ويلدزالري كـتابينه تلعفر شاعرالرينين ا

يــى بير شكلده ييرين الدي  پكـتا
 
فره باغلي اوالن كويالرده وتلعفرده . تلعا

شاعريمز جاسم بابا اوغلو تورلو تورلو ره نكله رده شعريني يازماقتادى , جاسم 
 دوغري ادى :  تلعفرلىبابا اوغلو 

يايه نده  كرد علي محله سينده د 1979و )جاسم محمد شريف بابا اوغلو(  
دارات وايكوتوميك فاكولته سى موصل يونوفير سينه سى ده ن چوزين اگ ـدى ا 

ده , جاسم بابا اوغلو اون ياشينده شعر يازمايا باشالدى  2003ماذون  اولدى 
بدالين الكيس التيندا قالدي عير سلطان پوبيوك توركمن شاعرى فلك اوغلو و

فلك اوغلونون بير شاكردى ادى وار ودشاعريمز وئنه ملى شعرالرينين  باشقه 
 بو وئك سوزو ييريندا كورديم .  اولماغى ينا بو سوزالرى  و

                                                                       
 هاشم  ده ميرجى اوغلو                                                                                                          

                                                         26  /8  /2012  
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   رمـانهكلمــش او يـار  د

 دان بير كول ده ر بانهـباغ 
  ىدـلـگوق ـچه ــالماغـداغ

 انهمده ر   لگبير كوندوغ  
  

 م ـــــانــه دربـر بانــل ويگ
 م بان ده ر  ولومىــبس ك

 از ـلمـن بيدمـرديتور دـدخ
 م درمان  هــــاســـرمـيار وي 

  
 ر الــاغ  ر دوزداـلــاربـــغ
 ردا اغالكوز م ــار هــم يــه 
 سه ـمـدا كيـنـيــى ياندتـوقـي

 ر الـاغ دى يـــوزداـــــمــالكــ
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 ان دنيا ـــده دومــمــيــباش
 نيا يــوق امان د هنـــدـس 

ي
 
 ى ـــردين بيــزالر تيــز ا
 مــان دنـيـا اي دانـــياالن

      
  اانــ دول كـوزم باخــــــا

  اقـونــوشــوروغ ديــل انـ 
 اروغ توركمن توركمن اوت

يـال 
 
ئر خـزمــت ا

 
  اـل انـا

  
 انسيزورغـون وطول يونك 

 ـانسيز مـللـت بورغون وط
 ر ــليـانــــلـــــل اوجـــــو اغـئا
 انـسـيزكون وطر ـــر سو اول 
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  ىورمادــك ىل سانونو كوـب ىيورلد
 بى وف 

 
 الن دنيا اي ىوا ىن كوتـس ــا

  ىن دورماددوزا و يه دوغر كيمسه چ ـهي
 س 

 
 ن كوتى واى ياالن دنياـــــبى وفــا

  

  يورمه سـن صوونـك ىاقرين حالينـف
  يل ويرمه سوسوز ديانه كون ى دوغر  

  يادق دورمه سـن صنـانلر ان انسـدوش
 س 

 
 ن كوتى واى ياالن دنياــــبى وفــا

  
  ىيردـالـران قـيـن حودالنــام سنا 

  ىان صاليرددلين جانل ويروب ائوكون 
  ىليردگوش ـرداش اونه نه خــاوم قـق
 سـ 

 
 ن كوتى واى ياالن دنياـــبى وفــا

  

  ىردو اوسته كول ىيوخيد يودوست چـهي
  ىردو بول ىسانف انسان ـيــنفسي زع 

  ىوردـــقول اوالنه سلطان اول ـــانـس
 سـ 

 
 ن كوتى واى ياالن دنياـبى وفــا

     

  ىاردــسيوان انسان دليل ياش ىانـــس
  ىاغي صولي بويله مالي داشاردــص 
  ىوب ايله باشين باشاردــورغين اولـي

 سـ
 
 ن كوتى واى ياالن دنياـبى وفــا
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 ين صوندردين نز وق انسانين نيجه بچ
 ين دوندردين تختن نلرياــمـيـوق سلـچ
 وندردين ـده قـلئا وىه دوستــالددان ـلاد

 سـ 
 
 ن كوتى واى ياالن دنياـــبى وفــا

  
 ري ـيــؤالن انسان اخـك انس

 
 ر ـالـغا

  
 
 ر اني داغالــهـج ىرسه ساسـكاـچه ا

 ان ـطـيـمينار ش
 
 ر الـباغ ىانــميـا  ين ـتا

 س
 
 ى واى ياالن دنيان كوتـــبى وفــا

  
 ه لر ـدي ى ر گوزالرين اـبيلماديم س

يـلر ــسـلـمج 
 
 رفان كيه لر ــنده عيچا

 ويه لر ـه قـن باشووز ـا سـفـچسانين 
 سـن كوتى واى ياالن دنيا 

 
 بى وفــا

  
 م ـيـلـويـن سـيـر ناسه دي بابا اوغلو

 م ــيــلــه ديـجـا نيــيـالن دناـا يـيـدن
 يم ـليـا  زمت ـخ موتـبير دوس ىقالماد

 سـن كوتى واى ياالن دنيا 
 
 بى وفــا
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 داليني بوكميش  ىم دوست باغبيلماد
 ر ؟سويالين دوستال ىن قورميشدانه د 

 راغين توكميشپن بو باغ ياالمدگز ؤ ك
 ر ؟نه دان قورميشدى سويالين دوستال

  

 اك قوقلردوغ ـچــيـچز ـسحر صباح نرك
 لين يوقلردوغ ن حاادـمرالــاپش ونگ 

 ردوغ ــوقلــولين طـــبارني يياردوغ ك
 ر ؟نه دان قورميشدى سويالين دوستال 

  

 
 
 راغين ـپر طوپه ـمور سـلر ياغييسار ا
 راغين ـپر ياـريـيــر قــلير اوتــگبلبل  
 سيراغين  ىـلـرتالر اوتى دــوشـــغـياب

 ر ؟دى سويالين دوستالـيشـنه دان قورم
  

يـ چـربيسي تاـچـوانـباغ
 
 ييرين  ىردالا

 سيرين  ىادـمــچا ىواسينـيـم پيــده ر 
 راغين قيران ـپي ياـلـونــك ىصونغيند

 ر ؟نه دان قورميشدى سويالين دوستال 
  

  ىوزارديــجمعت  ىدــري وارياـپـ  چ
 ن ــر صباح صويـحـس 

 
  ىدوزارد ـهرخا

  ىوزاردــــڱ شيرين سه بد  پ راد ا ؤمي
 ر ؟ويالين دوستالنه دان قورميشدى س 
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 وب ـلوب قوقلياى كاسينـچـونغـبلبل 

 ن يوقليوبــيـالدا اخشام اولوب ــداه 
 كوزليوب عشقين صاقليوب ى والر ـي

 ر؟نه دان قورميشدى سويالين دوستال
  

 ر ـان  رهــر ارخلـوليدر ـيـلگصولر 
 ر اريبان سوزينه قـانن دـيــاسؤــيــم 

 ر انــن صوالريـــن كادـاباريني ييم
 ر؟نه دان قورميشدى سويالين دوستال 

  
 شير والـن صايار كـريلـونـر كر ـيتاو

 قوالشير  ه ل ايشــك بيوك ناصچوــق
 سوزه بوالشير  ى دوغر  ىلدگر دوستال

 ر؟نه دان قورميشدى سويالين دوستال 
  

  ىالدـــويــولي بـن يــيـو باغـلـبابا اوغ
 ىويالدـزار ســـن ناادــوالرين ده رمـك
  ىزمت ايالدـه خــوندوز باغــه كـچــكي

 ر ؟نه دان قورميشدى سويالين دوستال
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 ىاكيلدـچداغا  كروانيم  ىدــورولــس
 ىيورماين بان ىتى دوست كروانجـگ

 ىدــلـيـانه اكـــج ىــاشــات نانيـيــدن
 ى دوست كروانى يورماين بانىتجـگ

  

 االغــا قـلمشيدوغ بوردا بير داهگ
 االغ ىرين غم يوكون بيزدغدوستال

 االغــص يوالردا  اني ـيـاولم وـچـيول
 ى دوست كروانى يورماين بانىـتجگ

  

 ىنورداش سوز االن سويلر قـگ داغدان
 ىنول اوز ه ورساي كوز ـولـارارساي ب

 ىنوه تيكار كوز ـولـم يـيـم كـيــتـبير ي
 ى دوست كروانى يورماين بانىـتجـگ

  

 ن خبر الميش كاتيرميشالـگداغدان 
 وللر كازميش يولين ايترميشچدريا 

يـين ان
 
 رميشــه باتيـكونلين غام ينچا

 ى دوست كروانى يورماين بانىـتجـگ
  

 ل وـونـدا كــالنـگر لـلـكام
 
 رـيـلـيـچا

 رـيــيلـچاـؤله قــم كـلي كيـبـار بلـهـب
 يليرـچون اوالن حقا صاـكونلي دوزك

 اين بانىى دوست كروانى يورمـتجگ
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 دىيتـگ ىر كروانغارب دوستال ىـتجگ
 دىبيت ىون زمانـك ىكــازه ل ىــتچــگ
يـرفه ــن كندين بير عكيل لـجاه

 
 دىـتا

 ى دوست كروانى يورماين بانىـتجگ
  

 رـــه يوره كيم يانـجـدوغــقانه باــزم
 ره قانساولر  ى ر ـگى ازه نكين سوز 

 ردان انتاختين  مر كــوردلوق سلطانچ
 ى دوست كروانى يورماين بانىـتجـگ

  
 ـيوتـت ىدـرين يولينه قار ياغداغال

 ــيار باني اوتـي ىادـكل اوينـر شـه
 ىــــاتــه قـنـانـج ىمـيـلـونــك ىاردـپا
 ى دوست كروانى يورماين بانىـتجگ

  
 ىـانــم هـروانـر كه ـيو دـلـا اوغـابـب
 ىناير الـاربـا غــــــــداغ  ــهداريسـيــك
 ىطان ىنـوتـدوس ياده ـند چ وزي اــك
 ى دوست كروانى يورماين بانىـتجگ
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 مـچصا ىـمـفلو ز  دىاغارت قغرباتلي
 ىالدـــاالن اغــق  ادـنـورديـاربلر يـغ

 ر ــلـيازدي ى رار ــر قـلـيـتـاكـچ
 
 مـــچا

 ىالدـــالن اغـيـب ار يانيندــلـــاتبـك
  

 امـوردايـب ده ـنـان بـدانـدر زمـنه ق
 وله باخار جانم زوردايامـم يووز گ

 امـرتوغ ناصل اوردايـچـيگر لنه كون
 ىالدـيالن اغـس ىنـيـن ياشـمـوزيـك

  

