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                                                                       07.06.2018. (19:00)  Bakı. 
                          ŞÜKRANLIQ 

Salam olsun Sənə, ey gözəl insan, 

Min şükür Haqqa ki,  haqqa çatmısan. 

Hələ görünməyib, olsun belə hal, 

Bir kitab oxuyan görə qeylü-qal. 

Bütün ürfan əhli bu rəydə yekdil, 

Kitab sayəsində zənginləşir dil. 

Şükür Yaradana qılıbdır imkan, 

Belə bir görüşü edib ərmağan. 

Hər yeni fürsəti mənə verəndə, 

İlkin şükrü-səna bitir dilimdə. 

Əlində tutduğun bir yığın kağız, 

Kitab olacaqdır dindikcə ağız. 

Qutlu yaranışın əşrəfi insan, 

Ali olduğunu xatırla hər an. 

And gəldi qələmə, qələm tutana, 

Qafillər oyana, bəlkə utana. 

Oxumaq öyrətdi, yazmaq öyrətdi, 

Quruca taxtadan bir dil ürətdi. 

Kağızı müqəddəs bilmişik hər vaxt, 

Üstündə canlı söz yaşayır həyat. 

Şükür bu nemətə, şükür qismətə, 

İstərəm bu paydan hamıya yetə. 

Şükür Yaradana, neçəki sağam, 

Onun sarayında Sizə qonağam. 
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Mən yazım, bulaqlar süzülsün gölə, 

Mirvari kəlmələr düzülsün dilə. 

Min şükür Haqqa ki, dil verib bizə, 

Sizinlə görüşə yol verib bizə... 

 

 

                                 TÖVHİD 

Uca Yaradanın tək olduğuna, 

Nə badə qəlbində şübhə oyana. 

Çün, əgər olsaydı xilaf qeyrisi, 

Bunu anlayardı mütləq birisi. 

Günəşin saatı, ayın saatı, 

Çox dəqiq döndərir, tüm kainatı. 

Elə qurulub ki, nizam məhvəri, 

Gecəylə gündüzün səhv düşməz yeri. 

Zərrədən ən böyük ulduza qədər, 

Bir “ol”- a bağlısa, onda nə kədər... 

Həmd olsun Allaha, tanırıq onu, 

Hər kəlmə başında anırıq onu. 

Təkdir ehtiyacsız, biz ona bağlı, 

Bunca dərk eyləyər, insanın ağlı... 
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                                      ƏDL  

Şükür Yaradanın ədalətinə, 

O Adil Allahın mərhəmətinə. 

Elə bölüşdürüb, elə paylayıb, 

Hamı qismətindən çox razı qalıb. 

Duyuram içini şübhə gəmirir, 

Xəyalın hardasa narazı gəzir. 

Gəl, tamam  səmimi olaq bu ara, 

Ağlından razıdır hər bir avara. 

Ağlı elə bölüb, verib Yaradan, 

Heç kim öz ağlından deyil bədgüman. 

İlahi hikmətin qüdrətinə  bax, 

Ağıldan kəmlər də deyilmiş axmaq. 

Arif işarədən anlar hikməti, 

Heç kim bu xüsusda yeməz möhnəti... 

                              

                                      NÜBÜVƏT 

Salam olsun Sənə, ey “Haqqın səsi”, 

Cəlal sahibinin seçkin bəndəsi. 

Məhəmməd Mustafa(s.o), Haqqın nəbisi, 

Bütün kainatın son əfəndisi. 

Haqqın yer üzünə müjdəsi, andı, 

Haqqın yer üzündə qoşa qanadı. 

Salam olsun Sənə, kitab sahibi. 

Salam olsun, Sənə sonuncu nəbi. 
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“Qurani –Kərimi”  bizə gətirən, 

Haqqın kəlamını bizə yetirən, 

Xatəmül-Ənbiya hökm edibdi Haqq, 

Höküm sahibinə məxsus höküm, haqq. 

Salam yer üzünün işığı, nuru, 

Ey höküm sahibi, bu nuru qoru. 

                             

                                     İMAMƏT 

Nübüvət odundan nur alan işıq, 

Atadan, babadan belə duymuşuq. 

Rəsulun dizinin dibindən çıxan, 

Çeşmədir heç kimə gəlməyib ziyan... 

