بیلن کیمسه ایشتیباه دان قورخماز.
(کوچنده)

بیر دیل بیلن بیر آدام دیر .ایکّی دیل بیلن ایکّی
آدام! آنا دیلینی بیلمه ین نیجه ؟ سیز دئیینگ!

قاشقایی تۆرکجه سینده شعر و یازین
کؤکلرینه بیر باخیش
( آسکی یازینالر و یئنگی یازینالر)

عوض هللا فرر کشکوّّو(کوچنده)

بدون تعارف
انسان از بدو توّّد همانند نوزاد دیگر جانداران به مراقبت نیازمند است ،و به جز خفوفیات ظاهر
تراوتی با دیگر موجودات زنده ندارد .تا بعد از م ّدتی رشد،کم کم راه رفتن می آموزد .متعاقب آن عوامل
تکلّم از جمله دندان و فرم دهان و زبان ،رشد میکنند .این سیر تکاملی فیزیکی انسان منجر به تکلّم
میگردد.و اینجاست که اوّ ّین نشانه انسانی ظاهر می شود .به همراه تکلّم شناخت از محیط و ارتباطات
نیز ادامه می یابد تا آنجا که انسان به درجه ا از رشد میرسد که آماده آموزش مراهیم اساسی است .در
خالل آموزش ،اعتقادات نیز شکل میگیرند .و این سیر تکاملی ادامه می یابد .تا آنجا که دانشمندان علوم
اسالمی چهل ساّگی را سال بلوغ عقلی میدانند .با این ترافیل ،انسان زمانی از مرحله حیوانیت بیرون می
آید که سخن گرتن می آموزد .سپس دارا شعور و تشخیص و اعتقاد میگردد که تمام این عوامل موجب
ّ
مشخفه ها
میگردد تا انسان را از دیگر جانداران شاخص نماید .حال تکلّم به یک زبان که از اوّ ّین
انسانیت است ،اگر به دو و یا چندین زبان ارتقاء یابد ،توان انسان را در تشخیص و رشد عقلی و شناخت
محیط و عوامل آن به مراتب باالتر می برد .از این روست که ما احساس رساّت میکنیم که عالوه بر
فارسی که زبان رابط بین اقوام ایرانی است ،به زبان مادر خود نیز اهمیّت بدهیم تا در سایه قانون
اساسی جمهور اسالمی شاهد رشد و باّندگی آن باشیم .و یادمان باشد که ،انقالب اسالمی ایران آنگاه پایه
ریز شد و به پیروز شگرفی دست یافت که همه اقوام ایرانی همدل و یکپارچه به پا خاستند .حال این
یکپارچگی در سایه قانون اساسی در باّندگی فرهنگها تمام اقوام ایرانی ابد خواهد بود .ان شاء هللا .
خدمت خوانندگان این مکتوب نیز الزم است عرض کنم ،که این کتاب مطابق آخرین و کاملترین روش
نوشتار زبان ترکی تحریر شده است .و به کسانی که این روش برایشان نا آشناست ،باید به عرض
برسانم که،هر زبان دارا دو شیوه گرتار و نوشتار است .فرف دانستن یا تکلّم به یک زبان انسان
را از تحفیل گرامر و دیگر قواعد نوشتار آن زبان بی نیاز نمی نماید .وح ّتی دست یافتن به مدارجی
دریک زبان جواز دخاّت به دیگر زبانها نیست .فی اّمثل یک کارشناس زبان انگلیسی نمی تواند در باره
زبان فرانسو نظر بدهد.اگر چه قادر به تکلّم زبان فرانسه هم باشد .این معضلی است که امروزه
گریبان گیر قشقایی هاست .تعداد پر شمار از قشقایی ها تنها به فرف فاحب نظر بودن در زبان
فارسی یا انگلیسی ،به خود اجازه میدهند تا در زبان ترکی هم نظر بدهند .بی آنکه به خود بگویند :راستی
زبان ترکی همانند دیگر زبانها،دارا قواعد گرامر و ح ّتی نوشتار مختص به خود است .من آنگاه
میتوانم در زبان مادر خود فاحب نظر باشم که با مطاّعات دقیق ،قواعد آن را فرا گرفته باشم .پس الزم
است که اوّ ل یاد بگیرم سپس نظر بدهم  .در غیر این فورت سکوتم بهتر از اشتباهی است که دیگران را
به تردید بیندازد.
با سپاس :عوض هللا فرر کشکوّی

آدینان

باغیشالیان مئهربان دیر

یارادان

تار

او کی اه ورن تؤردمیشدیر

هرنه واردیر یارادان دیر

باشالما
بیزّر اینسانلیگدا سان بیر یارپاغاک ،کی بیر آغاجا باغالنتیّیک واریمیزدیر.یارپاق او گۆننچز گؤیرر و
پوزوّماز کی آغاجا باغلی اوال ،آغاجدان بوداناندا سوفاّماگی دا باشالنیر.
سونیاز چاغی چوخ یارپاق الر گؤرمۆشنگیزکی آغاج دان بودانان دان سورا هر یئلینن اوینایار و تورپاغا
سریلر ،و یوّچوالر باشالرینا آیاق باسارالر.هر اینسان بیر یارپاق و ائل -اوّوسینان ایفاّتی آغاج دیر.
ائل -اوّوسدان بودانان کیمسه هر یئلینن اوینایار و سونیاز یارپاغی تکین آیاق آّتی اوالر.آچیق باخیم دان
باخساک،قاشقایی ّیگدا بیزّر بیر آغاجینگ یارپاق الر یاک.اّه بو دئییم اۆزوندن قاشقایی دا قاّیق تۆرک
دۆنیاسیندان بودانسا  ،یازغیسی یارپاق یازغیسی دیر.
بیز قاشقایی الر باغالنتی ّیگی میز تۆرک دۆنیاسینا ،قاّیق اؤزدش ّیگدن آیر دیلیمیزدیر.بو دیل
اه ورن سل باخیم دان دۆنیادا اۆچ باش دیل ّرینگ بیریسی دیر کی دؤرد اۆز میلیون توپلوم دانیشان وار
دیر.یئدمیش اۆزایللیک(قرن)ادبیات و یازین سابقه سی بو دیلده وار کی گیل گیمیش دن گچه ،اون مینگ
ایککی اۆز اّلی (ّ)01201وحه داش یازیسی اورخون آباجاسیینان تۆرک دیلینده روسیه موزه ّرینده
ساخالنیر .بو باخیمدان دۆنیادا انگ باش دیل دیر .قاشقایی تۆرکجه سی ایگیرمی یئددیم کی قول تۆرک
دیلیندن دیر .بو اوّوس بیزّرینگ بوینوموزدا آغیر-آغیر حق واریدیر .نئیه کی آزیندان بیر قاشقایی آناسی
بیز امزیرمیش و بیر قاشقایی آتاسینینگ کؤّگه سینده بئسلنمیشک.
آاله رحمت ائدسین پورفوسور محمدتقی زهتابی یی .بیرگۆن تهراندا قوّّوغونا ائتیردیم .بویوردو کی :سیز
قاشقایی الر چوخ بؤیۆک میلّتنگیز! بیزّر آزربایجاندا تۆرک دیلینه دانیشیراک سا ،دؤرد – بیر یانیمیز
تۆرک دۆنیاسینا یول واریدیر.آما قاشقایی الر مینگ ایلدن آرتیق دیر کی ،فارس-عرب-بلوچ و
.........اورتاسیندا  ،تۆرک دیلینه دانیشیرالر .بو درین معناّی سؤزه بیرآز فیکر ائدسک ،باشا دۆشرک کی
بو اوزاق گچمیشده،بو دیلی نه اوخودان – نه اؤرگدن و نه ده حیمایت ائدن واریمیش .پس نه دن هله
چیلخادیر و اۆچ میلیون قاشقایی نیگ آنا دیلی سی سؤیلنیر؟
بو دیلینگ اؤزگۆجو و قانونمند ّیگی ،بو اؤزگه دیل ّر آراسیندا اؤزونو ساخالدماگدان گچه ،اؤچ میلیون
قاشقایی یی تسبیح داناسی تکین بیر-بیره دۆزموش و بیرّشدیرمیش دیر.

 0830ایلینده کی قاشقایی دیلینده یازین و ادبیات قورومونو باشالدیک ،اؤز یانیمدا فیکیرّشدیم کی بیر
قوال یازیلی الزیم دیرکی اؤرگنچی ّریمیزه تۆرک ادبیاتینی اؤرگدک .او ایل ّر ده (قاشقایی دیلینده
یازین کؤکل رینه بیر باخیش) یازماگینی باشالدیم .بو موضوعدا هئچ قایناق یوخودو یا دا کی منیم اّیمه
چاتماد  .پس اؤز یانیمدا فیکر ائتدیم :گره ک بیریمیز ایشتیباه ائدک تا قاّیق بیلیجیلریمیز او ایشتیباه
افالحینا قووزاناالر .قاشقایی شعرینده اؤز تجربه ّریمی دایاق ائدیب وکؤکلر یازماگینی باشالدیم.
قاشقایی ادبیاتی اورجینال باخیمدان ایکّی بؤّومه بؤّونور:
-0اسکی یازین (ادبیات کهن) کی دؤرد قاّبده یازیلمیش و هله ده یازیلیر.و بو گۆننچز بو قاّیب الردا
شعرّر کی یازمیشام نظرینگیزه ائتیردرم.
-2یئنگی یازین( ادبیات نو) :قاشقایی دیلینده بو قاّب شعر  0830یازیندان بر باشالدیم و یئنگی قوشما
و آغجاقوشما آدالندیردیم ،کی ّآاله دا ایمید واریمدیر کی جوانالر آراسیندا اؤز یئرینی آچا .بو قاّب شعرده
ایند کی شاعرالریمیز ایچینده  ،ارسالن میرزایی و سورا دا کاوه ایروانی کشکوّّو ده یرّی شعرّر و
اثرّر یاراشدیرمیشالر .قاشقایی دیلینده،آغجا قوشما و یئنگی قوشمادان گچه ،نئچّ ه قاّیب داها شعر گچن
اون ایل ّیگده یارانمیش کی هئجه ّرینه باخیبان آدالندیرمیشام .بو قاّیب ّر کی یئنگی ادبیات اۆستۆنه
ساییلیر ،بو کیتابدا نظرینگیزه ائتیشر.
بو مکتوب قاشقایی ادبیاتینینگ کؤکلرینه باخیبان اول کی مکتوب دور.کامل اوّماک ایچین هله چوخ یول
واریدیر.
اؤز بیلیم ّرینگیزدن منی پا سیز قویمایینگ.
آذر آیی نینگ اون آّتیسی  0831ایلی
عوض هللا فرر کشکوّّو (کوچنده)

یازین کؤکلر
یازین کؤکلرینینگ سؤیلمه سینی باشالیاندان ایلر  ،الزیم دیر کی "تخفّفی"کلمه ّرینگ معناسینی
قاشقایی تۆرکجه سینده بیلک .قاشقایی شعرینینگ اؤرگنمگی ایچین بو کلمه ّر سؤیله یم،و الزیم دیر کی
گاه دان عرب دیلینده ده ،قارشی معناسینی یازام.

آرخاج  :بو کلمه نینگ کؤکۆ آرخا دیر کی قاشقایی قاّیسیندا باشداکی دار و آیاق دار آرخاج آدالنیر .و
بیر آرخاج دا اورتادا وار کی کۆجۆ آرخاجی دیر .آرخاج ،قاّی ریشک ّرینی بیر بیر یانینا دۆزۆیر و
ساخالدیر .کۆجۆ آرخاجی دا کی قاّی نینگ اورتاسیندادیر ،کۆجۆ ریشکلرینی بیر بیره دۆزۆّۆ ساخالدیر.
آرخاج قاشقایی ادبیاتیندا کلمه ّر دیر کی سون سؤزّر بیر بیر تکین دیر ،و هر "بیت" شعرینگ سونوندا
گلیر .عرب دیلینده بو کلمه"قافیه" آدالنمیش دیر.
دۆزۆم :بیر بیت شعر قاشقایی دیلینده بیر دۆزۆم آدالندیرمیشاک.عرب ادبیاتیندا "بیت" آدالنیر
تا دۆزۆم :دۆزۆم قاشقایی شعرینده ایکّی یان وار دیر کی هر بیرینی بیر تا دۆزۆم آدالمیشام.عرب
ادبیاتیندا "مفراع" آدالنیر.
دۆزگۆ:هر دۆزۆم شعرینگ سونوندا ،آرخاج دان سورا بیر کلمه گلیر  ،کی عرب ادبیاتیندا "ردیف"
آدالنیر .قاشقایی ادبیاتیندا،ردیف یئرینه آقا محمدقلی نادر داراشورّو دۆزگۆ کلمه سی نی ایشلدمیش
دیر.
باش دۆزۆم :عرب ادبیاتیندا،بیت مطلع دئییلیر .هر شعر بیر دۆزۆمۆنن باشالنیر ،کی قاشقایی ادبیاتیندا بو
دۆزۆمۆ باش دۆزۆم آدالمیشام.
سون دۆزۆم :عرب ادبیاتیندا ،بیت مقطع دئییلیر .هر شعرینگ سون کی دۆزۆمۆ ،کی شعر او دۆزۆمۆنن
باشا چاتیر ،سون دۆزۆم آدالمیشام.
با دۆزۆم :هر شعرینگ دۆزۆم ّر ایچینده وار سیندان بلّی دۆزۆمۆ با دۆزۆم آدالمیشام.بو دۆزۆم
فارس ادبیاتیندا شاه بیت آدالنمیش دیر.
دایاق آرخاج :قاشقایی شعرینده آرخاج ایشلنمگینه باخیبان،دایاق آرخاج ،بیر آرخاج دیر کی هر شعرینگ
سونونانچاز"تکرار"اوّویر.
یاّخی دایاق :هر شعرینگ باشیندا ایکّی دۆزۆم وار کی دایاق آرخاج بو دۆزۆمارده بیر کرز ایشلنیر.
چون کی دایاق آرخاج بو شعرده بیرجه دیر،شعر یاّخی دایاق آدالمیشام.
بئشلیک :بئش هئجه ّی شعرّر  ،قاشقایی نینگ یئنگی ادبیاتیندا بئشلیک آدالمیشام .بئشلیک قاّبیندا اوّ ل
کی شعر  ،قاشقایی شاعر ارسالن میرزایی یاراشتیرمیش دیر.
اه یسی آساناک :آسانا قاشقایی شعرینده یئ ّد هئجه ّی شعرّره دئییلیر.قاشقایی نینگ یئنگی ادبیاتیندا،
شعرّر کی آساناک دان بیر اه یسی دیر ،یا آّتی هئجه ّی دیر ،اه یسی آساناک آدالندیرمیشام.

دۆزمه گیرایلی :سکّیز هئجه ّی شعرّر کی  ،ایکّی تا دۆزۆم بیر بیره دۆزۆّمۆش و بیر اون آّتی هئجه
ّی شعر یاراشمیش دیر ،دۆزمه گیرایلی آدالمیشام.
اۆزمه گیرایلی :سکّیز هئجه ّی شعرّر کی،هر دۆزۆمۆنگ سونوندا دایاق آرخاج ایشلنممیش دیر .بو
نومرا شعرّرینگ دۆزۆملر  ،آرخاجا باخیبان بیر بیردن اۆزۆّموش دۆر ،کی اۆزمه گیرایلی آدالمیشام.
یاّخی گیرایلیُ :س ّنتی ادبیات دا گیرایلی شعرینینگ دۆزۆم ّر  ،قوشاقوشا دیر .تازاّیک دا گیرایلی الر
دئییلمیش دیر کی آرخاج ایشلنمگینه باخیبان ،یاّخی دیرالر.بو شعرّر یاّخی گیرایلی آدالمیشام .بو
گیرایلی الر عرب ادبیاتینا باخیبان ،غزل تکین دئییلمیش ّر ،کی دایاق ّی یاّخی گیرایلی آدالمیشام .ائله بو
شعرّر عرب شعرینه باخیبان "مثنو "تکین دئییلسه ،دایاق سیز یاّخی گیرایلی آدالنیر.
سچیم :هر تا دۆزۆم شعرده ،هئجه ّر دسته دسته اوّویر کی هر دسته یی بیر سچیم آدالمیشام.سچیم
ّرینگ ایشی شعر ایچریدن قسلندیرمک دیر.
با سچیم :سچیملرینگ هئجه ّر سایقیشی ایکّی دن اه یسی و بئش دن آرتیق اوال بیلمز،هر سچیم کی
هئجه سی سایقیشی اۆچ دن آرتیق با سچیم آدالمیشام.
سچیم  :سچیملرینگ،هئجه سی سایقیشینا باخیبان،هر سچیم کی هئجه سی سایقیشی دؤرد دن اه
سه
یسی اوال ،سه سچیم آدالمیشام.
خوردا سچیم :قاشقایی دیلینده ،یئنگی ادبیات شعرّر سچیملرینگ یئرینی ده ییشمگینن یا دا ،با سچیم
ّر خورداالماگینان اّه گلیر .با سچیملرینگ هر بؤّۆمۆنۆ خوردا سچیم آدالندیرمیشام.
قوشا دایاق :هر شعر قاشقایی ادبیاتیندا ایکّی دۆزۆمۆنن باشالنیر کی دایاق آرخاج هر ایکّی دۆزۆمۆنگ
ده باشیندا ایشلنمیش دیر .چون بو آرخاج ایکّی دیر،بو شعر قوشادایاق آدالمیشام.
اه یسی قوشما :تۆرک ادبیاتیندا هر قوشما اون بیر هئجه ّی دیر .یئنگی ادبیات دا هر شعر کی قوشما
هئجه سیندن بیر او یسی اوال ،اه یسی قوشما آدالمیشام.
آرتی قوشما :تۆرک ادبیاتیندا قوشما اون بیر هئجه ّی دیر .هر شعر کی هئجه سی ،قوشما هئجه سیندن
بیر آرتیق اوال ،آرتی قوشما آدالمیشام.
اۆزمه قوشما :هر اون بیر هئجه ّی شعر ،کی دایاق آرخاج ایشلنممیش اوال ،اۆزمه قوشما آدالمیشام.
قوشاقوشما :هراۆزمه قوشما کی دۆزۆم ّرینده قوشا قوشا بیر آرخاج ایشلنمیش ،قوشاقوشما آدالنمیش دیر.
بو شعرّرده دایاق آرخاج ایشلنممیش دیر.

یاّخی قوشما :قوشماالر کی آرخاجا باخیبان "غزل" یا "مثنو "تکین دئییلمیش اوال ،یاّخی قوشما
آدالندیرمیشام .مثنو سان قوشماالر ،دایاق سیز یاّخی قوشما و غزل سان یاّخی قوشماالر،دایاق ّی
یاّخی قوشما آدالنیر.
بئش تا  :اۆزمه قوشما کی هر بؤّۆک ده بئش تا دۆزۆم بیر مضمونه یازیلمیش ،و بو تا دۆزۆم ّر
اۆچ بیر و ایکّی بیر آرخاجالر بیر بیر تکین دیر،بئش تا آدالمیشام .تۆرک ادبیاتیندا استاد شهریارینگ
حیدرباباسی بئش تا دیر.قاشقایی ادبیاتیندا،گؤروش دینا داغییناد(منفور شاه محمد ) اوزاق یول(ارسالن
میرزایی)و بو مکتوبدا یتیم یال شعرّر ،وار سی بئش تا آدالنیر.
بؤّۆنن دۆزمه گیرایلی :دۆزمه گیرایلی،قاشقایی ادبیاتیندا ،ایکّی نومرا یاراشیر :بؤّۆنن و بؤّۆنمز.
بؤّۆنن دۆزمه گیرایلی ،هر تا دۆزۆمۆ ایکّی یئره بؤّۆنۆیر و بیر دۆزۆم گیرایلی اّه گلیر.
سان ( :آ آیریلیق یان آیریلیق آیریلدیم آیدان آیریلیق)  .بو بیر تا دۆزۆم دۆزمه گیرایلی دیر .ایکّی سکّیز
هئجه یه بؤّۆنسه،بیر دۆزۆم گیرایلی اّه گلیر.
بؤّۆنمز دۆزمه گیرایلی  :بیر نومرا اون آّتی هئجه ّی شعردیر کی ،سچیم ّر بیر جورا دۆزۆّمۆش
کی هئچ یوّونان ایکّی سکّیز هئجه ّی تا دۆزۆمه بؤّمه ّی ده ییل.
سان  ( :نازیم آچ ال ّرینگی بؤیگئجه سن تار یا سار )  .بو بیر اون آّتی هئجه ّی تا دۆزۆمۆ،ایکّی
سکیز هئجه ّی تا دۆزۆمه بؤّمک اوّماز.
اه یسی دیوانی :تۆرک ادبیاتیندا ،اون دؤرد هئجه ّی شعره  ،دیوانی دئییلیر .بو مکتوبدا،هر شعر کی اون
اۆچ هئجه ّی اوال ،اه یسی دیوانی آدالمیشام( .اون دؤرد هئجه دن بیر اه یسی)
ناغارات :تۆرک ادبیاتیندا هر تا دۆزۆم کی شعرینگ سونونانچاز دایاق دیر و تکرار اوّویر ،ناغارات
آدالنمیش دیر .ناغاراتلی شعر،مُمکن دیرگیرایلی یا قوشما اوال.هر ناغارات بیر تا دۆزۆم دۆر .قاشقایی
شعرینده ناغارات بیر دۆزۆم اوّسا ،دؤنمه آدالمیشام ،کی عرب ادبیاتیندا ترجیع دئییلیر.
قارشیلیک :بیر ادبی فنعت دیرکی عرب ادبیاتیندا "تضاد" دئییلیر.

ایند باشداکی سؤیله مه ّر کؤمگینه،یازین کؤکلرینی ،قوال سؤیله یه بیلدک.
آیر دیل ّردن گچه ،فارسی جادا کی ایران خلقینینگ رسمی دیلی سؤیلنیر  ،شعر بئله تعریف اوّویر:

(بیر آرخاجلی موزون کالم کی ایچریدن قسلی اوال شعر سؤیلنیر).بو قورال تۆرک دیلی و ادبیاتیندا دا
ایشلنیر .تۆرک ادبیاتی دا چوخ میللت ّر ادبیاتی تکین هئجه اۆزوندن دایاقالنمیشدیر ،کی هئجه ّر سایغیشی
گره ک هر تا دۆزۆم ده(مفراع)قارشی اوال ،و بو قوراّدان گؤز ایرتمک اوّماز.
سان :خلق ایچینده چاّینان سؤز راز اوّماز(00هجه)
اینتیظارام غم کؤیلۆمدن آز اوّماز (00هجه)
کیم دئمیشدیر بیر گۆّۆنن یاز اوّماز؟(00هجه)
منیم گۆّۆم اگر گلسه یاز اوالر (00هجه)
دۆنیا جنتینن

همطراز اوالر (00هجه)

آرخاجلی معناسی بئله دیر کی :کالم گره ک آرخاج(قافیه) وار اوال تا بیر کالسیک شعر سؤیلنه.
سان :کیمسه یوخدور بیر فیکر ائده بیزّره
بلکه باشداکی الر گله

اۆزّره
سیزّره

نه سؤیله یم ائل غمیندن

من کی اؤزۆم اؤز ایچیمده

قاّمیشام

غونچا وئریب سار سوّماز آّمیشام
باشداکی شعرده آرخاجالرقره یازیلمیشدیر .دۆزگۆ (ردیف) بیر کلمه دیر کی شعر ایچینده ،آرخاجدان سورا
ایشلنیر.
سان :داغالر آ یاغی داغالر*
سیز

بیز ائل داغی داغالر*

خزان چوررودار

**
جاناقدا خال

**

اوالید *

نه دئدیم یار اینجید

ائل ّر اوتراغی داغالر*

**

**
دوداقدا

بال اوالید *

کاش دیلیم الل

*-اوّدوزّوالر کی قره یازیلمیش بو شعرّرده دۆزگۆدۆرّر.

اوالید *

سنتی قاّب ّر تۆرک ادبیاتیندا
بۆتۆن تۆرک ادبیاتی کی قاشقایی تۆرکجه سی ده اونونگ بیر قوّودور،سنتی شعر ّر دؤرد قاّیبا یازیلیر.
بو ادبیاتدا هر شعر اؤز هئجه سینینگ سایغیشی اۆزۆندن آدالنیر.
سان  -0 :یئتد هئجه ّی(آساناک.قاشقایی دیلینده -بایاتی.آذربایجان دیلینده  -ماهنی .تۆرکیه دیلینده)
 -2سککیز هئجه ّی(گیرایلی)
 -8اون بیر هئجه ّی(قوشما)
 -4اون دؤرد هئجه ّی(دیوانی )
 -0اون بئش هئجه ّی(شاه ختایی)

آساناک
بو قاّب شعر کی هر تا دۆزۆمۆ(مفراع) یئ ّد هئجه دیر ،قاشقایی دیلینده آساناک – آذربایجان دیلینده
بایاتی و تۆرکیه ده ماهنی آدالنیر.
بیر آساناک قاشقایی تۆرکجه سینده  :داغالر آ یاغی داغالر(-3هئجه)
سیز خزان چورودار()3

ائل ّر اوتراغی داغالر()3
بیز ائل داغی داغالر() 3
(کوچنده)

بیر بایاتی آذربایجان دیلینده :

جاناقدا خال اوالید (3هئجه)

دوداقدا بال اوالید ()3

نه دئدیم یار اینجید ()3

کاش دیلیم الل اوالید ()3

بیر ماهنی تۆرکیه دیلینده :گؤکته ییلدیز اّّی دیر()3
سه ویلجک گؤزّین ()3

اّلی سی ده بلّی دیر()3
گۆّۆشۆندن بلّی دیر()3

بو شعرّر بۆتۆن یئ ّد هئجه ّی دیر،کی تۆرک دیلینینگ هر قوّوندا بیر جور آدالنیر،آما بیر قاّیب دیر.
شاید تۆرک ادبیاتیندا واریدان قدیمی تر شعر ائله بو قاّب اوال .آّپ ارتونگا (افراسیاب)مرثیه سی بو قاّبه
دئییلمیشدیر .آّپ ارتونگا توران خلقی نینگ بیر باش پهلوانالریندان دیر.یئ ّد قرن میالد دان قاباق،ساغ

قایی الرینان چاغداش یاشاییرمیش .نئچّ ه دۆزۆم آّپ ارتونگا(افراسیاب)مرثیه سیندن:
ادبیاتی .دکتر جواد هیئت)
آّپ ارتونگا

آّپ ارتونقا اؤّد می
اؤدسۆز آرون قاّد می
اؤدّک اؤجون آّد می
ایمد یورک یئرتیلیر
بگلر آتین آرقوروب
قادقی آنی تورقوروب
منگز یوز سارقوروب
کورکوم آنقار تورتوّور

(قاشقایی دیلینده)

آّپ ارتونگا اؤّدۆ
پئس دۆنیا قاّد
فلک اؤجۆن(عاقبت) آّد
ایند اۆره ک چاتالیار
به

ّر آتی یورموش

غم و قایغی اونالرینگ دوورونو آّمیش
یاناقالر ساراّمیش دیر
ائله سان زعرران سۆرتۆّمۆش

(آذربایجان شراهی خلق

دده قورقود شعرّرینده ده بو قاّب ایشلنمیشدیر.ده ده قورقود کیتابی اون بئش قرن میالد دان گچه یازیلمیش
دیر .بو کیتاب اوغوزالر دیلینه یازیلمیش کی قاشقایی الر دا اوغوزالرینگ بیر قوّوندان دیر .ایکّی دۆزۆم
ده ده قورقود دان:
یاخچی ّیگا یاخچی ّیک

هر کیشی نینگ ایشی دیر

یامانلیگا یاخچی ّیک

ار کیشی نینگ ایشی دیر (دده قورقود)

آساناک دا  ،دؤرد تا دۆزۆم وار کی اۆچۆمکۆ تا دۆزۆمۆنگ آرخاجی(قافیه) شاعر اختیاریندا دیر.

ایچر قسّ (سچیم)
هر اون بیر هئجه ّی تومجا(جمله) کی آرخاجلی اوال شعر ساییلماز ،مگر کی ایچر قسّ وار اوال.
هئجه -آرخاج و دۆزگۆدن گچه ،بیرجمله موسیقی اینن ده اویغون اوالسی تا شعر سؤیلنه .بیر آرخاجلی
جمله سچیمینن قسلنیر.قاشقایی ادبیاتیندا هئجه ّر بؤّۆنمگی سچیم سؤیلنیر.
کالسیک ادبیاتیمیزدا،قوشماالر(اونبیر هئجه ّی) ایکی نومرا سچیمینن دئییلمیشدیر کی شعر
قسلندیریر(.سنتی شعرّرده سچیملر سایقیشی ایکّی دن آز و بئش دن چوخ اوال بیلمز)،سچیملر کی سایقیشی
ایکّی و اۆچ اوال سه سچیم و سچیم ّر کی سایقیشی دؤرد و بئش اوال با سچیم آدالمیشام .یئنگی ادبیات
دا ،کی مبناسی سچیملر یئرینی ده ییشمگینن قویوّموش،گاهدان بیر با سچیم خورداالنیر کی بو نومرا
سچیملر خوردا سچیم آدالمیشام.
سان  :دردینگی( )8گؤینۆمه( )8قو مأوا ساال( . )0بو بیر تا دۆزۆم قوشمادیر کی سچیمی(-8
 )0 -8دیر .بو تا دۆزۆمۆنگ با سچیمیندن(بئش دن) بیر هئجه گؤتۆرسک ،یئرینده قاالن با
سچیمینگ سایقیشی دؤرد اوّویر .بو خوردا سچیمی گتیرسک سه سچیملرینگ اورتاسی یا باشینا  ،بیر
تا دۆزۆم قوشما یاریشیر کی ایچر قسّی آیریقسی دیر ،و بو فورما چیخیر:
دردینگی( )8قو ( )0گؤینۆمه( )8مأوا ساال()4
عومرومو قو

دردینگینن باش اوال

ناز باخیشینگ جانیما غووغا ساال

جانیما یئر "سوره

طاها" ساال

بو قوشمایی ،آرخاج ایشلنمگینه باخیبان دایاقلی یاّخی قوشما آدالندیرمیشام ،کی اؤز یئرینده سؤیلنر.
ایند  ،بو دۆزۆملرینگ سچیملرینه سینگه باخساک ،س ّنتی قوشماالرینگ آیریقسی ّیگی بلّی دیر.
ظوّمونان()8دستگاهی()8قوران بی خبر()0

ییغیلر()8بو دستگاه()8ناتامام بیر گون()0

(میرزا مأذون
یا دا:

سلیماندان()4نوحدان قاالن()4دۆنیادیر()8

حیدربابا()4دۆنیا یاالن()4دۆنیادیر()8

( استاد شهریار)
بیر آز سینگّه باخساک بیلرک کی  ،سچیم بیر جمله یه آغیرّیق وئریر.
ایند بیر آز د ّقتینن سچیملر یئرینی ده ییشسک آیریقسی ق ّسینن قوشماالر یارانار.
سان :اوخاریدا استاد شهریار حیدرباباسیندان بیر دۆزۆم سچیملندیرمیشک ،کی سچیمی
()8-4-4اوّموشدور*.
(بیرجه دۆزۆمدن گچه،استاد شهریارینگ حیدرباباسی سچیمی بۆتۆن دؤرد -دؤرد-اوچ دۆر.یاّینگیز بوبیر دۆزۆم (دؤرد
– اۆچ – دؤرد) اوّموشدور :شاه عباسینگ دوربینی یادش به خیر خوشکنابینگ خوش گۆنۆ یادش به خیر )

ایند بو بیر دۆزۆم قوشمایا باخینگ:
سیر سؤزۆم()8نامحرمه( )4بیلدیرمه یینگ()4

دوسالرا()8دۆشمنلر ()4گۆّدۆرمه یینگ(*)4
(کوچنده)

*-بو بیر دۆزۆمۆ سنتی سچیمینن یازساک بئله چیخیر :نامحرمه بیلدیرمه یینگ سئر سؤزۆم

حیدربابا سچیمی (دؤرد-دؤرد-اۆچ) اید  ،آما بو
اوخویاندا ق ّسینینگ آیریقسیلیگی بلّی دیر.

دۆشمنلر گوّدورمه یینگ دوسالرا

دۆزۆمده سچیم (اۆچ-دؤرد-دؤرد) اوّموش دور.

هر شعرینگ ایچر ق ّسی سچیمینن دیر کی شعر موسیقی اینن اویغونالشدیریر .دؤرد قاّب سنتی
شعرّریمیزده ،هر قاّب آیریقسی سچیم واریدیر کی هئجه دن گچه باعث اوّویر او قاّب ،موسیقی ده آیر
ق ّسینن اوخونا .الزیم دیر دئییله کی ،شعرینگ متنینده هر سچیم بیر بۆتۆن کلمه ده ییل دیر .شعر اوخویان
دا ،اورتادا هر قیسمت دن سورا بیر آن دوک وار کی سچیملر بیر بیر دن آییریر.

آرخاج (قافیه)
تۆرک ادبیاتیندا ،او کلمه ّر کی کؤکۆنۆنگ (ریشه)سونکی سؤزّر بیر اوال آرخاج ایشلنه بیلر .بو دئییمدن
اک ّر(پسوند) آرخاج توتوال بیلمز،مگر کی کؤکلر بیر بیرینن آرخاج اوالالر.