 تين يوردواربـغ ىمـلـيگاـچ ىتازحم
 دوردو هاصديمـيش قـيمر بوياله دــق
 ي سؤالين صوردوـچـالن يولـگيدان گ

 ىالن اغالدــگ ا ر صوراندصورغيال
  

 وزاـــز سـيـجمله م هبيزيد اكـتيلرـچ
 دوزا ىيخاردچاوالن انسان  ى صابر 
 ازاــر يـملـحك ىمكي ىدوزد ىمكي

 ىالن اغالدــــق  دهــن قارشينـحاكيم
  

 ىالن اولمادــداها كوزالره م يول ك
 ىاره بولمادـچزمان  ىييل اولد چقا

 ىادــيغ دولمــادلـورادم شــم بـارادي
 ىن اغالداله ــوزالريم يولينه صــك
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 ورداـاغين يـم دونار ن ديالاالدؤمي
 ورداــق ىيش ييرتـمـقسمت بويالي

 ن بورداـاالليم بيز زمـدم قــشـلمـگ
 ىاصالن اغالد اندـيـالـر حلوانـيـح

  

 حاله ىن ويردوغـوق شكور اللهچ
 بو ييردا صاله يز ـمـجان ىكاتيرد
يـد ـهـم عــالـقوي  هدـاورت

 
 الهــه قـلا

 ىالدـدا اوالن اغـــنـريــتـاز دفـيـب 
  

 مووز ـــگ ىالدـه اغـدوغجـقيبه بار غـ
 موسوز  ىدتيخار چبير دييش كوردم باشه 

 مردم  يــوزوو ـيـچه ـنـيـولــاء يـيـاول
 ىالن اغالدــيـج ا دـنـيـولچر صحراال

  

 مـيــالز  ىدتربــر غيـه و دـلـبابا اوغ
 مليـه گون اولور يورديمه ـكا بير ــداه
 يمـالــمي قــوب دائــدوش هراغينپطو
ىالن اغالدــئاب ان )نين( عشقيندـوط



 

17 

 ر يانه ـمم بياـچوب كوچقا
 م انـــم وطـــر بانــــالفه ت 
  ىدـــه اولــــالنـــگر ـه

 
  انا
 ته الفــــر بانـــم وطــانـم

  

 راغيمدير پوـم طـراغ بانپطو
  اغيمديرـچيورد  ىل باغوكون 

 ر ـديـمـيـداغ ىالـكـولڱوك ـبي
 ته الفــــر بانـــم وطــانـم

  

 
 
 ردا ـــــو وغ بــشــدن اولمانا
 ردا ـاپاكلير ـچه ـاغ باشــص 
 و ييردا ـوق قان توكليوب بچ
 ـانـمــته الفـــر بانـــم وطـ 

  

  ىدووز ــــو ســد بــام سعـام
  
 
  ىدووز گان دانـحمود جـر ما
  ى ر و طوزالـب

 
  ىزييدو ـت طا

 ـانـمــم وطــته الفــــر بانــ 
  

 ر ــــازدي ا دـنـيـقـم حاــسـنه دي
 كازدير  يمه يوردوونلـك چـيـگ 

 ر ــر ازديـلـتـربــش هنـيـقـشــع
 ته الفـــــر بانـــم وطــانـم  
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 اره سيزـــن قـام بيازي يـازد
 راسيز ـاچم بان ا  دوشدوده رد
 ز ــيــاسر اـم يـلمز باشيـصاغ 

 ته الفــــر بانـــم وطــانـم 
  

 يش ـمالـويـاتالر وصيت س 
 ميش  وربان ايالــق ىجانو ب 
  شـيـرين المسوزال هقينـعش 

 ته الفــــر بانـــم وطــانـم 
  

 فدا اولسين  خزمت ايتسه م
 ن كولسين وا باخيم يوز ـنس 

 ينـولسـب ىان يانينـهر انس
 نـمته الفــــر بانـــم وطــا

  

يــت ــــزمـبابا اوغلو خ
 
 ر ــلا

  سويلر ىنـيـدحـدان مـلوونـك 
 ر ـلـيـدي و ـــز اونـــساييــنه دي 

 ته الفــــر بانـــم وطــانـم 
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 نيرايه  دىكيت رالدوست ىدلگر دوستال 
 ؟ تلعفـر  نيردا ى ر اللكو ىازه لك

 يرايهـيالن ملهم يـادري بــق ىيتـك 
 ؟ تلعفر  نيردا ى والر ــيي ـالـفـص

  

  ىوزال صويو اخاردـصو باشينين ك 
  ىيميش قيزالر ايله باخاردگى للگـين 
يوغاسين ـدرميش قـدول 

 
  ىيخاردچوا ا

 ؟ تلعـفـرنيردا  ى ر اللسيصو باشي  
  

 الرـلر باغه ـجـو باشينين التي باغـص  
 اغالر ـچت دوز ايله ـملل ىالنيردـپطو  

يـ ىنـناري   
 
 الر ــصاغ ىرين دارردـنجا

 ؟ تلعفر  نيردا ى واالر ــيـرين مـيـش 
  

يــ ىراـــه ســـالــقـاش 
 
  ىازدــلمگ ى ر ـيا

  ىز كندين بيلمازدى سورماصل ئناد 
  ىن صالمازدوتـاغ دوسـياد داتر محنـه 

 ؟ تلعفــر نيردا  ى دالر ــيكيياصالن 
  

  ىهر ده م اولورد ىه سـچـت اكالنمحب  
  ىوردــم دولـدائ ــواسه ــدانــيـاوده س 
  ىوردحبت بولص ىتـالنوب مللـپوـط  
  ؟ تلعفرردا ــيـن ى ن قوالر ـالنپوـــط  
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  وروردىـــا ســـفـر صلــالنـــه كـياني
  اغ اكماك كورردىـچـو سيصاوغ صوي 
 دوروردى انــان ايلده ســدوب بيــكي 
 ؟ تلعفرنيردا  ى يوالر  ى ر ـق دوغـح 

  

  ىان اولدــزم چاـــق ى ر لونـك ىـتـيگ 
  ىدــياش ايله دول ىـتـكوزالريم دولخ 
  ىبولد ىجان وب بيركونلم صونغين اول  

 ؟ تلعفر نيـردا  ى والر ـن كـيـمــياس 
  

 ن االدؤاره م ميــاوم 
 
 ر دونسين لو كونا

 ن دوزيندا قونسين ول قوشي دوستوكون  
 داش حسرت اتاشلر صونسين ر وم قاقا  
 ؟ تلعفر نيردا  ى الر ــداشيـولــ ادـدين  

  

يـو ـلـبابا اوغ 
 
 اده سين ـپر ـيـميش زهچا

 صفاسين  ىزيفق ىصابوال ىوردـسيو ي 
 اسينــفـا قــوزا يورمــن سـيـاقياوزاغ  
  
 
 ؟ تلعفرنيردا  ـالرى ائــيـل ـــل يـشا
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 اده نـمـلگان ــايه جــيـنبو د
 انمبو يورد اوغلو بان توركم

 وب ـچم اووز گ
 
 ماده نـالـچل ا

 بو يورد اوغلو بان توركمانم
  

 انمـمـتاــل قـه ديـو ديلـبان ب
 دويمانم چـان هيدـنـديمه سي

 انمـــمتـله صاـبوي ىنـيـقـعش
 بو يورد اوغلو بان توركمانم

  

 وز صاتلمازـس پيازو  پكـتا
 ازـمـيلتـاـل قـدي ـهقـديله باش

 ه صون يايلمازسـر نه اولـه
 بو يورد اوغلو بان توركمانم

  

 رولور سو ا ــورغين هـنيا يد
 لور ـن بيـيــانسان ديل ى ر ـدوغ
 ن قيليور ووز ــق اوالن سـعاش

 بو يورد اوغلو بان توركمانم
  

 مديرـن وطانوركمـم تـوردي
 ديرـــمـانـقـرا الــيـوب يوكـت
 ديرـمـانـر او جــويلـيم سـديل

 بو يورد اوغلو بان توركمانم
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 ويله ـويله بـم سودونمه دوست
 له ـيـم قــان جانـانم بـتوركم 
يـ همــدي ى ر ــگا

 
 ه ـلـيـه حـمـتا

 بو يورد اوغلو بان توركمانم  
  

  ىدلـــنـان مــم جـريـــــفتلع
  ىوكله ن او سطوزده توركم 

  ىلـه ديـويلــه سـسـاول نيردا 
 بو يورد اوغلو بان توركمانم  

  

  هم كيتسـباش تورك ديه ره م
  هجوهر ايتس وسوز  ى ر ـــگا 
  هدا بيتســباش ووز ــك سچقو

 بو يورد اوغلو بان توركمانم 
  

 ىاندــمـبابا اوغلو ديل تورك
  ىداندـا كيــــدورماز بورده ه

  ىوانده س انين ديلين دوز ــج
 بو يورد اوغلو بان توركمانم 
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 ن هر ده م قاخمازم جاهل انسانلرن
 ام ـشـن جوهر بولمواالرين سوز تا

 خمازم ارداش يان قلبير انسان كون چيـهـ 
 اتاالرين سوزون جوهر بولمـشـام 

  

 م صورد ىون اوالنلرين حالينــدوشك
 م ى كورداكين دوغر ـچرـگن وسوز  
ي ى ر گا

 
 م اريه وؤردـگرداش اق ىشا

 وزون جوهر بولمـشـام ـــاتاالرين س 
  

 ر ـيـالـردا قوالـي يـچـالناـر يـلـشـمـيدي
 يولداشين صالير ه يولدا سي اولـچـيول 

 ر دالير ـلـاشـه اتـنـديـنـك ى وز ــاوز س
 وزون جوهر بولمـشـام ــاتاالرين س 

  
 از ـالمـص ىانـسـر انـلـونـك لىتلمحب

 دوزكون اوالن بل يولدا قالماز  ىكونل 
 از ـن المـرازيـه مـسـاول ى بوكر  ى ر گا
 وزون جوهر بولمـشـام ـــاتاالرين س 

  

 ولسين ا ونـاتـوز صـس مجلسده دائما  
 اك التون اولسين ـپوير  ىهكبه يوكون 

 ن دوزكون سويله قيماتون اولسين وسوز 
 وزون جـوهـر بولمـشـام ــــاتاالرين س
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  ىانــداشين طــولـه يـولـن يســداريـيـك
  ىانــر هلـانـطـلـان اول ســدانـــس ا ار  
  ىه وير اونه جانسـاول ى لداش دوغر يو 

 وزون جوهر بولمـشـام ـــاتاالرين س
  

 يبت سويالمهـورت غؤ  ي كوردوخالر   
 ه ـالمـيا   ىدــنـك ىالـعـاف ىدـلگر ـه
 المه ــل ديـاهـم جـرداشال اول قـكام  
 وزون جوهر بولمـشـام ـــاتاالرين س 