Nümunə olubdur cümlə cahana, 

Əlbətdə, aiddir arif olana. 

İmamət cığırdır Haqqa aparır, 

Əlbət, qaynağını Haqqımdan alır. 

Dəmiri dəmirçi oğlu bilən tək, 

Bu elmi ən doğru yoldan öyrənək... 

İstəməm bu yolda çaşqınlıq ola, 

İncəcik bir fidan nahaqdan sola. 

Elmin şəhərinin təkdir qapısı, 

Bu işin belədir təməl, yapısı... 

Salam olsun Sənə ey Əhli-beyt, 

Allahım bu yolu daha rəvan et... 
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                                      MƏAD  

Müəllim verdiyi dərsi soran tək, 

Əlbətdə, imtahan günü gələcək. 

Sanma, kainatın yoxdu sahibi, 

Boşuna gəlməyib bu qədər nəbi... 

Hələki dəvət var, açıqdır qapın, 

Dərk eylə dünyanı, Allaha tapın. 

Həqiqi elmdən bir damla dadan, 

Heç zaman dönməyib, bu doğru yoldan. 

Bu yolun mənsəbi, elə mənbəyi, 

Burda kəsilibdir elmin göbəyi... 

Haqq ilə batilin mayası eyni, 

İkiyə bölünmüş bir yolun sonu... 

Qəzavü-qədəri qılma bəhanə, 

Faili-muxtar tək gəldin cəhanə... 

 

 

                                      NAMAZ 

Namaz fərz əməldir,  bizə faydalı, 

Dəstəmaz vacibdir, mütləq olmalı. 

Namaz bənzədilib evmizdə çaya, 

Gərəkdir beş kərə girək bu suya... 

Ruhumuz arınsın, pak olsun bədən, 

Təkbirdə əlləri asmayaq göydən. 

Qüsulu, abdəsti, tam əməlləri, 
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Mat qoyub dünyada  tüm alimləri. 

Heç nə əksik deyil, yox bircə artıq, 

Namazdan həyatın dərsin alırıq. 

İmkan et, xərcləmə boşa zamanı, 

Həyat elə zaman, zamanın anı. 

Çalış ki, ötürmə bircə azanı. 

Ac qoyma nə ruhu, nə də əzanı... 

 

 

                                           ORUC 

Oruc bir əmrdir,  Haqqu – Təaladan 

İnsanı qoruyar, min cür bəladan. 

Elə ki, yetişdi Şahi – Ramazan, 

Gərəkdir nəfsini duşaqlayasan... 

Cismini, ruhunu səfərbər eylə, 

 Ağzını, gözünü pəhrizkar eylə... 

Dilindən çıxmasın fitnə, ya küfür, 

Çevrəni sarısın xoş niyyət, zikir... 

 

 

                                      ZƏKAT 

Əgər istəyirsən ruzi - bərəkət, 

Gərəkdir vaxtında verilə zəkat.. 

Bilirəm, burada qaçdı dodağın, 

Düşündün ki, şair çıxartdı ağın... 
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Ancaq, tam səmimi, gəl, mənə inan, 

Kimsəyə fayda yox zəkatsız maldan... 

Sən verdin, vermədin çıxacaq o mal, 

ÖZÜN ƏLİNLƏ VER, SAVABINI AL... 

 

 

                                         XÜMS 

Zəkatla malını qoruyan  insan, 

Xümslə canını qorumalısan. 

Zəkat mala paklıq gətirdiyi tək, 

Xüms də canını hifz eyləyəcək... 

Sonra loğman, təbib gəzməsin deyə, 

LAZIMDI, HEÇ KİMSƏ XÜMSÜ YEMƏYƏ... 

 

 

 

                                        HƏCC 

Haçansa  ibrətə  duysan  ehtiyac, 

İlahi əmr var – yolun olsun hac... 

Dünyanın mərkəzin ziyarət eylə, 

Könül sarayını imarət eylə. 

Zəm-zəm çeşməsində yuyulsun üzün, 

MƏAD SƏHNƏSİNƏ ALIŞSIN GÖZÜN... 
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                                        CİHAD 

Cihad bizimlədir dandan qüruba, 

Çoxunun dilində bitibdi  “toba”. 

Yaradan dərs verər insan oğluna, 

Min rəhmət diləyək Ağaoğluna... 