سان:ائل داش – دیل داش – یول داش -و ......بو کلمه ّرده،کؤک (ائل – یول – دیل –
و)...آرخاجدیرالر.بو دئییمه باخیبان ،سئرداش  -یوّداش – آداش و ....آرخاج اوال بیلمزّر .چون کی کؤک
ّر کی سئر – یول – آد و ...اوالالر بیربیره آرخاج ده ییل ّر.ائله بو سؤزّر اۆزۆندن بو کلمه ّرینگ
هئچ بیر آرخاج اوال بیلمز (:ائدمه – گلمه – دئمه – گچمه و)....بیر آزجا سینگّه باخساک بیلرک کی بو
کلمه ّرده (ائد – گل – دئ – گچ و )...کی کؤک یا امردیرّر آرخاج اوال بیلمزّر .آما (جامد – مشتق –
مرکب و )...کلمه ّر کی سون سؤزّر بیر اوال آرخاج اوال بیلرّر.بوردا الزیم دیر دئییله کی،سؤزّر کی
مخرج ّر بیر بیره یاخین دیر و جمله ده بیر بیرینن ده یشیلیرّر،بئلنه آرخاج توتا بیله رک .سان(:قاف
اینان غئین) اوشاق کلمه سینده .اوشاق کلمه سی تک یازیالندا ،ائله اوشاق یازیلیر ،آما سونوندا بیر سسلی
سؤز گلسه " ،قاف غئینه" تبدیل اوّویر.اوشاق کلمه سی "یا نسبت" توتاندا ،اوّویر اوشاغی  ،وباغ کلمه
سی کی سونوغئین دیر ،اوشاغ اینان آرخاج اوال بیلر.
سان (:یوّداش – آش – قوماش – ساواش و)......
بو قورال خلق ماهنی الریندا گاهدان ایشلنمیر.
بو آساناک دا بو قورال ایشلنممیش:
داغالر آ داشلی داغالر
آیاغینگدان ائل کؤچدو

نئچچه مینگ یاشلی داغالر
آت ناّی

دوشدو داغالر

(پروانه بهرامی جعرربه

ّی)

بو آساناک دا (داشلی – یاشلی و دۆشدۆ) آرخاج توتوّموشدور.گؤرۆرک کی( دۆشدۆ) قاّیق آرخاجالردان
آیریقسی دیر .داغالر کلمه سی تا دۆزۆملرینگ سونوندا دۆزگۆ(ردیف)آدالنیر.
بیر اینچه سسلی کلمه اینن بیر قاّین سسلی یی آرخاج توتساک ،الزیم دیر کی سونوندا دۆزگۆ ایشلدک.
سان  :قره قاج نازینان یئریشن یئرده

قارّی داغ چؤّونن باریشان یئرده

بو دۆزۆم ده یئریشن اینن باریشان آرخاج توتوّموش دور .دۆزۆمۆنگ سونوندا (یئرده )کلمه سی
دۆزگۆ دۆر،کی آرخاجالرینگ اینچه -قاّین ّیگی دۆزگۆ باشیندا چوخ بلّی ده ییل دیر.

سنتی شعر قاّیبالر قاشقایی ادبیاتیندا

گچن فرحه ّرده دئدیک کی تۆرک دیلینده آسکی زامانالردان تا بؤگۆننچز دؤرد قاّب ده شعر
یازیلیرمیش ،کی قاّیق تۆرک دیل ّر تکین قاشقایی دیلینده ده شعرّر بئله آدالنیر:
 -8قوشما(اونبیر هئجه ّی)
 -2گیرایلی(سکیز هئجه ّی)
 -0آساناک(یئتد هئجه ّی)
 -0شاه ختایی(اون بئش هئجه ّی)
 -4دیوانی (اون دؤرد هئجه ّی)
بو قاّب ّرینگ هر بیرینی اؤز یئرینده سؤیله ییب و سونوندا اؤز شعرّریمی آیر – آیر سؤیله مه
ّره اویغون یازارام تا هم قاشقایی ادبیاتی نینگ کؤکلرینی آنگالشدیرام و هم ده شعرّریمی سیزینگ
قوّوغونگوزا ارائه وئرمیش اوالم.

آساناک
بو قاّب شعر قاشقایی تۆرکجه سینده  ،یئ ّد هئجه ّی شعرّره دئییرّر کی دؤرد تا دۆزۆمده یازیلیر.بو
دؤرد تا دۆزۆم کی ایکّی دۆزۆم دۆر،هئجه ّر سایغیشی بیربیر اۆستۆنه ایگیرمی سکّیز اوالسی دیر.
اۆچۆمکۆ تا دۆزۆمده آرخاج ایشلتدیگی شاعرینگ اؤز اختیارینا دیر.
سان :بو یول

تبریزه

گئدر

خودام بیر یول وئر بیزه*

قناتی

ریزه

ریزه

بیز گئدک ائلکه میزه

بو آساناک دا (خودام بیر یول وئر بیزه)تا دۆزۆمۆنده ،کی اۆچۆمکۆ تا دۆزۆمدۆر،آرخاج ایشلنمیشدیر.
چوخ آساناکالردا بو آرخاج ایشلنمیر و شعرینگ فنعتینه ده هئچ ّطمه ده یمیر.
سان  :تئل ّرینگ خرمن خرمن
گل

عاّمی

باغیشال*

بو آساناگینگ آرخاجالر
آرخاج ایشلنممیشدیر .

عاّم

اسیر نه بیر من

تا بیر قاالم

اسیر من

،خرمن -بیرمن و اسیرمن دیر .اۆچۆمکۆ تا

دۆزۆمده (گل عاّمی باغیشال)

سچیم آساناک قاّبینده (دؤرد – اۆچ یااۆچ – ایکی – ایکی یااۆچ – دؤرد یاایکی – ایکی  -اۆچ)
ایشلنمیشدیر .گاهدان بو سچیملرینگ یئرینی ده ییشمگینن آیریقسی ق ّسلی آساناک اّه گلیر.
سان :ایکی – ایکی – اۆچ شچیمینینگ یئرینی ده ییشنده  ،مثأل ایکی – اۆچ – ایکی ......اوالندا
بیر یئ ّد هئجه ّی شعر بو سچیمینن اّه گلیر:
قوربان سنه من ّئیلیم

گؤل ّر ده سونا گؤردۆم

باغالر دا قیزیل گۆل ّر

داغالر

دا فرا گؤردۆم

بو آساناگینگ سچیمی ()2-8-2دیر .اوخویاندا آیریقسی ّیگی قاّیق آساناکالردان بلّی دیر.
قاشقایی موسیقی سینده ،هر قسّ بیر سچیمینن اویغونلوک واریدیر .بیر -نئچّ ه قسّ ّر دن ،کی آساناک اینان
ایرالنیر ،و بوسچیملرینن اویوشماگی بئله دیر :
آراز قسّی :بو قسّینگ سچیمی " دؤرد – اۆچ" دیر ،کی اؤزۆنۆنگ اؤزدش "تفنیف"وار دیر،کیفمد بهرنگی شعرّریندن دیر.بو قسّی سچیمینن اویوشدورماک،بئله دیر) 2 -0 -2 -2 ( :
سان :آراز آراز

جان آراز

سوّطان آراز خان آراز

آراز سندن کیم گچد

اوّدونگ دوّو قان آراز

آراز گلیر قیقاجی

گتیریر جوفتا باجی

منینن سنه پا دیر

هر بیر گۆل آغاجی

ساواالن دا بوز باغالر اووراسی یارپوز باغالر
گۆن اوگۆن اوالر فمد

ائل ّر سنه سؤز باغالر

 دۆگۆ دؤیمک هایناسی :بو قسّینگ سچیمی "ایکّی – ایکّی – اۆچ " دیر.بیر دؤنمه (ترجیع) وار دیر کیآّتی هئجه ّی دیر.
سان :هاینا هلی ها نا هاینا هاینا ها نا  .دؤنمه دن گچه وار آساناک الر کی سچیمی (ایکّی -ایکّی
– اۆچ) دیر بو قسّینن اویغون تر دیر.اّبته بو هاینایی قاّیق سچیم ّرینن ده ایرالماک اوالر .
سچیمینن اویوشماگی بئله دیر :

()2 -0 -2 -2

 کرکیت هایناسی:آساناک الر کی بو هاینا دا ایشه گئدیر ،سچیمینه باخیبان دۆگۆ دؤیمک تکین دیر.یاّینگیز فرقی بو دور کی بو قسّ دۆگۆدؤیمک هایناسیندان ریتمیک تر اوخونویر.
سان  :هاینا هایناّی قیزّر
هاینا دئدیم گلد ّر

جیبی آیناّی قیزّر
بورا مسکن ساّد الر

بو دۆزۆم ّر کرکیت هایناسینینگ دؤنمه سی دیر.ایرچی دن سورا "گروه" بئلنه بو دۆزۆم ّر
ائدیرّر.

تکرار

هومّه هلی  :بو قسّینگ ده شعرّر سچیمی ائله هایناالر تکین "ایکّی – ایکّی – اۆچ " دۆر .بوهاینا هاینا هاینا
قسّینگ دؤنمه سی آّتی هئجه ّی دیر  .سان :هومّه هلی هاینا
 دؤنه دؤنه قسّی :بو ق ّسه" اۆچ – ایکّی – ایکّی " سچیم واردان اویغون تر دیر ،کی بیر دؤنمه ده واریدیر.
سان  :داغالرینگ باشینا باخ

دیبی نینگ داشینا باخ

من سه ودیگیم گؤزّینگ

گؤزۆنه قاشینا باخ

دؤنمه سی :یار یاریم دؤنه دؤنه

دؤن قادانگ آالم گئنه

اویان ائل قسّی  :بو قسّی وار سچیم ّرینن اوخوماک اوالر  .بیر دؤنمه وار دیر کی آّتی هئجه ّی دیر .سان  :اویان ائلیم اویان سۆنمز بئلیم اویان

آساناک الر
بوالنیر

گؤیده دورنا دوالنیر

قاناتالر

تا بیر آنا یئرده وار

محبّت اوتو یانیر

یاغیش گلیر قار گلیر

دۆنیا بیزه دار گلیر

غم یئمه قیشدن سورا

هئیوا گلیر نار گلیر

داغالر آ یاغی داغالر

ائل ّر اوتراغی داغالر

سیز خزان چورودار

بیز ائل داغی داغالر

دایان باخ دیزه داغالر

دایاق اول بیزه داغالر

قاشقایی دان بیر سالم

تبریزه داغالر

آپار

داغالر آ اۆجه داغالر
آناالر

بئسلدن گۆل

گۆنۆم دۆر گئجه داغالر
گئتد

تاراجا داغالر

داغالر آ سار داغالر

ائل یادیگار

داغالر

بو گۆنلر کی بیزده وار

ائرّ یدمز قار

داغالر

بیزه بیر آتلی گلد

سؤزّر

گؤّگه سی شئر باشیندا

الچین قانات ّی گلد

آتلی

تلسد

گئ ّد

قار تکی سئل یارا ّد

سندن ایشار

دادّی گلد

باغریمی کسد

گئ ّد

یئل تکین اسد گئ ّد

قاشینان

تا من قاچام باشینان

قو منیم عومروم گچه

یانیقلی

یوّداشینان

سس قوشارام سسلره

غووغا

دۆشر بسلره

گل تا یوّداش اؤرگدک

تاریخی

ناکسلره

ّ
داال

گتیر

داغالرا

کؤّگه ساالک باغالرا

گل تا یوّداش اؤرگدک

تاریخی

بیر سؤزۆم وار سیزّره

ال وئرینگ دنگیزّره

هر که بیله

تاریخی

ناز قوشا گؤ

دار اواماز

گل من آالم دردینگی

گل کی یئرینگ خاّی دیر
بو سووداّی

آیاق سیز

باشیمی

اوشاقالرا

گۆل سپه ّر بیزّره

اوت اۆستۆنده قار اوّماز
طبیب کی بیمار اوّماز

من جانیم
تئلینگدن

آّماّی دیر
آسماّی دیر

قاچا بیلمم

دامینگدان اۆچه بیلمم

دنگیزه ختم اوالر یول

گچه بیلمم

سنی تار

یارادمیش

اوّ ل سنه

باخمیش دیر

گؤیده
سنینگ

گؤزۆنگدن

تئلینگ سار

یارادمیش

سورا قار

یارادمیش

فرشته

یئرده

یار

یارادمیش

آیریلیغینگدان

جانیم

یار

یارادمیش

گؤزل

بو آساناگینگ سچیمی ( )2-8-2دیر و قاشقایی نینگ سنتی آساناگالریندان آیریقسی دیر

سونا گؤردۆم

قوربان سنه من ّئیلیم

گؤل ّرده سونا گؤردۆم

باغالردا قیزیل گۆل ّر

داغالردا فرا گؤردۆم

یئل ّر کی اسر داغدان

گاه سوّدان و گاه ساغدان

اّوان بویانان باغدان

متنینده خودا گؤردۆم

گؤنگۆل آچیلیب مئیدان

ّئیلیم تئل ائدیب افشان

چیخمیش قاباغا جئیران

گؤیلۆم دیوانا گؤردۆم

قاشالر

کمان دیلبر

افسیلسه قوپار محشر

باغالردا گؤیرچین ّر

ساّمیشد یووا گؤردۆم

گل نووچا باهاریم گل

گل گل گۆل عوذاریم گل

گل فبر قراریم گل

هیجرینگده جرا گؤردۆم

بوّبول کی چیار گۆّده

خوش نغمه سی وار دیلده

قاّمیشد

خزان چؤّده

یانیقلی نوا

قاّمیشد

باهار چاغدا

بیر ّئیلی وش اوتراقدا

ترالن باالسی داغدا

قانا گؤردۆم

افسیلد

قیباخالند

باتمیشد
گؤ

گؤزّر

گؤردۆم

تووالند

سان قیشده دماوند

یاز چاغی دینا گؤردۆم

گؤردۆم بزّی یار

گاه گیلگز و گاه سار

خنجر تکی قاشالر

باتمیشد

چکدیم قاباغا جانی

اوخالرینینگ اووقانی

آتمیشد

او موژگانی

داغدان بوغوالن سئل ّر

جانا گؤردۆم

باغریم نیشانا گؤردۆم
هوش وئر کی بوسار یول الر

حق سؤزۆ دئین دیل ّر

باشالرا

بال

گؤردۆم

ها چک شاعر - -گومنام

ظاّیمالرا

وئر

پئیغام

آخیر دوالنار آغشام
دۆنیایی فنا گؤردۆم

بو آساناگینگ سچیمی ( )8-4دور .بئله شعرّره کی قاشقایی نینگ یئنگی ادبیاتیندا باب اوّموش( دایاقلی آساناک) یا (دۆزمه آساناک) دئییلیر.

بیر قریب گۆل
چؤل ّریمه اکمیشم
قاشقایی دا قویموشام

بیر قریب گۆل بوناسی
یئنگی قوشما

بناشی

اتیم تؤکمۆشم

بیلمنگ نه ّر چکمیشم

یار

تا بیرجه بچ اکمیشم

قیش یازا تووالناسی

تا افسیله بو باغیم

گۆّۆمسنه

دوداغیم

گره ک منیم چیراغیم

قرنگی ده

یاناسی

ایلرکی گۆن تا دۆنن

بیر تاریخا باخگینن

بو ائلده بیر اؤرگنن

اۆز کرز ّآالناسی

قارا بوّوت ائتیرد

آ و گۆنۆ باتیرد

جومّو جوجوق گتیرد

قونشوموز آرواناسی*

*-قاشقایی الر باورینده آروانا جومّو جوجوق گتیرنده آخیرزامان قوپاسی!

آتام!
آتاسی وار اوّماز

آتامی سه

سؤیله ین

به

آرّ یقالشان

ّ
قوزوالر

چوبانی

اوّماز

ماهمار

هر کسه من باش اه یمم

قیزیل کی داش سانیلماز

تۆرکه دئمیش،ناپلئون

یئنیلمر

من

آّتا

ا ّتگیندن

قاف داغی نینگ دؤشۆنده
من

آتیال

اؤّر
قانیمدا

آمّا
وار

نیشانیم

یوردوم -یووام -مکانیم

اوغلویام

سوّطان سلیمان اوغلوم

بیر یانیم آّپ ارسالن

دۆنیادا قاّخان اوغلوم

هر قسّه اوینامازتۆرک

قان دنگیزینده ایزمیش

چین دیوارین قورانالر

مندن قوالغی قیزمیش

دووشانچیلینگ کؤّگه سی

ابد

قاشقایی یام تا جان وار

حواسیم

منیم

باشیمدا
ائلداشیمدا

گیرایلی

تۆرک ادبیاتیندا سکّیز هئجه ّی شعرّر ،گیرایلی آدالنیر.گیرایلی کلمه سی گرایی طایراسی نینگ آدیندان
توتوّموشدور.گراییّ+ی=گرایلی،کی گچمیش زامانالردان بؤگۆننچز دیل ّرده دئییلمیش و گیرایلی حاّتینه
دؤنمۆشدۆر.گرایی الر همی تۆرک ادبیات و موسیقی سینه و همی ده فارس موسیقی سینه خیدمت ائیله
میشلر.فارس موسیقی سینده بیر گیرایلی آدّی قسّ وار کی سکّیز هئجه ّی شعرینن اوخونویر .بو قاّب شعر
قاشقایی موسیقی سی و فوّکلوروندا چوخ ایشلنیر .آناالر الالسی بۆتۆن گیرایلی وزنینه دئییلمیش.
الال یاتا
الال

شئر باالغی

دئرم

الیالسینا

الال دئرم باالم

یاتا

دۆشده گؤره گؤ قورشاغی*
آش

قویارام

بؤیۆک اوال

پایالسینا
تۆفنگ آتا

* -گؤ قورشاغی=رنگین کمان-قوس قزح

و مینگ بئله شعرّر کی قاشقایی آناالر نینگ سرین طبع ّریندن جوشموشدور ،اوشاقالرینا محبت ،ائلی
چوخ سه ومک و ائل کوّتورونو بیلمک و بیلدیرمک اؤرگدیر.
ایکّی قسّ قاشقایی موسیقی سینده وار کی گیرایلی و باش گیرایلی آدالنمیش دیر.بو قسّلر اۆستۆنه ده سکّیز
گره ک قوشا – قوشا اوالالر .دۆزۆملرینگ
هئجه ّی شعر اوخونویر .گیرایلی نینگ دۆزۆملر
سایغیشی مطلب ینگ قیسا -اوزاقلیگینا باغلی  ،ایکّی دن تا ایگیرمی و گاه او ّتوزانچاز یازیلمیش
دیر.گیرایلی دا ،گاه ایکّی باشداکی ذۆزۆمدن گچه ،بیر آرخاج تا سونانچاز ایشلنیر کی قاشقایی ادبیاتیندا بو
آرخاجی (دایاق آرخاج) آدالمیشام .قاشقایی موسیقی سینده بو قسّلر گیرایلی شعر اینن اوخونویر .

قسّ ّرینن سچیملر
موسیقی ده هر شعرینگ سچیمی بیر قسّ اینن اویوشویر .بیر سچیم هر قسّده ایچریدن ده یشیلیر .سچیم
ّرینگ ایچریدن خورداالنماگی ،قسّلرینگ آیریقسی ّیگی نی گؤرسدیر .بو بؤّۆم  ،بیر – نئچّ ه قسّینن شعر
سچیمینینگ اویغونلوگو گؤرسنیر.
 باش گیرایلی:هر گیرایلی کی سچیمی (دؤرد – دؤرد ) اوال ،باش گیرایلی قسّینه اویغوندور.بوسچیم باش گیرایلی یا اویوشماک ایچین بو فورما چیخیر:
باشالما )2-2 -4 ( :
ائنمه )2 -2-4( :
سان  :هر نه گزدیم سوّدان ساغا

اوغرامادیم

گۆل ّۆ

باغا

خنجر تکین قاش یاد اوّسون
بو حاّیمدا جان آّماغا
گیرایلی :بو قسّینن،بیر گیرایلی(سکّیز هئجه ّی) کی سچیمی (دؤرد -دؤرد) اوالاویوشویر.گیرایلی شعر  ،گیرایلی قسّی اینن ایرالناندا ،سچیمی بو فورما چیخیر:
باشالما )2 -2 -4( :
ائنمه )2 -2 -4 ( :
 فمفام :هر گیرایلی کی سچیمی ( ایکّی – ایکّی  -دؤرد)یا (دؤرد – دؤرد) اوال ،بو قسّینناویغون دور .بو سچیم ،فمفام ِقسّینه اویوشماک ایچین بو فورما چیخیر :
باشالما)4 -2 -2( :
ائنمه ) 2 -2 -4( :
سان :فلک مئیلی دؤندۆ بیزدن آیر دۆشدۆک اؤّکه میزدن
سئیالب تکین یاش یاد اوّسون
بؤگۆن سۆزمک ایچین گؤزدن
– محمود و نیگار :بو قسّینگ اؤزدش "تفنیف" وار دیر،کی سچیمی (دؤرد – دؤرد )دۆر.
قسّ اینن اویوشاندا  ،بو سچیم هئچ بیر -بیره ده یمیر.
تۆت چیخمز اوندان اوخار
سان  :اه وّرینده وار بوخار
گؤرۆندۆ ماحمود گؤرۆندۆ
شاّبندینگ دن باخ اوخار
 ائلخانی"افشار " :بو قسّینگ ده اؤزۆنده "تفنیف"واردیر .ائلخانی قسّینینگ اؤز سچیمی(اۆچ – اۆچ – ایکّی)دیر ،آما تفنیری بو سچیمه اویغون ده ییل دیر.بو سچیم قسّ اینن اویوشماک
ایچین بو فورما چیخیر :
باشالما و ائنمه ) 2- 0 -2 - 8(:
ائلخانی تفنیری :غریبم
ائرّ یدر

افشار ائلینده
ائیله سم
بیان

چکمز ارّ ابه دردیمی
اۆجه داغالرا دردیمی

مشهد زوّ ار قایتارینگ
گئدینگ یاّوارینگ یاخارینگ
او نازّی یارا دردیمی
بیر یاز یازدام آپارینگ
 حیدر باشالماسی:بو قسّه ،ارسالن میرزایی بیر تفنیف یاراشتیرد ،کی باشالماسی آرتیگیرایلی(دوقّوز هئجه ّی) و دؤنمه سی گیرایلی دیر .بو قسّینگ اویوشماگی ،ارسالن میرزایی
شعرینینگ سچیمی اینن بئله دیر:
باشالما ) 4- 4 -0(:
ائنمه )0 -0 -0 -8 -4 -0 * 8 -4 -0(:
چؤل سنه قوربان جئیران جئیران
سان :من سنه قوربان جئیران جئیران
گل منه قوشول چاغیر ائل ،ائل  ،ائل ،ائل
ائل سنه قوربان جئیرانیم
 یار گل آ گل-بوقسّینگ سچیمی (دؤرد – دؤرد )دیر .هر گیرایلی شعر کی سچیمی (دؤرد –دؤرد) اوال بو قسّه اویغون دور.بو قسّ اینن سچیم اویوشماگی بئله دیر :
باشالما)0 - 2 -0 -2 -2 -2 -2( :

ائنمه(دؤنمه سچیمی))0 -2 -0 -2 -2 -0 * 2- 2 -0 -2 -2 -0( :
ایروان دا بیر قویو وار یار گل آ گل
سان :
شکر دن شیرین سویو وار یار گل آ گل
بو قسده "یار گل آ گل"دؤنمه دیر .
بیرشیرین زبانیم گل آ گل" دیر .
سون دؤنمه سی ده "یار مهربانیم گل آ گل آ
 اووچو گؤزّه:بو قسّینگ اؤزۆندن "تفنیف" وار دیر .هر گیرایلی شعر کی سچیمی (دؤرد –ایکّی  -ایکّی) اوال ،بو قسّینن اویغون دور .سچیمینن قسّینگ اویوشماگی ،فورمو بئله دیر :
باشالما  )2 -2 -4( :دؤنمه)2 -0 - 2 -2 -2 -2 ( :
اووچو گؤزّه تفنیری :جانیم اووچو گؤزۆم اووچو
باغینگا گیرد

تاالنچی

اووچو گؤزّه مارال گچد

گؤر نه گؤزل گیرد باغا
بئلینده

قیزیل

اووچو گؤزّه مارال گچد

گل سن آ !

سوّدان ووردو چیخد ساغا
اووچو گؤزّه مارال گچد

دامیغا

 آناالر الالسی  :الال شعر  ،واریسی گیرایلی دیر .بو شعرّر خلق ماهنی ّریندن دیر،کی دیرّیکسیستمینه باخیبان یارانمیش دیر .قاشقایی فرهنگینده الال ،آناالرینگ دیر .هر آنا ،ائل فرهنگینه باخیبان ،بو
گیرایلی الر یارادمیش دیر .بو شعرّرینگ بیر اؤزدش شاعر یوخودور.
بؤیۆک اوال تۆفنگ آتا

سان  :الال دئیرم باالم یاتا
الال دئیرم الالنگ گله
الال یاتا شئر باالغی

ایراق یئردن دایینگ گله
دۆشده گؤره گؤ

قورشاغی*(رنگین کمان)

 گئدن آتلی :هر گیرایلی کی سچیمی(دؤرد – دؤرد)اوال،بو قسّینن اوخونویر .چوخانچاز آشیقالرکمانچه اینن بو قسّی اوخویرالرمیش .بیر دؤنمه وار دیر کی هر ایردن سورا "تکرار"اوّویر.
سچیمینن قسّ اویوشماگی بئله دیر )2 -2 -2 -2 (:
سان  :گئدن آتلی قوچونگ قاّد
ّ
ساالنیبان گئدن

دیلبر

مینگ تۆمن ّیک ماچینگ قاّد (دؤنمه)
ماّیم

یوخدور

آالم سنی

 ماراال باخ  :ماراال باخ شعر گیرایلی و دؤنمه سی آساناک دیر .سچیمی (دؤرد – ایکّی – ایکّی) دیر،کی قسّینن اویغون اوالندا بو فورما چیخیر )-2 -2 -2 -2( :
سان  :ایروان دان بر

ماراال باخ باخ باخ (دؤنمه)

بر

ابدال اوّدوم دؤیدۆم در

ماراال باخ باخ باخ (دؤنمه)

سه ودیم آالگؤز دیلبر

ماراال باخ باخ باخ (دؤنمه)

 وطن  :بو قسّینگ ایالماگیندا ناغاراتلی گیرایلی ایشلنیر  ،کی سچیمی باشالمادا (دؤرد – ایکّی –ایکّی) دیر .سون تا دۆزۆمده سچیم ده یشیلیر و (اۆچ – ایکّی – اۆچ) اوّویر .
سچیمینن قسّ اویوشماگی  :باشالما ) 2 -2 -8 -0( :ائنمه)2 -0 -2 -8( :
سان :

نه باجیم وار نه ده
وطن سنه

آنام

سرگردانام

گؤزدن گئدر قانلی جا یاش
وطن اول قریبه یوّداش

آّیشام
وطن

اوتوندان
گل

بئله

یانام
گئد ّیم

نه قووموم وار نه ده قارداش
وطن

گل

بئله

گئدّیم

– نمچی نمچی  :بو قسّینگ تفنیری گیرایلی -قوشما دیر .گیرایلی سینینگ سچیمی (دؤرد – دؤرد)دیر
،آما سون کی سچیمینینگ دؤردّۆگۆ (بیر – اۆچ) اوخونویر.قوشماسی سچیمی ده (دؤرد – دؤرد – اۆچ)
دۆر ،کی قسّینن اویوشاندا بو فورما چیخیر  :باشالما)8 -0 -4 * 2 -2 -2 -2 (:
ائنمه )8 -0 -2 -2 * 8 -4 -0 -0 -2( :
سان:

(اۆجه داغالرینگ باشیندا

نمچی نمچی قار گؤرۆندۆ)

(منیم بو غملی گؤینۆمه گالییر

دۆنیا منه دار گؤرۆندۆ)

یول الر اۆسته گؤزۆم قاّمیش

اوزاغ یوّدان یار گله ید

گله ید گؤینۆمه مأوا ساالید
سرین چایالر قیراغیندا
بلکم اوردا اویناشاالر سوناالر

اّینده بیر

تار گله ید

قه وده قه وده گۆل اوالید
منیم گؤزۆم

گؤل اوالید

آخار گؤزۆم قانلی

گئجه  -گۆندۆز یار یوّوندا

یاشالر

او یارینگ بیر نیشان وار گلنده

گؤزل

دیلینده

قوشما وار

(کوچنده)

کوراوغلوقسّلر  :داشدیر بو داغینگ یول الر  :بو قسّینگ اؤزدش تفنیف وار دیر ،کی سچیمی(دؤرد
– دؤرد)دیر.بو قسّی ایرالیاندا ،دؤندرمه سی سچیمی ده یشیلیر و (اۆچ – ایکّی – اۆچ) اوّویر  .بو سچیم
،قسّینن اویوشاندا بو فورما چیخیرّر :باشالما) 2 -2 -2 -2( :
ائنمه )0 -2 -0 -2 -2( :
سان :

خان ائیوزیم گئدر اوّدونگ
بیر بلد دن

خبرّشدیم

دمیرچی اوغلو دمیر تؤکر
آتینگ ناّی میخین

تؤکر

کوراوغلو دئیر حقّیم چوخدور
کند

آزدیر داغی چوخدور

داشدیر بو داغینگ یول الر
داشدیر بو داغینگ یول الر
گه ییم چی اوغلو سنه نؤکر
داشدیر بو داغینگ یول الر
حق بیلیر گوناهیم

یوخدور

داشدیر بو داغینگ یول الر

 دورناالر  :دورناالر ق ّسی ده کوراوغلو قسلریندن دیر کی ناغاراتلی گیرایلی اینان ایرالنیر.دورناالر شعرینینگ سچیمی (دؤرد – دؤرد)دیر .بو سچیم اینن دورناالر قسّینینگ اویوشماگی بئله دیر :
باشالما)8 -0 -8 -0 * 4 -4( :
دؤنمه )0 -8 -8 -0 * 8 -0 -8 -0( :

سان :

گؤیده

گئدن اۆچ دورناالر

گؤ تئل ّی سرخوش دورناالر
(قوچ قارداشالر گؤرۆنۆ ّمیر

اۆچ دورناالر بئش

دورناالر(گل ایمانیم گل)

باخ گؤر ائیوز گؤرۆنۆ ّمیر
شئریوّداشالر گؤرۆنؤ ّمیر -دؤنمه)

دورنا گؤیده

دۆزۆم

دورنا منیم ایکّی

دۆزۆم

بوینو

گؤزۆم

باخ گؤر ائیوز گؤرۆنۆ ّمیر

(قوچ قارداشالر گؤرۆنۆ ّمیر

قاناتیندان

اوزون

شئر یوّداشالر گؤرۆنۆ ّمیر – دؤنمه)

دورنا گؤیده قوشا قوشا

قارّی داغدان آشا آشا

گلد خونکار گلد پاشا

باخ گؤر ائیوز گؤرۆنۆمّیر

(قوچ قارداشالر گؤرۆنۆمّیر
دورنا

گؤیده

کوراوغلو دئیر

شئر یوّداشالر گؤرۆنۆمّیر – دؤنمه)

بورما بورما

قاشی قارا گؤزۆ سۆرمه

جانیم دورنا

باخ گؤر ائیوز گؤرۆنۆ ّمیر

(قوچ قارداشالر گؤرۆنۆ ّمیر

شئر یوّداشالر گؤرۆنؤیمئیر – دؤنمه)

– خان ائیوزیم گئدر اوّدونگ :بو قسّینگ ده شعر گیرایلی دیر ،کی (دؤرد – دؤرد) سچیمی اینن
ایرالنیر.دؤندرمه سینده بو سچیم (اؤچ ،بیر  -دؤرد )اوّویر  .بو سچیملرینن ،قسّینگ اویوشماگی :
(4 -4

* )8 -0 -2 -2
سان :

خان ائیوزیم گئدر اوّدونگ

دؤننچه گؤزّرم سنی-گل  -گل آ

یانان اوتو جانا ساّدینگ

سؤننچه گؤزّرم سنی -گل  -گل آ

آغاج آتینا

مینن چز

ّ
موال ناماز - -قیلن چز

بوالغ باشینا دوران چاز
قیلن چه گؤزّرم سنی  -گل  -گل آ

– گورجیستان سرر :بو قسّینگ گیرایلی ،اۆزمه گیرایلی دیر،کی سچیمی (دؤرد – دؤرد ) دیر .
"فقط"ایرالناندا ،هر بؤّۆگۆنگ سون تا دۆزۆمۆنده سچیم ده یشیلیر و (ایکّی – دؤرد – ایکّی) اوّویر.
بو سچیم ،قسّینن اویغونلوگو بئله دیر :باشالما  )2-2 -2 -2 * 2 -2 -2 -2( :ائنمه )2-2 -2-2( :
سان :

سرر دۆشدۆ گورجیستانا

بیزیم اینن

گلن

گلسین

مرد گلسین نامرد گلمسین

قانلی

بو دۆنیانینگ هامی ایشی

هم یاز

پوّوو باشیندا چوخ کیشی

گورّ والیر

چنلی بئل ده اوت بیچنلر

قرنتی

کۆسنلر

آناالریندان

چایدان گچن گلسین
وار هم ده قیشی
گورّ والیر
قچنلر

گؤرۆب

گئدینگ بوّونگ سردارینگز

– گؤزل جان  :هر گیرایلی کی سچیمی ( )4-4اوال ،بو قسّ اینن اویوشار  .هر تا دۆزۆم ایرالناندان
سورا ،گؤزل جان "تکرار"اوّویر .هر گیرایلی قوشا دۆزۆم دۆر .بو قسّ ده  ،سونکی تا دۆزۆمدن سورا
بو دؤنمه تکرار اوّویر  :هاااا گؤزل جان جان گؤزل جان جان گؤزل جان آآ !
گؤزل جان قسّی  ،سچیمینن اویوشاندا بو فورما چیخیر  :باشالما و دؤنمه سچیمی بیر دیر)8 -4 -4(:

سان  :سحر وقتی
بیلمه دیم

گؤزۆم "غافل"
روشن اۆزۆیدۆ

(گؤزل جان)

(گؤزل جان)

دۆشدۆ بیر چشم - -مستانا

(گؤزل جان)

کوهیستانا

(گؤزل جان)

یا گۆن چاّد

(هاااا گؤزل جان جان گؤزل جان جان گؤزل جان جان آآ )

سن کی جانیم

آالسی یانگ

هانسی چؤّۆنگ الالسی

(گؤزل جان)

یانگ(گؤزل جان)

هانسی حورونگ باالسی یانگ

(گؤزل جان)

بوستانا

(گؤزل جان)

نسبتنگ

هانسی

( هااا گؤزل جان جان گؤزل جان جان گؤزل جان جان آآ )

 هویاهویا  :اوشاقالر قسّی دیر کی کؤچ اۆستۆ ،کؤرپه سۆرمک چاغیندا ،اوشاقالر بئلنه بو قسّیاوخویرالر.هویاهویانینگ اؤزدش شعر وار دیر کی گیرایلی دیر ،وسچیمی()4-4دۆر .قسّه ساالندا بو
سچیم ()2 -2 -2 -2فورمونا چیخیر .بو قسّینگ دؤنمه سی آساناک دیر کی سچیمی( )8-2-2دۆر.بو سچیم
قسّه گلنده ()2 -0 -2 -2اوّویر.
سان  :هویا هویا هویا هویا
هویا

هویا

اوبا قونار باّیق ّی یا
هو گلد

کؤرپه قچینگ قورد گلد

هویا هویا قچینگ دانا

اوبا

قونار دارینگانا

هویا

گلد

هویا هو

کؤرپه قچینگ قورد گلد

اوبا قونار تنگ- -تیره

هویا هویا شنگ- -شیره

هویا هویا هو گلد
قو ّزو قچینگ قورد گلد

ّ
قوزو قچه امه دویا

هویا هویا هویا هویا
هویا

هویا هو

گلد

اوغالق قچینگ قورد گلد

آنام ساغا دوال قازان

هویا هویا گچّ ی -پازان

هویا هویا هو گلد
کؤرپه قچینگ قورد گلد

هویا هویا قچینگ دانا

اوبا قونار اردکانا

هویا هویا هو گلد
کؤرپه قچینگ قورد گلد

– ها آغاالر همداد ائدینگ :قریب -فنم قسّلریندن دیر .هر گیرایلی کی سچیمی (دؤرد – دؤرد)اوال بو
قسّ اینن اویغون دور  .بو قسّینگ اؤزۆنده بیر "تفنیف" واردیر کی قسّ اینن اویوشاندا بو فورما چیخیر :
باشالما )2 -2 -2 -0 -0 (:

ائنمه )2 -2 -2 -2( :

سان  :ها آغاالر ایمداد ائدینگ

وارام فنم ائل ّرینه

چوخ مو ّدت دیر نابلدم

بلد اوالم یول الرینا

هر ایش ائ ّد گؤنگۆل ائد

آغیریدیم اۆنگۆل ائ ّد

بیر بینوا بوّبول ائ ّد

اۆچم قونام گۆل ّرینه

گیرایلی ،ائله دایاق آرخاجینگ ایشله مه سی اۆزۆندن نئچّ ه یئره بؤّۆنۆیر کی بئله دیر:
-0یاّخی دایاق

-2قوشا دایاق

 -8دۆزمه گیرایلی

-4اۆزمه گیرایلی

 -0ناغاراتلی گیرایلی

 -6یاّخی دۆزۆم ،کی ایکّی یئره بؤّونویر،دایاق ّی و دایاق سیز.دایاقلی دا آرخاج ایشلنمگی ،سان "غزل"
عرب ادبیاتیندا دیر ،و دایاق سیز ده ،آرخاج ایشلنمگی" ،مثنو " یه بنگزیر .
 -0یاّخی دایاق گیرایلی:بیر گیرایلی کی باشالما بؤّۆگۆنده  ،دایاق آرخاج بیر کرز ایشلنمیشدیر .
سان :تبارک بومیشک- -پئی دن

اۆچدو،یئره گلد گؤ دن

مئی دن

منی مست- -اّست* ائ ّد

تۆکدۆ

پئیمانایا

+...............................