  

 وزن يه ساول ل بيرل ديوكون   
 
 ر و ولا غا

 ر و بركات دول ىدـــاك حاللـمـاك وز د  
 ر و بول ىنودرسه دوستـيـر ياني كــه   

 وزون جوهر بولمـشـام ـــاتاالرين س
  

  ىاردــم باخووز ــگو ـلـا اوغـابـب  
 
 يه ا

 رين صايهلكون ىليردگكون به كون   
 ه ـه دايـلـامـك ىوسكينــادق اول كــص   
 وزون جوهر بولمـشـام ـــاتاالرين س  
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 منددوشوب مجنونه دو هودايه بو س
 ىبان ىمازدر و صم يار بير كون يلمادب

 مونـدـق ردا ـوللــچب و ديار ديار كاز 
 ىبان ىمازدسه وم يار بير كون بيلماد

  

 مياله دالدـوب خــن الـيـر باشاـلـداغ
 دمــــله الوـكون وداسينه او يارين س

 مقالـد ى يالغوز  ىمرم كيـــق كـعاش
 ىبان مازدىالكون  م يار بيرمادبيل

  

 اره مــاخـچم كنديم دــوريلــيولينه ي
 صو كيم اخاره م بوزالرينه باقوگ

 اخاره مــدا قـنــه بــنجـيـلـگه ـمـياني
 ىبان ىمازدور گم يار بير كون ادبيلم

  

 داــمـيـيان ىوارد ىاتـمـقي ى ادير ـق
 ر بويله قانيمدايير  ىه وداكوزال س

 انيمداــج ىوزال تاتلــك ىـتلـبـمح
 ىبان ىم يار بير كون بيلمازدبيلماد

  

يم ولـيريبن اوتوروب كونگ
 
 ينداچــا

يـادا ـپان دولي دـنـيـليار ا
 
 داــــانـچا

 انداـچوب كوـچوماسيندا اوگغريب 
 ىبانى دز اميور كون  بيلمادم يار بير 
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 م يارين يانيندا ر كـه كوندوز فـچــكي 
  ىازلـي ىالوز ـوزاالر كـــك 

 
 دا ـنـنيا

  ىوارد قوزاليــبير ك 
 
 سمر قانيندا ا

 ىبان ىمازدياخم يار بير كون ادير بيل 
  

 داــدا باغـچــوب باغالـول بوينه صـق 
 دا ــاطرافدا داغ ودول  دىتار ياغيبـق 
 اغدا ـچبير عمور  م الوب كيدار اولد  
تمازدىم يار بير كون ـيـرابيل  

 
  ىبان ا

  

 م دـاسينه باش قويوب ياتـيارين سين 
 م دــــه اتــه اتاشـلـويـب ىمـنديـبان ك 
 م دـقات ىمـن جانيارن  يهـر بيـر شـيه  
  ىبان سورمازدىم يار بير كون مادبيل 

  
 م ــم الاه ر سيومشديــ لوــا اوغـابـب  
 م ـق كيم قالـيـچوچاغيندا ـچوـيارين ق 

 م ـالـه صـخـتاري ىوزالــوبام كيس  
  ىبان ىون المازدـم يار بير كادبيلم 



 

27 

 دانقوم يوووز ـگم دـچا دىسحر وقت
 نالينيحـر يـس  ىـللگ ىسـيـقوق يار
 وقوده نـــده الير قــيار يول هرسـيـلگ

 سـحـر ييلينان  للـىگيار قوقـيـسى 

  

 اره مــؤله انــــم كـيـك ىر بلبلــسح
 اره مـانـدا قـــناــه بــنـاالريـبشيرين 
 م كون كون صاناره ميلي ىبمجنون كي

 سـحـر ييلينان  للـىگيار قوقـيـسى 
  

 اوريرـراغ صـپللر ياــبهار اولير ي
 ر قاوريرـيكـچ ى م يار اـورماديســك

 ه داريرــچـيش يار نيـارمـپم اـلوـكون
 سـحـر ييلينان  للـىگيار قوقـيـسى 

  

 ى م ييرار ووز گورمز گ ىدالـيگيار 
 ى رار ــس  مـييـ ـ ر قه لــاز يار ــمــلـچا
 ى م وارار وم دوستوردگه خه باـباخ

 سـحـر ييلينان  للـىگيار قوقـيـسى 
  

 ازارامـر كـوللــچم ـبوـنونه دونـمج
  ادا ــپت ـربــــش ينهيار عشق

 
 زاراما

 وزالرامگم ـوز حالگوز گم ر ه اليار 
 سـحـر ييلينان  للـىگيار قوقـيـسى 
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 ىوريلدــراب كـس ىدـــاليار خياله د
 ىدــوريلـق ودا ه س  هونلمدا عشقينـك

 ىوريلدـــيم صـشقـن عـالرينيير سح
 سـحـر ييلينان  للـىگيار قوقـيـسى 

  

 عشقين سوزينه ويالرق اوالن سـعاش
 هـنـوزوم يوزييورايم ـام ســشـهر اخ
 وزينهگم ووز گم ـــالـــم باخار ــاست

 ييلينان سـحـر  للـىگيار قوقـيـسى 
  

 ىادـمـلگم نازلئ ديردـبرار صالـخ
 ىم محبوب قالماددايت سوزالرهر نه 

 ىادـور صالمـمـه عـمريالي كونـچا
 سـحـر ييلينان  للـىگيار قوقـيـسى 

  

 ماالر ـين باكـولـر يه يد وـلـبابا اوغ
 ماالر ـم اكــونلـكـور يـلگم ومعشوق
 اكالره مـچـچكؤل  ادـناب ىيار يولين
 سـحـر ييلينان  للـىگقـيـسى يار قو
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  ىدورت بير يانيم ىدــر الـهـدان قغم
 وز اغالرامـم يالغـر يولداشــه لـجـيگ 
 
 
  ىجانيم مشيدوب صورماز يور گو يار ا

 يولداشـم يالغوز اغالراملــر  يـجـهگ 
  

 صورماز  ىحاليم دىتيگصالوب او يار 
 از لوب يار قارشيمدا دورمگا ــبير داه 
 يار بولماز ى ر ـكندينه بير دوغ تسينيگ

 داشـم يالغوز اغالرامــيوللــر  يـجـهگ
  

  ىادـمــلگن ـوليـور يـيـــكوزالرم باكل
  ىادــمـــالـبوردا ق اره ـان يـبـيارواري 

  ىادـله صفا صالموونـــزون كـحـبو م
 داشـم يالغوز اغالرامـيوللــر  يـجـهگ 

  

 م يدوب دوناردـگ ى ر ــمـدا اسـوانه س
 م اردـــه قـــوندال ن ادــالد ىمبلبل كي

و 
 
يـيار ا

 
 م ين هر بير شيدان صوناردچا

 م يالغوز اغالرامـداشــيوللــر  يـجـهگ 
  

 ان دـنـر يانيـزلـيـم قايبچـسي ىانــبان س
 اندوار جانينيـس ىق معشوقينـــاشـع
 ان دنـواري دىتـيگه ـچــه يار نيــتربــغ 
 م يالغوز اغالرامـداشــيوللــر  يـجـهگ 
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  ىورردــك ى ن يار اادـر سحر اولمـه
  ىل صورردوكون ىكوزده كورميايد

 ىردر بير مسكان قو  ا دـمــلـونــاونه ك
 داشـم يالغوز اغالرامـيوللــر  يـجـهگ

  

 يوخــوف دىـتـوركــك ىالــوف
 
 ش ـمـيـا

 وخيمش چ يجهان نـسـه بوزان انتـاور  
 ك كوخيمش چقوران بير قووداميز يس
 م يالغوز اغالرامــداشــيوللــر  يـجـهگ

  

 وق اوزاغ ييرا چ دىيتگر الوب ه دــق
 را ـس ىوزكين ويردوغى يار دوتمادت

 قيرا  ىق معشوق كونلينــاشــه عــنيج
 داشـم يالغوز اغالرامـــيوللــر  يـجـهگ 

  

 از ـمــلگيار  همـوتـتود ـبابا اوغلو اوم 
 از ـمـالـق ىاســاوالن يارين صف ىوتـك 

 وز ياشين سيلمازگدونوب بير داها يار 
 داشـم يالغوز اغالرامــيوللــر  يـجـهگ
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 مقيز سيود ىوزلگقاره 
 ماـشـيانم ـه نـوداسييـس

 مى يــوردونلمـك هــعشق
 سـيوداسيـنـه  يانمـشـام

  

 مه ار ــچاو ىـمـل كيـبلب
 مه ار ـونــق ـيـنـهار دالـي
 
 
 مه ار ـپدان اوـــاغـل يانا

 سـيوداسيـنـه  يانمـشـام
  

 م كورانداوديياري س
 داـدوران ا يندـسـارشـق

 ني صورانداـيار اصلي
 سـيوداسيـنـه  يانمـشـام

  

 داـمــت وار كونلمحبـ
 يوليمدا ى دورد هقـشـع

 ابالـيمدم ـيـشقـنازلي ع
 سـيوداسيـنـه  يانمـشـام

  

 دارينوق چبو عشقيمز 
 ارينـلر نه سه ـچـبو باغ

 ي يارينـتاتل ىوداسيـس
 سـيوداسيـنـه  يانمـشـام
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 اره مــچه اوــگوــگه ـويلـب
 اره مـچان كودوداسينيس
 ن ـيـونلـدا كــبان

 
 اره مـــچا

 سـيوداسيـنـه  يانمـشـام
  

 رمازالرــوي م دــاتـا اسه
 ورمازالرــص ى ز ـمـحالي
 رون قورمازالـانـق هـقـعش

 سـيوداسيـنـه  يانمـشـام
  

 ازـموار الاليـــس ىمـكي
 مازم يارسيز قالالـــلــونـك
 مازالالـــه كـنــيـولــق يـح

 سـيوداسيـنـه  يانمـشـام
  

 داره مــــيــگ  وـلـبابا اوغ
 ت ايداره مـزمــخ هقـشـع
 داره مـــيـاره نـن يــائـــخ

 سـيوداسيـنـه  يانمـشـام
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 ام بوره در جانول اوتاشمه كونـش
 ىلدگصفا  ى يارالنجه سـگل اوكون
 ااره اوره دـچا نده ن ســين التدـيگ

 لدىگسى يار صفا  ـالنجهگكونول ا
  

 رر ياناغالالر ـاپكيم  ى ولدوز ـر يـسح
 ررماز اياغالـت ويـاقـط ـهاغــرمـيـي
 رالـه داياغـقـوتوم الين كوزال عشـت