Ruhu neçə kərə olub qonağı, 

Edim, etməyimlə dolub  otağı... 

Bu bir nümunədi, hamımız belə, 

Cihad qadağadır, nəfsə, dilə... 

Cihad eşidən tək, qavğa düşünən, 

CİHADDA  ÖZÜNLƏ  DÖYÜŞMƏLİSƏN... 

 

 

                                    ƏMR-BƏ-MƏRUF 

Şükür Yaradana, Sən hikmətə bax, 

Xeyir əməllərə daim tut çıraq. 

Vacib buyurulub hər müsəlmana, 

Gərəkdir xeyirə vəsilə ola. 

Yaxşılıq əlindən gəlmirsə əgər, 

Pislik də eləmə, başına gələr... 

Fəqət, bu vacibdir, gərək biləsən, 

Xeyirə çağırıb, dəvət edəsən. 

Bu vacib əməldir, gərəkdir bilək, 

Xeyirə çağıraq, xeyir öyrədək... 
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                                NƏHY-ƏZ-MÜNKƏR 

Vicdanın yerini əzada gəzən, 

Haqqa inananın ümidin üzən, 

Bu vacib əməli unutma heç vaxt, 

Əbədi deyildir, heç bir tacü – taxt... 

Özünü müsəlman tanıdan kəsin, 

Gərəkdir yanında pislik olmasın. 

Pis işdən çəkinsin, həm çəkindirsin, 

Bunu bilən yoxsa, qoy belə bilsin... 

Yoldan ötəni də qoruyun şərdən, 

Özünüz haqda da düşünün hərdən... 

 

                                      TƏVƏLLİ 

Allahın dostları dostun olmalı, 

İlk əvvəl Allahın dostların tanı. 

Cəlal sahibinə şərik qoşmayan, 

Nəbiyə, İmama şəksiz inanan, 

Müslimi  müslimin qardaşı bilən, 

Mübarək İslamın yoluyla gedən... 

Oturub –durduğun olsa bu şəxslər, 

Kimsəyə toxunmaz səndən bir xətər. 

Çevrəndə dostların dinsə elmdən, 

Hər dəm dürr tökülsə  əgər dilindən, 

Nə xoş halımıza, bəxtəvərik biz, 

Allahın dostların dost seçərik biz... 
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                                         TƏBƏRRİ 

Cəlal sahibinə şərik qoşanlar, 

Onun dostlarına pis yanaşanlar, 

Əndazəni pozub, həddin aşanlar, 

Yersiz  körüklənib, coşub daşanlar, 

Belə adamlardan uzaq dolan, gəz, 

Hədsizdən kimsəyə bir xeyir gəlməz... 

Bu Haqqın əmridir, qarşı gəlmərik, 

Allahın düşmənin düşmən bilərik... 

 

 

                                      MÜNACAT 

Şükürdən güc alıb sözüm, söhbətim, 

Səndən gizli deyil, şəksiz niyyətim. 

Qəlblərdə olanı görüb, bilənsən, 

Kimə nə lazımdı onu verənsən. 

Yazar, ancaq yazar demişəm hər dəm, 

Əgər söz sahibi eyləsə hərdəm. 

Qələmə and içən uca Yaradan, 

Münacata çıxıb bu qələmtutan... 

Əllərim göydədir, dilim duada, 

Dua eyləyirəm qohuma, yada... 

Şamaxı torpağı qədimdən qədim, 

Xaqanisi mənim, Nəsimi mənim... 

Başqa bir dühanı gəzirəm burda, 
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Tarixin kələfin çözürəm burda... 

Üstündə durduğum bu köhnə körpü, 

Yüz  illər  əvvələ  atacaq  törpü... 

Yazda da gəlmişəm, qışda da bura, 

İçimdə bir ocaq möhtacdır qora. 

Hər şey çin-çin durub ruhun rəfində, 

Kəlmələr sıraya durub dilimdə... 

Bir türlü “Bismillah” edə bilmirəm, 

Yeddi yüz əqdəmə gedə bilmirəm... 

Ruhuma qanad ver Adil Allahım, 

Bir kərə o günə gedim qayıdım... 

Bu köhnə körpünün daşı danışsın, 

Otların qurusu, yaşı danışsın. 