+..........................

+...............................

................است* ائ ّد

ارسالن

دئر

جانانینا

اوت دۆشسۆن رغیب جانینا

عقله

دینه

ایمانینا

آرتیق گؤینۆم پابست* ائ ّد
(ارسالن میرزایی)

*

 -اّست و ...پابست بوردا دایاق آرخاجدیرالر(،ائ ّد ) بو شعرینگ دۆزگۆسۆدۆر.دایاق آرخاج کی شعرینگ باشالماسیندا بیر کرز ایشه

گئدمیش،سونونانچاز ائله بو ترتیبینن ایشلنیر.

(بو گیرایلی یاّخی دایاق دیر)

یاد اوّسون
گؤزّریمدیر غم خومار

جانیم

آیریلیق

بیمار

خوش گۆنده یاد ائ ّدیم یار
هر نه گزدیم سوّدان ساغا
بو حاّیمدا جان
فلک مئیلی

آّماغا

دؤندۆ

بیزدن

دار گۆنده قارداش یاد اوّسون
اوغرامادیم

گۆل ّی

خنجر تکین
آیر

باغا

قاش یاد اوّسون

دۆشدۆک اؤّکه میزدن

بؤگۆن سۆزمک ایچین گؤزدن

سئیالب کیمین یاش یاد اوّسون

اوزاق یوّدان گلن یوخدور

بیر احواّیم

یوخدور

بیر دردیمی بیلن یوخدور

حال بیلن یوّداش یاد اوّسون

حواسیم

اۆجه

داغالردا

گؤیده

یاناقالردا

یارپاق

گۆّنده

باغالردا

داردا گۆّن باش یاد اوّسون

آالن

یانان

غرلت

یار عومروم هئچه وارد

یاریسین

گؤینۆمۆنگ راز آغارد

وفاّی سئرداش

آپارد

یاد اوّسون

بو گیرایلی یی (خان ائیوزیم گئدر اوّدونگ)قسّی اینن اویغون موسیقی ده ایشلنمیش دیر.

یاشا

دایاناک باش قوشاک باشا

آغیر ائلیم

اوزاق

دردینگ ده یسین داغ- -داشا

داغالر

اووقانینگدا

ایگیدّر

دامانینگدا

اۆجه
شئر

ائلیم
آ

تار

سنه یاردیر

و گۆن

تک آشکاردیر

توتار

واردیر

قانینگدا غیرتینگ
ایشیق

ساالر

ائیوانینگدا

شئر

ایگیدّر

دامانینگدا

شئرّر سنه مأوا

قیلیج

آّیب

ساالر غوغا

دۆشمن اوّسون هامی دۆنیا

تورا

بیلمز

مئیدانینگدا

شئر

ایگیدّر

دامانینگدا

یوّونگدا
سن آ

تؤکۆّسه

آّساالر جانیم
ائلیم آد- -سانیم!

داشالرا

یوال ساّدام سئل یانینگدا
شئر

**

قانیم

**

ایگیدّر

**

دامانینگدا

**

قوشا دایاق گیرایلی :هر گیرایلی دیر کی ،باشالما بؤّۆگۆنده دایاق آرخاج ایکّی کرز ایشلنه،قوشادایاقآدالمیشام.

عاشیقالر یوّداشی
سن باخایدینگ بیزه سار
محبّتینگ

باغچاسیندان

بیزیم اۆّگر آ

اوالرد

بیزه بیرگۆل پا

اوالرد

سننگ عاشیقالر یوّداشی

اونوتمانگ قووم- -قارداشی

گلمسه یدینگ گؤزۆم یاشی

عومروم ایخن چا اوالرد

سن حاّیمی بیلمسه یدینگ

احواّیمی

وا گۆّۆم سن گلمسه یدینگ

نغمه ّریم وا

آّماسایدینگ
اوالرد

گل کؤیلۆمدن آچ دۆگۆن ّر

تئل ّرینگدن دارا چین ّر
گلمسه یدینگ منه گۆن ّر
یاّواریرام

سنی

اوالرد

آغشامینان تا

تار

سیل کؤیلۆمدن غم غوبار

سن باخایدینگ بیزه سار

اوالرد

قیش ّر بیزه یا

**

**

یار بی پروا گچد

بوردان

**

**

ّئیلی گلمد

هرنه باخدیم شام- -هیجران
هئچ

دئمد

نه احواّدا

چوخ مو ّدت من گؤزۆم یوّدا
بیان

ائدم دردیم

منیم بو یامان

کیمه
دردیمه

احوال
سحر

آّماد

آّماد

اوّماد

اوّماد

زار- -بیمار قاّیب چؤّده
ّئیلی

گلمد

گلمد

اوت ساّمیش درد اۆره گیمه
چارا

قیلمد

قیلمد

یان اۆره ک مجنون داغینا

گوذار ائد

دۆشدۆم ایل ّر اوزاغینا

عومروم قاّماد

باهار اوّدو گۆل آچیلد

بوّبول گۆل اۆزۆنه گۆّدۆ
گلمد

ّئیلی باغینا
قاّماد

گلمد

قیش باش اوّدو باهارگلد

ّئیلی

چوخ بی پروا چوخ بیوفا

قشنگ بویلو وحشی سونا

قانماد

گؤزۆم

یاشینا

عیشق اوتونا منی ساّد

بیلمد

دردیم

بیلمد

گؤزۆم یاشی سئیالب اوّدو
گلمد

هیجران درد جانیم آّد

ّئیلی

گؤزّریمدن تؤکر قانی

ّب ّ - -عل - -بدخشانی
ساّماد

گلمد

ساّماد

هئچ زامان من- -گیریانی

یادا

فلک چوخ سیتم ائیله د

خوشلوگومو غم ائیله د

اّیف ق ّدیم خم ائیله د

یوال

بیرسوروش عاشیق حاّیندان

بئی باد عومروم احواّیندان

کیمی گؤردۆنگ مرگ اّیندن
گل آ

رغیب سنی تار

هانسی باهارینگ گۆّزار
**

**

گلمد

آخیر اؤّمد
یاندیرما

اؤّمد
من - -بیمار

خزان اوّماد
**

گلمد

اوّماد

**

دۆزمه گیرایلی :آدیندان بلّی دیر کی بو قاّب شعر ائله گیرایلی دیر(سکّیز هئجه ّی) کی بیر -بیره
دۆزۆّمۆش و بیر اون آّتی هئجه ّی شعر یارانمیش دیر .بو قاّب شعر ایکّی نومرا دئییلر.
 -0بؤّۆنن

 -2بؤّۆنمز

 -0بؤّۆنن :دۆزمه گیرایلی نینگ هر تا دۆزۆمۆ ساداّیگا ایکّی یئره بؤّۆنه بیلر و بیر دۆزۆم
گیرایلی اّه گلر .بئله شعرّرده ،گاهدان "اورتا آرخاج" ایشلنیر ،کی شاعر ایختیارینادیر ".اورتا
آرخاج" ایشلنمه سه ده ،شعرینگ فنعتینه هئچ ّطمه ده یمز.
سان :اویانسین غیرت اوغالنی قیزل دایالر آیاقالشیر
دایانارشئر باالقالر

چیخر مئیدان سوراغالشیر

بو مئیدان خان- -رینیان دیر باخینگ تورپاغی آل قاندیر
نه چاّیشماّی مئیدان دیر قره قاج بوغوّوب داشیر*
هله غیرتلی سردارینگ

داغالرا هایی

دوالنیر

اۆز ایل گچمیش آما دۆشمن هله یاس توتموش آغالشیر

بو اۆچ دۆزۆم شعرینگ ،بیر دۆزۆمۆنده "اورتا آرخاج" بلّی دیر .سون کی دۆزۆم ده اورتا آرخاج
ایشلنممیش.
 -2بؤّۆنمز  :بیر نومرا داها دۆزمه گیرایلی دیر کی هر تا دۆزۆمۆ اون آّتی هئجه دیر ،آما
"سچیمی"بؤّۆنن دۆزمه گیرایلی دان آیریقسی دیر .بو نومرا دۆزمه گیرایلی الر تا
دۆزۆملرینی ایکّی یئره بؤّمک اوّماز.
سان:

نازیم آچ ال ّرینگی بؤیگئجه سن تار یا سار
تا منیم جانیما باغیشالیا بیر فبر - -قرار
**

**

**

یا  :گۆّۆم آیریلما کی گۆل باغدان آرا دۆشسه سوفاّیر
کیم چکر نازینگی آ ناز گۆّۆ کیم دردینگی آّیر

بو دۆزمه گیرایلی نینگ بیر"تا دۆزمۆنۆ" هر جورا بؤّسک ،گئنه ده بیر  -بیرینن قارشی ده ییل دیر.
بیر دئییمدن داها ،بو نومرا شعرّرینگ تا دۆزۆم ّرینی هئچ یوّدان بؤّمک اوّماز .

(بؤّۆنن دۆزمه گیرایلی الر)
خان- -زینیان
اویانسین غیرت اوغالنی قیزیل دایالر

آیاقالشیر

دایانیب شئر باالقالر

چیخر مئیدان سوراقالشیر

بو مئیدان خان- -زینیان دیر باخینگ تورپاغی آل قاندیر
نه چاّیشماّی مئیدان دیر قره قاج بوغوّوب داشیر
هله غیرتلی سردارینگ دوالنیر داغالرا هایی
اۆز ایل گچمیش آما دۆشمن هله یاس توتموش آغالشیر
دئیر "واّعادیات" داشالر نر آسالنالر ساواشیندان
گلر جنگناما قسّیندن قوّونالر چؤّده اویناشیر
باخینگ توز قووزانیب چؤّده گؤرۆنگ سرداریم آتالنمیش
توروب سسلن خان ائیوز
ایگیدّر داغی جانیمدا قریشمیش درد

کوراوغلو تک ساواشالشیر

قانیمدا

گؤزۆمدن قانلی یاش قاینار اۆزۆمدن چا تکین آشیر
بو سؤزّر نازّی قوشمادیر ساراّمیش باغ بوداق سوّموش
تۆکنمیش یاز گلر سون یاز بوّوتالر گؤیده چاخناشیر
جان مشعلی
سن آ دوس آسیمان بویلو کی گؤیلر ده نیشانینگ وار
منم تورپاقدا بیر دۆشگۆن کی یئردن قووزانا بیلمم
سایاقدان ائل ّریم دۆشدۆ اۆزۆّمۆشدۆر اّیم سندن
سن ائیله جان کؤچر تندن هارا بیردن قونا بیلمم
اۆره ک ترپدمه یوّداشیم کی عنقامیز هله قافدا
سهندیم هانی گۆن بیردن دؤنه بیر ووّکانا بیلمم
دینا داغی منیمک یوردوم داغیستاندا نیشانیم وار
بیل آ قافقازّی سویداشیم کی سندن بودانا بیلمم

دۆشۆب دۆر تورپاغا آرخام چاراسیز من اّیمدن توت
قانات سینمیش آیاغیم یوخ یئریمدن قاّخانا بیلمم
قاّیبدیر اورتایا کؤیلۆم کی بیلمم هانسی یاندا دیر
کؤچر ایستانبوال یا کی گئدر هشترخانا بیلمم
آغیر قاشقایی ائلیندن ساالم اوّسون سنه قارداش!
سن عیشقینگ جاندا مشعل دیر آما سن سیز یانا بیلمم

یاغی جئیران
بو مهوش یاغی گؤزّرد

اوخ آّیب دیر بیداد ائیلر
توتوب نئیزه خشایار بؤگۆن پرویز

یاد ائیلر

چکیب خنجر کمان قاشدان چیخیب مئیدانا داد ائیلر
ائله سان روستم- -دستان گلیب مئیدانا مئیدانا

کمند آتیب قارا ساچدان توتوبدور هیند و تاتار
نه بیر من ناتوان اوّدوم خالیق جمله بیمار
سرانداز آّد باشیندان نمایان ائ ّد روخسار
آّیب مشعل یانیق مأوام ائدر ویرانا ویرانا

ملکلر آ جماّیندان گلیب تورپاغا همپایا
خالیق عیشوه نازیندان چیخیبلر عرش- -اعالیا

قویار ّ
حالج کیمین داردا خالیق باشی سوودایا
کی یعنی زهره گلمیش جان آالر مستانا مستانا

دیرنگ ائیله د دور یاغد کی من شاهالرا سوّطانام
خوتا میشکی یمن ّعلی خوتن شهرینده جئیرانام
دئدیم دیلبر چیخر جانیم دئد من درده دارمانام
گلر سوهرابی مرگیندن سورا دارمانا دارمانا
دئدیم آ دوسّ خوتا جئیران نه گزیر موّک-و-ایران دا
دئد

باخ گؤر قارا کؤیلۆنگ قاالر باغلی زنخدان دا

سینیق کؤیلۆم کیمین بیژن قاّیبدیر چاه- -توران دا
کمند آتیب چکر چاهدان ساالر زیندانا زیندانا
دوالندیم تۆرک-ۆ -تاتار تاپام یوسوف خریدار
فلک بیر کوهنا سووداگر کساد ائیله د بازار
دؤشۆم تیرانلی دریادیر جانیم دریا گیریرتار
اوّوب غوّ اص اۆره ک قانلی گزر دوردانا دوردانا
پریشان یازدیگیم سؤزّر داوود دان چوخ نیشان وار
منم مأذونا بیر یوسوف یانیق باغریم تا جان وار
دیریلمیش شاه ختا گلمیش نواسیندا فیغان وار
آسار جانیم کسر باشیم دوالر پئیمانا پئیمانا
سن آ موطروب بو مجلیسده چاّیب شور و نوا ائیله
جانیم بیمار- -هیجران دیر طبیبیم گل دوا ائیله

سن ائیله یاخشی ّیک آ دوس جرا ائدمه وفا ائیله
یامانلیک شوم رغیبلردن قاالر دوورانا دوورانا
دوالندیر کوهنا مئی ساغی فلک قفد عیان اوّماز
آمان دیوانا دوسالردان بیلن دۆشمن یامان اوّماز
بیلن دۆشمن جراالر بیز کؤیله گیران اوّماز
فالحدیر وحشی دوسالردان اوالم بیگانا بیگانا

گۆّۆمسن
گۆّۆم سن تا گۆّۆمسننگ داغ- -داشالر گۆّۆمسنر
درد و محنت جاندان گئدر گؤزده یاشالر گۆّۆمسنر
سن یئریشنگ سرو - -ناز دا یئریشمگدن قاالر حئیران
تر چیچک ده اویناماغی چؤّده باشالر گۆّۆمسنر
سن اواسانگ قلبیمه همدم معنی وئرمز درد و ماتم
سنینگ ساچینگ طناب اوّسا داردا باشالر گۆّۆمسنر
اونودموشام عقلی باشدان گؤزّیم گؤزل خییاّینگ
گاهی خییال عاّمینده منی داشالر

گۆّۆمسنر

بیرجه کالم دیلّشنده سنه دیلداش اوالر گۆل ّر
گۆّش -گۆّش نغمه ّنیب گؤیده قوشالر گۆّۆمسنر
سؤزّرینگدن قاّدیم حئیران تؤردن تاریما قوربان

دور یاغاندا گۆل دوداغینگ گؤزّر -قاشالر گۆّۆمسنر
سن گلنده زار اۆره ییم اونودار اوّدوزو – آیی
نغمه ّنر سامان یوّو شادّیق باشالر گۆّۆمسنر
یاز اوّسون چؤل بوداق آچسین سن اوّماسانگ سان کی قیش دیر
بیر قیباخسانگ یانیق باغریم غمی بوشالر گۆّۆمسنر
گل آرخا وئر آیریلیغا نازیم اه یلش گل باریشاک
بیز قوراک شادّیغا مجلیس یار -یوّداشالر گۆّۆمسنر

-بو دۆزمه گیرایلی یی ده یرّی یوّداشیم کرم هللا باقر ایچین یازدیم.

اه یر ایقبال
یانا قاّمیش آیریلیقدان هر نه قاچدیم بودانمادیم
بو یانمیش هیجران اّیندن آّیشیب نه یچی یانمادیم
گؤزۆم چا اوّدوا ّتگده اۆره ک "غواص"اوّوب آمّا
بو عومرونگ خرّ ه گؤّۆندن گؤمۆش گوهر قازانمادیم
نه اؤّۆم آچّ ی دیر نازیم نه ده دیرّیک بئله شیرین
اۆره ک حئیران قاّیب نه یچین بو دیرّیکدن یوسانمادیم
یار جان و یارا باغر سوساّمیش دیرآیاق یوّدان
گئنه ده

اه یر

بو

غیرلتدن

اویانمادیم

آّیش -وئریش
هر کیمسه ماییل دیر بیزیم دۆنیامیزا سوّطان اوال
اوّ ل گره ک ناز بئسلنیب ناز قوشالرا ترالن اوال
آند اوّسون عیشقینگ باشینا ّآاله دا عاشیق دیر بیزه
هئچ اوّمامیش طبعیم گؤرنگ باشدان داشا ووّکان اوال؟
پس بیزده ّآالهینگ گره ک جان عیشقینه باغیشالیاک
آّیش – وئریش بازار دیر ارزیش گره ک میزان اوال
هر کیم گؤزل دیر دۆنیادا شادّیق دوالنماز کامینا
آ ناز گۆّۆم دۆنیاکی دیر یوسوف گره ک زیندان اوال
بیر عومر اوالر فرف ائیله یم هر ّحظه دارمان داّیچاز
دارمان بوالندا یئنگی دن دردیم تورا قاّخان اوال؟
هئچ کیم بوجور بئسلدممیش یازقیم یازان یازمیش بئله
من عیشقی باشدان آتمایام تا گؤز یاشیم آل قان اوال

آها داغداکی !
آها داغداکی قال داغدا آداملیک دۆزده قاّمامیش
اوجاقالردا نرس یوخدور ایشیق گۆندۆزده قاّمامیش
دمیر سئیالبی یوّدادیر تۆتۆندن یاشلی دیر گؤزّر
گۆّۆمسنمک سویوّموش دور دوداقدا اۆزده قاّمامیش
اۆره ک ترپنمز آزاردان سوروشماز داهی یار یاردان

قوالغیم ال ال ائشیدمز اۆره گیم سیزده قاّمامیش
کوهئیالن کیشنمز چؤّده هلئیوان دان اثر یوخدور
داهی تاریخ آراسیندا چاپار شبدیز ده قاّمامیش
اۆره گ ّر قانی ووّکان دیر آناالر باغر سی قان دیر
محبّت اورتادان کؤچمۆش "حجاب" دا قیزده قاّمامیش
آغارماز ّ
یاز آ باتماز خوروسالر کیمسه آییدماز
قاراّمیش گؤیلرینگ آّّی سحر اوّدوز دا قاّمامیش
حفاردا دوسّاغی ائل ّر اونودموش الر شیرین دیل ّر
داهی بیر کف سۆرن داّغا دّی دنگیز ده قاّمامیش
قویون گورناش ووروب کوپ-کوپ ملشمز ّ
قوزوالر چیغده
چوبان یاتماک دان آییلماز تاباقدا دوز دا قاّمامیش
کسیلمیش دیر مرام ائلدن سوروشماز حاّیمی (مسعود)*
نه دئیرنگ (فابر)* اول آ دوس! توانیم دیزده قاّمامیش
آها داغداکی قال داغدا فداقت هر نه وار سیزده
بیزیم دیل ّرده بیر احساس کالمدا سؤزده قاّمامیش
بیزیم سؤزّۆک ده اّبیرّیک یئر دیرناق آراسیندا
قاّی تبریز ده قاّمامیش

بئله بیل دریا بندر ده
*-مسعود فابر ،ائلیمینگ گؤزل سسلی ایرچی ّریندن دیر .

دیلیم یانسین
نیگاریم چاّماسا حوسنونگ داها آ  -گۆن چاال بیلمز

سن آخسانگ آ سرین چشمه چیچکلر هئچ سوال بیلمز
قوشا خال کی یاناغینگدا سانازدا سانیرام دانسو
بو حوسنو تار وئرمیش دیر کی هئچ کیمسه آال بیلمز
سؤزۆم یوخ اؤزگه ده نازیم گلیب سن گۆن تکی باش وئر
رغیب اوّدوز تکی چاّسا قاباغینگدا قاال بیلمز
سه وینجی قوشالر باخ گؤر نیجه باغالردا اؤتمگده
گۆّۆم ! عیشق اوّماسا قوشدا بئله غووغا ساال بیلمز
ایپک ده گؤزّریم قاّمیش کی بنگزر ساچینگا نازیم
دیلیم یانسین ایپک تار بئله نازّی اوال بیلمز
گؤزل ّر گؤزّر یاخشی "،افاّت"آیر بیر زاد دیر
قره گؤز* یازقیسی هرگیز قیزیل گۆل یازیال بیلمز
چؤکۆب غم باغریما یوّداش ! آما شادّیق ایمید واریم
قارا قیش اوّماسا یازدا چیچک ّر آچیال بیلمز
قیش اوّسون قار قاالق اوّسون باشینگدا بئسله یازالر
تاالش ائد سن بوالنگ شادّیق سنی شادّیق بوال بیلمز
* -قره گؤز=بیر بوتا دیر کی یازا یاخین چاغ ریزه ریزه آغ –سار گۆل آچیر .

آ آیریلیق!
آ آیریلیق یان آیریلیق آیریلدیم آیدان آیریلیق
یانیم گئدر جانیم گئدر یوخ جاندا بیر یان آیریلیق
سان بیر اّوو دور جانیما باغریم بیشر کؤیلۆم یانار

کاش گلممیشدیم دۆنیایا ائیله د پئشمان آیریلیق
بیر باخمادینگ احواّیما جان گئ ّد من ده داّیچاز
گؤزّر اّینگدن اوّدوالر چا آیریلیق سان آیریلیق
آّیشد یاند دفتریم بیر یان یوخوم همداد ایچین
تلواساّیک چوخ ائلمه تور شعریمی قان آیریلیق
سویدونگ اۆره گدن شادّیغی بیلمم نه دیر من قاّدیگیم
آّدینگ منیم آرامیمی وا آیریلیق یان آیریلیق
غمدن گؤزۆم آچیلماد یورناق اۆره ک هئچ گۆّمد
من بیر کرز باخدیم آیا باشالند تیران آیریلیق
گؤزّر یارانمیش دیر گره ک هر گۆنده بیر محشر گؤره؟
تا چا تکین یاشدان سۆزه بلکم چیخه جان آیریلیق

اینچه باخیش
بو غونچا عیشقینن گۆّسه اینانمام کی سوال قارداش
مگر کی اینچه باخیشدان باخان گؤزّر دوال قارداش
"ّطافت" کی بوالقدا وار یول آچماز هئچ یانا داشدان
مگر داش ائرّ

یه یا کی بوالقدا داش اوال قارداش

جیگر قان دیر بو چوخلون دانیشانالر آز بیلن ّردن
تاالشیم وار بو توپلومدان یول آچام بیر قوال قارداش

(بؤّۆنمز دۆزمه گیرایلی الر،تازاّیگدا قاشقایی ادبیاتیندا باب اوّموش.اون آّتی هئجه ّی دیر.آما هئچ
یوّونان بؤّمک اوّماز .بو دۆزمه گیرایلی الرینگ ،بیر تا دۆزۆمۆندن ،بیر دۆزۆم گیرایلی دۆزدمک
اوّماز).

عیشق بالسی
نازیم آچ ال ّرینگی بؤیگئجه سن تار یا سار
تا منیم جانیما باغیشالیا بیر فبر و قرار
تنیم ایسّیدمه سی آرامیشیمی آّمیش اّیمدن
ائله بیل جان یانیر و "شعله"چکیر باشدان اوخار
گؤینۆم ایستر قوش اوالم دامینگیزا بیر قونا کؤیلۆم
سورا باّیم سینه تا اۆچمه یم عومروم گچه وار
ائله من باشیما گلمیش کی جانیمدان خبریم یوخ
بو نه آغیر بالدیر عیشقینگ ائدیب جانیمی یار
گل کی آوار اوالبام ناز گۆّۆم نازّی خییاّینگ
دؤشۆمه رخنه ساّیب گل گؤزّیم گل سنی تار
چاغیر ایمدادا گله یاز چیچگی اوینادا یارپاق
بلکه "محمود"خییاّیندا گؤره بیر نازّی نیگار

بئله من گؤینۆمه گلمیش کی چیخر جانیم اّیمدن
نازیم آچ ال ّرینگی بؤیگئجه سن تار یا سار

گۆّۆم آیریلما
گۆّۆم آیریلما کی گۆل باغدان آرا دۆشسه سوفاّیر
کیم چکر نازینگی آ ناز گۆّۆ کیم دردینگی آّیر
گۆل اگر باغدا قاال زار اوخویار نغمه ّی بوّبول
هئچ اینانما کی بو قوش بیرجه گۆّۆنگ دردینه قاّیر
گۆّۆم آیریلما کی جان آیریلیغا طاقتی یوخدور
منه غم وئر کی بو جان شادّیغینان اوّرتی یوخدور
زیندگانلیک بال دیر عیشق و محبّت غمی اؤّسه
سان کی بیر سوّموش آغاجدیر جانی کی محنتی یوخدور
گۆّۆم آیریلما کی باغچام پوزوالر یارپاغی یانیر
نازیم اه یلش کی یاناق گؤز یاشینا قانلی بویانیر
سنی تار بیر ایمگلن کی جانیم باشالیا دیرّیک
مرحمت ائد منه بیر باخ کی نیجه باغر یوسانیر ؟
یارانیب عیشق منیم جانیما یوّداش ازّیندن
داهی جان یوخ اۆره گیمده غمینن محنت اّیندن

منه همزاد یارانیب آ گؤزّیم درد- -محبّت
یوخ گیلئیلیک اۆره گیم درده دۆشۆب اؤز عملیندن

اّووّو هیجران
هانی سینمیش اّید اورتامیزا "فافله" ساّد
کی سنینگ آیریلیغینگ جانیما پئس ویلویله ساّد
منه بایرام چاغی بایراملیغینی پایالد هیجران
گؤینۆمۆنگ آغ دونونو پوزدو اونو یاشیال ساّد
گؤر نیجه آیریلیغینگ طبعیمی زیندانا ساّیبدیر
کی غزل یازماگیمینگ وقتینی ایلدن ایله ساّد
باغبان آیر دۆشه گۆل پوزوالر باغچا تاالنیر
بو نه هیجرانید کی یانمیش اّووالر گۆّه ساّد
شعریم ایلهامینی بیر داشلی اۆره ک مندن آییرد
نه کی یاندیرد منی بلکی غلط اینجیله ساّد
گؤینۆمۆنگ گۆل گشه ّی یوردونو اودالد بو هیجران
سورادان ایقباّیمینگ مأواسینی بیر کیله ساّد
اۆره گیم گاه ناّیخار کاش کی سنی تانیمامیشدیم
کی بؤگۆن آیریلیغینگ دردیمی دیلدن دیله ساّد

سنینگ عومرونگ اوزانا گاهدا منیم حاّیمی بیل دوس!
ناز گۆل بیر گؤره رنگ گلد اجل فافله ساّد

اۆزمه گیرایلی
بئله کی آدیندان بلّی دیر،بو شعرینگ آرخاجدان سار هئچ باغالنتی ّیک بیر بیره یوخودور.بو گیرایلی
تازاّیگدا قاشقایی ادبیاتیندا دئییلیر .ائله گیرایلی تکین سکّیز هئجه ّی دیر .
آما آرخاج ایشلتمگینه باخیبان سنتی گیرایلی دان آیریقسی دیر .گیرایلی باشالماسیندا دایاق آرخاجدان
دانیشمیشام .دایاق آرخاج بیر آرخاجدیر کی بیر شعرینگ سونونانچاز ایشلنیر .اۆزمه گیرایلی
نینگ فرقی داها گیرایلی الردان بو دور کی دایاق آرخاج ایشلنممیش دیر.گیرایلی دۆزۆم ّر
قوشا-قوشا دیر .هر شعرده  ،باشا چاتانانچاز بیر آرخاج تکرار اوّویر(دایاق آرخاج).آما بو
گیرایلی دۆزۆملر قوشا –قوشا آرخاجالر بیر دیر.هر قوشا دۆزۆم داها قوشا دۆزۆم دن ،یا هر
دۆزۆم داها دۆزۆم دن آرخاجی فرق ائدیر .گاهدان یاّخی دۆزۆم آرخاجی بیردیر.بو نومرا
شعرّرده شاعرینگ آرتیقتر مجال واریدیر.

گؤزۆم یوّدا
ائشیدمیشم بیر گلن وار

یئرینن گؤ بیر اوالسی

اوشاقالرینگ بورماغیندا

قلم ده شمشیر اوالسی

اینانمیشام چاالر بیر گۆن
بیر دامچا قان گؤزگۆن اۆسته

گلر بیر یاز قدمینده

آ و اوّدوز چاّخاالنیر
دامار چیراق چیراق یانیر

سویوز چؤل ّر بوداق آچار

سوّموش باغینگ چیچک ّر

گؤ قوشالرا قوجاق آچار

گلر بیر قوش اّوو پرّی

وورغون اوالر وایقوشالرا

بیر آسّیمان بوّوت گلر

سئل قاییران یاغیش الرا

ائشیدمیشم بیر گلن وار

تاریخدان گؤتۆرر یاسی

گیزّین گیزّین آخان چشمه

گؤل اوّوب دنگیز اوالسی

قاّخان بیر باخ گۆن باتانا

آسّیمان ایلدیریم چاّیر

بوّوت الر گؤزّه ین چؤل

آسّیمان دان بوداق آّیر

تاریخدا قیشله ین دۆنیا

بیر گۆّۆنن یاز اوالسی

قاناتالر سینن الچین

نغمه سی پرواز اوالسی

گلر بیر قوش قانات یاشیل

کؤّگه ساالر دۆنیامیزا

بیرکهکشان آ و اوّدوز

یاتاق ساالر باغچامیزا

دامچا دامچا دامان قانالر

سئل یارادیب یوال دۆشر

قره قیشدن یورناق گؤزّر

باغچا باغچا گۆّه دۆشر

گئجه گؤزّه گۆن چاالنی

اینتیظاردا اثر واردیر

مینگ قرین دیر بشر گؤرمۆش

هر گئجه وه سحر واردیر

دانگ اوّدوزدا گؤز یاشیندا

چاّخاالنیر بیر آ اوالر

آیریلیق دان یاسلی گؤینه

بایرامینان تو پا اوالر

اۆّگر اوّدوز ساّخیم ساّخیم

اینجی سپر دۆنیامیزا

بیر آسّیمان گۆّش اوّدوز

یاتاق ساالر باغچامیزا

باش اوالر دۆنیا گئجه سی

ایشیق گؤردک بو دۆنیایی

آچیالر اینتیظار قوفلو

آغاردار بو "معمّایی"

گلر بیر یاز داها سوّماز

تیکان الر دا بوداق آچار

سوّموش باغینگ چیچک ّر

گؤ قوشالرا قوجاق آچار

پاالر بیر گۆن قدمینده

هر اۆّگر کهکشان اوالر

قرنگی ینن آیاق کیمسه

شام گؤزۆنه تیکان اوالر

قول–قانات سیز قاالن اۆره ک

آتالنیبان یوال دۆشر

اوزاق یوّدا قاالن گؤزّر

ابد سوّماز گۆّه دۆشر

گل بو قیشده قار آّتیندا

یاز یادینی باشدا بئسله

آ قرنگی گئجه ّرده

گۆن آدینی باشدا بئسله

چال آ دۆنیادا باتماز گۆن

دار دۆنیایی چاّخاالندیر

آیریلیق اه وینه اود سال
اینتیظار عومرونو یاندیر

یلدا قریشمیش قوربانا
قاپینگیزدا

نیازیم وار

سن ّآاله

باشالما ناز

بیر افسیل گؤینۆم اه وینده

گله چنگی چاال ساز

قارا ساچالر سانکی یلدا

دوالنمیش دیر بایرامیما

آ اۆزۆنگدن گۆن یارانمیش

ایشیق ساّمیش آغشامیما

نه گؤزل دیر یلدا ساچینگ

قوشوّموش بایراما گلیر

گؤرنگ نئچّ ه یانیق گؤینۆ

باغالمیش دیر داما گلیر

سن گلندن سورا گۆّۆم

یورناق اۆره ک جانا گلمیش

ائله سان کی یلدا شامی

قوشوّموش قوربانا گلمیش

سنینگ بیر باخیشینگ بس دیر

کی چؤل ّر یازالنا وار

چیچک ّر اویناشا چمده

چیلشدیره ناز قوشالر

سنی بیر دم گؤرن گؤزده

عقل و اۆره ک قاّمامیش دیر

ساّمیشانگ هر گۆّه کؤّگه

ابدنچه

بیر نرسینگ منی چاتمیش

بیر عومور ناّی سام آزدیر

یانیق دؤشۆم یلدا شامی

ائله سان کی گۆّش یازدیر

قاشالرینگی گؤرن کیمسه

باغریسیندا یارا بیتمز

"عافیت"دیر یار یاراسی

بیر نیشان دیر اؤّمز ایتمز

سنی آند وئرمیشم عیشقه
بودور عاشیقالر

مرامی

عیشق عاّمینده سول یان یوخ

قو
تا جان

سوّمامیش دیر

باشینگا دؤنه جانیم
وار

یانا

جانیم

وار یان ساغ دیر و ساغلیک

نه سوّماک وار نه پوزقونلوک

وار شادّیک داماق چاغلیک

دومان گلیر
سار گؤمۆش تئل ّرینگه
گل ناز گۆل یول الرینگا

عومرو اوزاق یاز اکه رم
بیر دیناچاز گۆل تؤکه رم

بیر ا ّتک اوّدوز سپه رم

شامالرینگا

یاشیمینان

سن کی گلنگ یول الر من

دؤ ّشه یه رم

باشیمینان

قیش دوالنار داغ باشینا

یاتمیش اوشاقالر دۆشۆنه

دومان
آتیمیز

گلر دوز

آپارا

هگرّه رم

یئ ّد

یاشار

قیز آپارا

تار دان ایمداد ایسته رم

چؤّده دوالنمیش دومانا دوز اۆکله رم*

قویروغونا قوز اۆکله رم

اوشاقالرینگ گۆن کی باتار

باّیشتا باش قویوب یاتار

دۆشده گؤررّر قیش اوّویر

دوز آپاران دومان گلیر

اویانا

تور بیر ایشیق سال دومانا

چاغیر اوشاقالر

ائرّ یده

داغالر قارینی

قرّ

قویما دومان
ائ ّد

گره

تامدارینی

دوز آپارا
قیز آپارا

یاشار

* -بو دۆزۆم ده شعرینگ قاّبی گئدمیش یئنگی یازین ایچینه .بو دۆزۆم (گیرایلی سان)یئنگی قوشما دیر کی یئنگی یازین قیسمتینده سؤیله یه رم.