 لدىگر صفا سى يا ـالنجهگكونول ا
  

 ىيلدچل اوه كونـيار يانيم ىدــلگ
 ىلدچـسيندا كوللر بيه ن باغجودوست

 ىيلدچـر سيـلـوزه باخنجه دييگوز گ
 لدىگسى يار صفا  ـالنجهگكونول ا

  

 وق ـيكيد معشيق اوالن ــعاش
 
 ىراردا

 ىقرارد ى وب دوسته سوز چكونلين ا
 ىاراردي هالمـــع لائن ـوداالريـــه س

 لدىگسى يار صفا  جهـالنگكونول ا
  

 ماز س ىوداميــندا ساا بنـل يار سگ
 موزال تاريخه ياز ــك ى ز ـودامييـــــس
 دا ـنـيـر داستالـقـاشـع

 
 ممـز قـازدـديا

 لدىگسى يار صفا  ـالنجهگكونول ا 
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 موانه اولــدــى  ديالـــودايه دوشـه س
 مه ودالر بولد)نان( مجنون كيم سليلى

 ما  دولــددـتاريخ ىمـرم كيـق كــعاش
 لدىگسى يار صفا  ـالنجهگكونول ا

  

 ق اتاشينهــعش ىدـيان ىل دوشدوكون
 لسين دورسين كوزال ياشينهگقيزالر 
 نهـيـــاشب  ىدــلگر ـــنال ىدالـيـيار ك

 لدىگسى يار صفا  ـالنجهگكونول ا
  

 رامه ـوب انــونـه قــالدبلبل اولوب 
 ناراماـوزالرينه بويله قـــن سودوست

 ارامـانــدا صـبان ىوزليوب يولينـــك
 لدىگسى يار صفا  ـالنجهگكونول ا

  

 ه مـــمراز االـــه ر مــدي  وـلـا اوغـابـب
 ممه يز قاالـيارس ـدىقــل عاشوونـو كــب
 مه مصاال ىوده ل محبوب بولميش سوكون

 لدىگسى يار صفا  ـالنجهگكونول ا
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 مديه يانده وم سونه قاندهر سوز 
 مى يار ـمالكـت ىقاره د ى كوزالر 

 مره اندالديم كـؤلــكن هنـيار عشقي
 ى يارمـوزالرى قاره دى مالكـتگ

  

 ميردگه يه ـچـوتوب باغت ىلينا يار
 من قاقوب يولينه ييــردوداسينه س

 مـم كوزال سارينه ويـردم باشــمال
 ى يارمــكوزالرى قاره دى مالكـت

  

 ر باشينداوللـــاره م كچبلبل كيم او
  ىم كوزالاوميشه س

 
 ون بيش ياشينداا

 نداـيـن قاشـياري دىـتـاكيليبـــچم ـلـق
 ى يارمـوزالرى قاره دى مالكـتـگ

  

 ىم قارشيمدا سانوب كوردچم اووز گ
 ىبان ـدىتـبـصالي ه ر ار دـوزلـگاره ـق

 ىيان  ىوزالدــك  ور ـزيـــنالنه بـيــج
 ى يارمـوزالرى قاره دى مالكـتـــك
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 مازاردر كالالوب باغول بوينه صق
يـر ــلوونــك

 
 دا ـينـچا

 
 مددين يازار ا

 مر شربت ازاردـڱـشك ـچيار كاال
 ى يارمـكوزالرى قاره دى مالكـت

  

 ى ه قانعم اوز ـــليرسگ  نه ن يارده 
 ى سوز  لىوكله اولير س ىبالدان تاتل

 ى وز گ دىيولدا قاليبت ىوق كوزالدـچ
 مى يار ـتمالكـ ىقاره د ى وزالر ـــك

  

 ب باخارامويجگم يوخسيز ـه الر جـيگ
 ارامـــونـه قـم دالـيـك ىلـبـر بلــسح
 قاخارام باندا وروب ــليرسه كگيار 
 ى يارمـوزالرى قاره دى مالكـتــــك

  

 ى وز ــي ىـالكـتـم ره بابا اوغلو دي
 ى وز ــگ ىيشـباخ ىالداـلغاوردي د

 ى وز ــــس  داــمــلـديليوب يازارام ق
 ى يارمـالرى قاره دى مالكـتوز ــك
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  ىدــچر الـــؤلـك ىدـلـگبهار 

  نراوصان دم سانوكؤل ــازمــچا 
  ىدــچوــك بىل بلبل كيوونــك
  نراان صودانـم سـيـمي ديلـاوت 

  

  ىم ساناـــورمشــك اارشيمدـق
  ىانـم سـومشه دان سـلوــونـك 

  ىم ساناـمشر و ـصجمله ده ن 
 نراان صودم ساناليددارغون  

  

  ىن كيره سام ســـدچكونلم ا
  ىن ديه ساـبانه بير سوز س 

  ىن بير كون ويره سااكونيد
  نراان صودم سانويولر و يوخت 

  

يـ بىو كيــص ئيـعشق
 
 م ـدتـچا

يـن ــن سكنديمن 
 
 م دتـچـيگ ينچا

 م ـدتـچوــگه ــان بويلـاده بـنيد 
  نراان صودم سانار ـيـبان وئل 
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  ىانــــه م ســرام بان الـــاست
  ىانـــمه صاله م ســان جانـق
  ىانــس ه م ـــاول ىي ملكـالـم
  نراان صودلم سانيجان يوخس 

 
 ر بير صفا ـــاوشير هـديل ق

 ـوف ىبيلماس ب ى ر قاد تـدوس
 
 ا

 ا ـفـچماز ـر بيتتــم ار ـرديه د
  نراان صودم سانـاز كونلـبتم 

  

  ىاييدـالشــدي ىــو ديلــاخ ب
  ىدـيـايـشـاويـن قـارينـو يــب 
 ىدــيـايــــه دوالشـنـرازيـــــــم

  نراان صودم ساناـمراز بولم
  

 ان دسان ان ازالــجم ـداوكران
 ان دانــوزال سـم كاـمـچـوزكي 
يــم ـكي 

 
 ان دانـس زالـيرميش ا

 نراان صودسان مـكــول الالم
  

  ىاـله سـگون ــم بير كار ـاست
 ىاــه ســار الـي ىمـيـبو كونل

  ىسا هجان بيل ىودامين سس 
  نراان صودانــم سيالمويــس 
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 ت وارـــــبــل محاا از ـــيـدن
 وار  تـه بيرصحبو باخيشـــب

 وار  جـان هيبتدا ـلـوبو كون
  نراان صودصونغون كونلم سان 

  

 ر ـتـيـم يــلـونـو كــلـبابا اوغ
 ار بيتر ـهـه بـچـباغز ـيـبارس
 رــو ياتـــوخــالم يــله عـمـج
  نراان صودسان عقلمر ـــشاش
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 يولداش  ىس هلـگ ىم يولوزالردگوق چ
 سرداش  ىسويله وفال ىقالدهردا 
 ن داشـس ىيالدا   ىيوره كم ـادبيلم

 سرداش ىسويله وفال  ىهردا قالد
  

 ىكيدالن ابورد دىتـپزمان اولو چاـق
يـون ـنـمجم خـيـاالره دالـــد

 
  ىلادـا

  ىياره ل مـم كونلـن بانيديبسگسن  
 سرداش ىسويله وفال  ىهردا قالد 

  

 ر لكون ىتلى سحبتاتل ىرده قالدـه
 ر لر اونـوزديلـب ى ز ـيـه ارامـــجــني 
 ر اونــق اونه فكريم يانيدـن كاونـك 
 سرداش ىسويله وفال ىهردا قالد 

  

 صورسين  ىنووالن كراك دوستا ودوست
 ه ـســر اوله هر نه قد

 
 ورسين ـك ىوزينا

 ين ــاريه ورسـگ ووز ـس ى وكر ـب ى ر ـگا
 سرداش  ىويله وفالـس  ىدـــالـهردا ق 
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 ميز وار ــقراري ا ادـه اورتــمـوتــاون
 قار  دىه ياغيبتـر اورتلميش نـنه يول 
 يار  ىمــيـم سانين كـالـناصل ياده ص 
 سرداش ىسويله وفال  ىدـردا قالـه

  

 وارام يم سور دوسته دي بابا اوغلو 
 دارام ـيا  م ووز ـم سـلــيازوب يازي ق 
 دارام ـيگ ا دــاسين بانـــلمگبير داها  
 سرداش ىسويله وفال  ىدـردا قالـه
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 لور كونچه ن ىالم واـچقه بوردان كو
 بو فلك ى بيز  ىه صالدـالـن حادـحال
 لوونـــك رـچكوبير  ىقيمات ىادـــقالم
 بو فلك ى بيز  ىه صالدـالـن حاالدــح

  

 نــين يايـالكـز فاـمـاكـچر انسان ـه
  ىينـييل ى ر ــدوغ م دووزامــاد

 
 يينا

 اينـس ىم كونينـدى بيلمتچـيگعمور 
 حالـدان حـالـه صالدى بيزى بو فلك

  

 زـميـونڱم دى بيز تـپوـصورلماز اول
 بويله  ىدـازيوررمـص چـيـه

 
 زيمونا

 زـمياز سونـمـليـب ىورمادـــك ىاراد
 حالـدان حـالـه صالدى بيزى بو فلك

  

 ىالدـيوــــساره ـــز قــــمــوناريـــڱاغ 
 ىن ديالدوسوز  ردوستال ىكولماز اولد

 م اتـــلكـرين ممـــيـش
 
 ىالدــــيا   ىــچا

 دان حـالـه صالدى بيزى بو فلكــحالـ
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ئز اغا ــــمـيم حاليـان كـــسلط
 
 ليمزا

 مزيم سيليـز ـى بردـيـلگن االردـداغ
 مزيـاز بلبل ديلــرمـجواب وي ىشمد

 الدى بيزى بو فلكـحالـدان حـالـه ص
  

 وبـيـمـرداش قالـام قنوبوـت صمحب
 لميوبگ ا م كاسوب بيردحقيء ديـد

 رت الميوبـم عباه ر سـوز دي ىتاتل
 ى بو فلكحالـدان حـالـه صالدى بيز 

  

  ـدىتـيگ
 
 رلالنـيـر بـاديـزدان قــــراما

 رلن ياشين سيالنوكوز  ىدـالـرده قــه
 رلن ديانون شيرين سوز وبولماز دوست

 دان حـالـه صالدى بيزى بو فلكـحالـ
  

 وغ ـــمز اليحق ىدــاول ىوتـن كـــزم
 ز بيز ياده صالوغ ـمـــريلـيجان كونگ

 وغ ـقال ىصفال الدوكون وتـدوست دوس
 حالـدان حـالـه صالـدى بيزى بو فلك

  