Düz yeddi əsrdir şahidlik edən, 

Bu körpü bir namə versin himindən... 

Ey bütün gizlindən agah Allahım, 

Dağları, daşları yandırıb ahım. 

Xeyirə yozulu  nişan ver mənə, 

Şübhəsiz bəllidir hamısı Sənə... 

Nə, harda, kimindir tək bilən Sənsən... 

Kimə nə lazımdır onu verənsən... 
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                                  ÜSULİ-İLTİMAS 

Səndən istəmirəm nə şöhrət, nə şan. 

Səndən istəmirəm beş günlük ad-san. 

Var dövlət, saraylar deyil şakərim, 

Öz əlim, ayağım olsun nökərim... 

Niyətim bəllidir, istəyim dəqiq, 

Ustac heç istəməz nə altun, əqiq... 

Mustafa oğlunun istəyi təkdir, 

Zaurun arzusu dəqiqdir, yekdir... 

Nurundan ruhuma çilə bir mərrə, 

İynənin yıldızı olsun pəncərə. 

Zərindən zərrəcik düşsün qəlbimə, 

Aydınlıq, fərahlıq versin əqlimə. 

Ərmək istəyirəm, həmin günlərə, 

Varmaq istəyirəm, uzaq dünlərə... 

Elmin qapıların üzümüzə aç, 

O güllü bağçandan bir az ətir saç. 

Ruhumuz məst olsun, olsa da anlıq, 

Dili tərk etməsin bir an şükranlıq... 

 

                                DƏDƏM  QORQUD 

Sinəmdə Qopuzum yoxdu, neyləyim, 

Simlərə toxunub, mədət umardım... 

Dədəm Qorqud ruhu, kömək ol mənə, 

Qopuzun namına, Sazın xətrinə... 
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Bir xışma torpağın, daşın xətrinə, 

Yanmayan qurunun, yaşın xətrinə... 

Ərlərə ad verib, san saylamısan, 

Boylara yol verib, boy boylamısan... 

Kamanın xətrinə, oxun xətrinə, 

Əslində var olan yoxun xətrinə, 

Bir ümid çırağı yandır bu axşam, 

Mələklər bilir ki, xeyli bihuşam... 

Bilirəm o yolçu obandan keçib, 

Bəlkə məzarbaşı qonağın olub... 

Bilirəm, söhbətin olub onula, 

Nəyi bölüşmüsüz, bölüş mənimlə... 

 

 

                         ŞAH  İSMAYILA  RƏHMƏT 

Ruhuna min rəhmət Şeyx oğlu Şahım... 

Sinəmi dağlayır köksümdə ahım... 

Nə qədər çəksək də əzab, əziyyət, 

Sözsüz, bir gün doğar, Şəmsi – fəzilət. 

Param-parça olub Türkmən elləri, 

Min şükür yaşayır yenə dilləri... 

Hər dəfə rəhmətlə anırıq Sizi, 

Duyduqca şipşirin öz dilimizi... 

Qurduğun səltənət bu gün də yaşar, 

Könül əngəl bilməz, sərhədi aşar... 
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Kərkükdə bir əsgər qardaş deyirsə, 

Pakistan  paşası sirdaş deyirsə, 

Bunun təməlində sənin əlin var, 

Ariflər adını rəhmətlə anar... 

 

 

                                 ƏCDADI  ANMAQ 

Ustaclıyam, əlim ərşi-əlada, 

Bu nə sitəm, millətim nə bəlada!? 

Ta Şamdan, Sivasa oylağım olub, 

Qaradağ, Qarabağ oymağım olub… 

Araza heç məhəl qoymayıb onlar, 

Ərdəbil, İrəvan yol sürüb onlar… 

Qarqarın yatağı olub yurd yeri, 

Əcdadın otağı olub qurd yeri… 

Qutlu əcdadların övladıyıq biz, 

Dünyanın dörd yanı olub evimiz… 

İndi yurd yerinin daşı ağlayır… 

Gözsüz qurd pirimin başı ağlayır… 

Ey qutlu əcdadın qutlu övladı, 

Gərək qoruyasan bu şanlı adı… 
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                                    HÜRRİYYƏT 

Min şükür hürriyyət ocağımız  var, 

Kölgəlik bir fidan ağacımız var... 