نواسیز ائل
قرنگی شام دوالنمیش دیر

داها ائل نرسی

یوخو گؤزدن بودانمیش دیر

داها الیال سسی گلمیر

کسیلمیش دیر قرار جاندان

بیقرارّیک بیداد ائیلر

تۆکنمیش دیر اۆره ک فبر

گؤز یاشینا همداد ائیلر

گۆّش یازیم توزا باتمیش

چیچک ّردن خبر یوخدور

سان خزان یئلی اسمیش

گؤیجه باغدان اثر یوخدور

آشیق الر قلبی چاک اوّدو

"محمود"آغالر نیگارینان

شادّیق کؤچدۆ ماتم قوندو

داوود آغالر "سه تار"ینان

یاش تؤکر معفوم و فمفام

گلمیر

ارزروما قیش دوالنمیش

عاشیقلیک باغی تاالنمیش

کرم گئدن یول باغلی دیر

کیمسه وارکی ائلدن گئدر

کیانی دۆنیا دان گئ ّد

نوا سیز ائل ّر آغالسین

فرا بو مأوادان گئ ّد *

بیزه م ّنت قویدو تار

ائلده کیانی بئسلند

بیرقرین الیال سسیندن

داغالرینگ داشی سسلند

اینانمیرام ائل باغیندان

داهی کیانی بئسلنه

گؤزل سسی اۆجلنده

زار اۆره گلر گۆّۆمسنه

مگر بو کی تار بیزه

"ّطف" ائده یول الر آچیال

پوزقون "هنر"باغچاسیندان
گئنه دن گۆل ّر آچیال

* -بو بیر قوشا ،حاج محمدحسین کیانی نینگ مزارداشی سی اۆستۆنه یازیلمیشدیر.

آناسیز ائل
آغ بوّوتالر چاخناشماسا

گؤّده گؤزل سونا یوخدور

قورویاندا چا – بوالقالر

گۆل باغیندا معنا یوخدور

قو جانینگی قار آپارسین

گیرمه نادان بوجاغینا

تورپاق سدینگ باشا تؤکنگ

قاچ هلئیگان آیاغینا

عومرو فرف ائدمه اووالدما

الچین اوّماز چؤل بایغی سی

تا

بیلمزّر باغر سی

بیلن ّره

ده یر وئر

یانا

سئیرنگ عیشقینگ معناسینی

گل عاشیق اول آغیر ائله

فوّت

ویلویله

ائلی دایاق ائدن

اۆچمه

بایغی قاناتیینان

گئدممیش یول باشا چاتماز

عاّمه ساّد

اؤز یئرینگدن قاّخانماسانگ
تا یئرینگدن قاّخانماسانگ

عیشقه

عیشق آدامینگ ّ
داالسی دیر

ایستیرنگ سه گؤرنگ عیشقی

آنا عیشقینگ معناسی دیر

یاغیش سیز معنا یوخ سئل ده

بو یاغیش دیر سئل یارادیر

آناسیز ائل باش قووزاماز

آنا دیر کی ائل یارادیر

سن بیر ّآاله کؤّگه سی ینگ

اؤزۆنگۆنن اول سازیگار

گۆل یارادان اؤزۆ گۆل دیر

آخار قویودا هر نه وار

یوّداش پناه آپار

"رونق" وئرر ائل مرامین

هر کیم کی ائل باالسی دیر

جانی کی ائل بئسله میش دیر

قوربان اوالسی دیر

ائله

ائل آناسی! اؤز جانینگ چاز

من ده بو ائل اوشاغی یام

سن اوّسانگ دۆنیا واریم دیر

سن سیز ّآاله

هئچ گامسین او گۆن ّر کی

هم ائل سیز هم آناسیزام

چاّخاالنیر جان کاسّاسی

او گۆن داها دۆنیاسیزام

قوناغی یام

سن گئدّی
سن گئدّی
"غم"اه یلشد

بیلمدینگ من

آسّیمانیم

بوّوتالند

باغریم اۆسته

اۆره ییم

آّیشیب یاند

سن گئدّی بیلمدینگ من
گۆّش گۆنلر منه اوّدو

سن گئدّی

سار

تئل ّیم

جوشغون اوّدو گؤزۆم چایی
آ قرنگی

گئجه

تایی

گؤل ّریم ده سونا گزمز

سن سیز عیشقینگ معناسی یوخ

سن گئدّی

شیرین سؤزّۆم

منیم اینن دیل ّشن یوخ

قیراغیندا

یوخ

گؤزۆم چایی

سن

اوشاقالر دا

آنا

گزمز

ایمگلنیب اه یلشن

گئدّی دوسالریم دا

مندن احوال سوروشمازالر

قار آّتیندا یانان خورالر

اوّوب آّیشمازالر

سن گئدّی منیم

اّبیر

گؤیده

آیینان گۆن داهی چاّماز

منیم آ سیز قارا شامدا

اۆّگراوّدوز ایشیق ساّماز

گؤیده

بیر آیینان بیر گۆن دوغا

باش وئرنده سحر چاغدا

اوّدوزالر

بیر -بیر بوغا

گن باتمیش دیر منیم گؤیدن

منه اۆّگر چیراق اوّماز

کؤیلۆم

دانگ اوّدوزا آیاق اوّماز

اینانمیرام

بیزیم

ایشیقده یاشایان

گؤزّریمدن

سوروشان یوخ نه یچین آغالر

ایند

نه یچی کؤیلۆم یاسا باتمیش

نه یچی باغریم قارا باغالر

ایند

منیم

منیم

یانیق باغریم

چوخ کیمسه ده قایغی سیز وار

آ غمیندن یاسا

باتمیش

آیی اوّدوزالرا ساتمیش

محبّت
گیریرتار اوّمامیش بیلدیم
محبّت

گؤیدن

ایلهام دیر

(محبّت بیر بال شئی دیر*)
نه پئیمانا نه ده مئی دیر

گیریرتاراوّمامیش گؤردۆم

محبّت

بیر آیناّی سادا دؤشده

نه باغالردا نه گۆل ّرده

بو سؤز حقدن نیشان وار

کالمیندا بویورموش دور

ایشیق دن عشق مأواسی

اۆره گلرده قاییرمیش دیر

ائشید یوّداش ! محبّت دیر

بیر ّآاله

آناالر

سسلنن

ال ال

آد

دیل ّرده

کؤّگه سی یئرده

اۆجۆ گؤ ده سسی یئرده

* -بو بیر تا دۆزۆم آذربایجانلی شاعر واقف دن دیر .

 -0ناغاراتلی گیرایلی :بو نومرا گیرایلی الر آشیقالر ساز -سؤزۆنه اویغون بیر گیرایلی دیر کی هر
بؤّۆگده دایاق آرخاج یئرینه بیر تا دۆزۆم باشالمادان سونانچاز "تکرار"اوّویر .بو تا دۆزۆم یا ائله او
ناغارات آشیق الر سازیینان اوخونان چاغ ،نئچّ ه آشیق بئلنه تکرار ائدیرّر  .بو گیرایلی الر چوخانچاز
"سرود" دا ایشلنیر ،و ناغاراتا باخیبان یاّخی دایاق و قوشا دایاق اوال بیلر.

بو ناغاراتلی گیرایلی یاّخی دایاق دیر.

وطن
قیش باش اوّوب یاز گلنده
گۆّۆستانینگ

افسیلنده

باغچاالردا گۆل

گۆّنده

وطن! جانیم سنه قوربان

چا اوّوب داغدان سۆزۆّنگ

گۆل آچیبان وطن گۆّنگ

منیم جانیم "قابل" بیلنگ

وطن ! جانیم سنه قوربان

دۆشمنی حئیران

ائیله رم

سنی گۆّۆستان

ائیله رم

گؤرملی دیر

دماوندینگ

داغ- -داشینگ شهر- -کندینگ
جانیم قوربان
هم قاشقایی هم
آذربایجان غیرت

خوراسانا
گیالنا
اه و

وطن!سننگ"وحدت" اه و

باغریسینی

قان ائیله رم

وطن ! جانیم سنه

قوربان

هم ساواالن هم سهندینگ
وطن! جانیم سنه قوربان
مازندران

گۆّۆستانا

وطن! جانیم سنه قوربان
همدانینگ "حکمت" اه و
وطن! جانیم سنه قوربان

 -6یاّخی گیرایلی  :بو نومرا گیرایلی الر ،ائله گیرایلی تکین هر تا دۆزۆم ده سکّیزهئجه وار دیر.
آیریقسی ّیگی قاّیق گیرایلی الردان بو دور کی ،داها گیرایلی الر تکین دۆزۆملر قوشا-قوشا ده ییل
دیر.هر دۆزۆ م بو گیرایلی الردا یاّخی دیر  .قاشقایی ادبیاتیندا آرخاج ایشلنمگینه باخیبان ،ایکّی نومرا
یاّخی گیرایلی واردیر :
ب -دایاق سیز

أ -دایاقلی

دایاقلی یاّخی گیرایلی الردا آرخاج ایشلنمگی سان "غزل" آرخاجی عرب ادبیاتیندا دیر .بو گیرایلی الردا
دایاق آرخاج ،شعرینگ باشالماسیندان سونونانچاز "تکرار" اوّویر .
دایاق سیز یاّخی گیرایلی الر ،آرخاج ایشلنمگینه باخیبان سان "مثنو " عرب ادبیاتیندادیر .بو گیرایلی
الردا دایاق آرخاج ایشلنمیر .

( دایاقلی یاّخی گیرایلی):
ائل سه ون
اۆره گیمه قان دئیه رم

داغالرا اووقان دئیه رم

گئدّی

وایقوشا ترالن دئیه رم

بس که اؤزۆمدن ایراغام

اؤزگه ّره جان دئیه رم

دۆشمنی یوّداش سانی ییب

جانیمی قوربان دئیه رم

یاز گۆل اّیمدن چیخه ّی

یاسا موغئیالن دئیه رم

بیرسؤزۆمۆ گۆل ّی چیمن

بیر سؤزۆمۆ قان دئیه رم

آّیجی

الچین

اوت ساالرام گۆل جانینا

شیمشادا یووشان دئیه رم

قو تا یاغام گؤز یاشیمی

کور بوالغا سان دئیه رم

بس که چاّیشدیم چؤّۆنن

داز یئره بوستان دئیه رم

ائل سه ویرم ائل سه ونه

داغدا نر آسالن دئیه رم

سنینگ گؤزل گؤزّرینگی

چؤّده کی جئیران دئیه رم

جانیم اجلدن آپاریب

ائل ! سنه قوربان دئیه رم

اؤزگه سنه یاس دوالسین

من سنه اّوان دئیه رم

دردینگی جاندا تؤردیب

دردیمه دارمان دئیه رم

قوشما
تۆرک ادبیاتینینگ بیر بؤیۆک توپلوسو قوشما دیر کی قوشوّماک کؤکۆندن توتوّموش دور .قوشما کلمه
سی ادبیات دا ایکّی معنادا ایشلنیر -0:عام -2خاص
-0عام معنا سی بو دور کی ،تۆرک ادبیاتیندا هر سؤز کی نظمه چیخمیش اوال قوشما سؤیلنیر ،کی بو
بحث ده بیزیم "منظور عام" معنا ده ییل دیر.
-2خاص معنا قوشما دا بئله دیر :بیر اون بیر هئجه ّی شعر کی چوخانچاز "حماسی" -توپلومسال-
"عاشقانه" – "اخالقی" و".....موضوع"الردان دانیشیر .
ایلر کی شاعرّریمیز بو "قاّب" شعر قاشقایی ادبیاتیندا ایکّی سچیم اینن دئمیش ّر(دؤرد-دؤرد -اۆچ و
اۆچ -اۆچ -بئش ).تازاّیک دا بو سچیم ّرینگ یئرینی ده ییشمگینن قوشماالر یارانمیش کی ایچر قسّ
ّر بو قوشماالردان آیریقسی دیر .قوشما کی سچیمی (دؤرد -دؤرد – اۆچ )دۆر ،اوّ ل کی سچیمی(دؤرد)
گؤتۆرۆّسه یئرینده قاالن بیر آساناک دیر .سون کی سچیمی ده(اۆچ)گؤتۆرۆّسه ،یئرینده قاالن بیر گیرایلی
دیر .ایند آساناک و گیرایلی بیر بیره قوشوّسا شاه ختایی یارانیر .بو دئییمه باخیبان،بو قوشمانینگ اؤزۆ
تۆرک ادبیاتیندا بیر بۆتۆن کؤک دۆر.

 -2یاّخی دایاق -8اۆزمه
آرخاج ایشلدمگینه باخیبان قوشماالر نئچّ ه یئره بؤّۆنۆیر -0 :قوشادایاق
 -4یاّخی قوشما  ،کی دایاق سیز و دایاقلی
قوشما ،کی قوشاالر و بئش تا الرا بؤّۆنۆیر
دیر.دایاقلی یاّخیالر دا آرخاج ایشلنمگی سان "غزل" عرب ادبیاتیندا دیر،و دایاق سیزّرده ،آرخاج
"مثنو " تکین ایشلنیر .
قاشقایی موسیقی سینده،بیر-نئچّ ه قسّلر کی قوشما ینان اویوشویر ،بو قسّلر دیر :
 خسرو  :بو قسّینن اویغون قوشمانینگ  ،سچیمی (دؤرد – دؤرد – اۆچ ) اوالسی دیر .بو سچیم قسّینن اویوشماگی بئله دیر )2 -0 -4 -4 :
سان  :قاّما جئیران سن کی مأوانگ چؤّده دیر
سیز

تار

دینا گؤزۆ

قاالنالرا

یوّدا دیر

هامی

قوّدا دیر

زنجیر

قونان ائل ّر کؤچۆنگ ائلدن قاّمایینگ

 باش خسرو :بو قسده ،قوشماالر کی سچیمی (اۆچ -اۆچ – بئش) )اوال ،اویغون تردیر .بو سچیم باشخسرو نان ایرالناندا ،خورداالنیر و اویوشماگی بو فورما چیخیر :
()2 -0 -2 -8 -2 -0
سان :

ّعنت اوّسون قحط- -عیشقینگ عفرینه
شئیدا شیرین

بیر گله ید

عربینه

قفرینه

میفرینه

عجمینه

تیشه سسی بیسوتوندان گله ید

هلئی ّی خسرو  :قوشماالر کی بو قسّه اویغون دور ،سچیمی (دؤرد – دؤرد – اۆچ) دۆر.بو سچیم قسّهگلنده بو فورما چیخیر ) 0 -2 -4 -4( :
سان :

خلق ایچینده چاّینان سؤز راز اوّماز

اینتیظارام غم کؤیلۆمدن آز اوّماز

کیم دئمیش دیر بیر گۆّۆنن یاز اوّماز

منیم گۆّۆم اگر گلسه یاز اوالر

 دّی خسرو:هر قوشما کی سچیمی (دؤرد – دؤرد – اۆچ) اوال،بو قسّ ایرالنیر .سان :

قاباغا

گؤزل بایرام قاریشاندا سیجاغا

ایتمیش اوغلونگ گئنه گلد

آنا کیمین آل باشینی قوجاغا

تا بیلنگ کی غم چؤّۆنده وئیالن دیر

 زارینجی خسرو :بو قس ده قاّیق خسروالر تکین ،بیر قوشماینان ایرالنیر کی سچیمی (دؤرد – دؤرد– اۆچ) اوال .بو قسّ ،سچیم اینن بئله اویوشویر )2 -0 -2 -2 -0 -8( :
سان :

گچمیش عومرونگ خاطره سی دیریلد

یاشلی گؤزّر قاباغینا

سریلد

زار اۆره ییم وار

کسدن یوروّدو

گلدیم سنینگ آیاغینگا باش تؤکم

 گئدن آغیرائل :قوشماسی نینگ سچیمی (دؤرد – دؤرد – اۆچ)دۆر.آما بوسچیمینن هر قوشما گئدنآغیر ائل قسّینه ایرالنا،سچیم خورد اوّوب و(دؤرد – ایکّی،ایکّی – اۆچ)اوّویر.
سان :

بایرامید
ائل آناسی

داشدا بوّبول چیلرد
باالسینی

بئلرد

چا کمینده

کؤرپه ّ
قوزو

ملرد

غم بیلمه ین اوشاقالرینگ یاد اوّسون

– بیسوتون :بو قسّینگ قوشماسی سچیمی (دؤرد – دؤرد – اۆچ) اوالسی دیر  .بو سچیم قسّه گلنده ،ده
یشیلیر و (اۆچ،بیر – دؤرد – اۆچ)اوّویر.
سان  :گئدن یوخدور ناما یازام ائل ّره

قضا ایشی منی ساّیب چؤل ّره

آخ چکه رم گؤز تیکه رم یول الرا

جان وئرمیرم اینتیظاریم وار منیم
(فمد بهرنگی)

– نیگار داغی :بو قسّ بیسوتونا چوخ یاخین دیر  .قوشماسی سچیمی (دؤرد – دؤرد – اۆچ)دۆر.بو سچیم
نیگارداغی قسّی اینن ایرالناندا ،باشالماسی فرق ائدمیر،آما ائنیمیینده ده یشیلیر و (اۆچ،بیر – یئ ّد
)اوّویر.نیگارداغی قسّی نینگ اؤزدش قوشما واریدیر .
سان :

نیگار داغی هامی داغدان اۆجه دیر

هرنه باخسام هئچ گؤرۆنمز یار داغی

........................................

..........................................

قارشیمیزدا

اۆجه اۆجه داغ اوّور

نئچّ ه پیلته قوسام یارام ساغ اوّور
یاراّی یام اؤز اووراما

باخارام

ماحمود دئیر من او گۆندن قورخارام

یار سینه سی ج ّنت اوّور

باغ اوّور

هئچ ساغ اوّماز سینه م ده کی یار داغی
قانات چاّدام آرخام اۆسته
اؤّم قاال

بیر ناکسه

قاّخارام

یار

– حئیدر  :هر قوشما کی سچیمی(دؤرد – دؤرد – اۆچ) اوال ،بوقسّینن اویغون دور .
سان :

گچمیشینه یاشینا

بیر چیخایدیم دام -قایانینگ باشینا

بیر باخایدیم

بیر گؤره یدیم نه ّر گلمیش باشینا

بیر بیله یدیم آیریلیغی کیم ساّیب
(استاد شهریار)

داغی

 معفوم  :بو قسّینگ سچیمی (اۆچ – اۆچ – بئش)دیر،کی ایرالناندا خورداالنیر و (اۆچ – اۆچ –اۆچ،ایکّی) اوّویر.
سان :

یئل اسه

او گۆندن قورخارام قوپا قییامت

تئل ّرینگ پریشان اوال

– حسینقلی خانی :بو قسّیه بیر قوشما اویغون دور کی سچیمی(اۆچ – اۆچ – بئش)اوال .بو سچیم حسین
قلی خانی قسّی اینن ایرالناندا خورداالنیر و (اۆچ – اۆچ – ایکّی،اۆچ) اوّویر .الزیم دیر دئییله کی  :هر
سچیمینگ آراسینا تحریر گلیر ،کی تحریرینگ اوزون-کوتاّیگی ،قسّینگ آیریقسی ّیگینا باغلی دیر .بو
قسّینگ آیریقسی ّیگی قاّیق قسلردن بو دور کی(دؤرد – دؤرد – اۆچ) سچیمینن ده اویوشویر .
سان  :داغی کی اۆجه دیر باشی قارّی دیر
بیزیم ائل ّر قارشی گلمیش

اینانما

سهنده

قار اۆزۆ

هیجران قار

الّه زارّی دیر()0-8-8

تئل ده چکمیش کمنده ()8-4-4

– ال قره  :بو قسّینگ قوشماسی سچیمی ( )8 -4 -4دۆر،کی سچیمینن اویوشماگی
بئله دیر  :باشالما و باشالما )8 -2 -2 -2 -2( :

– بوزداغ :بو قسّینگ سچیمی ()8-4-4اوالسی دیر .بو سچیم بوزداغ قسّی اینن ایرالناندا،خورداالنیر و(4
 )2-0 -2 -2اوّویر.داها گلمز

سان  :ایتن یوسوف

داها پایان

کنعانا

بو درد کی تؤکر گؤزدن قانلی یاش

وئرمز درد- -

هیجرانا

مات اوّموشام ائرّ یممیش داغ - -داش

– هومایونی*(کی باباپیر سارویی یا نسبت وئریلیر) .بو قوشماالر دا ائله ّ
موال باباپیر سارویی دان دیر ،کی بو
قسّینن ایرالنیر .سچیمی()0-8-8دیر.
بیر دم گچیردمدیم خوش خییاّینان
جوانلیک سیویشد
علی بابا

دئیر

کج

خییاّینان

بیلیرم

ساغی

فلک خزان ائدر آخیر بو باغی

آچّ ی فحبت اینن قیل و قاّینان
عومرا باخ گؤرنیجه بی توخار گئدر
همیشه

یانماد

ایگید چیراغی

منیم ظاهر عومروم آشیکار گئدر

 کؤچ ائیوز  :کوراوغلو قسلرینینگ بیریسی دیر .بو قسّینگ اؤزۆنده بیر "تفنیف"واردیر کی قوشما –گیرایلی-آساناک دیر.قوشما سچیمی( )8-4-4دۆر.بو سچیم ،کؤچ ائیوز قسّینه گلنده ،خورداالنیر و (-0 -4

)2-0 -8اوّویر .گیرایلی سچیمی()4-4دیر ،کی قسّه گلنده خورداالنمیر .آساناک سچیمی ()8-4دۆر،کی
قسّه گلنده خورداالنیر و()2 -0 -4اوّویر .الزیم دیر دئییله کی :گیرایلی – آساناک کؤچ ائیوز قسّینده
دؤنمه دیرّر .
سان :

قرّ ید ها دّی گؤینۆم قرّ ید

بئشه خزان اوّدو کاروان یئرید

قوزا الردا قار قاّماد
کؤچ ائیوزیم ها

کؤچ(دؤنمه)

هاااا ال مشعلیم ها
کؤچ ائیوزیم بیچ ائیوزیم
گۆن گئ ّد

کؤّگه دوالند

ائرّ ید

کؤچ(دؤنمه)

تور دوالناک باغالر

(دؤنمه)

کؤچ تا آشاک داغالر

(دؤنمه)

 ائیوزیم  :کوراوغلو قسلرینینگ بیر دیر .بو قسّینگ اؤزدش قوشما وار دیر  ،کی سچیمی()0-8-8دیر .بو سچیم ،ائیوزیم قسّی اینن ایرالناندا،چون کی تکرار اوّویر ،ده یشیلیروبو فورما
چیخیر.)0 -4 -8 -8(:
سان :

اۆجه داغ باشیندا آ  - -گؤرمۆشم

اؤزۆم ائیله میشم کیمدن گؤرمۆشم

خان ائیوز دردیندن ابدال اوّموشام

داغالر هامسی جوشا گلر ائوزیم

 کرم  :بو قسّ کرم-افلی قسلریندن دیر .بو قسّینگ اؤزۆنده بیر تفنیف واردیر،کی سچیمی ()8-4-4دۆر  .بو سچیم ،کرم قسّی اینن ایرالناندا،باشالماسی بو فورما چیخیر )8-2-6(:وائنمه سی ده()8-3
اوّویر .
سان  :باشی پارا بوز دومانلی قارّی داغ
افلیم کؤچ ائیله د

دامانینگا

قونان

ائل ّر نیج اوّدو

من ده داّیندان

افلیم گئدن اوزاق یول الر نیج اوّدو

قارشی میزدا آرزیرومونگ داغی دیر

قووم و قارداش هامی بیزدن یاغی دیر

ّلم اؤّمۆش آغالماگینگ چاغی دیر

گۆل ّلم

دانیش ّلم

دیل ّش ّلم

– فنم تویو :قریب و فنم قسلرینینگ بیر  ،فنم تویو دور .بو قسّینگ اؤزۆنده بیر قوشما واردیر کی
سچیمی ()8 – 4 – 4دۆر  ،کی قسّینن اویغون دور.
سان :

بیر سررسال میشام اوروم

ائلینه

اطلس پارچا الردان اینچه بئلینه

یاراّیندن

دۆشدۆم یادالر

اؤزۆم خیّاط اوّدوم

دیلینه

بیچدیم ده گلدیم

ساز توتونگ فنم گله
بنده قریب

اویونا

شاه فنمینگ تویونا
***

قامتینه

من قوربانام

ماّیمدان موّکومدان گچدیم ده گلدیم
***

***

قوشا دایاق قوشماالر:

جئیران گله ید
چیخد

جانیم جوور -و -خزان اّیندن

باهار

گۆّۆستان

اوّوب

آچیالید

ستمدن ائیله د

چرخ

ویران یئر

!(سچیمی)8 -4 -4:

یاز اوالید
بو چمنه

باغا رئیحان گله ید
سرو - -روان گله ید

تعجیل ائدمه بیر دم آسّا یئر چرخ

مینگ دؤرد اۆز ایل دوالناید گئر چرخ

بیر عرفه یه شاه - -مردان گله ید

هیجر ائته ید

پایانا

یانیق باغریم غمدن اوّدو ویرانا

بیر گله ید

کنعانا

شام گچه ید
ایتن

یوسوف

بو هیجراندان جانیم
باهار یاند

یاند

دیل یاند

چمن یاند

گۆل یاند

بیرّیک یئلی بیر اسه ید

ائل ّره

شئیدا بوّبول بیر قوناید گۆل ّره

فریادیما

فاحب زمان

اؤّکه یاند

گله ید

مأوا یاند ائل یاند

سونبول تئلین آچیب افشان گله ید

گئنه سونام دوالناید
یاز اوالید

بویونا

گؤل ّره

چؤّه جئیران گله ید

روزوگاردان چکمیش عومروم عتابی
شوم فلکینگ
سنی تار

یازقی یازان کیتابی

ده یمه باغریم یارادیر
بیزدن یارا اۆجه
آ

دؤنه ید بیر ورق دووران گله ید
ائل دردیندن سان کی ماتم سرادیر
داغالر آرادیر

اۆزۆ دردیمه دارمان گله ید

ده وره
چرخ - -فلک آیریلیقدان "گریانام"
"محنت" چکیب ستمینگدن حئیرانام
مئی تؤکمه دینگ مئی ایچنلر جامینا
وار

ازل گۆندن گؤردۆ جانیم عذابی

چاغدا گزدینگ نامرد کامینا

چاغ (سچیمی )8 -4 -4 :

چرخدن اه ییل بیر سؤزۆمه قان فلک
ائیله میشنگ
الچین ّر
بیر ده

جیگربندیم
ساّدینگ

بیزیم کامیمیزا

قان فلک

بایغی دامینا
دؤن فلک

فیّاد اوّوب تؤکمه الچین باّینی

اوخا تیکمه جئیران الرینگ خاّینی

"غم"چکممیش بیلمنگ عاشیق حاّینی

اینانمیرانگ عیش اوتوندان یان فلک

سونا ییدیم باّیم گؤّدن اۆزۆّمۆش

جئیرانیدیم جانیم چؤل دن اۆزۆّمۆش

بوّبوّودوم اّیم گۆّدن اۆزۆّمۆش

گل منیم نن آیریلیقدان یان فلک

داها "طبیب"دارمان ائدمز بیمارا

شئیدا بوّبول داها قونماز گۆّزارا

آه  - -ناالم دؤشدن چکیر شرارا
گؤزیاشیمدان یوال دۆشمۆش سان فلک

حاج محمدحسین کیانی – حبیب خان گرگین پور و طهمورث خان کشکوّی ماتمینده :

اۆچ الچین
آغیر ائل نغمه سی یاسا دوالند
یاناقالر ماتمدن قانا بویاند

( سچیمی )0 -8 -8 :

بوّبول الر اۆچدۆّر گۆّزاریم آغالر
اۆره گلر داغلی دیر داغالریم آغالر

آّیجی الچینالر داغالردان اۆچدۆ

قاشقایی باشیندان یامان سئل گچد

کیانی – طهمورث خان ائل ّردن کؤچدۆ

سنتوروم چؤگۆرۆم سی تاریم آغالر

گۆّۆستان ییغیلد چایالر چمیندن

حبیب خان داغیندان ائل ماتمیندن

ناّی د بیسوتون فرهاد غمیندن

ماحمودونگ دردیندن نیگاریم آغالر

آغیر ائل زارینجی معفوم چاّینماز

کیانی الیالسی تارا ساّینماز

یاراالر بیتیشمز دردیم ساغ اوّماز

فمفامینگ هیجریندن افشاریم آغالر

گؤزل جان یاد ائ ّد ج ّنت باغینی

اۆره گلر تاب ائدمز ماتم چاغینی

کیم چاالر کیم دئیر نیگار داغینی

ال چینار غمیندن چیناریم آغالر

ایکّی داغ بیر جانا ووردو نیشتر
یاش تؤکر ناّی یار معفوم – حیدر
اۆره گلر بازینی اووالدان اوّماز
اویان ائل دردیمیز هئچ دارمان اوّماز
بو نیجه ماتم دیر دوالند بیزه
داغالر بو نه قاردیر کی یاغمیش سیزه

سیندیرد

الچینینگ ایکّی شهپر

جنگناما ده وره دیر طوهماریم آغالر
تاالنمیش باغچاالر گۆّۆستان اوّماز
قره قیش دوالنمیش باهاریم آغالر
اینانمام داهی یول گئده تبریزه
چارکوها قیش گلمیش چاهماریم آغالر

طهمورپ خان ماتمی ائرّ یدر جانی

افلی سی داّی چاز کؤچدۆ کیانی

گئدمیشلر تاپاالر ناز حبیب خانی

غم چؤکمۆش باغریما غمخواریم آغالر

یاز چاغی کؤچ اۆسته ائل ّر آغالسین

نواسیز غوبارّی چؤل ّر آغالسین

باغچادا پوزوّموش گۆل ّر آغالسین
ماتمدن سوغوّموش گۆّزاریم آغالر

ائل شاعر ارسالن میرزایی ،چشمه
بوقوشمایی جوغابیندا یازدیم:

ریشته شعرینده دئمیشد (:ائلیمینگ باشیندان ماتام بو ایشده کیم بؤرکۆ گؤتۆرمۆش کیم قوالق کسمیش).من

ارسالن!(سچیمی)0 -8 -8:

ارسالن! مات اوّما ائلینگ باشیندان

سن بؤرکۆ گؤتۆردۆنگ من قوالق کسدیم

یوّداشلیک سه وره یوّونگ داشیندان

فیرز آیاق گؤتۆردۆم یئ ّد

من خاّی قویاندا

ائل آرخاسینی

اؤّدۆردۆم

ائلیمی

توتدوم

داغ کسدیم
یاسینی

تورمادیم سیندیرم دۆشمن داسینی

چیلوار

ناخلف اوغوّجوق چکمز پسینه

دار گۆنده اوینایان دۆشمن قسّینه

قیزقلعه سینه

نعره ّی قافالندان من جئیناق کسدیم

ائلی کی دیل یوخو آخیر نرسده

نه فایدا چارا یوخ اویان ائل قس ده

قرسده

ترالنالر یوّونو سول و ساغ کسدیم

کیم حریف اوالرد

قارقاالر اؤتمگده الچین

هئچ قاجور بو گؤیده اۆچه بیلمزد
کرگدن بو چا

دان گچه بیلمزد

تنخادان بیر دوواق کسدیم

هئچ الچین بو سودان ایچه بیلمزد
بو چایینگ باشیندان من بوالق کسدیم

تبرّی باغبانالر کسد ّر باغی

پئس هلئی ّد ّر هلئیگان داغی

گۆن باتان چاغ ائلینگ آغشامی چاغی

باخار -کور گؤز اوّدوم پئس چاپاق کسدیم

هئچ یوّداش بیلمد

یوّداش نه حاّدا

یول داشلی جان یار آغیر اۆک داّدا

تا جانیم باشدا وار باشیم بو یوّدا

فیکر ائدمه بو یوّدان من آیاق کسدیم

ارسالن ! دانیشما سانجیالر یارام

یوّوم یوخ کیمسه یه بیر جار آپارام

اووچو من ایند گؤریوّسوزشیکارام

آّیجی الچین دان من دیرناق کسدیم

او گۆن کی الل اوّدوم دیلی الیالدیم

آرخایی طایرایی ائلی الیالدیم

اوغرادیم بیر سئله یوّو الیالدیم

بیر گودارگچممیش اۆز بویناق کسدیم

یاّخی دایاق قوشماالر :اوّ ل کی ایکّی دۆزۆم ده دایاق آرخاج بیر کرز ایشلنمیش .بو قوشمادا دایاق(.....ا
دیر آماقویمازالر) دیر.
آما

قویمازالر!(سچیمی)0 -8 -8:

گیله یلیک واریم دیر اؤزۆم اؤزۆمده

آرمانلی بیر "جمله" یوخدور سؤزۆمده

چؤل ّرده کوربایقوش منیم گؤزۆمده

بیر گؤزل

سونا دیر آما قویمازالر

قویمازالر قورّ وموش گؤّه آغالیام

سووروخموش سراسیز ائله آغالیام

بئله آغالیام

دریا دیر آما قویمازالر

ایسته سم هر گۆنده

گؤزیاشیم

بیر باخینگ "حقیقت" گؤرن گؤزّره

ایشیقدن

دؤشده کی دیلک ّر گلسه اۆزّره

دۆنیا خوش دۆنیا دیر آما قویماز الر

یاشیمدا

ایمیدیم یوخ داهی اؤز یوّداشیمدا

کی منیم باشیمدا

گۆّۆستان برپا دیر آما قویماز الر

حق گؤرسه حقیقت گؤزۆن آچانالر

بیر-بیردن قاچمازالر یارپوز-ایالنالر

شورازار چؤل ّرده سار تیکانالر

گۆل آچان باغچا دیر آما قویمازالر

یئریشلی جئیرانیم قرشی دن باخسا

کۆپرۆکلر اوخونو باغریما تاخسا

فریادیم

گؤزّردن آخان

ایشلنسه فیکر

دانیشان

باخیشلی مارل تک بیرجه قیباخسا
اؤزۆ بیر دۆنیا دیر آما قویمازالر

یاشیل

سؤزّره

 اۆزمه قوشماالر:اون بیر هئجه ّی شعرّر ،کی سونوندا  ،دایاق آرخاج ایشلنممیش اوال ،اۆزمهقوشما سؤیلنیر .بو قوشماالر اۆچ یئره بؤّۆنۆیر  .قوشماالر کی قوشا -قوشا آرخاجالر بیر اوال
،قوشا قوشمادیر.
اۆزمه قوشماالرینگ بیر نومراسی داها "بئش تا " آدالنیر .بو فورم قوشماالردا هر بؤّۆک بئش
تا دۆزۆم دۆر ،سان  :استاد شهریارینگ حیدرباباسی و  ..........وار "بئش تا "آدالنیر.
بئش تا دۆزۆمدن اۆچ باشداکی بیر آرخاج و ایکّی سونداکی تا دۆزۆم ده بیر آیر آرخاج
ایشلنیر.