 اندــوزنــين ـــر زمـه و ديـلـبابا اوغ
 اندوزنــين سـلئا  م ناصل ـديـيـره كاــه

 اندوزنـــگلين ائ ىدـــز اولاـــمار ـست
 ه صالدى بيزى بو فلكـحالـدان حـالـ
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 ونداوز ـان كــسـانساندير هر ده م ان
  يتمازگ م شعرين اللبيـ

 
 فلك اوغلو ىا

 وزونداـواردير س الرئ سوز  ىحكمتل
  وىجوهر سوز 

 
 ا

 
 فلك اوغلو ىيتمه ز ا

  

 ورامـولـوهر بـمدا ساني جـوزالريـگ
 رامـــيـان دالــيــع ىانــده ســـالمـيـخ

 رامـيـالؤاالرين ان ميـدنـدوست باغي
يـسانسيز 
 
  دويمازم ـچا

 
 فلك اوغلو ىا

  

 باشيمدام ر سانسين بانـمانلوق ز چ
 يجه ديشيمداگدا ـمـيـدوز خيالــكون
يشـيـنـداچباقـ  ـه كيناريندا كونول ا 

ى فلك اوغلو
 
 بلبل ديلي دورمـاز ا

  

و
 
خا

 
 ر سوزوم سانين بيشيندايل ا

يـشاعر اوالن يادالر سـانى 
 
 نداــيـچا

 ان بولور سانى قارشينداـچـمعنى سي
ى فلك اوغلو

 
 شعرين اونودولماز ا
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 اـوز ياشيم دونه ر بوالغـگالرام ــاغ
 اـيراغـچ ى دين بيز ــان الدـتـقـارانلـــق
 ر باغوانسيز باغالميش كير گـقال چ

 ــبيلم ىوانينــباغ
 
 فلك اوغلو ىه ز ا

  

 نواوز  دىر ليادلهر ده م  بابا اوغلو
 نووز ــس ىالـنـدا معـنـيـرير ديلـداشي
 نووز ـــگه نجبانـن قيــيول همـــاونوت
  ونمازــيراغ سچيانان 

 
 فلك اوغلو ىا
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 ىوشيدــخ ىجان ىيدچنه بير خزما
 يش ـيا دولمـدن

 
 دى جان بكـتاش باباا

 
 
 ىوخيدـــت يمنن ىزماتـــده خـلينا

 دنـيا دولمـيش 
 
 دى جان بكـتاش باباا

  

 دائم ىالجــع ىالن بولوردـگر ــه
ي  قائم ىدورورد ىايش ى ر دوغر الا 
 مـاهـدا فــر اوزيـلـدا ايشـب عربــط
 ا دولمـيش ـدنـي

 
 دى جان بكـتاش باباا

  

 ىيشا   ىردـر جوهـهر قيريغي دوزل
 ىشـــيـنه كـديـنـز كـــامـنـر بولـــب ار ــب

 ىشـدي ىدــور دوزانـعم ىيتميشيد
 دنـيا دولمـيش 
 
 ان بكـتاش باباــدى جا

  

 بىه بير كروان كينيج دىيشتك لديگ
 ىمـيدي ىدـــلاوز ــر كـيــابه يازيلـكـت

 ىمــيـكي وودــب ىداسـؤـم تلـعــفــر
 ش ـدنـيا دولمـي

 
 دى جان بكـتاش باباا

  

 رحمته دىيتگن انيادى جان دـتــچوك
 ه ـر بير شي بويلـه ىدوزالرد

 
 متها

 تهـيمـز قاــــمـلگر ـايشل ىــيالدوغا  
 دنـيا دولمـيش 
 
 اش باباان بكـتــدى جا
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 ى ياز  هـشقينـويله عـب ىيازان يازد
 ى از ــس ىق بيلير دوزان تيلينــعاش
 ى ر قاز مت يوره كالــزح ىغـيـايرل

 دنـيا دولمـيش 
 
 ان بكـتاش باباـدى جا

  

 موزوگى ــتـان دولخديوردين ىايريلد
 مووز ـس دىر ـم اونه دوغار نه ديسـه

 مووز ــم ياورور ــــس ـىچـته ياردمــملل
 دنـيا دولمـيش 
 
 اش باباـتـدى جـان بكا

  

 ييرين ـدىاتــنـرام جــستا  ميوالده ن 
 م امه دي

 
 رينـس ىدـــنـاز داريـمـلـيـچا

 يرينپ ىم سويله كيملردوزوگسويله 
 دنـيا دولـمـيش 
 
 تاش باباـان بكـدى جا

  

يـت ـيـر وصه دي وـلـبابا اوغ
 
 مار الــا

 مار ده م سويال ريب ىم دوغريدويازدوغ
 مار النـدي ى وز ــويالنان ســده سـنـيـحق

 دنـيا دولمــيـش 
 
 ان بكـتاش باباـــدى جا
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 ن يوليندامـتورك ىبيترد ىعمورين
 ل سيد حيدر جان مه حمد اوغلوه كوز 

 ندادين بوالـاز كنــدورم ىــلبلبل ديل
 ل سيد حيدر جان مه حمد اوغلوه كوز 

  

 انـبير بويله مك دىبتدا قوريــكنجليغ
  دىتـيوخ

 
  هتوركمان ىتاك ى وز ا

 
 كانا

 داكان هنـيـقـدا حـنـيـانين يولـمـوركـت
 ل سيد حيدر جان مه حمد اوغلوه كوز 

  

 ىن يازاردووز ــر سه دي ىودـديلم ب
 ىازاردـر قـزاـم را لـان اوالنـمـدوش
 ىل بازارده وز ــشعرينده ك ىتوركمان

 اوغلو ل سيد حيدر جان مه حمده كوز 
  

 ىــم دوراغــن دائـيـاون ىردــــفتلعــ
 ىــالغـيشيرين ب ىاســين ارخـانـعـلـق
 ىوراغــــدا صــــدا ديلـنـوزيــگ ىتـــللــم
 ال سيد حيدر جان مه حمد اوغلوه كوز 

  

  توركمانينونين كيم ـين بـايتماس
 
 دىا

 ادىــاده يـيـر دنـيـر قالو ـان وئلـســان
يـو ـلـغه ادم اوــويلـــس

 
 نادى ىوغـتا

 ل سيد حيدر جان مه حمد اوغلوه كوز 
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 ىدــيء الـپاـــوب قـــلــگغ ـيـاختيارل
 ياد 
 
 م ــيـر كــلئا

 
 ىدـدا قالــخـدى تاريا

 ىكوزلر كورمي يولين ياقوشه صالد
 ل سيد حيدر جان مه حمد اوغلوه كوز 

  

 ر و ولـرازين بـه مساول ىل صافوكون
 ر و ـه دولـلوـونــك ه ر لـانــادق انســص
 ر و خوش صالميش كنديندا كول ى ر الكون
 ل سيد حيدر جان مه حمد اوغلوه كوز 

  

 ياغـايل تاريـخ ىانـــســو انـــك بار ـــك
 دا سويلياغـلـن ديودا سوز ـسـر مجلـه

 اغـيـل ديلــامـرين كوزالـــس ىالـنـمع
 ل سيد حيدر جان مه حمد اوغلوه كوز 

  

 اـنـم ســيـالمــــر سه دي  وـلـبابا اوغ
 هـبان ىردـــوب دوغـگات ـبـحـبير م

 ارام يانهـــبان  اط ى ان سوزالر ـبـاي
 ل سيد حيدر جان مه حمد اوغلوه كوز 
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 مر وز ياشالـــگ ىـاخيبت
 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                        

 ىدــيـواراي ا ز ــيــرامــــفــس                                           
 
 
 مر الــاش ىاولد ـئچا

 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                       
 رامـيـزا  وارايـيــدىـــــسـفـ                                          
  

 اجان كؤلوميز وصوند
 يزــومــيول ـدىباغالنوبت                                          

 زـيـومــقول ىزنجيالند
 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                       
 رامـيـزا  وارايـيــدىـــفــس                                           

  

 ىزدا تاجييدــباشيمي
 ز ـيـمــارنــبو ق                                             

 
 ىييدچا

 ىييدچبيزي كوران قا
 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                       
 ـرامـيـزا  وارايـيــدىــفـسـ                                           
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 مى صــاناردكونناريم
 مى ياياردر ــعشقيم دوغ                                        
 مكـنـديم داغــا دايـارد
 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                        

 رامـيـزا  وارايـيــدىـفــسـ                                             

 

 ىورمادگباسالدي جان 
 ىدا دورمادـمـيـونـــدوك                                       

 ىم صورمادـب حالواتي
 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                               
 سـفـرامـيـزا  وارايـيــدى                                                    

 

 ىكيدارد ىمبير قوش كي
 ىرددوزكون ايدا ى ر ــگا                                                 

يـ
 
 ىاردـتـيـدا بـنـيـش الا

 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                               
 رامـيـزا  وارايـيــدىـــفــس                                                   

 

 دار ا بيز  ا ـيـنسانسـيز د
   مسهكي                                               

 
 ارـه يـبان  يــولما

 ارـم قـيول  ىـــتــبـيـلـباغ
 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                              

 رامـيـزا  وارايـيــدىـفــسـ                                                  
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 م ياشووز ـگم حسرتالند
 داش ىبـالرين قلــمــزال                                                 
 اغ اشـيـجـسانسيز يمام ص

 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                             
 ـرامـيـزا  وارايـيــدىـــفـس                                                 

  

 ده دم جان  بابا اوغلو 
 يدار قانگوز گوز گياره م                                            

 بان ىيول م ـوزلـيـور گ
 ىبابام صاغ اوالييد ىوا                                            
 ـرامـيـزا  وارايـيــدىــفـس                                                 
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 ينچيـاالدين بان ى صه لر يوقسينجـيگ
 نااوربان ـق ى اىر لـام كونـمتوـاون

 ينچكو ىساسين سويالرد ىبلبل تاك
 نااحيران  ىاى ر لــوننــام كـمتـاونو

  

 ىالديـاور ـــــكـم شاـبـيـلــگه ـــنيايد
 ىاء لر اوخيبان قوربان سويالدــدع
 ىالدـن ديوباسليوب سوز  ىن بانــس

 انا سيران ىاى ر ـلــونــام كـمتاونو
  

 نييرتـچـر كيلكون ىكوت ىوتـنيجه ك
يـدواء  كىوب ـته النيــبان خس

 
 نييرتچا

 نييرتچه كوــيان ىان باندوزينـگل ئا
 ران اناــوي ىالـرى ونـمام كتـاونو

  

 ىولدـن بيلر بوكااكماخدـچ قيوخسلي
 ىوكولدــر سيـكچنيانين قـهــرنان د

 ىتوكولد ن بويوتين عمورى باسالدي
 جيالن انا ىالـرى ونـم كاـمتــاونو

  