Ey uca Yaradan Sən qoru bizi, 

Daim, qaim eylə hürr elimizi. 

Binə çadırları daş otaq eylə, 

Özün bu ulusu min budaq eylə... 

Nə qədər xalqlar var yox bir mətəsi, 

Çoxunun dili yox kəlmə ötəsi... 

Bizim söykənəcək dayağımız var, 

Hələ yol alacaq oylağımız var... 

 

 

                              NƏSİMİNİ ANMAQ 

Gəzdikcə  şəhəri məst olur insan, 

Hər tində, döngədə duyğulanırsan... 

Adi mamırlı daş, ya paslı dəmir, 

Ruhunu dincəldən bir ümid verir. 

Bu  şəhrin  havasın udub Nəsimi, 

Mütləq bu məsciddə olub Nəsimi... 

Bu daşı, divarı görüb gözləri, 

Yəqin o gümbəzə hopub sözləri... 

Ruhuna min rəhmət, ya Seyyid Əli, 

Yol açdın Ustaca, olmadı dəli... 
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Bu Cümə Məscidi qədimdən qədim, 

Kitabı yazılı, söyləyir elm... 

On iki yüz illik qoyub arxada, 

Kimlər gəlib-keçib hamı ortada... 

 

 

                                   ƏHLİ-QƏLƏM   

Şairlər şəhəri, təbiblər eli, 

Yurda çıraq tutan ülama əli... 

Nə qədər alimi, sənətkarı var, 

Şamaxı  həmişə  olub  ziyadar... 

Əfzələddin Xaqanisi bir düha, 

İmadəddin Nəsimidən yox daha, 

Seyid Əzim Şirvanidir, tək ancaq, 

Kim nə bilir,  bir də Sabir olacaq? 

Abbas Səhət, ya da Hadi bu yerdə, 

Könüllərin fatehidir zirvədə... 

 

 

                                    QİSSEYİ-KİTAB 

Görklü Nəbi Xatəminin (s.o) eşqinə, 

Əhli-beyt, Dədəm Qorqud eşqinə, 

Şah İsmayıl Xətainin eşqinə, 

Azadlığın, Nəsiminin eşqinə, 
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Bu torpağın, üləmanın eşqinə, 

Sazın – sözün, qələm – kağız eşqinə, 

Yaradanım cığır açdı, yol açdı, 

Arzu tutan qönçələrim gül açdı. 

Mehriban Allahın  Əziz adıyla, 

Söhbətə başladım söz muradıyla. 

Doqquz  mərtəbəsi var bu söhbətin, 

Əzəldən bilinə gərək niyyətin. 

Nə qədər dəqiqsə arzu və istək, 

Həyata  o qədər asan keçəcək. 

Bir həyat başlayıb, bitirəcəyik... 

Dünyaya bir ibrət göstərəcəyik... 

 

                               BİRİNCİ  FƏSİL 

                                FƏSLİ  BAHAR 

 

Miladın  1322 – siydi. 

Bahar bayramından bir ay keçirdı. 

Bir uşaq doğuldu Sübh azanıyla, 

Hamı axışırdı göz aydınlığa. 

Atası Sübhanın kefi kök idi. 

Uşaq nur topu tək bir oğlan idi. 

Əli kömək olsun etdilər alqış, 

Atası adını söylədi Əliş. 
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Azan, İqaməsi söyləndi bir-bir, 

Əli kömək olsun, adın Əlişdir. 

Əlişin adına kəsildi qurban. 

Qamu təncərəyə düşdü bu paydan. 

Sübhanın yuxusu çin olmuşdu, çin. 

Pay-ürüş paylandı hər qapı üçün. 

Hamı dua etdi körpə balaya, 

Dualar da yetdi Haqqu-Talaya. 

Günlər bir-birini əvəz eylədi. 

Əliş də böyüdü, pərvaz eylədi. 

Dərsi-təlimini kamal eylədi. 

Məntiqdə, hesabda birinci idi. 

İslamı, ürfanı tamam-kamaldı. 

Onu düşündürən bircə amaldı. 

Qurub yaratmaqdı əzmi, amalı. 

Məqsədi bir idi, memar olmalı. 

Qəlbində niyyəti, dilində Allah, 

Amalı yolunda etdi Bismillah. 

Təbrizi, İraqı gəzdi, dolandı. 