(اۆزمه قوشماالرینگ قوشاسی):
الچین

یوّو(سچیمی)0 -8 -8 :

بیر یانیم خرّ ه سئل بیر یانیم اّوو
چینار دا باش اه یمیش هر یانا اوینار

گؤزّریم قوماشیر کۆّه – تورپاغا
ّته بان ال ائدمیش بیخچی – اوراغا

نرس ّر دؤشلرده حبس اوّموش آما
گئجه دیر گئجه اینن ساواشمامیشام

هۆفۆرن اوّماز بیر کور قیمیشیقه
اینتیظار واریم دیر گلم ایشیغه

بیر یانیم اژدها بیر یانیم یوها
چنگه یی گچیردمیش اۆره ک یخه یه

قرنگی دوالنمیش گؤز گؤزۆ گؤرمز
آ و گۆن گؤرمگه اۆزۆن چه ویرمز

ّحظه ّر گۆن اوّور گۆنلر آ و ایل
بیر مرهم قومیراک آزمیش یارایا

ایل ّر ده گچرّر عومور باش اوّور
بو عومرونگ امگی قانلی یاش اوّور

بیلمدیم

دۆ نیایا گلمیشم

نه دن

بیلمیشم گلمدیم

گه وم

دوداغی

بو تورپاق سریلمیش آیاقالر ایچین

گلمدیم

آ یوّداش! یانینگدا دیلیم قیسّادیر
سوغوّموش تورپاغا بیر دان اکممیش

بیر ایشیق ساّمادیم ائل اوجاغینا
اینتیظار قاّمیشام باهار چاغینا

ائلیمیز بیزّر دایاق ائدمیش سه
آسیالن قاپیشماز آغجا قووق دان

گئد گئدیش چاغی دیر قاالن ده ییل دیر
یاالن ده ییل دیر
آتاالر سؤزّر

بیر یانیم اوچوروم بیر یانیم قه یه
اوّورکی قارداشیم منی سمه یه

من اؤزۆم اۆچمگه بیر قانات چاّدام
من اؤزۆم الچین دان بیر ایلهام آّدام

چیراغی

سوورام

باشا تورپاغی

سؤندۆردۆم(سچیمی)0 -8 -8 :

چیراغی سؤندۆردۆم کیمسه بیلمیه

سن بیزیم گؤزّره آیاق باسمیشانگ

عاّمه بلّی دیر اۆزۆنگ چیراغی

هر تاال تئلینگدن بیر جان آسمیشانگ

چیراغی سؤندۆردۆم کیمسه گؤرمیه

سن"م ّنت" قویموشانگ گلمیشنگ بیزه

کیپریک ّر فف چکیب گؤز قاباغینا

ائله سان قیزیل باش گلمیش تبریزه

مینگ چیراق سؤنۆّسه اۆزۆنگ چیراغی

عاشیقالر یوّونا ایشیق ساّمیش دیر

افسیلمیش سار تئل یاناقالر اۆسته

هر تارا بیر منفور داردا قاّمیش دیر

افسیلمیش سار تئل یاناقالر اۆسته

ائله سان باسمیش دیر دومان گؤ باغی

من داها بورونماز بوینوم آ – گۆنه

بیر آ دیر بیر ده گۆن اۆزۆنگ یاناغی

بیر مثل

(سچیمی)0 -8 -8 :

بیر مثل ائلده وار ائشید ناز گۆّۆم

هئچ یاتان داّیندان قاخان اوّماسین

نه بوّدوک مینگ قرین قانلی یاشالردان

دۆشمن ده گؤز یاشی آخان اوّماسین

اۆره گده بیر دیلک
آناالر

باشیندا

واریم دیر منیم

دۆشمنه دوغرو یول دوسالرا ساغلیق

چارغاد دان

بیر تیریش سه میشم ائله بایداق ّیق

یاشیل

اوچوروم
اوچوروم قانلی یاش یوخسول ّوک آجلیک
جان چکمک آدینی قویموشاک دیرّیک

(سچیمی )0 -8 -8:

بو منیم دیرّیگیم یوّوم یوالغیم
اژدها سول یانیم یوها دیر ساغیم

آّمیشالر اّیمدن نازّی دیلیمی

دیلیم یوخ چیغیرم دیلیم وا دیلیم

غیرلتیم داغیدمیش آغیر ائلیمی

آییلماز یاتاق دان ائلیم وا ائلیم
یول بیلن کیمسه یه مئیدان دار اوّموش

یوّسوزالر توتموشالر یوّو مئیدانی
بیر سوّموش گۆّشن ده بیر سویوز باغدا
کیمسه کی دانیشمیر آّماز ح ّقینی
دیل بیزه سان کی بیر سۆنمز قیلیج دیر

اوراق الر – بیخچی ّر مئیداندار اوّموش

آّساالر دیلیمی دانیشا بیلمم
کوتاّسا قیلیجیم چاّیشا بیلمم

کسدیلر دیلینگی نه دن یاتمیشانگ

آ غیرت دۆشگۆنۆ جیسارت ّی ائل

مرسی یه مامانا چنه ساتمیشانگ!

کور- -پیر آناالر ساخالدان دیلی

پس نه دن اوخویوب یازا بیلمنم !

من ده بیر اوّوسام سان عرب سان روس
بیر دۆنیا دیلینن الل اوّوب قاّدیم
آّدیالر دیلیمی جوغرافیامی

نیج اوّموش دردیمه دارمان قیلمنم !
پوزدوالر قاشقایی ویالیتینی

کاپیتان جانینی آیاز آّمیش دیر

ایند من وئرسیم غرامتینی !

من آتام نامرده معنا وئرممیش

غرلتی بئسلدمز غیرت اوغالنی

دیلیمی پوزدوران دۆشمن دیر بیزه

باج وئرمز دۆشمنه فوّت اوغالنی

بیرسیلن اوّماد گؤزۆم یاشینی

کیم واردیر آنگالیا کیم واردیر سئزه

شاید بیر گؤینۆآغ گلد مرّیخ ده

گلد بو شعرینن سؤز قوشدو سؤزه

قو تا بو سؤزّر ائشیدمه یه ّر

یازدام تا فریادیم قاال تاریخا

شاید بیر قومالقدان بیر گۆل آچیلد

شاید بیر سئرچه نینگ گؤینۆ داریخا
"نکبت"دن چیخمگی "هیهات"دیر"هیهات"

ائلی کی دیلینی یازماز اوخوماز

بیر حمد و بیر سوره بیر اوزاق "فلوات"

دیلی یوخ ائل ّره واجب دیر بؤگۆن

بئلنه
باش وئرینگ بیر بیره آغالشاک ائلیم

()0 -8 -8

ائل ایچین آغالشان گؤزّر وار اوّسون

آرخا وئر اؤزۆنگه هر نه وار سنده

اؤزۆندن قچنه دۆنیا دار اوّسون

سن گلنگ من گلم بیز اوّداک قارداش!

دال وئرسه ک بیر بیره داغالر ده وریلر

دامچاالر سان اوالر سئل یوال دۆشر

موغیالن چؤل ّرده گۆّه چه وریلر

اۆز قرین یاشامیش ائل سه یسان ایله

پوزوّماز محو اوّماز دۆنیا دووروندان

آ غیرت اوغالنی اۆره ک ترپدمه

ظاّیمدا بقا یوخ سۆنمه جووروندان

یوسانمیش اۆره گیم بیلمز کیمسه دن

یورناغام اؤزۆمدن ایراق اوّموشام

بیر گۆّشن بئسلنمیش اوراق دؤشۆنده

سان آغاج بیخچی یه آیاق اوّموشام

یاش منه پایالنمیش قو من آغالیام

گۆّۆم سن گۆّۆمسن تا دۆنیا گۆّه

عومروموز باش اوّسا ائل ّر یوّوندا

بئسله رک بیر چیمن تا دۆنیا گۆّه

اؤزۆمۆ تانیمیش بیلمیشم کیمم
ائل عیشقی جانیما اّوو ساّمیش دیر
باش وئرینگ بیر بیره آغالشاک ائلیم
آناالر ساغلیگا ن ّنی ترپدسه

هئچ زامان اؤزۆمدن یوّداش! بودانمام
هر شمعینگ اوتوندان آّیشیب یانمام
آغالساک بئلنه سئل یوال دۆشر
بئسلنر بیر آغیر ائل یوال دۆشر

بئش تا الر  :اۆزمه قوشما ائله کی آدیندان بلّی دیر ،اون بیر هئجه ّی شعرّر دیر کی دایاق آرخاج
یوخالر دیر .اۆزمه قوشمادا هر بؤّۆگۆنگ آرخاجی اؤزدش دیر.بو نومرا قوشماالر قاشقایی ادبیاتیندا ،
ایکّی یئره بؤّۆنۆیر .قوشا قوشماالر کی  ،دۆزۆم ّرینگ آرخاجی قوشا – قوشا بیر بیر تکین دیر.
آما بئش تا الر  ،آدیندان بلّی دیر کی ،بئش تا دۆزۆم قوشمادان ،بیر بؤّۆک یارانیر .تۆرک ادبیاتیندا بو
فورم قوشما چوخ تانیش دیر .بیر "نمونه سی :حیدربابا یا سالم دیر کی ،تۆرک دۆنیاسینینگ آد- -سانلی
شاعر استاد محمدحسین شهریاردان یادگار قاّمیش.
سان:

بیر اۆچه یدیم بو چیرپینن یئلینن
باغالشایدیم ئاغدان آشان سئلینن
آغالشایدیم اوزاق دۆشن ائلینن
بیر گؤره یدیم آیریلیغی کیم ساّد

اؤّکه میزدن کیم قیریلد

کیم قاّد

(استاد شهریار)

قاشقایی ادبیاتیندا ،نئچّ ه "مجموعه" حیدر بابا تکین یاراشمیش دیر ،کی (گؤرۆش دینا داغیینان )منفور
شاه محمد دن ( ،اوزاق یول) ارسالن میرزایی دان و (یتیم یال)شعرّر بو مکتوبدا،وار سی بئش تا
آدالنیر.

یتیم

یال( سچیمی)8 -4 -4 :

"غم"تیکانی اۆره ک ّردن قازیلماز
بیزه شادّیق سرنویشتی یازیلماز
مثل دیر کی هئچ یازیالن پوزوّماز
گره ک منیم یازقیم بئله یازیلد
غمناماسی دیلدن دیله یازیلد
آیریلیق دان

گۆنلریمیز

یامان دیر

یول اوزاق دیر داغالر -داشالر دوماندیر
دؤن گئر باخ گؤر نه آخیرزامان دیر!
آیریلیق دان باتمیش قانا اۆره گیم
(پرواز ائیلر هشترخانا اۆره گیم)*
یتیم یاّیم شادّیق گۆنۆ

گچمیش دیر

ترالن قوشو داغالریمدان اۆچمۆش دۆر
ائل ّر منی یوردا قویوب کؤچمۆش دۆر
آغ چشمه* یی یادا ساّیب آغالرام
غم گؤرممیش اۆره ک ّر داغالرام

آند ایچمیشم آغیر ائلینگ باشینا
قوربان اوّسون جانیم داغ - -داشینا
باخان اوّسا

تاریخینا

یاشینا
بیزیم باشدان اۆجلمیش دیر دار باشی
بیز اؤّمۆشک تا ساغ اوال یارباشی

نه بایراما شادّیق ائده اوشاقالر
نه گۆنلره گۆّۆمسنه دوداقالر
نه ایمیده ایشیق ساال اوجاقالر
یتیم یاّیم ایشیق گؤرمم اوجاغینگ
یاتاق ائدمیش بایغی سنینگ قوجاغینگ
گۆن باتیبان قورد قاشالرا چاتمیشالر
ایچر – دویماز دیشلر قانا باتمیشالر
کیمسه ّر کی عقلی باشدان آتمیشالر
آ و گۆن دن آسّیمانی سویارالر
یئرینه بیر دانگ اوّدوزو قویارالر
ال یویاسینگ کاس گؤرسدن دیاردان
دیرّیک چاغی دانیشیرالر مزاردان
خرک* آغاجی سر آپارمیش چیناردان
گلمیش اۆّگر آ و گۆنه چاتمیش دیر
بو اورتادا منیم بختیم یاتمیش دیر
یتیم یاّیم

سن

آنگالرانگ

سؤزۆمۆ

اؤز بورماغیم چاخاردمیش اؤز گؤزۆمۆ
بیلمم

نه دن

الیالمیشام

اؤزۆمۆ

کوربوالق الر جوشدو سرین چا اوّدو
گئنگ دۆنیادان بیزه دارّیق پا اوّدو

کیمسه یوخدور بیرفیکر ائده بیزّره
بلکم

گله

اۆزّره

باشداکی الر

نه سؤیله یم ائل غمیندن سیزّره
من کی اؤزۆم اؤز ایچیمده قاّمیشام
غونچا وئریب سار سوّماز* آّمیشام
خلق ایچینده چاّینان سؤز راز اوّماز
اینتیظارام غم کؤیلۆمدن آز اوّماز
کیم دئمیش دیر بیر گۆّۆنن یاز اوّماز
منیم گۆّۆم اگر گلسه یاز اوالر
سئیالن قوشو* قاناد چاالر باز اوالر
کورقیمیشیق دیرچلیبن آ

اوّدو

کؤّگه سینده بیر "ظلمت" پا اوّدو
بیزیم بایرام قیشلرینن تا اوّدو
اینانمیرام بیزه شادّیق پایالنا
آسّیمانیم
خزان اسد گۆل -یارپاق الر تؤکۆّدۆ

اوّدوزالنا

آیالنا

آیریلیق دان سینمیش بئلیم بۆکۆّدۆ
آغیر ائلیم

یوّدان

یوال

محبّتینگ کاروانالر
اکینچی ّر

اکینلر

اکیلد
یتیم یاّیم گؤینۆم اه و

شاد اوّماز

ائل یوّونا اؤّن ّردن

یاد اوّماز

کؤچدۆّر
بیچدیلر

خرمن ائدیب دان ساماندان سچدیلر
بیز قاّمیشاک خاّی جووال قارنی آج
اؤّۆم دۆر کی تیلکی شئردن آال باج
قاّما جئیران سن کی مأوانگ چؤّده دیر
قاالنالرا هامی
سیز

تار

زنجیر قوّدا دیر

دینا گؤزۆ یوّدا دیر
قونان ائل ّر کؤچۆنگ ائلدن قاّمایینگ
بیزّر کیمین محبّت سیز اوّمایینگ

قره قیشلر

باشیمیزدان

کؤچنده

دورنا گؤیده فف باغالییب اۆچنده
یتیم یاّیم

ائیناق ائل ّر

کؤچنده
هر نه دۆشمم گؤزل ّرینگ یادینا
سالم اوّسون قشقایی نینگ آدینا

گؤزل بایرام قاریشاندا سیجاغا

ایتمیش اوغلونگ گئنه گلد قاباغا
آنا تکین آل باشینی قوجاغا
تا بیلنگ کی غم چؤّۆنده وئیالن دیر
سندن آیر

دیرّیک اونا زیندان دیر

آه چکه رم شادّیق اه وین ایخه رم
بو چؤل ّره

باخارام

حسرتینن

یاز یاغیش تک گؤز یاشیمی آخارام
چؤل ّرده کی چیچک ّردن خبر یوخ
غملی بوّبول ناالسیندا

اثر یوخ

گچمیش عومرونگ خاطره سی دیریلد
یاشلی

گؤزّر

سریلد

قاباغینا

زار اۆره گیم هامی کسدن یوروّدو
گلدیم

سنینگ آیاغینگا

باش تؤکم

سنینگ اینن قول -بوین اوّوب یاش تؤکم
قارشیداکی یل ایگیدّر مئیدانی
آغ چشمه دیر تاریخ ائدمیش بیانی
داش - -تورپاق اجنبی ّر آل قانی
کیملر گلیب بو یول الردان گچد ّر
کاروانالرینگ توزو قاّد کؤچدۆّر
یاساق*اوّموش محبّت دن دانیشماک

شئیدا بوّبول گۆل ّرینن چاّیشماک
یوّداشالر تانیشدیرماک تانیشماک
ّآاله بو نه دیرّیک اوّدو اؤّۆم دۆر
اوّ ل اؤّن منیم آغیر ائلیم دیر

بیز او گۆن کی سنگر اوّدوک وطنه
بیر تن اوّدوک

باسیلمادیک

اۆز تنه

افسوس اوردان "فرفت" وئردیک دۆشمنه
ناحق

یئره اؤّدۆردۆّر فوّتی

آغیر ائلدن سیندیردیلر
یتیم یاّیم

نه ّر

گلد

فوّتی

باشالرا

یانان یوخدور گؤزدن آخان یاشالرا
یاد او گۆن کی قورد گلمزد قاشالرا
ّ
قوزو آناسینی امرد
کؤرپه
بوالغ اوتو چشمه ّرده چیمرد
بایرامید
چا

داشدا بوّبول چیلرد

کمینده کؤرپه ّ
قوزو ملرد

ائل آناسی

باالسینی

بئلرد
غم بیلمه ین اوشاقالرینگ یاد اوّسون
گۆّۆمسنن دوداقالرینگ یاد اوّسون

ائل آناسی آند اوّسون اؤز باشینگا

طاقتیم یوخ گؤزۆم دۆشه یاشینگا
جانیم قوربان اوّسون قلم قاشینگا
دماوندیم  ،سهندیم سن دینام سن
جئیرانیم سن ترالنیم سن سونام سن

من گؤرمۆشم سن بئسلدن سونبوّو
یارپاق آچار گۆّۆمسنر یاز گۆّۆ
منیم باشیم داردا قاّسا آسیلی
جان وئرن دم دیله چاّدام آدینگی
ائل یانیندا چاخاردارام

یتیم یاّیم

آچیالندا

آدینگی

نوباهار

مست که یلیگلر داشالرینگدا ّ
قازیالر
قیش باش اوّوب یاز بیتنده "الّه زار"
باشی داردا گۆّن ّر

یاد ائیله

حق دانیشان اؤّن ّر

یاد ائیله

باش قووزا بیر آغیر ائلی سسله سن
تررقه نینگ

تئلین

قانا ایسال سن

گل غیرت چک بیر کوراوغلو بئسله سن
تا بیر اوال یانیق یئرینگ

یاماغی

خزان گؤرمۆش سویوز باغینگ بوالغی

ایندن بئله سویا دۆشمۆش اوّدوزوم
درد اّیندن قو

آغالیا قان گؤزۆم

بو نامحرم اوبا منیم

سئرسؤزۆم
ها جار ائدیب دیلدن دیله ساّدیالر
قسّه ساّیب هرمجلیسده چاّدیالر

یتیم یاّیم هئچ یامانلیق

اوّماسین

دۆشمنینگ ده گؤزۆ یاشدان دوّماسین
تیکان الردا ساراّماسین سوّماسین
اۆجلمه سین هئچ وایقوشونگ ناالسی
قافالنینگ*دا

آجیقماسین

باالسی

گوّّور گوّّور سۆزۆّنده گؤز یاشیم
داغا دئرم دردیم نه دیر

یوّداشیم

تا داغ دئیه دردیم نه دیر یوّداشیم
قارشی دئسم یال بو سؤزۆ دؤندرمز
دوغرو دینمز جوغابیمی گؤندرمز

* -یتیم یال شعرینینگ سؤزّۆگۆ:

(آغ چشمه = بیریم کی اوّوسالر ساواشیندا  ،قاشقایی الرینان اینگیلیس ّرینگ ساواش مئیدانی ،کی

شیراز شهرینینگ باتی سیندا دیر ( ).خرک = یارپاغی ائنلی ،توزّو گؤیرتی دیر کی بج یئرّردن گؤیریر( ).سار سوّماز = بیر تیکانلی قیسا
گؤیرتی دیر کی وار گؤیرتی ّردن آرتیق یاشایر ( ).یاساق = ممنوع  ،تۆ رکیه دیلینده یاساک دئییلیر( ).قافالن = پلنگ ،بو کلمه تۆرک دیلینده
قاپالن دا اوخونویر( ).بو تا دۆزۆم قاشقایی شاعر میرزا مأذون دان دیر :پرواز ائیلر هشترخانا اۆره گیم)

**

**

**

**

ایشیق-آیدین گلجک ّر*

**

(سچیمی)8 -4 -4 :

**

دؤن باشا دۆش بیر یادا سال اؤزۆنگۆ
تا من تورام ائلجار* ائدم

سؤزۆنگۆ

گؤوندیرمه*

گؤزۆنگۆ

قرنگی یه

ایشیق -آیدین گلجک ّر بیزیم دیر
چؤّده یانان گۆل -چیچک ّر بیزیم دیر
باش قاّدیران دیرّیگینی تاالیان
دنگیزّرینگ داّغاسینی* جاالیان*
اؤّکه میز اؤزگه ّردن اّه ین
قیلیج چاالن آّپ ارسالن* بیزیم دیر
داغ - -داشا قی ها ساالن بیزیم دیر
ایگید ّیک دن چوو ساالنالر اه و رانا*
بیزّر

ایچین

هم آنا

آتادیرالر

ایگید او دور ائل یوّوندا

دایانا

بیلمیش اول کی ائل اۆره گی بیزیم دیر
یاشاماگینگ

باش امگی*

بیزیم دیر

گره ک ده ییل گرچک اوال دۆشلریم
داها گچمیش

یاخاریش*دان

ایشلریم

اینانمیش اول

دؤنر

قیشلریم

یازا

چؤل ّرده کی سویوز گۆل ّر بیزیم دیر
اّووالردان قاالن
ایشیقلیک دن یاز بیزّره یاز * سن

کۆل ّر* بیزیم دیر

قیش اورتاسی باشدا بئسله یاز سن
اویان ،دایان ،تؤرد ،چوخال* آز سن
سویوز یئردن باش قاّدیران چیچک ّر
ائله سان کی دیلده قاّمیش دیلک*ّر

دایان دیزه تور دیزّشدیر بئلی سن
تا سیندیرنگ داغ یوموران سئلی سن
هر نه سه ونگ گئنه آزدیر ائلی سن
سه وینجی قوش* بیلر سه ومک آنگالمی*
ائل ساغ اوّسون قو بیز اوالک ّئیالمی*

* -بو قوشمانینگ

سؤزّۆگۆ (:آّپ ارسالن= پهلوان ارسالن،آّپ=پهلوان ،سلجوق شاهی کی روم امپراتوروو ،رومانوس دیوجانسی اسیر

ائ ّد ( ) .داّغا= مووج ،دریاالر مووجو( ).اه ورن= کایناتینگ واریسی ( ).باش امک= بؤیۆک ثمر و سود( ).اّووالردان قاالن کۆل ّر= ققنوسونگ
عومرو باش اوالندا آّیشیر یانیر.سورا بو قوشونگ جیجه سی کۆّۆندن قووزانیر( ).یاز = مکتوب ،نامه( ).گلجک= آینده ) (آیدین= ایشیق ،آیایدین.
) (ائلجار= وار کیمسه یه بیلدیرمک( ).گؤوندیرمک= گؤین خوش ائدمک  ،اۆره ک باغالماک( ).سه وینجی قوش= سار – یاشیل قوش دوز کی
فارس دیلینده "مرغ عشق" سؤیلنیر( ).آنگالم= معنا،هر سؤزۆنگ معناسیّ( ).ئیالمی= نابودّوک( ).یاخاریش= یاّوارماک اّتماس)

**

**

**

غم
شامید غم گلد آیناشد منه

پوزدوران( سچیمی)0 -8 -8:

**

**

بیر دۆنیا پایی درد اه یلشد

منه

بو حاّدا بیر ملک زنگلشد منه
سؤیله د موبارک سنه بو بایرام
سان گۆنۆز اوّموشدو آ قرنگی شام
سان ایپک سسیندن یاغد محبّت
قوپاردیب آپارد اۆره گدن محنت
بیلمه دیم آرادا نه واردیر "حکمت"
اۆره گیم تیترد یانیق دؤشۆمده
آ گؤمۆش سپیرد منیم باشیمدا
قرنگی شامیما اوّدوز اّند
پوزوّموش باغچاما گۆل سچلند
اۆره گدن غم گئدیب قایغی تۆکند
"احساسیم"یئنگی دن "افسانا" باشالر
بیر سوّماز گۆّۆستان سنه باغیشالر
"محبّت" باغی دیر نازّی جماّینگ
"فداقت"موّکو سن یوخدور زواّینگ
جان وئرر جانیما سنینگ خییاّینگ
(نه باطل خییال دیر اونودام سنی )
(باشارمام خییاّینگ دیریدمیش منی*)
بو جانیم قو سنه "پا انداز" اوال
سه وینجی قوشالرا "هم پرواز" اوال

آرادا قو سؤزۆم قاال راز اوال
هئچ اؤزگه بو سؤزۆ مندن ائشیدمز
بیلمیش اول اۆره گیم یاراسی بیتمز
*-

دیرناق ایچینده کی بیر دۆزۆم،طیبه کریمی جعرربه

(چه خیال باطل آنکه تو را ز سر در آرم

**

ّی نینگ فارسی دا بو شعرینینگ چه وریمی دیر:

که ز سر به در نیایی که دل از تو زنده دارم)

**

**

**

**

یاّخی قوشماالر :اون بیر هئجه ّی شعرّر کی آرخاجینا باخیبان ،یا "مثنو " سان دیر یا دا "غزل"سان."مثنو "سان الر ،دایاق سیز یاّخی قوشما و"غزل"سان الر ،دایاق ّی یاّخی قوشما سؤیلنیر.

دایاق سیز یاّخی قوشما :یئنگی

یورد(:سچیمی)8 -4 -4:

هاچانانچاز باغلی درینگ داّیندا

قار ایچینده قاالک اؤّۆم حاّیندا

گل تا گئدک تورماک اوّماز بو ائلده

بیر باغلی در وورماک اوّماز بو ائلده

بو اؤّکه ده نرس چکمک قالن دیر

ایناندیگیم گرچک وار یاالن دیر

دۆز دانیشان پئشمان اوّور سؤزۆندن

دۆشر وار قوم و قارداش گؤزۆندن

هئچ ائشیدمز قونشو قونشو ناالسی

کس کسینن گره ک ناکس اوالسی

بو اؤّکه ده گیزّه یرّر آجلیگی

باجی – قارداش بیر بیرینن ناجلیگی*

بو اؤّکه ده
بوردا

اّوودا دا نرس

باغبان اّینده ده

یوخ

تبر وار

الچین الرا بوردا ارزیش قویان یوخ

الچین اۆچمز بایغی الرا قرس یوخ
اینانان یوخ گئجه ّرده سحر وار
قارقاالرا دوالشان یوخ ده ین یوخ

گۆجکی ده

دوداقالر

گۆّۆمسنمز

گۆّۆمسنمک دوداقالردان سویوّموش
بو اؤّکه ده

قیزیل گۆل ده

ایلنمز

قار آّتیندا اّووالنماز اوجاق الر
گۆن یئرینه دانگ اوّدوزو قویوّموش
بیر قه وده گۆل اۆره ک ّرده دیلنمز

هر کیم قاّمیش اؤز چؤره گی هایینا

بئی باد عومرو زار اۆره گی هایینا

بیز دیرّیگی ائیله میشک بی نرس

جان قوشونا

قاییرمیشاک بیر قرس

یادیمدادیر ،بیر سن و من وارید

آت وارید

او زامانالر الچین قوشو اۆچرد

بو چؤل ّرده کؤرپه جئیران قچرد

بو اؤّکه ده قرس یونان

یوخودو

اووچوالر دا

وارید

هگر -اۆگن

یوخودو

تیر و کمان

دیرّیک ایند شرمنده دیر بیزّردن

نیج اوّموشدور نرس چیخمیر سیزّردن

گل تا گئدک بیر یئره کی یاز وار

قوشماسی وار هایناسی وار ساز

وار

بیر یئره کی عومرا باها وئریرّر

یوخو باسمیش اۆزه فرا وئریرّر

اوّمایا

اوّمایا

الچین الرا

قرس یونان

اووچوالردا

تیر و کمان

تا بیر اوجاق آّیشدیراک عیشقینن

قورد و قویون باریشدیراک عیشقینن

دیرّیک چاغی دیریلیکدن دانیشاک

دیرّیک ائدک اؤّۆمۆنن چاّیشاک

بلکم یویاک چاپاق کسن گؤزّر

کاس گؤرسدن یوخو باسمیش اۆزّر

"همّت" اوّسا قیش اورتاسی یاز اوّور
نرس چک تا قار ائرّ
قار ائرّ

یه چؤل ّردن

سه یوال ساالر چایالر

تا سوناالر

گئنه گؤل ده

بیر آسّیمان بوّوت آّمیش
بیز قانمیشاک

کوربایغوالر

باخیش اوّسا کوربایقوش دا باز اوّور
سووق گچه قیروو سینه گؤل ّردن
اویناشدیرار قوّونالر

اۆ ّزه ّر
گؤزۆمۆ
وایینا

دایالر

سئرچه ّر ده دامدا یووا دۆزه ّر
اؤز ایچیمدن الیالمیشام اؤزۆمۆ
گل تا قاالک اؤزعومروموز هایینا

بو اؤّکه ده بیر دیلک وار اۆره گده

بیر عوموردور حواسیمیز چؤره گده

یارانمامیش چؤره ک ایچین بو اۆره ک

نه قیمته عومروموزو وئریرک

دیرّیک یوّو ختم اوّمامیش چؤره گه

رحمینگ گلسین بو جانا بو اۆره گه

گل دایاناک آ  -قرنگی

شام چاغی

تاالش ائدک آّیشدیراک اوجاغی

ّعنت ائدمک قرنگی یه ایش اوّماز

اگر بیزّر قیش سه مه سک قیش اوّماز

قیش اورتاسی گل تا یازا فیکر ائدک

ائدک

آ و گۆنۆ

بئسلدک

گل اوّدوزدا

یاز

قرنگی ده عشق و ایمید چیراق دیر

دیل

یادینی

باشیمیزدا

بئسلدک

ّردن

ایراق دیر

نا ایمیدّیک دیرّ

آییلینگ بیر
اؤّۆّره

توانیمیز

تابیمیزا

فیکر

قیمیشیقه یان وئرک

ایمید وئرک جان وئرک

دؤگۆشۆ(سچیمی)0 -8 -8:

بیر جانلی میلّتم اؤزدش دیلیم وار

آیریقسی بیر آغاج آیر گۆّۆم وار

کیمسه کی دیل وار هر نه سر وار

اوّوسالر ایچینده اۆجه یئر وار

دیلی کی بئسلدنگ شیرین دانیشانگ

دۆشمنی دؤشۆنده تورانگ چاّیشانگ

من تۆرکم دیلیم دیر یوّوم آرمانیم

وارّیغیم دیرّیگیم کیملیگیم شانیم

اوغوزام آغ اۆزم اۆزۆ آغ منم

ووّکانلی تیترمز داغلی داغ منم

من آتام آّتا دیر کیملیگیم اورخون

یوروّماز دؤنمزم بیر آخان جئیحون

من او ّتوز میلیونام دّی دومروالم
اۆچ میلیون قافالنام سۆنمز آغیر ائل

شوونیسم باشینا گره ک یومروالم
قیرآتلی کوراوغلو اه ویم چنلی بئل

تۆرکمنم خاجم قاجار -افشارام

سه یسان ایل اۆره گده آزمیش دیر یارام

سه یسان ایل اوّموشام قاجور آماجی

سوساّمیش یوسانمیش اؤزگه مُحتاجی

سه یسان ایل دیلیم دن یوخدور خبریم

اوّموش دور قانلی یاش گؤزده ثمریم

آما سن یوسانما یوّداش آرخاداش

من تۆرکم یئنیلمز تۆرکۆنن آداش

ظنّ ائدمه اۆچ میلیون قافالن داغیالر

بیر قیها چکسه ّر یول الر آچیالر
یاناقالر دوداق الر گۆّش یازیال

بیر نرس کافی دیر قارالر پوزوال

محبّت بوالغی دؤشده قاینادیر

قاشقایی سان کی بیر گرمۆش آینادیر

سیندیرمه سیندیرسنگ مینگ شئر بغیرر

تا آینا بۆتۆن دۆر بیر آسالن گؤرر
اویاق اول آییلماز یاتانیم دا وار

بیر کاسلی باتالغا باتانیم دا وار

قرنگی اّّشمیش چا ّقال اوالشیر

دۆشمن ّر بویونا گؤزّر قوماشیر

من غافل سیغیلدیم اؤزگه یانینا

سو تؤکدۆم اؤزگه ّر ده ییرمانینا

آییلینگ دۆشمنی سچینگ آییرینگ

دیلینن بو ائله "رُتبه" قاییرینگ

باریشماز دۆشمن ّر دیل دۆشمنی دیر
کیمسه کی آناسی مامان سؤیلنیر
اوشاق کی تانیمیر سول و ساغینی
کیم سایار کیم گزر بئله میلّتی

دیلیندن قاچان تۆرک ائل دۆشمنی دیر
گؤزۆنده "زعرران" سامان سؤیلنیر
آناسی کور ائدمیش ائل اوجاغینی
اوّموش دور دۆنیادا قوربانلیق اتی

هر دؤرد ۆ بئشی بیر یئردن آسیلمیش
اۆچ میلیون سان ّ
قوزو اۆچ میلیون جئیران
آما سن بیلمیرنگ هانسی کیمسه دن
اۆچ میلیون باغلی دیر بئش اۆز میلیونا
سۆزۆّر دۆزۆّر بیر سئل یارادیر

کاروانی سویوّموش یول الر بوسوّموش
شوونیسم چنگینده یاراّی آل قان
آیریلدینگ کؤکۆنگ دن بیر قوال نه دن!
گؤز یاشی تؤکسه ده چاتار جئیحونا
یئنیلمز تۆکنمز بیر ائل یارادیر

بیر اه ورن اؤنۆچز ناز دیل واریم دیر

من تۆرکم اؤز دیلیم "افتخار"یم دیر

کیم دئمیش قاشقایی دیل مُحتاجی دیر
آسالنینگ قویروغو تیلکی تاجی دیر

مانقورت*( سچیمی)8 -4 -4:

گورناش -گورناش* دایامیشاک باش باشا
هارایالرام هارا * گلمز هئچ یئردن
دیرّ

یاتمیشاک تا بیر اویاردان بوّوشا
ایلدن ایله خبر توتماک بیر بیردن
جان وئرنده داراشیراک داّیندان

ّرینگ سوروشمیراک حاّیندان

بیشیریرک باشدا مانقورت آشینی

دؤشه وورداک قاشقایی ّیک داشینی
تۆرکۆ -فارسی دانیشماک دان اوتانماک*
تا کی ناالم دؤرد اوشاغی اویاردار

اؤزگه ّره باج وئرمک دن یوسانماک*
اؤز بورماغیم اؤز گؤزۆمۆ چاخاردار

یاتمیشالرینگ اویاردماگی قوال * دیر
گؤر کی بیزیم یول الریمیز دوال * دیر
*-بو شعرینگ سؤزّۆگۆ ( :مانقورت= باسیلمیش کیمسه ّر دۆشمن بیر جورا بئسلدیر کی اؤز گچمیشینی و ح ّتی آتا – آناسینی یاد دان چاخاردیر.
اوندا داها بیر ابزاردیر اؤزگه اّینده .ممکین دیر دۆشمن امر اینن اؤز آتاسینی یا آناسینی دا اؤّدۆره و شادّیک ائده کی دۆشمن امرینی یئرینه
ائتیردمیش دیر ( ).گورناش= ایسیجاق دا قویونالر باش باشا وئریرّر و بیر کؤّگه ده راحتلشیرّر( ).هارا = ایمداد استه مک) (اوتانماک=
"خجاّت"چکمک) (یوسانماک= دیزدن دۆشمک،ناتوان اوّماک) (قوال = سهل،آسان) (دوال = چتین یول)

ائل آناسی
قره قاج نازینان یئریشن یئرده

(سچیمی )0 -8 -8 :

داغ دیبی چؤّۆنن باریشان یئرده

قارّی داغ اوردا کی بوین اه یمیش چؤّه

اؤن ائدمیش دنگیزه چایینان بئله

اوردا بیر ائل واردیر ائیناق گؤرملی

جئیرانالر اؤزۆندن گؤزۆ سۆرمه ّی

هئچ گؤزل اؤزگه دیل دانیشماز اوردا

هئچ اؤزگه چیراغی آّیشماز اوردا

یاتان الر گؤزّر آییغا بنگزر

اویاقلیک حاّتی ساییغا بنگزر

همیشه گۆّش دیر آنا دوداغی

"افاّت" باغی دیر ائلینگ اوشاغی
دوالنیر داغالرا ایگیلر سسی

کوهئیالن نسلی دیر آتال اۆرگه سی

نر آسالن بئسلدیر ائلینگ آناسی

اوچوروم باشیندا الچین یوواسی
چیچک ّر اویناغی چایالر چمینده

بیر عومور بیزیم ائل عیشق عاّمینده

هر آنا اۆره گده مینگ دیلک وار

ال ّر آیریق*دیر گؤیلره سار

دۆشمنه دۆزّۆک سر دوسالرا ساغلیک
آناالر بئسلدیر ائل اوشاغینی

بو ائلینگ یازقی سی یازیلمیش آغلیک

آّیشیق ساخالدیر ائل اوجاغینی

هئچ دۆشمن بو یوّدان ساغلیگا وارماز
تا ائلینگ آناسی مامان اوّمامیش

ائل چتین چاغالردا اؤزگه چاغیرماز
گۆن هله بو ائلده یامان اوّمامیش

قاّیالر نقشی دیر اورخون*تامغا*سی

آناالر قوجاغی "عفمت"مأواسی

بیزّر ده ّ
وااله بو ائل اوشاغی یاک

چتینلیک چاغیندا سۆنمز داغی یاک

قاالسی آّیشیق بو ائل اوجاغی

ایتیرمز افلینی ائلینگ اوشاغی

ن ّنی ّر ترپنیر فوّت* آدیینان

قطارالر باغالنیر بهمن* یادیینان

هلئیوان* ایلخی ده نازّی دا * وار

قونشوال بیر بیرده هله پا وار

هئچ قارداش قارداشی اونودمامیش دیر

دۆشمنلیک چیراغی بوردا خاموش دور

تا بیزیم آناالر ائل آناسی دیر
هئچ اوغالن آتاینان اۆجه دانیشماز
همیشه جوشغون دور بوالقالریمیز

اوشاقالر ن ّنی ده شئر باالسی دیر
چوبانالر قوردونان هرگیز باریشماز
آچیالن چاغدا دیر بوداقالریمیز

بو ائلینگ باغچاسی هئچ زامان سوّماز

دۆشمن ّر آیاغی بیزه آچیلماز

او گۆن کی تار بو ائلی یارادمیش

اؤّکه میز دۆشمنی ایقباّی یاتمیش

بو ائلینگ آناسی فوّت بئسلمیش
ّ
"عزت" بئسلمیش
تاریخ چاز ایرانا

دایاقلی یاّخی قوشماالر :بو فورم قوشماالر آرخاج ایشلتمگینه باخیبان ،دایاق آرخاج شعرینگ سونونانچاز
ایشلنیر .بیر دئییم دن داها،بو قوشماالردا آرخاج ایشلنمگی،سان غزل آرخاجی عرب ادبیاتیندادیر .ائله بو
سببدن بو قوشماالرا "غزل سان"دا دئیه بیلیرک.
بونالردان گچه ،ایند یانچاز قاشقایی ادبیاتیندا  ،قوشماالردا ایکّی سچیم ایشلنمیشدیر )0 -8 -8 (.و (-4
 )8 -4کی قوشماالرینگ ایچر قسّینی بیلدیریر .ایند بو سچیم ّر ،آگاهلیگینان خورداالساک،یا
یئرّرینی ده ییشسک،یارانان قوشماالر ایچر قسدن سار آیریقسی دیر.
سان:
جان
گله یدینگ

جانیمی

اووچوسو(سچیمی)8 -2 -8 -8:

قوربان ائدردیم

سنی گؤز یاشینا مئهمان ائدردیم

سنینگ بیر عیشوه نگ اوّساید منه پا

گؤزل هر ّحظه ده اۆز قان ائدردیم

قیباخسایدینگ نه کی غمدن چیخاردیم

چاراسیز دردّره دارمان ائدردیم

گۆّۆم سن اووچو اوّسایدینگ گلردیم

جانیم قاشالرینگا اووقان ائدردیم

سنینگ بیر پئیغامینگدان بئسلنر جان

گله ید من فدا مینگ جان ائدردیم

من بئسلدردیم

دومانلی داغالرا ترالن ائدردیم

سه وینجی

قوشالر

سنی قوشماالرا سوّطان ائدردیم

اوالردیم یوسوف - -خسرو کیم عاشیق

یار دیلگی
آ

ایسته ین

حاّیمی هر ّحظه یامان ایسته ین

منیم باغریمی

گل کی جانیم اۆچمۆش اّیمدن گئدیر

آل جانیمی عیشوه ّی جان ایسته ین

دردینگ اّیندن یانیم اوّماز وارام

اوّماز اوالنگ قلبیمی یان ایسته ین

آنگالمانگ

چا تکی گؤزیاشی روان ایسته ین

نازگۆّۆم

باغچامی هرگۆنده تاالن ایسته ین

هر دیلینن آخ

قان

(سچیمی )4 -8 -4

چکرم

من سنه هرگیز دئمم آ

کاش اۆره گینگ سان اۆره گیم قان اوال
آ

منیم باغریمی
**

**

قان

ایسته ین
**

بیرجه دیلک (سچیمی )4 -8 -0 -8
دردینگی قو گؤینۆمه مأوا ساال
گؤینۆم اه وینده یئریش آ ناز گۆّۆم!
عومرومو قو دردینگینن باش اوال
آّما یاناغینگ دئ منه دؤن گۆّۆم!

ناز باخیشینگ جانیما غووغا ساال
دۆنیا تا وار گؤزّره آینا ساال
جانیما یئر"سوره

طاها" ساال

تا باغیما گؤرمه ّی هئیوا ساال

بیر بر باخ غمزه ّی تا باخیشینگ

جان تنیمه سان کی مسیحا ساال

تا چاّیشام یادینگینان شام چاغی

دفتریمه دویغوّو* قوشما ساال

بیر منه سار قیباخ آ ترسا گؤز!

تا اینامینگ* گؤینه کلیسا ساال

هانی "کیانی"* سسینی قاینادا

ائل داغینا داوود الیال ساال

یا گیره ائل مئیدانینا سرداریم

آتالنا بیر داغالرا قی ها ساال

ائل غمینی من چکرم شادّیگا

قو بیر عومور گؤینه واویال ساال

اوّماسا ائل دۆنیادا غووغا یاتار

کیم توراسی محشرُ - -کبرا ساال

ائل باال بئسلر تا چتین چاغینا

دردینه بیر یئرّی* مُداوا ساال

سن چکیننگ* من چکینم کیم قاالر
بیرجه دیلک ایسته میشم تار دان

*-

تا ائلینن دۆنیادا غووغا ساال
دردینگی قو گؤینۆمه مأوا ساال

شعرینگ سؤزّۆگۆ( :دویغو=احساس ّی فریاد)(اینام= ایمان،اینانماک کؤکۆندن دیر)(کیانی= ائلیمینگ گؤزل سسلی ایرچی سی ،حاج محمدحسین

کیانی،کی اؤّۆمۆندن سورا سان کی ائل موسیقی سی یاسالنمیش دیر)(یئرّی= ریشه ّی ،عمیق)(چکینمک=قیراق چکمک،آیر بیلمک)

دیوانی*
بیر اون دؤرد هئچه ّی شعر تۆرک ادبیاتیندا مرسوم دور ،کی دیوانی آدالنمیش دیر.بو شعرّر ده آرخاج
ایشلنمگینه باخیبان،شاه ختایی تکین دیر.بیر دئییم دن داها ،عرب ادبیاتیندا سان کی غزل دیر.
تۆرک ادبیاتیندا ،امیرعلیشیر نوایی ،گورکانلی الر وزیر
دیر،کی بو شعر ،نوایی نینگ بیر دیوانی الریندان دیر.

شاه ختایی دان گچه ،دیوانی شعرده دئمیش

یارنیشانی*
ا فرحه  - -رخسارینگ ازل ّ
خطی دن انشا
ذرّ ات آرا هر ذرّ ه کی بار* ذیکرینگه ذاکر
گۆن شکلی یۆزۆنگ سجده سیدن بوّدو موشکّیل

دیباچه

حوسنونگدا ابد نقطه سی طغرا

امطار آرا هر قطره کی بار حمدینگه گویا
تون طرّ ه سی قهرینگ ییلدینگ بوّدو مطرّ ا

محتاج سنینگ درگاهینگا خسرو و درویش

پرورده سنینگ نعمتینگه

گۆل یۆزۆدا بوّبول سنینگ اسرارینگا ناطق

شمع اوتودا پروانا سنینگ حوسنونگا شیدا

ع ّشاق آرا یارب

کی نواینی

جاهل و دانا

قو مقامی

بیر گۆل کی سنینگ حمدینگه بوّسون تیلی* گویا
بو فورم شعرّرده  ،ایکّی آساناک دۆزۆمۆ ایشلنمیش کی ،باشدا کی تا دۆزۆم سچیمی ده وره دیر،آما
سون تا دۆزۆمۆنگ سچیمی اؤز یئرینده دیر.قاشقایی ادبیاتیندا چاغداش* شاعرّریمیز ده بو قاّب شعر
آز واردیر .قاشقایی دیلینده ،بیر قطعه بو شعردن "کاوه ایروانی کشکوّی" دا وار کی بو شعردیر :

باریشیق
ّآاله سه یه بیر گؤین آچیال سؤز قوپا بر

بیر گۆل یارادام قیش پوزوال یاز قوپا بر

قوشما بودانیب دویغو*الریم گؤزّر باغلی

گؤز قووشوق* اوال یار بیریکه ناز قوپا بر

آغشام باشاال* بیر چاال آ

گؤزۆم آیایدین

گؤینۆم داریخار کؤّگه قونار باشیما آ کاش

*-

دیوانی سؤزّۆگۆ:

(

یارنیشانی شعر

قوشما دۆزۆّه قاپیمیزا توز قوپا بر
ّآاله باریشا بیر قیمیشیق اۆز قوپا بر

نوایی دیوانیندان سچیلمیش ،ساّطانعلی مشهد

ّ
خطی اینن کی 321ایل قمر

هیجرت دن گچه

یازیلمیش)(دیوانی=اون دؤرد هئجه ّی شعرّر تۆرک ادبیاتیندا)( بار= نوایی شعرینده ایشلنمیش دیر کی "وار"معناسیندادیر.بو گچمیش ده "ب" واو
اوّموش().تیل=بو کلمه یی ده نوایی دیل معناسیندا ایشلدمیش دیر.بو گچمیش ده "ت" دال اوّموش دور().چاغداش= معافر ،هم
زمان)(دویغو=فریاد)(قووشوق= پنجره،روزنه)(باشاال= باش اوال)

شاه ختایی
امیر علیشیر نوایی گورکانلی الرینگ بیلیجی وزیر  ،اوّ ل بار بو قاّب شعر یاراشدیرد .بو قاّب شعرده
 ،بیر تا دۆزۆم گیرایلی و بیر تا دۆزۆم ده آساناک ،بیر بیره قوشوّویر و بیر اون بئش هئجه ّی شعر
اّه گلیر.امیر علیشیر نوایی دان سورا ،شاه اسماعیل فرو بو قاّب شعرّر اووجا ائتیر ّد (کی

سچیمی،گیرایلی -آساناک)دیر ،و چون شعرده ختایی تخلّص ائدیرد  ،بو قاّب شعر تۆرک ادبیاتیندا شاه
ختایی آدالند .
شاه اسماعیل شعرّریندن بو شعر قاشقایی الر ایچینده معروف دور :
قارا داغا قار یاغاندا داشالر بیر بیر اۆچر
تو یاتیب موطروب قوجاّیر رینگ و تار اّدن گئدر
بو باهار دار هر نه وارینگ وئر مئیه شاد ایچگینن
تا گؤزۆنگ آچیب یومانچاز بو باهار اّدن گئدر
قاشقایی نینگ ایلر کی شاعرّر ایچینده آزتر بو قاّبه شعر دئییلمیش .میرزا مأذن ایکّی قطعه ،نکیسا
بیر قطعه،و حاج موسی خان کشکوّی(سامی) اۆچ قطعه شعر ،شاه ختایی قاّبینا وارالر دیر .مأذون دئین
شاه ختایی شعرّر ،کی قاشقایی دیلینده دئییلمیش سچیمی(گیرایلی -آساناک)دیر و نکیسا اینان حاج موسی
خان دئین شاه ختایی الرینگ سچیمی(آساناک – گیرایلی )دیر.الزیم دیر دئییله کی شاه ختایی عوام شعر
ده ییلمیش.
چوخانچاز بو قاّب شعره اعیانی گؤزۆنن باخیرالرمیش .شاه ختایی شعرینه باخیبان  ،بیر قس ده قاشقایی
موسیقی سینده یارانمیش دیر،کی شاه ختایی آدالنیر.
قاشقایی شاعرّریندن ،نئچّ ه دۆزۆم شاه ختایی:
مأذون:

آدینی اینسان قویار

آسّیمان بیر قارا بختینگ

ساالر دۆنیا

اۆره گینه قان

جراسینا

قویار

گئجه -گۆندۆز رنج و زحمت خوف و محنت ترس و بیم
ییغر بیر ابله وجودا آدینی سوّطان قویار
**

**

بو گلن نوجوانینگ وار ّبینده جان شیره سی
**
محمد ابراهیم نکیسا :

**

**
قارداشی بئله اوالنینگ جان اوالر همشیره سی
**

ا فبا مندن خبر وئر اهل - -حال

یوّداشالرا

سؤیلرنگ آیریلماغیمزینگ ایند چاغی دیر گلینگ

تئز گلینگ دارمان ائدینگ چوخ کار دیر دردیم منیم
تا جسد دن چیخممیش جان تاکی باقی دیر گلینگ
اوّدوگوم گۆندن بئش اۆز مینگ نازینان بئسلددیگیم
بیوفا روحوم تنیمدن ایند

یاغی دیر گلینگ

من "مسافر" یول خطرناک عقل زایل آغیر اۆک
نابلد حرفیم غلط کؤیلۆم دوسّاغی دیر گلینگ
ا

فبا ابراهیمه وئر افل  - -مطلبدن خبر
شاه - -مردان کوثر اۆسته ایند ساغی دیر گلینگ
**

**

**

حاج موسی خان کشکوّی(سامی)*:
گؤز جادو هندو خاّینگ زوّرونگ ختا اۆزۆنگ فرنگ
آ

مسلمان زاده نه یچین کافریستان اوّموشانگ

قاش کمان موژگانینگ اوخ مستان گؤزۆنگ قیباخماگی
آ
من خومار

شکرّب دیشی اینجی شوخ و مستان اوّموشانگ

چشم  - -مستینگ ساغریندن اسریدر
عاریضینگ گۆل(سامی)بوّبول سن گۆّۆستان اوّموشانگ

**

واعظا عاشیقالر

**

**

هر دم نه چین منع ائیلرنگ
گؤز قارا قاشالر کمان بو وحشی جئیرانی گؤرۆنگ!

فورت  - -اسالمینی بیر خال کافر تک توتوب
آ

مسلمان الر گلینگ بو کرر و ایمانی گؤرۆنگ

وعده وئردینگ غم یئمه سامی طبیب - -دردینگم
درد و غم آرتیق اوّوب بو ترسه دیوانی گؤرۆنگ
**

**

**

زوّرالرینگ چووگانینا تا من گیریرتار اوّموشام
بوّبول - -شئیدا کیمین سرمست - -گۆّزار اوّموشام
عهد و پئیمان باغالدیم من بیر بۆتۆن پئیمانینان
باوفا دیر دیلبریم

پابست  - -ایقرار اوّموشام

بو جاهاندا هر خومار چشم - -مستینگ اسریدر
سرخوشام(سامی) دئیر من مست - -دیلدار اوّموشام
**

*-

**

**

حاج موسی خان کشکوّی نینگ تانیماگی ایچین  ،بو کیتابا "مراجعه" ائدینگ" :سامی کالنتر هنرمند ،عوض هللا فرر کشکوّی"

شاه ختایی شعر  ،قاشقایی ادبیاتیندا ایکّی سچیمینن دئییلمیش دیر  ،کی باشدا سؤیله دیم(.گیرایلی –
آساناک) (آساناک – گیرایلی).اؤز شعرّریم ایچیندن بیر،نئچّ ه شاه ختایی :

چایالن داشی*

جان آالن دردینگ اّیندن بو یانان گؤنگۆّه باخ
غونچادا پوزقون اوالن یاز گۆنۆ سوّموش گۆّه باخ
بیر گۆن آ ّتام دئد بو فیکر دایاق ائد باشینگا
بیر قیزیل آتلی گلر تا نرسینگ وار چؤّه باخ
دئمه کی گؤیده منیم بیر دانا اوّدوز دا یوخوم
آیینان گۆن یارادان یئرده بیر آغیر ائله باخ
گؤزّرینگ دنگیزینی ساّما منیم جانیما دوس!
ایمیدیم یوخ کی چاتا داّغادا* بیر ساحیله باخ
منه بیر عیشوه اینن غمزه ّی گیزّین قیباخانگ
ائیله یر زیر و زبر جانیمی بیر "زّزّه" باخ

منی پس درد و غمه ساّماکی جانیم پوزوالر
گؤزّریمدن سۆزۆّن جانیما دۆشمن سئله باخ
زاریدیم باخد

مسیحا نرسی چاتد

منه

مریمی گؤرمک ایچی شام چاغی بیر اینجیله باخ
بو طبیب یوخ اۆره گی وارسادا چایالن داشی دیر
دردیمی سئزمک* ایچین هرته یه باخما ایله باخ
عومرومونگ یار سی نی اینتیظارا پوزدو فلک
قاّیغی افسوسونان دیر

*-

بئله گؤر حافیله باخ

بو شعرینگ سؤزّۆگۆ( :بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک -گیرایلی دیر)(چایالن داشی= آل بویاّی داشالر کی چا ایچینده

دؤ ّ
شنمیش ّر) (داّغا= مووج،دریا مووجو)

سن ساغ اول*
داغیدار آیریلیغی سئل تکی گؤز یاشالریمیز
گئنه مجلیس بزدیر یاز چاغی یوّداشالریمیز
بیز کی غم زنجیرینه قول الریمیز باغلی قاّیب
قو

اۆجه باشلی قاال باکی* دا قارداشالریمیز

یاشا سن تا یوّونگا جانیمی قوربان ائیله یم
سن ساغ اول قو تا بیزیم داردا قاال باشالریمیز
هر که بیر گۆل یارادا یاز ائیله یر اؤّکه میز
سونا کیم گؤّده چیمر* نازّی قلم قاشالریمیز
اوّموشاک عنقا* تکی بیر آدیمیز دیلده قاّیب
تا بیله دردیمیز

*-

قاف*دا کی سئرداشالریمیز

بو شعرینگ سؤزّۆگۆ( :بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک -گیرایلی دیر) (باکی= آذربایجان جمهوریتی نینگ باش کند )

(چیمر= سودا اۆزر) (عنقا= تۆرک ادبیاتیندا "اونقون"کلمه سی دیر کی ائله او دووشانچیل دیر ،فارس ادبیاتیندا سیمرغ سؤیلنیر کی بو آد دا تۆرک
ادبیاتیندان "گرته"گؤتۆرۆّمۆش .قاراخانلی شاهالریندا بیر الچین نیشانی وار کی قاراقوش سؤیلنیر.بو آد ،فارس دیلینده "سیاه مرغ" کلمه سینه چه
وریلمیش .سورا "سیه مرغ" و"سی مرغ" و "سیمرغ" فورمونا چیخمیش دیر( ).قاف= تۆ رک ادبیاتیندا ائله او قافقاز داغی دیر.بو داغ فارسینان
عرب دیلینده بیر "افسانه" ا داغ دیر().سئزمک= بیلمگینگ بیر "واریانتی" دیر.سان :سئزمک -قانماک -بیلمک -دؤشۆنمک -دانماک -آنماک-
تاتماک -آنگالماک و ....وار بیلیم مرحله ّر دیر).

نغمه ّی ال ال *

اه گه مریم سن اوالنگ من ده کلیسایا گلم
نه کلیسا کی دؤنۆب مذهب - -ترسایا گلم
قوروموش بیر آغاجام یاغ یاغیشیم یاغ تا منیم
گئنه گؤینۆم گۆل آچا آّمایا هئیوایا گلم
گئجه نینگ یاریسی دیر زار اۆره گیم دار اوتوروب
گۆن تکی چال تا گۆّۆم من ده باخام آیا گلم

اوّور آ نازّی گؤزل گؤزّرینگه من دوالنام؟
ّ
"مفالیا" گلم
کعبه م اول تا منادان من ده
چاغیر ایمدادا علی تا گؤزّیم من ده توروب
"متوسّل" اوّوبان حضرت - -زهرایا گلم
گؤزّرینگدن اوخورام دۆنیا پایی شرم و حیا
بیر ده گیزّین بر باخ تا گئنه دۆنیایا گلم
آ تکین چیخ چؤّه تا من ده بو "عُزّت" اه وینی
یاندیرام گؤین آچیال اوردا تاماشایا گلم
گئجه دیر اؤز اؤزۆمه دانیشیرام آدینگینان
بو خییاّدان ّ
یاز یا بیر داها اوّمایا گلم !
باش قویاندا یاتاغا نازّی شیرین یاتماق ایچین
آنا تک من ده گره ک نغمه ّی ال الیا گلم
آییالندا یوخودان سئیرم اوالم بیرجه داراق
سان ایپک سار تئلینگ تارینی سایمایا گلم

بس که هر یانا قاچار دۆشمۆش آیاقدان اۆره گیم
بیر اوالید یانینگا آخسایا آخسایا گلم
اوتوراندا خییاّینگ گؤزّریمینگ قاییغی نا
ایسته رم باّیق اوّوب اۆزملی دریایا گلم
هئچ اینانما کی چیخم دارّیق اه ویندن گؤزّیم
هانی خوش گؤینۆمۆنن من ده تاماشایا گلم

*-

(بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک – گیرایلی دیر)

ناز گۆل*
ایند دن من اؤزۆمۆنگ یازقی* می بیلدم ناز گۆل
یازقیم اوّسا بئله من چارا نه قیلدم ناز گۆل
جانیم اووجومدا ائله بیر قوشا بنگزر گؤزّیم
دیله چال بال آچارام یانینگا گلدم ناز گۆل
منیم اؤّدۆرمگیمه هئچنه ده گیل باغلی گۆّۆم
بیر باخانگ جان توتارام باخماسانگ اؤّدم ناز گۆل
گل تا گۆل ّر ده گۆّه آچیال کؤیلۆم بوداغی
گلمه سنگ غونچا تکین قاردا کسیلدم ناز گۆل
تؤکۆل آ گؤز یاشی تا نازّی سونام گؤّده اۆزه

کیپریگیم یاغلیق ائدیب یاشیمی سیلدم ناز گۆل
گؤزّیم بیر دوداق آچ سن دئ کی گلدم یانینگا!
اۆره گیم سان کی چیچک یوّدا سریلدم ناز گۆل
من اؤزۆم بیلدم و جانیم کیمه نه! من اؤّسیم!
بئله عاشیق جانیمینگ چاراسی قیلدم ناز گۆل
یانارام عیشق اوتونا هانی "سعادت" بئله دیر
کۆل اوّوب یول الرینگا من ده سپیلدم ناز گۆل
قو تا عیشقیم یوّونا جان گئده باشیم کسیله
اوندا من عاشیق اۆره گلرده سه ویلدم ناز گۆل
* -سؤزّۆک ( :بو شعر دایاقلی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک – گیرایلی دیر) (یازقی= سرنوشت)

یول چیراغی*
من او گۆندن کی سنی ائلده سوراغ ائیله میشم
گۆل آچیب دفتریمی نغمه ّی باغ ائیله میشم
آسّیمان آچد قوجاق تار گره ک باخد منه
کی سنینگ آ اۆزۆنگۆ یوّدا چیراغ ائیله میشم
بیر گؤره یدیم اّی کی آچیرام ّآالها سار
سان ایپک* تئل ّرینگه بیرجه داراق ائیله میشم
گؤرمۆشنگ دفتریمینگ هر یانی بیر جور بویاّی؟

گئجه ّر قانلی یاشیم اۆزده بویاق ائیله میشم
بو دور عومروم ثمر آغیر ائلینگ ا ّتگینه
اکمیشم غونچاالر باغچا -بوداق* ائیله میشم
داها گچمیش دیر اؤّۆم نازیم ابد گل یاشایاک
من سنینگ دووّتینگه عومروم اوزاق ائیله میشم
ناز گۆل! جام ایچه رم بؤیجه سنینگ ساغلیگینگا
اۆره گیمده چاراسیز دردیمی ساغ ائیله میشم
ابدنچز داها من دۆشمز آیاقدان اۆره گیم
سار ساچالرینگی ال ّرده دایاق ائیله میشم
تا سنینگ شووکتینگه حورمت آزاّمامیش اوال
باشیمی دؤ ّ
شه میشم یوّدا آیاق* ائیله میشم
یول آپازماز اۆره گیم نازّی پر ّر یانینا
تا سیزینگ قاپینگیزا مأوا  -دوراق* ائیله میشم
"ابدیّت" یوّونو باشالیانانچاز داها من
آیریلیق فیکرینی باشیمدان ایراق ائیله میشم
اۆره ییم سن کی وارانگ داهی یوسانماز* غمینن
ائله بیل

آرخا*سینی بیر قارا داغ ائیله میشم

* -بو شعرینگ سؤزّۆگۆ( :بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک – گیرایلی دیر) (ایپک= ابریشم ) (آیاق= پست،واریدان آ ّ
شاغی)
(بوداق= تا ّزا آچیالن گۆل،تۆرک دیلینده هر گۆّۆنگ عومرو ،مرحله مرحله دیر .آچیلمامیش گۆل غونچادیر،بیر آز آچیالندا بوداق آدالنیر،کامل
آچیالندا چیچک سؤیلنیر) (دوراق= تورماک یئر ،ایستگاه) (یوسانماک= یورناق ّیک دان بیر مرحله سورا ،جاندان گئدمک) (آرخا= بوردا تکّه
دیر ،پُشت،پناهگاه)

پریشانلیک*
دۆنیایی بهر ائدنگیز من کی دئمم هانی منه
ّ
شاال من یوسوف اوالم قو چاتا زیندانی منه
آیریلیق هرنه یامان دیر قو آرامیزدا قاال
تا کی باغیشالیا جان گؤزّرینگ آل قانی منه
من سنه ناز دئمیشم نازینگی چکدم تا وارام
ناز ائدر اؤّکه میزینگ عیشوه ّی سوّطانی منه
هر زامان مئیلینگ اسه دؤن تا سنینگ نازینگ آالم
تاریمیز ناز یارادمیش سنه هیجرانی منه
من گره ک آیریلیغا تابیم اوال ناّیمایام
"مفلحت"دیر کی رغیب تنگ ائده مئیدانی منه
نئچّ ه دنگیز* یارانیب دۆنیامیزا ناز گۆّۆم؟
ّآالهینگ ّوطرونا باخ وئرد پریشانی* منه
آیریلیق درد و غمی هر کسه ده یمز داالشا*
اّبته تار

سه میش تا چاتا بیر یانی منه

سن گلنگ غمزه اینن بیر ابدیّت یارانار
اۆز ائدر دۆنیامیزینگ بایرامی قوربانی منه

*-

بو شعرینگ سؤزّۆگۆ ( :بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک – گیرایلی دیر)(دنگیز= قاشقایی دیلینده دریا دیر ،کی باتی

اوغوزالر دیلی ،سان آذربایجان و تۆ رکیه ده دنیز سؤیلنیر .ائله بو کلمه التین دیل ّرینه ده قاریشمیش و دنیس و تنیس فورمونا چیخمیش) (پریشان=
بو شعرده کازران شهرینه یاخین گؤل دیر کی فامور دا دئییلیر.بو شعرده منظور پریشانلیک دا واردیر( ).داالشماک= یخه یه یاپیشماک
،بوغوشماک،بو کلمه قاشقایی دیلینده دوالشماک سانیلمیش).