 ىم كوزالردـدوب يولـيگوله ـاوزاغ ي
 ىدوزالرد ى دوغر  ى وزمز ــس ى ر گا

 ىه لرده ساسين سوزالردـجـيـگاوزون 
 روان انا ىالــرى ونـــام كــمتـاونو
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 نـيــرتبه الــن مـيـويـــاوق ىرده دي
 نـيـالـز صـر انسانه روحييــواهــج
 ره زمانين حالينبيزل ىردــــديـــبيل

 اي كوران اناى ر لـام كونـمتـاونو
  

 مـن دمارده قانــس ىـجين تاـباشيم
 مـجان ىدادــن فهــر نه لر ديـه رس

 مـبان ى وزالر ــونلمدا ســـكده ـديلم
 قاالن انا ىالـرى ونــام كــمتاونو

  

 ف ايلهــا عـان هور واريسـصــبير ق
 بويله ىره تـاخ ىدــاول ىوتـن كـزم

 ن بانه سويلهه سسون وار هر نه سوز 
 كاالن انا ىاى ر ـلــنوـــام كـمتـاونو

  

 مووز ــويالرام سـر سه بابا اوغلو دي
 مووز گ ىان ايكــم جــم كونلــانام بان
 م دوزوميوزالر ـــــــــان انا سـه بــادي
انا جــوان ىاى ر ـلــونـــام كـمـتاونو
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 اـچقا ىدـــوالنل دوونــك ىدـالناــغــلاد
 ىن ديلدا بير سوز قالمادول صونغوكون

 اــچصا ىدـــوشد  م اغـــداالره دالـــخي
 كونول صونغون ديلدا بير سوز قالمادى

  

 وللر يورلمازـر قــازلسم ردـيـالـچوق چ
 ن قيريلمازداتـل دوسوكون ىر شادلــديل
 صاتلماز اردـهر ييرل ىوهردــوز جـس

 بير سوز قالمادىكونول صونغون ديلدا 
  

 ىاردـــچه اـچنـغـورينن والــصباح ك
 ىاردــچوب اوــاقـن قـبلـينـه بلـــچــباغ

ئرينه الغارب دوست
 
 ىاردـچودان كـــلا

 كونول صونغون ديلدا بير سوز قالمادى
  

 رـونالـــر صـولـته كـته دسـر دسدوستال
 رـلقــونـا عــارفدا ـــســــلــر مجـلـارن
 رـــالدونـن ـريــيـــانه سـيـتـى اسـنـمع

 كونول صونغون ديلدا بير سوز قالمادى
  

 ىدـواري ـوونــــك ىدــيـتلـبـحصنه بير 
 ىمان صاريدـچاير ـچكول  ىسه ـچـباغ
 ىدـــواري ىــونلـانه كــيـتــل اسوونــك

 كونول صونغون ديلدا بير سوز قالمادى
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 يزـمـكان دىـيتـگز ــميـونـاز كـمـلـاكـچ
 زـيمـاز جاهـمـت بولحـبـوب مــيـلـداغ
 زـمـيــانـر سلطـيـپل اوز ــك ىم واردبيز 

 كونول صونغون ديلدا بير سوز قالمادى
  

 ور ـيــملــه دوــال دىيتگن ـــزم دىيتگ
 نى بيلميور ــارف معـل اوالن عـــاهـج

 ور ــيـــملـوكـناصل  الــر يوخسلزانكين
 قالمادى كونول صونغون ديلدا بير سوز 

  

ـ  ــشك  دماروار ــيقـه ــحــالدم ــــيـات ايـ
 كونول صوراردمويرسين  قميوالم شادلي

 واردمــغامى ق ونول شـــادلــق اسـتــرـك
 كونول صونغون ديلدا بير سوز قالمادى

  

 نوصونغ ىل صونغيندوبابا اوغلو كون
 نوورغب ىدــلــووبدور كونـيـعاقل قالم
 نوورغي ىدـالمـق ى وز ـــو سـيازارام ب
 ىونغين ديلدا بير سوز قالمادــكونل ص
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 ورانهــــــوز كـس ىــجا همــدي
 قمهن كونلن يه نين سكيمس
 ت احك

 
 هــه دوز دورانـمتـا

 كيمسه نين سن كونلن يقمه
  

 قي بيلمازـل يخان حوـونـك
 ين سيلمازـن باشووز گيتيم 
 ازـــمـل ديلـره ناصـوتيلــك

 سن كونلن يقمهكيمسه نين 
  

 رداشـق ىان جانخــل يوكون
 داشـه يولــــبويل اونه زامـبول
 سرداش انكى سـ لوبـ مــدائ

 ن كونلن يقمهــكيمسه نين س
  

 ر و ـل يخان شيطان اولوكون
 ر و ـه دولـاله بويلـن حاالدــح
 ر و ــولـرا بـــنوــــاتي صــــدمــن

 مهـن يقـكيمسه نين سن كونل
  

 ورمازــك ـىقـان حـل يخوكون
 حالين ناصل صورماز ردوستال

 ازــــدورم ااولوب بورد ىـچـيول
 ونلن يقمهـن كـــكيـمسه نين س
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 قالماز وان دوستـخـل يوكون
 مازـالـص وونــه دار كـيادين

 ازـمـلگ همسـكي چـيـيانينه ه
 سه نين سن كونلن يقمهـكيم

  

 انـل يخان جانين دوشوكون
 مانـوشندينه دـر اوز كو اول
 شمانـپور ـــبت كون اولـقاع
 سه نين سن كونلن يقمهـكيم

  

 ل يخان اخره ت صوناروكون
 ونارــون قـر كـيـب ادـغرباتليغ

 ارـدان دونــا بير كون يولـداه
 سه نين سن كـونلن يقمهـــكيم

  

 راـكون اغلان بير ل يخوـكون
 راـلـن داغـيـانـــه جـنــيــاشــات

 رن صاغالـديـنـك  وـلـبابا اوغ
 ين سن كونلن يقمهـسه نــكيم
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 هرماغ اوزاتماباله ب ىـهر كوردوغ

 سنااز ــرمـال ويبيان ـمـاول ىلذات
 هن كوزاتمـيـؤله يولـبلبل صاينر ك

 اناز سـرمـدال وي هماديسچر اـكول
  

 ارا ىايـــيـنن دـيـاغ اولسـچـل الوكون
 المه داراـن صــى سدا نفســيـوز الـئ
 قارا هسن كيم بوردان ماميشچكو يار

 يان عاشق ـدار كورم
 
 انل ويرماز سا

  

 زاراماوللر كچوب كيدوب ــباشيم ال
 مه يازارامام نـوتـدوس هنـيـقـيار عش

 وزالر دوزارامـــاندا سـمـچاوتوروب 
 انلم حيل ويرماز سـدرت يازميان ق

  

 راـــاخ ــواوزون  ار ه ير ذـلـگر ـسيلل
 ق ـاشـع اوالن ىرده د

 
 ل ا

 
 راله جاخا

 ارـاخـق اخـار صو  ى ر لارين كونـبه
 انال ويرماز سـچا ر ه يان ذـلمگسيل 

  

  ىوب ياشـم باقووز گ
 
 ر و نر سيل اولا

 ر و ر دولـــلانــمـچن اادـمـچر اـريالاد
 ر و يول ىينچـار بيـچـاكان بي ى دوغر 

 
 
 رماز سانهــوي لحا ىماسچـبي ىكينا
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 ىاليدر بوى استل يار وكون ىوشدچ
 ىن كورايدووز ـگن بير داها اوئلماد
 ىدـفا قوراييـكيم يارنان ص ىازه لك

 ناال ويرماز سـڤياري اولميان جان 
  

 نادان ويرير س ـىچاغا ىصووارصا
 ن سويله بانهى سم دردينول دوستگ

 يان يانه ىدــدوش ىل يوريلدوبو كون
 انظل ويرماز س چبارسيز اوالن اغا

  

 مـزلره واريم سيولردان سوز ى اسك
 ن سويله صاريمديله كى س ىمسوزو
 دا ـبان ىمـون كيـنـمج

 
 مـياري  مه ـريا

 انيان جان ديل ويرماز سـياري اولم
  

 ىويالدـمام ســن تووز ــس  بابا اوغلو
 ىه خزمت ايالدـوك بويلـيـك بـچوـق

 ىالدـنن ديــن درديـريلـسانـهبسي ان
 انول ويرماز سپرام انسان ـح ىودـس
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 مولداوم كورمز دوست دىيتگ
 
 
 ومــل بولـناص ى ر ـلــو كونا
 مـدــــردا دولـددا ـــانـو زمــب

و كونـلــرى ناصل بولــوم
 
 ا

  

 ىافـل صوونـك  ىليدـزتــع
 ىافــكن ن م المـر ديلــيــاوق
 ىـافـــــق ىــازلـالم هللا يــك

و كونـلــرى ناصل بولــوم
 
 ا

  

 رــللـن دياـاوت ىــبيـل كــبـبل
 ره دان اخار سـيـللره ـوق دچ
 للرــي يتدىگى عـمور ـتچــيـگ

و كونـلــرى ناص
 
 ل بولــومـا

  

 رى دائم صور نودوست دوست
 رى دور ر ــــناته دوغـر محــه
 رور ــك ا وزدــگوب ـولـب ىحق

و كونـلــ
 
 رى ناصل بولــومــا

  

 ىه دؤلـچـاك باغــچـيـچز ـنرك
 ىلير يولـگان دــر يانـيـر بـه

 ىكؤل ىر دولـولـن صـريـشي
و كونـلــرى ناص

 
 ـل بولــومـا

  
 

 ويرماز سانه 
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 ىن تاتلاالدـپ وان كونـطـسل
 انكى ـوب سـچــيا كيـند

 
 ىتلا

 ىصاتل دىوهريمز وار ــج
و كونـلــرى ناصل بولــوم

 
 ا

  

 راغالـچ بىر كيـكـش دىيتگ
 رالـياغ هـدنـيـوراكــر يــاري
 رمان باغالـچ ىـبلـور سنــم

و
 
 كونـلــرى ناصل بولــوم ا

  

 ىورايدــوز كـگداها بيردا 
 ىق دورايدـشـيا عـنون دبت

 ىدــورايـــن دوز قـيـمحبات
و كونـلــرى ناصل بولــوم

 
 ا

  

   وـلـا اوغـابـب
 
 ر ا
 
 نـوونـر كا

 نوبون ىعشق ىوق دوزاندچ
 نـوونـون بوردا قـروان بتـك

و كونـلــرى ناصل بولــوم
 
 ا
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 رامــوب دوريــاقـق هيراغيناب ــنوط
 رير مزار داشـمـديمدــيــانــعيراق وط

 ا ويريرامنـــوربان ســق ىانمــبو ج
 رير مزار داشـمـديعيراق وطــانــيـمد
  

 ىدــلگان بورايه ـطـم سلـاكـوق حـــچ
 ىقالد ىن سوروب ديورانووب سوز يدي

 ىل الدوبو كون ىدوشد ان درددادرت
 ريزار داشـمـدــر ميدــــعيراق وطــانــيـم

  