Dəməşqdə, Bağdadda  ad-san qazandı. 

Ömür vəfa etdi, döndü Vətənə. 

Yaradan heç kimi  salmaz çətinə. 

Baharda doğuldu, yaz tək yaşadı. 

Uğur onun dostu, yol yoldaşıydı. 
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Dünyanın dörd yanı namını duydu. 

Əliş  Kərəmliydi, Sübhanoğluydu. 

Dövrünün ətrafda tək memarıydı. 

Xəbəri Şimalda Knyaz da aldı... 

 

                                 İKİNCİ FƏSİL 

ŞİRVANŞAH  ŞEYX  İBRAHİMİN  HÜZURUNDA 

Moskva Knyazı duyunca namı. 

Gözünün önündə ucaldı damı. 

Çoxdan arzusuydu daş qala tikmək. 

Ancaq lazım idi bu işi bilmək. 

Hər işi odundan, taxtadan olan, 

Yoxdu  məmləkətdə daşdan anlayan. 

Knyaz Kərəmlini soraqlayarkən, 

Gördüyü işləri varaqlayərkən... 

Əliş Şamaxıda ocaq başında, 

Hər axşam qonaqdı bir dost-tanışda... 

Qırx dörd yaşının içində idi. 

Günləri beləcə rəvan keçirdi. 

Qarlı qış kəsmişdi, qapını çoxdan, 

Üç, dörd gün keçərdi Böyük Çillədən. 

Əliş bəyə xəbər çatdı saraydan, 

Elçilər yoldadır çıxıblar çoxdan... 

Çiçəyi çıtladı, sevindi bir az. 

Düşündü zaval yox, ta heç nə olmaz. 
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Qırxına keçəndə, qırxından sonra, 

Rəqəmlər çəkirdi Əlişi dara... 

Qırx dörddən qalmışdı lap səksəkədə, 

İki dörd salmışdı onu kəməndə... 

İşindən, gücündən əli soymuşdu.  

Doğma şəhərində yuva qurmuşdu. 

İndi eşidəndə gavırdan xəbər, 

Düşündü yəqin ki, ordadır zəfər... 

Düz,  Böyük Çillənin 15-i günü, 

Elçilər sarayda açdı yükünü. 

Başda Qafur bəy, Baratinski, 

10 da atlı idi Knyaz elçisi. 

Xəbər alan kimi Şeyx İbrahimdən, 

Yollandı saraya Kərəmli həmən. 

Qafur bəy söhbətə oldu tərcüman, 

Elçi danışırdı Knyaz adından. 

Şirvanşah tərəddüd içində idi, 

Əlişi göndərmək heç istəmirdi. 

Bir az Kərəmlinin xoşhal ovqatı, 

Əsas da Knyazın dost zəmanəti... 

Azdırdı Şirvanşah Şeyx İbrahimi, 

Gizlətdi bir anlıq İlahi fəhmi... 

Qərara alındı olacaq səfər, 

Şirin dil altında gizlənər zəhər... 
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Səfərə hazırlıq başladı o gün, 

Qafilə hazırdı, yetişdi o gün... 

20-ci günüydü Böyük Çillənin, 

Şəhər yola saldı öz elçilərin... 

Qarlı bir gün idi, Günəşsə parlaq, 

Gərək biz o günü heç unutmayaq... 

 

                                  ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

KNYAZ   DİMİTRİ  İVANOĞLU  İLƏ  ƏQD 

Yorğun yolçuluğu vurdular başa, 

Hamı Kərəmliyə deyirdi “yaşa”... 

Dəstə Moskvaya çatmışdı çoxdan, 

Kərəmli hesabın tutmuşdu yoxdan... 

Bahar Bayramına  yeddi gün qala, 

Əqd imzalandı İvanoğluyla... 

Miladın 1367-si, 

14-ü mart idi, daha kəsəsi. 

Knyazın marağı tək vaxtda idi, 

Dörd il Əlişin vaxtı var idi... 

Knyaz bu vaxtın müqabilində, 

Sərhəd tanımırdı istəklərində... 

İşi vaxtından tez bitirsin deyə, 

Əliş tam ixtiyar  aldı özünə... 