یار یول*
یار یوّدا منی سن آسیلی قویدونگ کی نیجه ؟
آّدینگ آرامیشیمی فبریمی سویدونگ کی نیجه ؟
چاراسیز دردیمه بیر چارا کی سن قیلمه دینگ هئچ!
جانیما یاخدینگ اّوو دردیمی ده بیلمه دینگ هئچ
مندن آیریلدینگ و من قاّدیم ابد اینتیظارا
یا سنینگ دؤنمک و یا مرگ ائده بو درده چارا
ایند ده قو تا منیم زار اۆره گیم داغلی قاال
ایسته میش دوس بئله کی جانیمی بیر درده ساال
هئچ اینانما کی داها شادّیگینان دانیشارام
سن گئدن دن سورا من دردینگینن چاّیشارام
سنی من تانی یاّی دفتریم اوّموشدو بوداق
ائله سان گؤیده ملک ّر منه آچمیشد قوجاق
ائله سوّموش باغیمی یاز نرسی چاتمیشید
یا کی جانیم قوشو کوثر سویونو دادمیشید
ایند من قاّمیشام و داغلی اۆره ک یار نرس
بو نه هیجرانید کی جان قوشونا اوّدو قرس
ناز گۆل هئچ دئمدینگ بیر یار جان بوردا قاّیر؟
بوردا احساس باغی نینگ غونچاسی یانیر سوفاّیر*؟

ّ
شاال اؤز قیمتیمه ساتمیش اوالیدینگ منی سن
دردیم اوّمازد کی هر درده ساالیدینگ منی سن
نه خالف اوّدو کی گؤز یاشیمی آخدینگ گئ ّدینگ
چاراسیز قویدونگ و چؤل ّرده بوراخدینگ گئ ّدینگ
کیمسه یوخدور کی داها آنگالیا کؤیلۆم غمینی
ایند کی آیریلیغینگ یاخد جانا ماتمینی
تار یا تاپشیرارام هیجران اکن ّر حیسابی
قاّمیشام بوردا وئررّر نیجه ّآاله جوغابی
هرنه کی قویموش اوالنگ ناز گۆّۆم باغریما داغ
ّآالها یاّواریرام تا سن اوالنگ غمدن ایراق
*-

شعرینگ سؤیلمه سی ( :بو شعر ،دایاق سیز شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک -گیرایلی دیر) (سوفاّماک= بیرمرحله پوزوّماک دان سورا

دیر،بیر شئی ائله قوروموش اوال کی هئچ نم وجودوندا قاّمامیش اوال).

یئنگی یازین
بیر ده ریلی بؤّۆک قاشقایی ادبیاتیندان دیر کی سه یسان اون ایل ّیگیندن بر آرتیق گۆج
گؤتۆرمۆش.الزیم دیر دئییله کی ،مینگ اۆچ اۆز یئدمیش دن بر  ،فیروزآباد شهرینده قاشقایی نینگ
ادبیاتی قورومو باشالند  .بو جلسه ّر کی هر هرته ده بیر اوتورومودو ،باعث اوّدو کی شاعرّر تۆرک
ادبیاتین ا آرتیق قورشاناالر .بو اوتورومالرینگ ثمر بئش ایل او ایال دان سورا،یئنگی ادبیات

باشالنماگیید .مینگ اۆچ اۆز یئدمیش بئش ایلینینگ یاز ،قاشقایی دا یئنگی ادبیاتینگ دوغوم ایالیی دیر،
کی سوراداکی فرحه ّرده یئنگی قاّب ّرینگ هر بیرینی اؤز یئرینده سؤیله رم .
تۆرک ادبیاتی نینگ کؤکۆ هئجه اۆزۆندن دیر .من ده بو بؤّۆک ده ،قاشقایی نینگ یئنگی ادبیاتی نی هئجه
اۆزۆندن آییریب ویاراشان کلمه اینن آدالندیرمیشام .سؤیله مه سیندن گچنده،هر قاّب دن بیر یا نئچه قطعه،
اؤز شعرّریمدن،واریم اوّماسادا،قاشقایی شاعرّریندن یا تۆرک ادبیاتیندان ارائه وئردم.
قاشقایی ادبیاتیندا یئنگی قاّب الر -0 :بئش هئجه ّی(بئشلیک)  -2آّتی هئجه ّی (اه یسی آساناک)
 -8اون هئجه ّی(اه یسی قوشما)  -4اون اۆچ هئجه ّی (اویسی دیوانی)  -0یئنگی قوشما  -6آغجا قوشما
.

بئش هئجه ّی(بئشلیک)
آدیندان بلّی دیر کی هر تا دۆزۆم  ،بئش هئجه وار دیر .بئشلیک قاشقایی ادبیاتیندا بیر قیسا دۆزۆم
شعر دیر کی ،قاشقایی شاعر ارسالن میرزایی،اوّ ل شاعردیر کی قاشقایی دیلینده ،مینگ اۆچ اۆز سه
یسان اۆچ ایلینده ،بیر قطعه بو شعردن یاراشدیرمیش دیر.بو دئییمدن ارسالن میرزایی بئشلیگینگ
یاراشدیرانی دیر.
سان:

اۆّگر
آّیب توانیم

او کمان قاشینگ
هواّی باشینگ

قفد ائدیب جانیم
افسیل اویناما

جوشوب قایناما

ده ییب آیناما

گؤزّیم داشینگ

پئیمانام بوش دور

اۆره گیم خوش دور

اون دؤرد -اون بدش دیر

گؤزّیم یاشینگ

گۆل ّریم سوالر

گؤزّریم دوالر

اۆره گیم اوالر

سنینگ سئرداشینگ

گؤتۆردم یاغلیق

سازینان ساغلیق

بیر داماق چاغلیق

قاینایار آشینگ

گؤتۆر دوواغی

آینا  -داراغی

گۆّدۆر دوداغی

تؤکمه سن یاشینگ

گئدر و تورار

اۆره گیم یارار

قلبیمی یورار

قانلی ساواشینگ

گئدر و باخیر

منی بوراخیر

ارسالن آخیر

یازیالر داشینگ

اه یسی آساناک
آد اۆزۆ ندن بیلینیر کی بو قاّب شعر آساناک هئجه سیندن بیر هئجه اه یسی دیر.بو مکتوبونگ
باشالماسیندا سؤیله دیم کی آساناک یئ ّد هئجه ّی دیر .پس بو قاّب آّتی هئجه ّی اوالسی دیر.
سان:
بالّی باش
نه وار داها گله

بالّی باشالرا

بیر باخان اوّماد

بو قانلی یاشالرا

بیر دامچا قان دامار

جوشار یوال دۆشر

بو دۆنیانینگ گؤزۆ

قیزیل گۆّه دۆشر

اوزاق اوزاق یوال

گؤزۆم باخ و یاشار

قو تا منیم ایشیم

اوال بیر اینتیظار

هر گۆنده من ایشیم

بیر اینتیظار اوالر

داریخما گؤنگۆّۆم

قیش ده باهار اوالر

بیر تار قافید

باش ائدر اینتیظار

بیر اّده ّیر کیتاب

بیر اّده ذواّرقار

چال آ گۆنۆم تا آ

دؤشۆنگده مات اوال

بیر داها سرنگون

الت و منات اوال

دیندیر سه تاریمی

سویما قراریمی

بیرجه گۆّۆم آچیل

بزد باهاریمی

گؤتۆر بو دۆنیانینگ

تاریخدا یاسینی

دارداکی باشالرینگ

گل آل قفافینی

بیر باغچا بئسله در

بیر دامچا قانلی یاش

گؤزل آیاغینگا

کیملر قویاسی باش!

بختیم اویاق ده گیل

آ اۆزۆنگۆ گؤرم

هانی سعادتیم

یوّونگدا جان وئرم

اه یسی قوشما
اون هئجه ّی شعرّر قاشقایی ادبیاتیندا  ،اه یسی قوشما آدالندیرمیشام .آسکی یازین الردا ،قوشمایی سؤیله
دیم کی اون بیر هئجه ّی شعرید  .اون بیر هئجه ّی کی قوشما سؤیلنیر ،یبر اه یسی اوّسا ،اه یسی

قوشمادیر .مینگ اۆچ اۆز یئدمیش بئش ایلینینگ یازیندا "آ قوناقلیغی"شعرینی یاراشدیردیم کی اون هئجه
ّیید .بو ایالیی قاشقایی نینگ یئنگی ادبیاتی نینگ دوغوم ایالیی دئیه بیلرک ،کی اه یسی قوشما دا یئنگی
ادبیات اۆستۆنه ساییلیر .هر اون بیر هئجه ّی شعردن کی قوشمادیر ،هر یئریندن بیر هئجه گؤتۆرسنگ ،اه
یسی قوشما یارانماز.بو قاّب شعرینگ یاراشدیرماگی ایچین ،چوخ د ّقت الزیم دیر .آ قوناقلیغی شعر
کی قاشقایی ادبیاتیندا اوّ ل کی اه یسی قوشمادیر  ،بیر(اۆچ -اۆچ -بئش) سچیم ّی قوشمانینگ ،اۆچۆمکۆ
هئجه سینی گؤتۆرمۆشم تا بو قاّب یاراشمیش دیر.
سان :آ قوناقلیغی شعرینینگ،باش دۆزۆمۆ قوشما تکین سچیملنسه بو قوشما دۆزۆمۆ اّه گلیر:
( یاز

دیر سن

شادّیق

گه چیخک سئیالنا جئیران

بو دۆزۆمده  ،اینچه یازیلی هئجه ّر
بئش)دیر.

ایم

تئز ائتر پایانا جئیران )

گؤتۆرسک  ،اه یسی قوشما دۆزّیر،کی سچیمی(ایکّی -اۆچ-

آ قوناقلیغی
یازدیر گه چیخک سئیالنا* جئیران
هیجران اوتو ساّما جانا جئیران
آیریلما گؤزل

شادّیق تئز ائتر پایانا جئیران
قو آّیشا هیجران یانا جئیران
قوپار

قییامت

گل خوشلوق ائدک تا اّده "فرفت"
گل سئیالنا سوّدان ساغا بیر باخ
چؤل ّرده گؤمۆش* یارپاغا بیر باخ

قارالر پوزوّوب سن داغا بیر باخ
بوّبول چمنه قونماغا بیر باخ

دۆشمز بو قوشونگ نغمه سی دیلدن
"حیف" اوّمایا فُرفت گئده اّدن؟
قوشالر بوگئجه یاتار گۆل اۆسته

گل باغریمی سن باغال تئل اۆسته

باخ گؤر بوغوشار سونا گؤل اۆسته

آ چاّد قیزیل* سپد چؤل اۆسته

اوّدوزالرا باخ گؤمۆشلنیر*ّر
اۆّگر باشیم اۆسته دؤشلنیر*ّر

جئیران سنه چؤل موبارک اوّسون

بوّبول سنه گۆل موبارک اوّسون

ائل ّر سیزه یول موبارک اوّسون

اوغالن سنه ائل موبارک اوّسون

آیریلما سن ائلدن کی آمان دیر
آیریلما کی یاخشی گۆن یامان دیر
آیریلما من اوّموشام پشیمان

وئیالن* گزرم چؤّده جیگر قان

باغریم چؤّۆنۆ گزمد جئیران

کؤیلۆم داغینا قونماد ترالن

من آیریالّی جانیم

پوزوّدو

هامی یاخشی ّیک یامان یازیلد
اسمیش بوغاناق* اؤّۆب یاناغیم

سن سیز گؤزّیم سؤنۆب* چیراغیم

غم یاتاق ائدیب منیم قوجاغیم

بوّبول سیز اوّوب فراّی باغیم

وئیالن گزرم چیراغ بوّونماز
سن سیز منه بیر دایاق بوّونماز
داغالر باشینا دومان بیریلد
اوغالن سیز ائلیم یوال سریلد

غم باسد جانیم باغر یاریلد
مئیدان توتان ائل ّریم یوروّدو

ائل ّر تاراّیب چکیند * یوّدان
آتالر هگر

بوزاخد

بئلدن

ایندن بئله یازقی میز قاراّمیش

اوغالن آتادان داها تاراّمیش

سلبیم ایخیلیب گۆّۆم ساراّمیش

گؤزّر یاش ایچین گره ک یارانمیش

شام دیر من و گؤز یاشی اویاغاک
دوردان بزنیب آیا

قوناغاک

*-

بو شعرینگ سؤزّۆگۆ( :سئیالن= گل گشت)( گؤمۆش= ُنقره ،بوردا ُنقره تکین بویاّی)( قیزیل = طال،آّتون)(گؤمۆشلنمک= ایشارماک)(

دؤشلنمک= دؤش اۆسته سریلمک)( وئیالن= در به در ،آوارا) (سؤنمک = خاموشلوک)(بوغاناق= فارسی جادا،گردباد)( چکینمک= چپراهلیک)

واّئیلی
یادینگدا گؤزل کی عیشق اه وینده
سؤزّر ساناز * دوداق بزرد

نازالر گۆّۆ باغچادان گؤورد
جان باغچاالر سمن سه ورد

من نه سؤیله یم کی سندن آیر

گؤزّر یاغیشی یاغا یاغا دیر

گل تررقه دن باریشماغا دؤن

ائل باریشیغی* دایاق داغا دیر

بیر من ده ییلم کی قاّمیشام آس*

عیشقینگدن اوّوب آوارا مجنون

"واّّیل"اوخویارد سؤز دوالشد

وا ّئیلی دئد بی چارا مجنون

یاتمیش دؤشۆمه اّووّو سؤزّر

کؤیلۆم اوجاغی یانا یانا دیر

بیر وایلی* سؤزۆم دیله گتیرسم

چؤل ّر بویانیب قیزیل قانا دیر

کاش یاغی مارال داما گله ید

گؤرمز گؤزۆمه چیراغ اوالید

بیر گۆل یاراداید

جان چؤّۆنده

سینمیش دیزیمه دایاق اوالید

هر گۆنده منیم بو سؤز دیلیم ده

گل دیرّیگیمه دایاق اول آ دوس!

اه یلش آیاغینگ قو گؤزّر اۆسته

گؤینۆم اه وینه قوناق اول آ دوس!

پوزقون اۆزۆمه گؤزل گۆّۆمسن

جان غونچاسینی بوداغا دؤندر

آیریلما جانیم آییرما تندن
گل تررقه یی تیراغا* دؤندر

*-

بو شعرینگ سؤزّۆگۆ( :ساناز=گۆل یارپاغی)( باریشیق=فلح و فرا) (آس=یوخسول)( وایلی=غملی)( تیراق= اّبیرّیک،ا ّتحاد)

آرتی قوشما
قوشمایی باشداکی بؤّۆملرده سؤیله دیم .بیلیرک کی قوشما،اون بیر هئجه ّی شعره دئییلیر .بو بؤّۆم ده هر
شعر کی ،هئجه سی قوشمادان بیر آرتیق اوال ،آرتی قوشما آدالمیشام .قاشقایی ادبیاتیندا هر اون ایکّی
هئجه ّی شعر ،آرتی قوشمادیر.هر آرتی قوشمانینگ ،سچیملرینگ دۆزۆّمگینه باخیبان،ایچر قسّی
آیریقسی اوّویر.
بیر آرتی قوشما:

تور آها گؤزّیم بیر اویان یوخودان

یاز اوّوب چؤّه باخ گۆل و گۆّزارا

سۆزۆّۆب یئریشر قاباغا سمنیم

ساچی ُز ّنارا باخ زوّرو شاهمارا باخ

قیباخار اۆره گیم اوالر اوخ آماجی

قاپیسیندا جانیم چکیلر دارا باخ

اه یسی دیوانی
باشداکی بؤّۆ م ّرده ،دیوانی شعرینی سؤیله دیم .دیوانی بیر اون دؤرد هئجه ّی شعردیر،کی آرخاج
ایشلنمگینه باخیبان،شاه ختایی تکین دیر.اون دؤرد هئجه دن بیر اه یسی ،اون اۆچ هئجه اوّویر .اه یسی
دیوانی بیر اون اۆچ هئجه ّی شعردیر،کی قاشقایی ادبیاتیندا "ائلدن بوداندیم"شعر اوّ ل کی اه یسی دیوانی
دیر کی مینگ اۆچ اۆز سه یسان.....ایلینینگ .....یاراشدیرمیشام .اه یسی دیوانی یی،آرخاج ایشلدمگینه
باخیبان "دایاقلی" و "دایاق سیز" یازماک اوّور،کی شاعیر نینگ سلیقه سینه باغلی دیر .بو شعر

سچیملندیرمک ایچین الزیم دیر دئییله ،بیر قوشما کی سچیمی( دؤرد -دؤرد -اۆچ)اوال ،ایکّی هئجه
آرتیرساک  ،اه یسی دیوانی یاراشیر .بو یوالق  ،شاعیرینگ سلیقه سی اۆزۆندن ده ییشیلملی دیر.
بیر اه یسی دیوانی:

ائلدن بوداندیم*
سونیاز* دیر و یارپاق* سپیلمیش سؤزّریمده

بیر آسّیمان آغیر بوّوت وار گؤزّریمده

گؤینۆم داریخمیش دیر گئنه ائل ماتمیندن

ایستر کی ّ
داال* بئسلده شعر عاّمیندن

مریم!سنی آند وئرمیشم گؤز یاشینا گل

آت یاّینا* تاپشیرمیشام ائل باشینا گل

بیلدم "مق ّدس"دیر سنه ائل باشی مریم!

چوخ آالیین سؤز وار دیر گؤز یاشی مریم!

باخ بیر منیم احواّیما ائلدن بوداندیم

سان بیر گۆّش باغچاییدیم قیش دن تاالندیم*

بیر ساز سینمیش آشیغا باخماک ثواب دیر

دردینده بیر گؤز یاشینگی آخماک ثواب دیر

آشیق* کی ائل ّر "قفّه"سی واردیر دؤشۆنده

باخ گؤر نیجه حئیران و زاردیر اؤز ایشینده؟

سن کی منه هئچ باجی ّیگدان کم قومادینگ

نه یچین یاراّی باغریما مرهم قومادینگ؟

ائل تورپاغیندا بیر گۆل اک تا بئسلنه یاز

اوندان سورا ائل یازقیسیندا یاز ابد یاز

من زار ایشیم گچمیش داها یاّوار -یاخار*دان
بیلدیرکی شاعر دان بیر آشیق ایند قاّمیش

باخ مأواما ! گؤر قان یاغار دردن دیواردان
بیر ایشلر باشدان دوالشیق ایند قاّمیش

بیلدیر کی یازینگ گۆل ّر سوّموش سوفاّمیش
دایالر -دوّوقالر* هامی سی ساتیلد گئ ّد

باخ گؤر نه وار یاز کی گۆل ّر سوّموش!
اوندان سورا ائل داشی دا آتیلد گئ ّد

اوندان سورا قار داغالر یول الر باسد

ترالنیمی بیر دار قرس داریندان آسد

گل یاز تؤردمک رسمینی ائل ّر ده باشال

بیر قه وده سوّماز بئسله "زهرا"*یا باغیشال

تا اونداکی بئسلند زهرانینگ اوشاغی
بیر بیر بیان ائیلر اونا ائل داسیتانی

حتما آناسیندان آالر ائل ّر سوراغی
تا دۆنیا وار ایتمز داها ائل ّر نیشانی

گل دوغرو سؤیله سئر سؤزۆم سئرداشیم اول سن
ائل بایداغی ّچّ ک سنینگ باشدا یاراشیر

سن باجی ّیکدان کم یوخونگ قارداشیم اول سن

بیر باریشیق* تامغاسی* دیر گؤزّر قوماشیر*

عومروم اه وینده هئچنه یوخ سویماّی مریم!
بیرعکسی ده اه و طاقچاسیندان آسماک اوّماز
من چوخ گئجه تا گۆن چاال یانمیش چیراغیم
دانگ اوّدوزو*ینان گؤز یاشیم قویموش قوشایا*

بیر تکجه عکسیم وار قویماّی مریم!
جانیم یوسانمیش*دیر آما گؤز کسمک اوّماز
جان یار قاّمیش قار آپارمیش ال -آیاغیم
تا بلکه چاتیب آیینان بیر گۆن یاشایا

تا چاتمامیش ائل درد دارمانا قالن دیر

بیز"عافیت"دن دانیشاک دیرّیک یاالن دیر

ائل گؤینۆ تا شاد اوّمایا بیز ده یلک* آزاد

عیشق عاّمینده وار کس عاشیق دیر و شاد

هر یئرده کی عیشق آد وار دیرّیک یارانیر
هر کیمسه عاشیق بئسلنر ّآالهی تانیر

*-

شعرینگ سؤزّۆگۆ( :بودانماک= آیر

ّ
بلگی)(داال=بو شعرده پناهگاه)(آت
دۆشمک)(سونیاز= آخیرکی یاز،پاییز)( یارپاق= یاپراق،آغاجینگ

یاّی:قاشقایی الر آت یاّی اۆستۆنه آند ایچیرّر.یانالریندا آت یاّی "مقدّس دیر) (تاالن= چاپوو،اّقووالنمیش باغ یا ّته یی ده دئییرّر().آشیق= تۆرکلر
کوّتوروندا،اسالم دان قاباق ،سازو شعرینن خلقه مطلب قاندیران بیلیجیلر اوزان آدالنیرالر،اوزان کلمه سی اسالم دان سورا شیخ اوالر،شیخه
حورمت ائدمک ایچین آدینا بیر "آ" آرتیریرالر،کی بو کلمه "آشیخ" اوّویر" .خ" سؤزۆ قرینلر گچمیشینده "قافا"تبدیل اوّموش،و آشیخ،آشیق فورمونا
چیخمیش .آشیقالر هله ده کی وار ،تۆرکلر ایچینده ائل ماهنیالرینی سازینان خلقه بیلدیریرّر().یاّوار -یاخار= ّلیمک و اّتماس ائدمک)(دا  -دوّوق=
آتینگ بیریاشار قوّونو،دا و اۆرگه دیر.تا ّزا اوّموش قوّون دا دوّوق دور)( زهرا بهرامی جعرربه ّی،بیر آّتی یاشار دیلی شیرین قیزید کی
تۆرک دیلینده شعر ّر ازبر ائدمیشد )( باریشیق= فلح و فرا)(تامغا= نیشانالر کی قاشقایی ائلینده هر تیره بیر سؤز اورخون آباجاسیندان داغما
ائدمیش و او تیره ده اوجاق سؤیلنیر.تامغا ائله او داغما دیر().قوماشماک=گؤزّر حئیرانلیگی،حئیرتینن باخماک)( یوسانمیش= جاندان گئدمیش،عاجز
اوّموش)(دانگ اوّدوز= ناهید اوّدوزو،تۆرکلر ایچینده سحر اوّدوزو و سار اوّدوز دا دئییلیر)(قوشا= بو شعرده رقابت معناسیندا ایشلنمیش،
جوفت و ایکّی-ایکّی معناسیندا دا وار().ده یلک= ده گیلک کلمه سی قیساالنمیش دیر).

یئنگی قوشما و آغجا قوشما
یئدمیش اون ایل ّیک ده ،ادبیات قورومالر باشالنان دان سورا،قاشقایی ادبیاتی بیر مرحله یه چاتد کی
کالسیک شعر داها خلق احساسینا جوغاب وئرمیرد  .جوانالر احساسی،داها "تکرار"دان یورناغید .
انجمن ّر بیر فضا اوّموشدو کی ّ
تازا عرفه یه گلن شاعرّر،آسکی یازینالرا قانع اوّمویرالرد .
سچیملر،اؤز یئرینده بیر یوالغید کی منیم ایچین شعرینگ "کد رمز" تکین اؤزۆنۆ گؤرسدیرد .هله ده
سه یسان اون ایل ّیگی نینگ باشالنماگینانچاز ،من بو فنعته شکّ اینن باخیردیم .شاید اورجینال باخیمدان
تۆرک دۆنیاسیندان آز بیلیردیم.آما بو اینانجا ائتیرمیشدیم کی :تۆرک دیلی و کؤّگه سینده قاشقایی دیلی ،بو
گۆجۆ وار دیر کی باشارا ،بؤگۆن اوشاقالر نینگ احساسینا دا جوغاب وئره .یادیمدا،مینگ اۆچ اۆز
یئدمیش ایکّی ایلی،بیر سووق سونیاز گئجه سی داوودخان یانیندایدیم .بیر خاطره ّی گئجه کی بو شعر
اۆچدۆ عقلیم کؤچدۆ روحوم مأوامی
اوردا یازدیم( :آیر عاّم دیر منه بیر بؤیجه داوودخان گره ک
کئیوان گره ک)قاشقایی ادبیاتیندان بحث آچیلد  .داوودخان شعر قاّیق شعرّردن آیریقسی اید .
داوودخانا دئدیم کی :قاشقایی ادبیاتی ایچین بیر ده وریم الزیم دیر تا دۆنیا ادبیاتینا اویغون اوال .او گئجه
نینگ سحرکی گۆنۆ ،من داها بیر آیر احساسینان،شعر یازماگی باشالدیم.
بوندان گچه ،آسکی ادبیاتیمیزا دا سینگه باخیردیم،و گؤرۆیردۆم کی بیر پارا دۆزۆملرده،تا دۆزۆملرینگ
ایچر ق ّسی بیر بیر تکین ده ییل دیر .سان ،میرزا مأذونونگ بو شعر :
(سهرابخان قیلیجی برق - -جان ستان

فرنگی ده مشهوراوّدو داسیتان).

اؤزۆم ده آرتیق قوشماالردا بو فرقه چوخ باها وئرمیردیم .انجمن ّر ایچینده ،گاهدان بو مسئله اۆستۆنه
دانیشیردیک ،آما بحث بیر دوغرو نتیجه یه چاتمیرد .اؤز یانیمدان هر دۆزۆمۆنگ هئجه ّرینی دسته-
دسته ائدیردیم،کی آیریقسی ّیگی بلّی اید .
یئدمیش بئش ایلینینگ یازیندا" ،آ قوناقلیغی" اه یسی قوشماسینی یازدیم .بیر آز سورا،ائل پئغامی شعرینی
ده یاراشتیردیم.ائل پئیغامی قاشقایی دیلینده اوّ ل شعرید کی تا دۆزۆم ّر اوزون -کوتایید  .بو
شعرده ،داها آرخاج بیرمبنا ده ییلد و قاّیق شعرّره بنگزمیرد  .بو ایالیانچاز هله آدالندیرماک فیکرینده
ده ییلدیم .اۆچ ایل او ایال دان سورا،قیسا -قیسا شعرّر کی کالسیک شعردن آیریقسی اید ،یاراشتیردیم.
مینگ اۆچ اۆز یئدمیش سکّیز ایلی،فیروزآباد انجمنینده ،بو فورم شعرّرینگ اوزاغینی "یئنگی قوشما"و
قیساالرینی ده "آغجا قوشما" آدالندیردیم.
یئنگی قوشما وآغجا قوشما قاشقایی ادبیاتیندا ،ایکّی سچیم اینن واردیر:
 -0قوشما سان

 -2گیرایلی سان

قوشماسان وگیرایلی سان
 هر یئنگی قوشماوآغجاقوشما کی قوشما سچیمی اینن بنا قویوّموش،قوشماسان آدالنیر .تۆرک ادبیاتیندا،س ّنتی قوشماالر ایکّی سچیمینن دئییلیر ( .دؤرد -دؤرد -اۆچ) و (اۆچ -اۆچ -بئش).دایاق ّی،یاّخی
قوشماالردا بیر سچیم داها بو ایکّی سچیم دن آیریقسی سؤیلدیم کی(اۆچ -دؤرد -دؤرد)اید  .قوشماسان
یئنگی قوشمادا بو سچیملر قاریشیر و بو یئنگی قوشمانینگ سچیمی یاراشیر.شاعر اؤز سلیقه سی اینن
،سچیم ّرینگ یئرینی ده ییشیر یا هر س ّنتی سچیمدن بیر یا ایکّی دسته حذف ائدیر .گاهدان دا سچیملر
ده وریلیر .بو یوالق"،عومور ثمر " شعرینینگ سچیم باغالماسیندا آرتیق بلّی دیر.
عومور ثمر

سان :

(قوشما سان)

{او ّتوز ایل(8هئجه) عومرومدا (8هئجه) نه تؤردمیشم(0هئجه) } اون بیر هئجه.
{ ( 8حذف) (8حذف) (نه واردیر من ده( } )0اون بیر هئجه.
{

(8هئجه حذف)

(8هئجه حذف) دووّت-اعتبار(0هئجه) } اون بیر هئجه.

{............. ..............
{گۆّش گۆّش
{بوداقالر
{منه هم

(4هئجه )

(8هئجه)

} ........

(گۆّۆمسنر

آچیالر

(8هئجه)

(4هئجه)

( 8هئجه حذف) } اون بیر هئجه

جانیم چؤّۆنده (0هئجه) } اون بیر هئجه.

ّ
{هیالنچاق آسمیش دیر گؤ قورشاغینا }
آتا دیر همی ده آنا }

{............................

...................

}............................

بو سچیم باغالمایا بیر آز د ّقتینن باخساک ،آالیین دیر کی وار نومرا قوشما
 ....ایشلنمیش دیر .بو قورال بو شعرینگ سونونانچاز حوکم ائدیر.

سچیمی()8 -4 -4و()0 -8 -8

و

 گیرایلی سان یئنگی قوشماالر دا ائله قوشماسان تکین ،باشدا کی قوراّینان اویوشاسی دیر .آیریقسی ّیگیبو دور کی  ،قوشماسان شعرّر ،قوشما سچیملر اینن اویغون اوّویر،آما گیرایلی سان یئنگی قوشماالر،
گیرایلی سچیمی اینن اویغون دور.س ّنتی گیرایلی دا چوخانچاز( )4 -4و ( )0 -8سچیمی ایشلنیر.بیر دئییم
دن داها،قوشماسان الرینگ ،باشدان سونانچاز،بۆتۆن هئجه ّر ساییلسا ،یاّخی(فرد)دیر،آما گیرایلی سان
شعرینگ هئجه ّر سایقیشی ،قوشا(زوج)اوالسی دیر ،بو شرطه کی دؤنمه وار اوّمایا(،بو شرط اوردا
یئر وار دیر کی،بیر دۆزۆم یئرینه بیر تا دۆزۆم ،دؤنمه ایشلنه).

سچیمدن گچه ،بیر آالیین اؤزدشلیک یئنگی قوشماینان آغجاقوشما دا واردیر کی شعر بیلن کیمسه
ّر،شعرینگ ایچر قسِ یندن آنگالیا بیلرّر.بو اؤزدشلیک بئله دیر کی :ائله کالسیک شعرّریمیز
تکین،هرآغجاقوشماینان یئنگی قوشمانینگ دا ،بیر سچیم باغالما وار دیر.بو قاّب شعرّر دۆز دئییلمیش
اوّسا،ائله بئله کی اۆره ک ( )p-q-r-sنینگ مووجالر ساغلیک چاغیندا اویوشاسی دیر،دۆز سچیم
اینن یازیالن شعر ده ،باشدان تا سونانچاز دۆزۆّۆ اوخوسانگ ،هئچ یئرینده سکته یوخ دور،مگر کی دؤنمه
(ترجیع) وار اوال .سان  :بو گلن یئنگی قوشماالردا"،ایپک تئل ّی" اینن "بیز واراک"شعرّر تکین،کی
هر بؤّۆمۆنده بیر دؤنمه واردیر.
ائل پئیغامی شعر کی (گیرایلی سان) یئنگی قوشمادیر،بیر -نئچّ ه بؤّۆمۆنۆنگ سچیم باغالماسی بئله دیر:
{گئجه گچمیش()4یار دان(})8
{بایغی دام اۆس( )4تۆنده سرر()4کؤّگه سینی()4قوش قانات آچماز(})0
سینگه باخساک ،آالیین دیر کی وار سچیملر ()4،4دیر،بیر یئرده ()8و بیر یئرده ده ()0دیر .ایند بیز
"دؤرد ّر " قوشا -قوشا ،بیر بیر یانینا و "اۆچ -بئش" ده بیر بیر یانینا ییغسک ،هر قوشا بیر گیرایلی
دیر .بو قورال شعرینگ سونونانچاز حوکم ائدیر.

ائل

پئیغامی(گیرایلی سان)

گئجه گچمیش یار دان
بایغی دام اۆستۆنده سرر گؤّگه سینی قوش قانات آچماز
بو نه آغیر گئجه دیر سان کی زامان تام توروبان بیر آنی گچمز
گؤزۆمه دریا دوالنمیش
ائله سان باغریما اود ساّد بو دریا
جانیمینگ طاقتینی آّد

بو دریا

بیر یانیق سس قوالغا چاتد

اۆره گدن

ای ّتی خنجر تکی جانیم دؤشۆنه باتد

اۆره گدن

آغیر ائل ها اۆجه داغ! باشینگی قار آّد مگر سن

سهم - -فوّتلی نر آسالن بئیه یوردونگدا سنینگ یوخ؟
ایگید اوغالن بئیه یوردونگدا سنینگ یوخ ؟
اویان آ ائل! "روزگار" ده وره دوالنماقدا کامینگدا
پاس توتوب میفر قیلیج*ّر نیامینگدا
چایالرینگ چشمه سی دوّموش قومونان قورّ ودو باغینگ
یئل اسیب سؤندۆ چیراغینگ

ننی ده یاتماز اوشاغینگ

اوّمایا کوردور اوجاغینگ

قوما سن قورّ ویا باغالر یاغیش اول چؤل ّره بیر یاغ !
قوما سن قورّ ویا گؤل ّر هله یوردونگدا سونا وار
هله یاّقیز ده ییلنگ آغیر ائل! آرخانگدا دینا وار
سن اگر چیخسه ده جانینگ سنه قافالن دئرم آ ائل!
تنیمینگ جانی وار اوّسا سنه قوربان دئرم آ ائل!
سن گؤزل که یلیگینگه من یاغی ترالن دئرم آ ائل!
سنه آسالن دئرم آ ائل!
قوما سن محو اوال گۆّمک بوداغی خورداجا قیزّر دوداغیندا
سریله تئل ّر هر باشسیز آیاقسیز آیاغیندا
بویوموش ائل بوجاغیندا

دّی آسالن قوجاغیندا

بیرجه کور قیزده کی یوردونگدا قاال بیر آغیر ائل دیر
تؤکۆّن گؤزّر یاشی ده ویرن ظوّم اه و
من "رساّت" واریم آ

سئل دیر

سار سوفاّمیش چمنیم !

غونچا -بوداق الر تؤردم باغچاالرینگدا
دوخسان ایل گچد نه گچمک

باغبانی اؤّمۆش چمنیم!

آّیشیب " ُ
شعله" چکم کور یاناغینگدا

ائله سان هر گئجه سی بیر ایله گچد

پهلوان سرداریمینگ آد هله وور قیلیجیم دیر
قووزان آ ائل آناسی! غیرته مین
بیر داها فوّت منه بئسله

اونو مئیدان الرا سسله

قیزیل آتینگ یاّینی هئل -میخگه ایسال دارا رغنا گؤزل ّر تئلی تک بیر یانا آییر
سورادان باغریمیزا جان گتیرن سسلر قاییر
سنی آسالن باالسن سؤیلرم اوغالن!

سنه فخر ائیلرم اوغالن!