 ينان مر ـه
 
 يدانشر عوران ـدي دىنر ا

 كاك كوشادانـوسي ىنووز ـر ساتاال
 ادانوشـــباره ـر تاريخين قـلويله س

 رير مزار داشـمـديعيراق وطــانــيـمد
  

 ن دان سوررسدوغري
 
 ليرگدوز  ىيشا

 اليردوســت الين  مانلكىن رســصـالـ
 ان دـتـــللـن مــدارسـيــگ

 
 اليرـلك قيـيا

 رير مزار داشـمـديدــعيراق وطــانــيـم
  

 ت يانينداــملل ىبســن هـدوز اوليرس
 داـنـانيـجـن ـيـانــــس ىاتـانــن امـوط

 انينداقل وانده كونــــس هـاوني صالم
 رير مزار داشـمـديدـيـمعيراق وطــانـ

   

 ويرماز سانه 
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 ره ر بير ييل كيميدـچـلير كيگوران دي
 رول كيمـيـدـــيان بير قـقـيـماتيـن بيلـم

 رـى كيميدچدير يولــروانـــا بير كـنيد
 رير مــزار داشـمـديعيراق وطــانــيـمد
  

 ىالدــــر بير اطراف بــم هدوالنيرد
 ىويالدـم سـائـق ىاتلـبـن محووز ــــس

يـن ــوط هـرسـنه دي
 
 ىالدنيـد ـيـنچا
 رير مزار داشـمـديدــعيراق وطــانــيـم

  

 مامــچان قام بوردم يورداه مرك ايدت
 ما  ديامبورد ى سوزالر  ىدــــلگر ـه
 مامـايـــر صـلــونــك بويله ىـيتــچـر كيلكون

 ريـدـزار داشـمـر ميعيراق وطــانــيـمد
  

  ىوتـونه كـان كدكون
 
 ونيمزـك ىدــولا

 زــمـيدونـ م اراليبـتدى بـيـز ــص زمن
 مزـيـونـق ى ر ــعيراق دوغ بابا اوغلو

 ريزار داشـمـدــر ميانــيـمـدوطـراق عي
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 مودايا دوشديم سابير كوزال سيوميش
 ىدــلـم داغيـوردم فكـر گيار جمالـيـن 

 موشــدـــوللردا كچان دالينـيــاو يار خ
 ـوردم فكـرم داغيلــدىگيار جمالـيـن 

  

  ي ز ـــــنبي الـــمــن جـــاريـــاو ي
 
 هــيا

 ايهـــچرام ـيريـــه كــقه باــقم باووز گ
 كيشكه 
 
 رين صايهلونـــه كـار بانـو يا

 ـوردم فكـرم داغيلــدىگيار جمالـيـن 
  

 مـلـوتيلير ديــتوراندا ـــك ىنووز ــي
 مـيلـس ىينـم ياشووز ـگمم ناصل ـبيل
يـودا يس

 
 مـلائ ىموم كونين صالدچا

 وردم فكـرم داغيلــدىگيار جمالـيـن 
  

 ىاشــق ىدـــالمــق ىرده ز ــنمالكه ب
 ىـياش ىـوكـتـچرين صانارام قولكون

 ىـباش ىـوداليس ى وزالر ـگ ىقاره د
 ـوردم فكـرم داغيلــدىگيار جمالـيـن 

  

 هــر الماـلـياناغ ى وزالر ــي ىردـــِسح
 مهـن صالادـيـال ى ار ـل يه وز ـه كــبويل
 مهـورا قالـــــه قصـــل ناز ايالسه وز ــك

 فكـرم داغيلــدىوردم گيار جمالـيـن 
  

 ويرماز سانه 
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 مودا قوردينه بير سـيوره كدا اوزي
 مى صوردان نازينــدالنـگان ـدكيدان
 مورغين يوالردا كنديمى يوردــبو ي

 ـوردم فكـرم داغيلـدىگيار جمالـيـن 
  

 ماه كمــچباندا نازين يار  ىوزالدــك
 مامــگولــوم اده كه ــچـباغ ىدـلگر ـه

 ماـمــده ك ا وزدــكونلينه س ىدـيـنازل
 ـوردم فكـرم داغيلـدىگيار جمالـين 

  

 ىـيان ىدــوزالـوار ك  ئـدا بايـياناغ
 ىانـق ور ـده كي لير يويــس ىردــاسم
يـتـمام ويـرمانم تاوئلرس

 
 ىم جانرك ا
 ـوردم فكـرم داغيلـدىگيار جمالـيـن 

  

 نهوـويـار بـنــيـچوربان ــق بابا اوغلو
 هوينو م صاكير  هينـوداسيــيارين س

 
 
 ـهنـويــام طــزالر ييغـيـن قوم اوز يلا

 لدىــوردم فكـرم داغيگن ـيار جمالـي
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 ومــه زولــلـه بويـمـيتر ايت
 ىان قالمادــم جـه صبر نـك

يــاه 
 
 ورومـولـان ئــج ارامدا
 ىادــمـان قالـم جنه صـبر ك

  

 مدــــع اولــانـه قـلـا بويــنـس
 مـدا  بـولـده ور ــب ى وزالر ــگ
 مدان طاسه شربت دولدطاس
 نه صـبرم جـان قالـمــادىك

  

 مدـچوم اوز گكون دوغونجه 
 مى ايشدق باده سين دولــعش

 مدـچـيس ىانـيم بان سـكوزال
 نه صـبرم جـان قالـمــادىك

  

 زـيـق ىا واـنـم سمكـتوب يازد
  ىم سانش كــور اليدي

 
 زـيـق ىا

 قيز ىاـصسانجه  ىم بيلدعشق
 صـبرم جـان قالـمــادى نهك

  

 هـنـوزالريــــــگه ـــقه باــقبا
 وزالرينهـــم سدــــره دالــكـف
 هـــنـزالريــيم دـيــالـم صــيـال
 رم جـان قالـمــادىـنه صـبك

  

 ويرماز سانه 
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 مووز گ ىـقالميش ايك ا ردــه
 مووز ـــم سـا يار دييـنـل سگ

 مويا سوزلر دوزداودييار س
 ــادىنه صـبرم جـان قالـمك

  

 ارامــنـيه ـق و بان ـلـبابا اوغ
 ارامـنـيـه بان نـتـدوس وونــك
 ارامـــبان يان ىوديل سوكون
 نه صـبرم جـان قالـمــادىك
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 ل قيريليروم كوناسـدي ىيدچق اـح
 رلانـبيالن انس ىـقـح ىدــقال ا ردـه
 
 
 وريليرـــا قــدني هـقـح يءنـويـب كنا

 انلرـقى بيالن انسـدى حـــقال ا هــرد
  

 اندهر بير انسان هويله قورقمـس ىحق
 ن ووز گمه پقير

 
 اندكمه بويني دوشمانا

 اندل ظلمه دوز اول دوشانوويرمه كون
 انلرـــالن انســـقالــدى حقى بي ا هــرد

  

 رـه لقيـچه ـونـن انسان كه دي ىحق
 ان يه خلرددوز اولماسه جان ى سوز 
يــ
 
 رـه لــه يخـلـوينه بـيـن باشـيـمانا

 قالــدى حقى بيالن انسانلر ا هــرد
  

 ر و اول ىحسانا  ل صادق اولسه وونـك
 ر و ر دوللرداش ايمانان قابين دوز ـقل
 ر و ـولب ىنـدرسه ايشيــيگ ىر يانــه

 انلرــقالــدى حقى بيالن انس ا هــرد
  

 قاوار ى ر ل دوستالوكون هديس ىــحق
يـ ـىقـاديسن حـمــدي

 
 واراـــــچ ىانـما

 صاوار ىدينـنــك ىانــالم ســـبتون ع
 انلرــقالــدى حقى بيالن انس ا هــرد

  

 ويرماز سانه 
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 واول اللهين دوست ى ن دوغر سويله س
 وتــوسـك ىدينـنـا كـنه سـلـا بويـيـند
 وبوست ىن انسان كوررده دي ـىحق

 انلرــدى حقى بيالن انســقال ا هــرد
  

 ونلدان سويلهـن كويالديســس ىقـح
 ايله ىن صافارداش سـق ىقلب ديلي

 هر ده م قورقمه سويله حقى دا ديله
 انلرـقالــدى حقى بيالن انس ا هــرد

  

يــ ىاهل
 
 رــلويال ـس ىـقـان اوالن حــما
 لريوقتدى يولى دوزكين ايله  ىقورقس
 رــالـن ديـــؤمــم  هر ـلــاوالن ى ر ــدوغ
 انلرـــالن انسـالــــدى حقى بيـق ا هــرد

  

 ىم دوزاندووز ـــر سه دي  وـلـاوغ بابا
 ىوزاندـــمجلس ب قــىوچم اــحقي ديس

 دا ـاز كولوار دايانسان  خ و ـچ
 
 ىوزاندا

 انلرـــــقالـــدى حقى بيـالن انس ا هــرد
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 مـجان ىدــلـيوري ـهنـوبان ارديـدوش
 مـبانم بو كونل جان دوردى ىيورغند
 مــيان ادـــاشــــات ىوزالـــك ىواليــس
 مـم بو كونلـبان ىوزدان كوردگايكي 

  

 ىرردـميهر وي هوررسـك مىـر كيــه
 ىرردــــيـدوزان ي و ر ــن دوغرنـــكامل

 ىن هر ده م قيرردو)نين( سوز  ىـچـالناي
 مـونلـم بو كــبان ىدور ــقــ حـد ـهالناي

  

 راليـت باــبان محـبيوــس ىنـوتـدوس
 رسويالن دوغرسين وه سوز ساول انيرد
يـ ىاتلـمـحك

 
 رالـديدا ديـكن ى ر الــــشا

 مـبو كونل مـبان وردىــكندين حـقـه يــ
  

 ى وز گ ىيدـڤما ىوارديل سه بير كوز 
 ى سوز  ىان شيرينددتـربـن شاردشكـ
 
 
 ى وز ـي ىازدـيـه بــلســـگر ه ز ــنيه با
 مم بو كونلـبان ياردى ى صار  ـىچصا

  

 هـنــيـدان دالـــالد ىاردـچم اوـيـبلبل ك
 ز دوشكون حالينهابير كيمسه باخم چـهي

 نهـيـاده صالـي ى ر ــم دوغودوست نيردا 
 مـم بو كونلـبان ىدر صو  ىدـر قالچه ن

  
 

 ويرماز سانه 
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 ازـدورام دىتـيگ ىدـــالدره ـــالـيــخ
 قورماز ىدـنـك ى والر ــي ىدــلگهر 

 ا حالين صورمازـيـوب دنــكوتي اول
 مـنلوــم بو كـبان قـــاواردىايئ ـيـند

  