Knyaz Dimitri dedi: - “Ey Boyar, 

Bu gündən olmusan külli-ixtiyar” 
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Şamaxılı “Bəy”, “ Ər” olmuşdu “Boyar”, 

İşində ağaydı, külli-ixtiyar... 

Əqdi dörd ilə bağlasalar da, 

Kərəmli üç ili tutdu hesabda. 

Aylıq məvacibi üç yüz qızıl pul, 

Əgər sonunda iş olsa qəbul, 

Zəhmət haqqını tam alacaqdı, 

Haqq-hesab  Üsuli-Şərq olacaqdı. 

Hər iş yüz ölçülüb, bir yol biçildi, 

Mənzil Annagilin evi seçildi. 

Knyaz bütün xərci boynuna aldı. 

Annanın atası narazı qaldı. 

Əlişi qorumaq məsələsində, 

Knyaz istəmirdi güzəştə gedə. 

Yeddi seçmə əsgər verdi Əlişə, 

Əlişsə güvəndi təkcə Buliçə. 

Elə ki, hər işə aydınlıq gəldi, 

Kərəmli “Qurana” and içib dedi: 

-“Kərəmli Qalası inci olacaq, 

Bu şəhri min illər  o  qoruyacaq”… 

 

                             DÖRDÜNCÜ FƏSİL 

KƏRƏMLİ  QALASININ  TİKİNTİSİ 

Bütün vacibləri salıb sahmana, 

Kərəmli yerləşdi öz otağına. 
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Knyazın bacısı eviydi bura, 

Əri Bobrokov da  sahib  onura. 

Annayla otağı eyni qatdaydı, 

Kərəmli bu haldan ehtiyatdaydı. 

Elə birinci gün duymuşdu bunu, 

Anna gizlin-gizlin seyr edir onu... 

Bu işi almayıb elə ciddiyə, 

Kərəmli yollandı tez tikintiyə. 

Bütün işçiləri tək-tək o seçdi, 

Min ölçdü, yüz ölçdü, bircə yol biçdi... 

Bütün işçilərlə eylədi söhbət, 

İşin mükafatı olacaq əlbət. 

Bahar bayramını qeyd etdi Əliş, 

Annanı heyrətə salmışdı bu iş... 

Anna çox cavandı, qızı yerində, 

Süzərdi Əlişi heyrət içində... 

Tikinti işləri tamam hazırdı, 

Sadəcə ilk daşı qoymaq qalırdı, 

Bahar bayramından dörd gün keçəndə, 

Knyazın özünün dediyi gündə. 

Blaqoveşeniye,  25 –i mart, 

Bütün şəhər əhli tamam qaldı mat... 

Müsəlman Kərəmli kilsəyə getdi, 

Məryəm Anaya dualar etdi... 
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O da hamı kimi şam yandırmışdı, 

İsa Məsihdən söhbət açmışdı. 

Kilsədən gəldilər qala yerinə, 

Knyaz təməl daşın qoydu yerinə. 

Yepiskop  “İncil”-dən oxudu bir az, 

Kərəmli “Quran”-dan ucaltdı avaz... 

Belə xeyir-dua söylədi hamı, 

Yaradan bol etsin işdə ilhamı... 

 

 

                                  BEŞİNCİ FƏSİL 

                                  ƏLİŞ VƏ ANNA 

İşlər vüsət alıb, lap qızışmışdı, 

Kərəmlinin  başı bərk qarışmışdı... 

Süfrədə, dəhlizdə, iş otağında, 

Bir cüt göz gəzirdi daim yanında... 

Anna gözlərini çəkmirdi ondan, 

Baxmaq istəyirdi elə yaxından... 

Hərdən baxışları toqquşan zaman, 

Əliş lap çaşırdı utandığından... 

Qırx beşin içində olsa da hələ, 

Saçından bir tük də verməyib yelə. 

Zil qara saçları, şəvə bığ-saqqal, 

Boy-buxun yerində, sifəti xoşhal. 
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Zirəklik, çeviklik işdə məharət, 

Annanı büsbütün eyləmişdi məst... 

Aşkarda, gizlində olmuşdu kölgə, 

Son vaxtlar Kərəmli gəlmişdi təngə... 

Bilmirdi nə etsin, nədədi çözüm, 

Bitmişdi canında ta taqət, dözüm... 

Kərəmli gülərüz, mehriban idi, 

Bu halı Annaya ümid verirdi... 