سورا گؤردنگ کی گؤزل سس گۆل آچیب یاز تؤردیب جانالر بئسلر
ائل توروب بیربیر

سسلر

تررقه بایغی سینی باز تکی چؤل ّرده قرسلر

اؤز قوالغینگ ائشیدر کی
سوموروم* داغالر ها چکد کی سس دۆشدۆ هلئیگان* داغینا فریاد اۆجلد
گۆنشیم آغشاما چاّد

دوسالرینگ باشی اۆجلد

دۆشمنینگ بختی قاراّد

دینا! باشینگدان اۆچن آّیجی الچین دوّو وحدت مئیی بیر جام آپاریب دیر
هم سهند و ساواالن
هم باکی داغالرینا
پئیغام آپاریب دیر

بو شعر قیزیم سوناینان آناسی نا هدیه ائدیرم کی گرُتار و رفتارینان اثبات ائدّیلر کی بیر ائله باغالنتی ّیک وارالر نه بیر اه وه .

عومور ثمر *

(قوشماسان)

او ّتوز ایل عومرومدا نه تؤردمیشم؟
اکدیگیم نه دیر

نه واردیر من ده

دووّت اعتیبار! ائشید سؤیله رم:

بیر ا ّتک ایشیق بیر قه وده اوّدوز
بیر نئچّ ه یوّداش

بیر یاشیل کپر

نیسبت بوّوردان

هر بیر چا  -بوالق سۆزۆّر نوردان
بیر سونا کی اۆزر کؤیلۆم گؤّۆنده
گۆّش -گۆّش گۆّۆمسنر
بوداق الر آچیالر جانیم چؤّۆنده
قانات چاالر

گؤزّریم هواسیندا

منه هم آتادیر همی ده آنا
ّ
هئالنچاق آسمسش دیر گؤ قورشاغینا*
گؤینۆم آسّیمانی بوّوت الناندا
بیر جه توتوم* گۆّۆمسنمک سپه ّر
بوّوت الر آرّ ینار آ دوغار گؤز -قاش آتار
یاشیل کپر ایشیق دیر او زامان کی گۆن باتار
سه ویش*ّی ال ّریم اوّدوزا چاتار
بیر باغچا واریم دیر بیر آّما باغی
بیر داشلی پهله دن دیبی قایریلمیش
سه وینجی قوش* چاناغیندان سو ایچر
ال ّریم دیبیندن عاطره بیچر
ثمر ایشیق دیر
قانلی بوداقالر

گوودا*

گؤتۆرۆم*

باغچا قاییرار

غم تیکانی اۆره ک ّردن آییرار

بیر ّ
قوزو کی مله ینده سان کی سسی ایپک دیر
گۆن چاالن دم
شیرین شیرین ناز یوخودان آییالر
باغچامیزینگ گۆل ّریندن یاییالر
بو نعمت شۆکرینه ال ّریم گؤیده
ایکّی یاغلیق آّمیش گؤینۆم هلئی ده
بیر دیلک اۆره گده
اوالیدیم بیر ماهمار چوبان
ّ
قوزو
نازینان بئسله یم
یا بیر باغبان
کی آّما باغینا بیر دیرار اوال
بوّوردا سینمه سین
تار دان ایستیرم بیر گۆّش دوداق
ّآاله ائده ید
همیشه چا – بوالق نوردان سۆزۆّه
دۆنیادا هر نه وار هر نه وار گۆّه

*-

شعرینگ سؤزّۆگۆ( :گؤ

قورشاغی=قوس قزح)( توتوم=دوز یا دارمان اؤّچمه سی دیر -آزجا آنگالمیندا دیر) (سه ویشلی= تم ّناّی  ،گؤیه

آیریق) (سه وینجی قوش=سئودا قوشو-مرغ عشق) (گوودا=حوفله)(گؤتۆرۆم= تحمّل )

چال حبیب خان!

(قوشماسان)

آل دؤشه چال آغیرائل* سان بیسوتون* داغی آغیرّیق اۆره گیمده
بیر نظر قیل تؤکۆّن گؤز یاشیما کی قیش دوالنمیش باشیما

بیر ده باش خسرو * چاّیب اۆره گیم دردینی آل سن کی گئدن آغیرائلیم* اوّدو زارینجی*
چال حبیب خان*

ال چیناریم* کی گلر "مضرابا" باغذاکی چینارالر باش اه یرّر

باش اه ییب اؤّمه حبیب خان دا دئیرّر
دیندیرنده سه تار

معفوم* و فمفامی* چاالندا

ائله سان گۆل سپلند چؤّۆمۆز وار یاز اوّدو
باغچاالر نغمه یه گلد چؤل بوداقالر ساز اوّدو
قایادان ائرّ ید قارالر داغالرینگ باشی یاز اوّدو
نه دئیم دؤشده کی وایالر وار دؤندۆ آواز اوّدو
چال! قیش اورتاسی قار آّتینداکی گۆل ّر اویانیرالر
سار  -گیلگز هامی چؤل ّر بویانیرالر
آ قرنگی گئجه ده سان کی چیراق الر دا یانیرالر
اه گیلن سلب و چینارالر دۆز اوّورالر دایانیرالر
اویان ائل*قسّی چاالندا اویناشار چؤّده قوّونالر
افسیلر چمده چیچک سان کی گلین تو کرز اوینار
اویانار ائل باالسی جوشغون اوالر قانالر قاینار
آل حبیب خان سه تار

غملی اۆره ک که یلیگین اووال
آپاریب داغالرا تووال

گئجه قو اؤز حاّینا یار یاتاغیندا
گتیریب گۆنۆز پوخووال
چال حبیب خان کی چاالندا
ائله سان اوّدوزالر اّنمیش یئره چؤل آسّیمان اوّموش
چال نیگار داغی* کی هیجراندان اۆره ک  -باغر

قان اوّموش

گؤز یاشیم سان کی سان اوّموش
چال حبیب خان ائل اویانسین
هر بیر بیر اوت آّیب قارّی قره قیشده دایانسین
ظوّمتینگ یازقی سی یانسین
چال حبیب خان خسرو ائیوانی یاد اوّسون
نکیسا روحو شاد اوّسون
سن چاالندا قره قیشلر بیزه یازدیر
تار چاالن بورماغینگا زر نه دئیم!
جان "نثار" اوّسا هله آزدیر
**************

ایپک تئل ّی شعریندن بیر بؤّۆمۆنگ ،سچیم باغالماسی:
آ ایپک

(8هئجه)  :بو اۆچ هئجه سون داکی بئش هئجه اینن ،بیر تا دۆزۆ م گیرایلی یارادیر .قاّیق دؤرد هئجه ّر ده ،هر ایکّی سچیمی بیر

بیره دۆزۆّن دن سورا را ،بیر تا دۆزۆم گیرایلی یاراشیر.

{تئل ّی غمینگ (4هئجه) باغریمی باس(4هئجه)}
{میش دیر و قا
جانیمی یار

(4هئجه)

ر منی کس

(4هئجه)

{میش ائله سان (4هئجه) قیش یئلی اس(4هئجه)}
} { میش ائیله میش (4هئجه) آیریلیغینگ (4هئجه)}

(0هئجه) :بو بئش هئجه اوّ ل کی اۆچ هئجه اینن ،بیر تا دۆزۆم گیرایلی یاراشیر.

{آ تئل ّر

(4هئجه)

سار بیر

باخ(4هئجه)

} {منه سار

(4هئجه) (دؤرد هئجه،بوردان

بو گیرایلی الر کی ،ایپک تئل ّی سچیم باغالماسیندا یاراشمیش،بیر تا
سچیم ّر ( )4 -4چیخمیش دیر.

ایپک* تئل ّی

حذف اوّموش)}.

دۆزۆم سچیمی( )0 -8و قاّیق

(گیرایلی سان)

آ ایپک تئل ّی غمینگ باغریمی باسمیش ائله سان قیش یئلی اسمیش دیر و قار منی کسمیش ائیله میش
آیریلیغینگ جانیمی یار
آ تئل ّر سار !

بیر باخ منه سار !

آراّیقدا گؤزّیم! قاّمیش و بیلمم کی چاراسیز اۆره گیم گؤیده یا یئرده گاه یاتار غم یاتاغیندا گاهی دا سئیر و
سرر ده بال آچار بیر یول آچار گۆندن و آیدان دا یوخار
آ تئل ّر سار !

بیر باخ منه سار !

سون یازینگ کاروانی بیر نئی اینن چؤّده گلیر سان کی نیگارداغی* چاّیر فبریم آّیر زار اۆره گیم ناال
چکر ناز گۆّۆم آ قارچیچگیم آیریلیغینگ مندن عجب چکد دامار
آ تئل ّر سار !

بیر باخ منه سار !

سنی تار گؤزّیم دؤن گئر بیر باخ کی نیجه جانیم اّیمدن اۆچر و بال آچار و گؤزّریمینگ قانلی یاشی
اۆزده قچر ا ّتگه سار !؟
آ تئل ّر سار !

بیر باخ منه سار !

آ ایپک تئل ّی سرین چشمه تکین آخیرانگ آخ* و منی ده چؤّده بوراخ* و داغ - -داشدان سۆزۆّۆب
دۆزده سریل گؤل ّره باش قوش کی بیزیم "قفّه"میزینگ ده هله چوخ مرحله وار
آ تئل ّر سار !

بیر باخ منه سار !

سار گۆل یارپاغی یاشیل! بر باخ چوخ دا تلسمه* پوزوالر نووچا باهار و بئله قاّماز "روزگار" آچ
گؤزۆنگۆ بیر دم اویان و بیر اؤز احواّینگا یان و آچیالن گۆل ّره بیر باخ کی نیجه سار سوفاّمیش
یاتاغین تورپاغا ساّمیش! بو منیم "کلبه"مه ده اه یلش ایمگلن* سن - -تار !
آ تئل ّر سار !

بیر باخ منه سار !

* -شعرینگ سؤزّۆگۆ( :ایپک=ابریشم)(نیگار داغی=محمود و نیگار داستانیندان بیر قسّ دیر)(آخ=آخماگینگ امر )(بوراخ=آت،رها
ائد،بوراخماک مفدرینده،امر دیر)(تلسمه=تلیخارّیک ائدمه،تلسمگینگ امر دیر)(ایمگلن =بیر آن مکثینن گئر باخ،ایمگلنمک مفدرینده ،امردیر)

عمّه جهان*

(قوشما سان)

هئچ یادیما گاممیش دیر گؤرمدیم
ائشیدمدیم ناز بی ییم*
بیر کیمسه دن گیلئیلیگی وار اوال
آسّیمان گؤرمۆشنگ یاغیشدان سورا
هم فاف دیر هم سادا همی گئنگ و بول*؟
بیر اینگه باشی چاز غوبار یوخدور؟
ایراده*سی یوخ؟
دۆنیادا آّیشسا گلمز عئینینه
یادیمدادیر
یورناغیدیم اه وجیک دن و بیر آیایدین شامید
آ گؤمۆش سپرد هنگام*چؤّۆنه
عمّه جهان باشیم آّد دؤشۆنه
ال چکد باشیما بئله باشالد :
دئد

ّ
قوزوم* زیندگانلیک بیر بئله سان بیلمه دیر:

( گئجه اکدیم نوخودو سحر باخدیم

یوخودو*)

(آیا باخ اوّدوزا

باخ*)

*-

شعرینگ سؤزّۆگۆ( :عمه جهان=بی ییم کی هر آنادان محبّت ّی تر اید ) (بی یی= قاشقایی دیلینده اۆچ معنا وار دیر .بیر معنا سی نسبی دیر

کی آتا باجیسینا دئییلیر .بیر داها معناسی،شان و شووکت ّی آروادالرینگ آد سونونا گلیر و مرتبه سینی گؤرسدیر.کالنتر و خانالر آروادالرینی بی
یی چاغیریرالر.سان :مریم بی یی ،فریده بی یی ،خدیجه بی یی و  ....بیر داها معناسی سا دات آروادالرینینگ آدالر باشیندا دئییلیر .سان :بی یی
سکینه ،بی یی نرگس و( ) ....گئنگ - -بول= هر یاندان آجیق .دیوار سیز) (ایراده= کئبر و غرور) (هنگام= قاشقایی قیشالقالرینینگ بیر دیر کی
کوچوک کشکوّّو طایراسی نینگ قیشالغی دیر) (قو ّزو= قویون اوشاغی.قاشقایی الر اوشاقالر سه ونده قو ّزو چاغیریرالر) (گئجه اکدیم نوخودو
سحر باخدیم یوخودو= قاشقایی دیلینده بیر بوّماجادیر کی جوغابی اوّویر :اوّدوزالر ) (آیا باخ اوّدوزا باخ گلینه باخ قیزا باخ بیر اّینده شور
کباب بیر اّینده دوزا باخ= قاشقایی آساناک ّرینینگ بیر سی)

قیزیل آتلی

(گیرایلی سان)

نه سه یم ؟ هر نه سدیم تار منه وئرد نیگاریم!
آ قرنگی گئجه ّر نازّی یارینگ حسرتی یاشی
کی بو گؤزّر قاپاغیندا* قانا بنگزر
دؤشده بیر طبعی کی گاه ووّکانا* بنگزر
آغیر ائل وئرد کی هر ناز باالسی ن ّنی ده بیر آسالنا بنگزر
یئریشی تیرانا بنگزر
باخیشی قافالنا بنگزر
آرخادان قیشده دینا دیر قارشی دان ترالنا بنگزر
اؤز یئرینده جانا بنگزر!
هئچنه ده وئرمه سه بیر دیل کی بۆتۆن اه ورنی* باسمیش
خوردا قیزالر دانیشاندا بئله بیل یاز یئلی اسمیش
بو گؤزل ّیک اۆره گیمدن نا آپارمیش باغریمینگ باغینی* کسمیش
دیلی کی ناز فره* ّر ّ
قازیالد بوّبول اونو چهلد باغدا
نه دئیم ! شعرینه بیر باخ

ائله بیر نازّی گلین اّوان اوتاقدا
باخیشی غونچا -بوداقدا
یئریشی باغچادا -باغدا

اۆجۆ گؤیده دیبی یئرده

سوّو چؤّده

واریسی قانلی اۆره گده

ساغی داغدا

واریسی نازّی دوداقدا

شاهالرینگ تاجینا تاریخ بویوچاز تامغا* یازیلمیش
اورخونونگ داشینا* کئنگیر* دؤشۆنه داش دا قازیلمیش
گاه گۆّۆمسنمک اوّوب غونچا دا گۆّمۆش
گاه دا خاجالر ساواشی*مینگ بئله ی ّتیم یاشی سیلمیش
گاهی شوودار تکی ظاّیم اوراغیندان دا بیچیلمیش
گئنه بیتمیش

گئنه گۆّمۆش

گیل گئمیش ّوحه ّر *گۆل تگین آبیداسی*قاّمیش
نه کی قاّمیش کی بۆتۆن دۆنیامیزا "وّوّه" ساّمیش
آها ائلداش! قره قاج* -سۆرمه* -هلئیگان* -قاراباغ* بلگه* دیر اّده!
ائلیمینگ گچمیشی دیر قو قاال دیلده!
هئچ "زوال" یوخدور "افیل"ده

نازّی تنگوو*دا بیزیم سان کی آرال* داش گؤّۆمۆز* وار
گۆل -چیچک ّی چؤّۆمۆز وار
سن ده ها نازّی گۆّۆم طبعینگی قوش قار -یاغیشا بیرچا اوّوب آخ!
گۆل آچیب گۆل!
بو باغینگ بیر بونا آیریقسی گۆّۆ قارّی قره قیشده سوغوّدو
بیر اونونگ خاطرینا مینگ بئله ناز غونچا دوغوّدو
گئنه دۆنیایا دوداق آچد و گۆّدۆ

گئنه سوّدو
هله تورپاغی بویو نازگۆّۆمۆنگ ،باغالر آچاسی
عکسی گؤینۆمده قاالسی
ائلیمینگ نازّی باالسی
هله دۆنیا وار و بیزّر ده واراک  ،تئز دوالنار نووچا باهاریم
نه سه یم؟ هر نه سدیم تار منه وئرد نیگاریم!
هئچ زامان گۆل ّر سوّماز بو باهاریم
غم چاغی فبر و قراریم
ائله بیر دیل کی واریم سان کی وار
گؤز آچیب آرغاجا* باغلی ناظمینگ* نازینا بیر باخ!
سئرداش اول نلبکی*ده رازینا بیر باخ!
نازّی سوّمازینا بیر باخ!
"کرمانی"* باغینی گؤر! گؤل*ده باّیق ،گۆل دایاغی دیرناغی* واردیر
بویاّی بایداغی واردیر
سلبی*نینگ کؤّگه سینه اّده قیلیج ،آسالن اوتورموش
ائله شاه مجلیسی قورموش
سینگّه* بیر پازیریک*اینگ نئیزه ّی سربازینا گل باخ!
داغداکی بازینی گؤر سن!
قو دئیم داغلی داغیمدان

چؤّده کی یازینا گل باخ!
گۆل آچان چنلی* چاغیندان

آچیالر یئر نرسی کوپّوالرینگ* سازینی گؤر سن!
گؤزل آوازینی گؤر سن!

دۆنیایی واریم!

سۆرمه دن دورناالر آچمیش باّینی مینگ نازینان یایالغا سار
من قوّو باغلی یام آمّا ،باخارام گؤ  -داغا سار
ائله سان بیر یاراّی قوش کی هله مئیلی اسر مئیالغا* سار
گؤزۆنه یاش دوالنار غملی باخار هئی باغا سار
سوال سار

ساغا سار

گل اینان ائلداشیم آرخانگی چه ویرمه!
اؤزۆنگۆ آرخادا گؤرمه
دیلیمه دۆشمن اوالن اؤزگه ّره "فرفتی"وئرمه!
بو منیم دیرّیگیمه باغلی ائله جان تؤردن یئرّی اینام*دیر
بیر قیزیل آتلی گلن وار کی بو گؤزّر یاشی دا جوشدورا قانی
گؤتۆره دۆنیامیزینگ وار یامانی
ائله موسی کیمی طوردا توروبان اّده آغاجی
ساغ یانی باتی دا سول یان دوغو دا آچسا قوالجی
فرعونونگ قفر  ،آماجی
آرخادا قارداشی هارون

گنجینن باتیرا قارون

غافل اوّما بو منیم نازّی دیلک*دیر اۆره گیمده
هر نه "اطلس" بئزه* دؤنمۆش دۆر "افاّت"چیچگی چووماز افیلده
آما ائلداش! بو نجابت کهر قو تا هله کیشنه یه چؤّده
قو بوغازیمدا دۆگۆن دویغو -دیلک ّر آچیال گؤیلره سار
چاغیر:آ دۆشمنیمه دوسلوک ائدن دوسّوما دۆشمن!
سن آها ائلدن ایتن ناموراد ائلداش!

دئ کوهئیالن* قوّونو شبدیزه* بنگزر بیر آت اوّموش
قیزیل اۆرگه قیرات* اوّموش
ائله قیرپر* قوالغی گؤزّرینن آتلی سوراغالر
هگر بئلده ،اۆگن باشدا ،گئنه قاپی یا باغلی
افسیلن یاّی داراق ّی
ائله بیر نازّی گلین تک

نازنین باشی دوواق*ّی
آال گؤز -غونچا دوداق ّی

آمان  .....آخ  .......هئی  .......اۆره گیم آرز ّی -داغلی
آما نامرده دایاق دۆنیا دا بیلسین
هر نه کی اؤزگه ده ییرمانینا چا باغالیان ائلداش دا واریم دیر
دؤشده -دوداقدا

هله من جانلی وارام دۆنیا بویو نازّی دیلیم
قو یاتا ائل ساتان اوغالن الریمیز
قو اوراق -بیخچی ّی باغبان بیله کی

اّوان اوتاقدا

یئرّی چینار وار هله باغدا

قو تا بیلسین کی سۆمۆکلر سینیغی ساغلیگا بیتمیش
گئنه عنقا جیجه سی دیرچلب اووالنمیش اونونگ مئیدانینا قاف دا کوتاّمیش
گئنه داغالر باشینا

چؤل دؤشۆنه

"وّوّه" ساّمیش

گنجه*نینگ آد گؤزۆمده گئنه بیر چنگی تکین افسیلر اوینار
قار باسار ارزرومو* اؤّدۆ ّلم خان کرم آغالر
ایلدیریم آسّیمانی یارد ائله قانلی قیلیج تک
من ده بو ساز سینیق آشیغینان

گؤزّریمینگ

چشمه سی قاینار

ترپنیش*دن اۆره گیم هئی آچیالر گؤز دوالیار آرخا سوراغالر

باغدا بیر ناز چیچگیم وار
آال گؤزّرائله بیل یازدا بوالقالر
گئنه نایمید

گئنه پوزقون

دیزّره باش قویوب آغالر
غمینن جانیمی داغالر
قره باغالر

گئنه کیپریک چاّیرام آییلیرام یاش سۆزۆّن گؤز قاباغیندا
قووشوغونگ فحنه سی بیر ساییغا*بنگزر
گئنه بیر میفر قیلیج اّده کوراوغلو ،قیراتینگ یاّینی توتموش
اّینن کؤّگه ساّیب گؤزّره خان ائیوز * گؤزّر
آچیالر سان کی بوداق غم توتان اۆزّر
آال گؤزّر دوالنار چنلی چؤّه

دو ّساغی دیر دؤشده نرسلر

ها گلن سس دوالنار داش -کمره ....بیر قیزیل آتلی!
قیزیل آتلی!
قیزیل آتلی!
کیل -شاباش قووزانار ائلدن،داغ - -داشدان
آ ّسیمان حیرته قاّمیش بو شاباشدان
چکیلر آرشا گئنه چاّینا سازالر
فف چکرّر هلئی یه غمزه ّی قیزالر
آّینار شئیطان اۆره گدن محو اوالر وار قوتوز*الر
دیرّیگه معنا باغیشالر

گئنه سؤزّر
گئنه سازالر

شرقینگ آّّی آغارمیش هله من یاشلی گؤزۆم گؤیلر گؤزّر
دایاق اوّموش جانا دیزّر
چیچک آچمیش
کئنه دۆزّر......
(کوچنده)
قیزیل آتلی شعرینینگ سؤزّۆگۆ( :قاپاق= گؤزّر اۆستۆنۆنده کی پرده )(ووّکان=اود یاخان داغ،آتشرشان)(اه ورن=دۆنیا ،کاینات)(
باغ= ایپلیک یا رشمه کی باغالماک دا ایشلنیر)(فره=که یلیک یا تئهی جیجه سی کی ّ
خاالنمیش دیر)(تامغا= ائل نیشانی ،ائل اوجاغی،قاشقایی دا هر
طایرا بیر سؤز اورخون آباجاسیندان داغما یئرینه ایشلدیر ،تۆرک پادشاهالر نینگ نیشانالر )(اورخون داشی= تۆ رک دیلینده بیر اّربا کی گؤ
تۆرک ّردن قاّمیش ،اون مینگ ایکّی اۆز اّّی ّوحه سی روسیه موزه ّرینده ساخالنیر)(کئنگیر= سومر خلقی نینگ آد کئنگیر دیر)(خاجالر
ساواشی= فلیبی جنگ ّر)(گیل گئمیش ّوحه ّر = اون ایکّی ّوحه دیر کی سومر پهلوانی گیل گئمیش دن قاّمیش دیر)(قره قاج= ایران گۆنه یینده
واردان اوزاق چا دیر.بو چایینگ وار حوزه سی ،قاشقایی الر قیشالغی دیر)(سۆرمه= قاشقایی الر قیشالغیندا ،بیر معروف داغ آد
دیر)(هلئیگان= قاشقایی الر قیشالغیندا بیر داغ آد دیر)(قره باغ= شیراز شهر نینگ گۆنه یینده بیر داغ دیرکی،قوزا داکی دؤشۆنده ،کندّر ده
قره باغ سؤیلنیر)(بلگه= آالیین سند،بلگه نینگ کؤکۆ بلّی دیر)(تنگوو= بیر تنگ  ،فیروزآبادینان میمند حوزه سینینگ آراسیندادیر،کی قوزا تاییندان،
آغزینا بیر س ّد باغالنمیش)(آرال= بیر گؤل دیر کی تۆرکمنیستان و اوزبکیستان آراسیندادیر)(داش گؤّۆ= تنگوو سدّینینگ آرخاسینداکی گؤل ،تازاّیک
دا داش گؤّۆ سؤیلنیر)( آرغاج= قاّی نینگ آیاغینداکی و باشداکی آغاج،ریشک ّر آرغاج الر اۆستۆنه دۆزۆّۆیر)( ناظم= بیر آد  -سانلی نقش
قاشقایی قاّیسیندا)( نلبکی= ایکّی گؤّه بنگزر نقش ناظم نقشینینگ باشیندا)(کرمانی= بیر قاّی نقشی دیر کی قاشقایی الر ایچینده کرمانلی الر
توخویرالر ،فارس دا ماهی درهم و هراتی دا دئییلیر)(گؤل ده باّیق= کرمانی نقشینده حوض و باّیق)(دیرناق= قاّی نقشی،بیر دیرناغا بنگزر نقش
کی ،کرمانی حوضونونگ قیراغینا و ناظم نقشینده زّزّه قیراغینا توخونویر)(سلب= کرمانی قاّیسیندا بیر نقش ،فارس دا "سرو" سؤیلنیر)(سینگه=
دقّت ّی)(پازیریک= دۆنیادا واریدان قدیمی قاّی دیر کی میالد دان قاباق اوغوز تۆرک ّریندن  ،قایی الر توخوموشالر ،ایلمه سی قاشقایی ایلمه سی
تکین اویوشمازدیر و ائل اوجاغی تامغاسی دا پازیریک قاّیسینا توخونموش دور)(چن= غَبار ،توز)(کوپّو= یاز قوشو،فارس دیلینده فاخته
آدالنیر)(مئیالق= قوشالرینگ اوتراغی یئر )(دیلک= آرزو)(بئز= ده یرسیز پارچا)(کوهئیالسهرابخان قاشقایی آتی)(شبدبز=خسرو پرویز
آتی)( قیرات=کوراغلو آتی)(قیرپمک= قوالق اوینادماک)(دوواق= بیر بویاّی پارچا کی گلین باشینا سریلیر)(گنجه = قوزا آذربایجلن دا بیر شهر
دیر کی  ،کرم -افلی داستانی اوردان باشالنیر،روسالر بو شهره کیروف آباد دئییرّرد )(ارزروم= بیر آد  -سانلی گدیک تۆرکیه دوغوسوندا دیر
کی کرم اینن ّلسینی اوردا قار باسمیش)(ترپنیش= اۆ ره ک آتماگی ،ترپنمک مفدر نینگ آسم- -فاعلی دیر)(ساییق= آال-قره دۆش
گؤردۆک،ساییقالماگینگ کؤکۆدۆر ،آییغیگ قارشی سی دیر)(قوتوز= آال شئیطان ،آز بیلن چوخ دانیشان ،اؤز یانیندان هر ایشده وار)

آغجا قوشماالر
بو قیساجا شعرّرینگ سچیم باغالماسی ائله یئنگی قوشما تکین دیر .آغجا قوشما،ائله یئنگی قوشما تکین
سچیم اۆزۆندن بؤّۆنسه ایکّی نومرا (قوشماسان و گیرایلی سان)دیر.یئنگی قوشما بؤّۆمۆنده سچیم
باغالمایی سؤیله دیم .آغجا قوشماینان یئنگی قوشمانینگ یاّینگیز آیریقسی ّیگی ،قیسا -اوزاق ّیگی
دیر.داها مطلبینگ قیساالنماگی ایچین ،آرتیق سؤیله مک الزیم اوّماز.

بیر

ّ
آالنان(قوشماسان)

ائشیدمیشم سن ده ائشید!
دئمیش ّر کی:
بیر کرز ّآالنان ایکّی اؤرگنیر
بیز ایکّی ّآالندیک بیر اؤرگنمدیک!!!

سوودا

(قوشماسان)

روحو شاد یاد خئیر
بؤیۆک آتامینگ
گاه دئیرد  :بیر باشیم وار مینگ سوودام
بوردا مینگ باش وار کی
بیر سووداسی یوخ!

الچین

(گیرایلی سان)

اوالندان تا اؤّننچز
قرسده
دۆزده
داغالردا
یادینگدان چیخمه سین الچین
سنه تار

قانات وئرمیش

قاچ
ائرّ

قارا(قوشماسان)

ین سۆزۆّن چاغیمی یامیشام دؤشه
هانی بیر بیلن کی دامدیم یاناغا
ای ّتی بیچاق چکمه باغریما !
قو اوتورام
آ قارا قرنگی قارّی قارا قیش!
بورماق چاخاردماک اوّماز آیا باخیرام
آیاق سسی! باخ! بیر کؤّگه!
دۆش دۆر؟
توش دور؟
قاچ قارا!

قیمیشیق

(گیرایلی سان)

گۆپّ  -ۆ -گۆنۆز
گۆّش گۆن توردوگو یئرده
قیمیشیق یانسادا یانسی
گؤرن اوّماز بیلن اوّماز
آما قرنگی گئجه ده
هر قیمیشیق بیر سریش آد گؤزه گلیر
یئردن یئره سؤزه گلیر

یازقی

(قوشماسان)

آ قرنگی سووق آیریلیق چؤره ک
بو منیم یازقیم!
نه اۆچر قانات وار نه قاچار آیاق
بیر ایشیق گؤرمۆشم ! قیزیل هگرّی دیر!
گلین !

گلین اۆچن یاخین دیر! خوش احواّینگا!

آنا قاّی

سی(قوشماسان)

آنا سن اوخوموشانگ هاردا کی بودا* نه دئمیش دیر؟!
اونونگ اندیشه سینی ایلمه ّرنگ سن
یوّمادان* سلب تؤردمک اؤّۆ دیرّ یدمک اوالرمیش
بئله گؤرسدمه*یی باخ گؤر!
سن هرات مکتبینی* یا کی اوغوز* کی باورینی آنگالدینگ هاردان؟!
آالقورد* اژدها تک سن قاییران قلعه یی گؤزّر
سنی حق کؤّگه سی من سؤیله مه یم پس نه دئیم؟ دئ!
قانلی دیرناقالرینگ ائل قلعه سی دیر تامغا* دایاغی!

* -شعرینگ سؤزاۆگۆ( :بودا= هند خلقی نینگ پیغمبر )( یوّما= حارام اؤّمۆش قویون اینگی)(گؤرسدمه= غریب ایش،معجزه)(هرات مکتبی=
نقّاش ّیکدا بیر سبک دیر کی بناسینی کمال اّدین بهزاد قویموش دور)( اوغوز باور = قاشقایی الر ،تۆرکمن ّر،آذربایجان ّی الر و تۆرکیه تۆرک
ّرینینگ سویالر اوغوزالرا دؤنۆیر،کی باور وارالرییمیش هر قلعه یی بیر اژدها گؤزّۆیر،بو باور قاشقایی الر ایچینده آالچیق کمینده کی نوار
اۆستۆنده و قاّی دوورونداکی آالقورد ایچینده آالیین اوّموش دور)(آالقورد = بیر سادا نقش دیر کی اژدها نیشانی دیر،قاشقایی قاّی سینینگ دوورونا
آالقورد توخونماگی بیر باور دیر)(تامغا = ائل اوجاغی نقشی دیر کی قاشقایی الر ایچینده اورخون آباجاسیندان قاف حرفی دیر،گاه قویونالر
داغالماک ایچین تامغادان داغما دۆزدیرّر)

ائشیدن یوخ!

(گیرایلی سان)

اؤز اؤزۆمه دانیشیردیم
دئدیم ّآاله! بیر قوالق یوخ ائشیده بو سؤزۆ مندن
بو قوشماالر داش اۆره گی ایپک ائیلر
توفنگیم ناّیخد دئد !
اوشیدن یوخ سنینگ سؤزۆنگ
سن ّآاله قو من دانیشام
منیم سؤزۆم داشا گچر
داغالرینان من تانیشام
دئدیم قارداش! دار گۆنۆنگ دایاغی یوّداش!
سس ائدمه تا گله وقتی
بئله معلوم چوخ تئز اوالر سنینگ دانیشماگینگ چاغی
ایشار ائ ّدیم تور آیاغی!

سویوز باّیق

(گیرایلی سان)

نه قاّمیش دیر منه یوّداش!
تووار ترالن* یوواسیندان!
کوهیالن*دان -هلیوان*دان -باجاالن* -ایشقیر* -اوّدوزدان* نه قاّمیش دیر؟
ایشیق سیز بیر قره چادیر

کی غقلت دن ساّیبدیر باشیما تیران
نه قاّمیش دیر منه یوّداش!
بئش -آّتی چاراسیز باّیق*
سویوزّوک دان اۆزر کرمانی حووضوندا
گل ایند چارا قیل فیکر ائد
ضرردن قاّمیشی دؤندر
قابا توت گۆل ّر عکسیندن
باّیق الر سودان چکمه!

* -شعرینگ سؤزّۆگۆ ( :تووار ترالن=اووچو قوشالردان دیر) (کوهیالن=سهرابخان قشقایی آتی) (هلیوان=ملک منفورخان آتی)
(باجاالن=خسروخان آتی) (ایشقیر ،اوّدوز= زیاد خان دره شورّو آتالر ) (باّیق=کیرمانی نقشینده خوردا نقش ّردن دیر)(کیرمانی حوضو=
قاشقایی قاّی سیندا کیرمانی آدّی بیر نقش وار کی حوض و باّیق آرتیغانچاز آالیین دیر)

چوبان یوخوسو

(قوشما سان)

تا ّ
قوزو مله د چوبان آییلیب
ناّیخد دئد :
ّآالهدان ایستیرم بیر ای ّتی دیرناق
تا شیت* آیاغیمدان تیکان چاخاردا
یوخوموز اوّماد چوبان یوخوسو
آییالک ّ
قوزو سسی اینن
یئ ّد دس ناغارا بوردا چاّینسین
آییالن اوّماز

قایغی الر اۆره گده گورالنار قاالر
وا بو دیرّیگه!
*-

شیت= یارا ،یاراّی ال-آیاق

جئیران

(گیرایلی سان)

اوخ کماندا ال اۆستۆنده
جئیران داّی سیرا قاچد
جئیران ایمک ّنیب* دئد :
آها اووچو! سن مال ایچی من جان ایچی
قاچ تا قاچاک!
*-

ایمک ّنمک= مکث ائدمک و آرخایا باخماک