 امـمـهرين الـق ىل بير سلطانده كوز 
 امـالمــن صـيـوكليم اليس ىاسمرد

 مامـولدا قالــن يداانــانس ىدـلگر ـه
 مـم بو كونلـبان فكرى بوردىل ـعاق

  

 ىر ياناربالـش غـرمل ميهر ويوكون
 ىانـه ىـچـم قازانـــرداشاق ىردييال

 ىبان ىن صالدلين ديلينه دوست سائ
 مـو كونلـم بــبان ورردى كـنـدينى يــ

  

 راالؤــيـم ىـورلـتر ه دي  وـبابا اوغل
 راالؤيــس ىن دوزان اوالن اونوسوز 
 رواالــــق  از باهللـمـــل اويوـونـه كـديل

 مـو كونلـم بـبان ىدر هر بير شيدان دو 
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 مه بير سوز ديار  هنـر عشقيـلـعاشق
 رر تيل اغالالـم اغساز الرام ـبان اغ

 مه يار ـيـانه قــم جاــورميشك لىه ز كو 
 رر تيل اغالبان اغـالرام سازم اغـال

  

 م يازاراموباشين الوب سوز ر الـداغ
 قازارامير يمه بير ويوره كدا دوست

 ل ازاراموونـولدا كـوريكمى يـيار ك
 رر تيل اغالبان اغـالرام سازم اغـال

  

 مام ياشين سيلر وبان اغليوب كوز 
 ماندا معنى بيلر م باوتـويله دوسـس

 مايلر قن دعاء ـيـسـلگ هشقينـعيار 
 رر تيل اغالالسازم اغ الرامبان اغ

  

 رسه م ؤ ازيمن كوسكينه س
 
 ركاـچه ا

 ارـكت اى عاشــق اوالن محبر ـدوغ
 رــكه عاشقه داساول ىالـنـعـوز مـس

 رر تيل اغالالرام صازم اغالــبان اغ
  

 يالشير بايالروه سـچـسين الدوغاصد
 ييالر ىدــتـپاولو ىدرد  بو م ااكار ـچ
يـل كؤلين ـبلب

 
 ن صايالراحردين سـچا

 رالر تيل اغازم اغـالــبان اغـالرام س
  

 ويرماز سانه 
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 ىاز اولدـمـكوريل ئبو يول دارين ديب
 ىوانين يار كونلينه دولديوان سيس
 ىمش عاشق معشوقين بولدچـر كيلليي

 رر تيل اغالبان اغـالرام ســازم اغـال
  

 وزالره مگ ىم يولووز گ ىل اولديي چقا
 ن دوزالره موازا وريب ديوب سوز سـ
 وزالره مـندين يـاوالن ك ىقـاشـق عـح

 رر تيل اغالـازم اغـالـبان اغــالرام سـ
  

 دييه اازين تيلين دوستالر سالوب ـچ
 هـيـي ئ وايــيـم ىداردوغ دىـتـبـيـاك

 يهـيـنه قــنديـناصل ك ينچيـابير يار 
 رر تيل اغالزم اغـالبان اغـالرام ســا

  

 يرامـالــچ ى از ــــسر ه و ديـلـبابا اوغ
 رامــالي ى ار ـي موـتـه دوسســقسمت اول

 رامـيـه صالـلـويـب ى ار گ ىل ايشـجاه
 رر تيل اغالازم اغـالـبان اغـالرام ســ
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 ىدــكرمه بويله دوشـز فـقي
 هدــانـل اوتــل ديـبـر بلـحـس
 ىوشدــچ ر ناصلـل فكـاقـع

 هسـحـر بلـبـل ديــل اوتـانــد
  

 هدـبو جانم ىوارد ىودايس
 هدـمـيـانـو قـار بـنـاوي ىانــق
 هدــمـن يانر ســل يار اوتـگ

 هسـحـر بلـبـل ديــل اوتـانــد
  

 ىشدــمـلگان يار ـدردنـحـس
 ىن جان المشدـه باريـچـباغ
 ىل سانسيز يار قالمشدوكون

 هـانــدسـحـر بلـبـل ديــل اوت
  

 اوزاغ ا ز ـيـب ودا يــل سه كوز 
 سين بير روح دوزاغپقا ودايـس
 ه سوزاغـدان ديلــديل ى وز ـــس

 هــدــسـحـر بلـبـل ديــل اوتـانــ
  

  ىانـب ىانــــم سوديــــــس
 
 هـمـتا

 ن درد قاتمهدى سوقتچم ردد
 مهـاتــــم صاوديــس  هوتيـبير ك

 هدـل اوتـانــــــسـحـر بلــبـل ديــ
  

 ويرماز سانه 
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 مــدــل قالدروب دعـاء قـيـلا
 مى بان مراز بـولــدينـقـشـع
 مول كولدلماده ن كونگن ـس

 هدـسـحـر بلـبـل ديــل اوتـانــ
  

 زاـــيـز ديـراغ يار دتــل اوگ
 وزاـگاره ــقـم دـتـم تكووز ـگ
 وزاــــر بير ســم بان هـانعـق

 هـل اوتـانــدــسـحـر بلـبـل ديـ
  

 هــار باشــــــر اسـيـلگر ـلليي
  دىـتاـق ـرــزاهـيلك ــف

 
 هــشا

 هـاشـوب قــاكـچوتوب تم ـلـق
 هـدــسـحـر بلـبـل ديــل اوتـانـ

  

 ارامــــاخــبان ق  وـلـا اوغـابـب
 ارامــــــباخ خ و ـــچه ـيـالـمـج
 ن ـنـيادويل سه وز ك

 
 ارامـــــخا
هـدـــانــسـحـر بلـبـل ديــل اوت
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 ازـمـنوبول دىيتكم لر ونـفالي كص
 يم ـوانــنه كـيـناس

 
 حيات ىدـيـجا

 نمازصالوب دوال هر قول بويندوستال
 ـناسـيـنه كــواني

 
 ـيـدى حياتجم ا
  

 صفا ىقالماد دىيتكت قادير قيمـ
 وف ىونلـم بير كارادم بـولـمـاد

 
 ـا

 فاـچ ىاكلمـچ دىن اوليبترنـهــق
 
 
 ـيـدى حياتجناسـيـنه كــوانيم ا
  

 مـجان ىيورغيند ىالـچا ىمووز ـگ
 مـردا حق ايشيم بانويالنير ديللس
 يانمالميوب ـسد قـبو ج ىدــورلـي

 ــناسـيـنه كــوان
 
 ـيـدى حياتجيم ا
  

 دىتـيك ىادـمـر قاللانـانس ىـلكااو
 دىيتا  يكيدالرين صانيدا يالن ـاص
 دىبيت ىذاتــكون ل ىصفال دىتـكي

 ــيـناسـيـنه كــوان
 
 اتـيـدى حيجم ا
  

 هم بلبل ساسينـــاردچا ىــوزمــگ
 هم يارين ناسينيـونيــالين سـويــس
  ىديردــم دولـربتــش

 
 هجل طاسينا

 ـيــناسـيـنه كــوان
 
 ـيـدى حياتجم ا
  

 ويرماز سانه 
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 مه كيردم بير كولين دارددوست باغين
 مارده بير كيف صفا بان اورادا وارده

 مول يورغين استيور ياردكون ىدــشم
 ــيــانناسـيـنه كــو

 
 ـيـدى حياتجم ا

  

 اديمــوب يمـصفا بول ادــيمـياش چـنـگ
 م ديماديمـر ركينه ِس ــيـچ ىدـلگهر 
 كيماديم كومالكان بير باك قديوخسل

 
 
 ـيـدى حياتجناسـيـنه كــوانـيــم ا
  

 ى ر لكور اولسين فالكين كيدان كون
 ى ر لـين دونـيورغ دىيبتچـبي همـبوي
 ى ر لــونتيم بـاالن يــيادا ص ىدـمـكي

 ـناسـيـنه كــوانـيـ
 
 ـدى حياتــــيجم ا
  

 مـــباش ىوندـر دارغه ــدي بابا اوغلو
  ىولـــــــم اغـتـالكــــمــر مـــازه

 
 مــــشا

 ياشم ىوكـتچوـق هباش ىدـبياز دوش
 ــيــناسـيـنه كـوانـ

 
 ـيـدى حـيـاتجـم ا
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 يش ـن المــياي ىـچوا

 
 هــلا

 
 
 رداش اق ـىـچوا

 
 ىلدگ يوا

 هلاــك ىارشــق ى والر ــچو ـب
و
 
وي  ــىچا

 
 لدىگقارداش ا

  

 ىبـدي چاـــر اغـــيـب اده ــدري
يـه ـــلـيوب ىدـتـبـيـلــباغ

 
 ىــپـا

 ىاصالن كيب ى بير قورد ياور 
و
 
وي  ــىچا

 
 لدىگقارداش ا

  

 شـمـو دالقـــيو ا دـبير بيالغ
 شـالمـريان قــوب عــغفله ال

 شـمــه صالـجيالن بال ى ياور 
و
 
وي  ــىچا

 
 لدىگقارداش ا

  

 ىــاكـداغ ات ىــــالغ باشــيـب
 
 
 ىاكـچـيچل مـش دريا كـــؤچا
 
 
  ىـچوا

 
 ـىاكـه اصالن تــولا

و
 
وي  ــىچا

 
 لدىگقارداش ا

  

 ىرغون باشاد ـىچاوزو  هاو
 ــىياش ىور كندـمـك عـــچقو
 ىــن داشـيـقــار حــه داكـــباش
و
 
وي  ــىچا

 
 لدىگقارداش ا
  

 

 ويرماز سانه 
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 ينناــقوب كو ت ىورد ـىچوا
 ن جانينواوز وله ـچوروب ــس

 قورد قوش الوب هر بير يانين
و
 
وي  ــىچا

 
 لدىگقارداش ا
  

 ر ــيـلـگ ىاســــبلبل س
 
 رــوتا

 ن ــياي
 
 رتـوت ده ـــال ـىـــچوا

 راتيـــولدا ــچروب كندين يــو 
و
 
وي  ــىچا

 
 لدىگقارداش ا

  

 م ـيـلـويــنه س
 
 انـه بـيـچوا

 ا ـــالغيــب ىدـنـم كـديــدي
 
 نا

 
 
 نى ســـاتــمـسـم قه ديدـولا
و
 
وي  ــىچا

 
 لدىگقارداش ا

  

  وــــــلـــبابا اوغ
 
 رــور ـي كـــــــچوا

 ردان صــور ن اونوين كونـحال
 رى دور ر ـدوغ ى ار ـگوب ـدون
و
 
وي  ــىچا

 
 لدىگقارداش ا
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 ... ون اهللــعـم بــت... 

 ... هلل دـمـاحل... 
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