Cavabsız olsa da eşqi Annanın, 

Köləsi olmuşdu artıq qalanın... 

Hər gün Kərəmlinin yanında idi, 

Sanki, ruhu onun canında idi... 

Əliş də qaladan söhbət edərdi, 

“Kərəmli Qalası”  yekdir deyərdi... 

Əliş danışdıqca baxardı Anna, 

Onun gözlərində axardı Anna... 

Beləcə günləri çatıb baş-başa, 

Sonunda işləri vurdular başa... 

 

 

 

                              ALTINCI FƏSİL 

KƏRƏMLİ  QALASI  HAZIRDIR 

Qala hazır oldu, gəldi münsiflər, 

Hamı alqış dedi, var olsun əllər... 
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Gizlədə bilmirdi heç kim heyrətin, 

“Kərəmli” incidir, tayı yox, çətin... 

Knyaz alqışları qəbul eylədi, 

Hamı çox sevindi, bayram eylədi... 

 

 

                                 YEDDİNCİ FƏSİL 

                     BÖYÜK  KNYAZIN  HİYLƏSİ  

Ya orda, bəlkə də ondan çox əvvəl, 

Knyazın vədini daladı zaval... 

Şübhə toxumları düşdü qəlbinə, 

Qorxdu tay tikilə onun “Kremli”-nə... 

Düşünüb, daşınıb verdi qərarı, 

Dedi: - “Sabah  yola, salaq memarı”  

Tapşırdı bir gözəl məclis  qurulsun, 

Sonunda  memarın boynu vurulsun... 

 

 

                         SƏKKİZİNCİ FƏSİL 

                          QANLI  ZİYAFƏT 

Miladın 1371-iydi, 

Məclis İyunun 22-siydi... 

Hamı təriflədi, dedi sağlıqlar, 

Məclisdə qalmadı daha sayıqlar... 
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Əliş müsəlmandı içmirdi şərab, 

Annanın baxışı verirdi əzab... 

Məclis sona çatdı dikəldi Knyaz, 

Hesab tam ödəndi nə çox, nə də az... 

Anna da göz yaşı tökdü nə qədər, 

Knyaz sağollaşıb gedənə qədər. 

Annanın anası yaxına gəldi, 

Əlişlə yaşıddı, ya az böyükdü. 

Yolun açıq olsun, salamat yaşa, 

Annamın ilk eşqi toxunub daşa... 

Bəlkə getməyəsən, qalasan burda, 

Anna sənə baxıb özün ovuda... 

Son vaxtlar Əliş də düşmüşdü tora, 

Şeytana lənətlə çatmışdı bura... 

Yenə də bir lənət dedi şeytana, 

Bu vaxt dəli kazak girdi meydana... 

Qılıncı siyirib çapdı arxadan, 

Var güclə bir nərə çəkdi ataman... 

Əlişin bədəndən ayrıldı başı, 

Annanın durmadı bir an göz yaşı... 

Hər şey elə ani, qəfil oldu ki, 

Əlişin özü də olmuşdu iki... 

Biri başsız bədən qalmışdı yerdə, 

Biri bədənsiz baş uçurdu göydə... 
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Sərxoş, sərsəm kazak xurcun eşirdi, 

Anna saçın yolub, şivən edirdi... 

Havadan asılı qalmışdı Əliş, 

Elə bil Annanı indicə görmüş... 

İstədi Annanı sakit eləsin, 

Getmirəm, qalıram, burdayam desin... 

Heyhat, kim eşidər tay onun səsin, 

Elə bir yerdədir gedər, gəlməzsin... 

Nəhayət anladı bunu Kərəmli, 

İndi çox uzaqdan gördü “Kremli”... 

 

 

                            DOQQUZUNCU FƏSİL 

                               ANNA  SƏDAQƏTİ 

Anna saçın yolub, edirdi şivən, 

Əliş çalışırdı tutsun əlindən... 

Əlindən tuturdu duymurdu Anna, 

Üzündən öpürdü görmürdü Anna... 

Talada hay-həşir qopmuşdu yaman, 

Yox idi Əlişi bir kimsə duyan... 

Talandı karvanı, soyuldu nəşi, 

Belə naqisliyin olmayıb eşi... 

Knyaz da qayıtdı, sanki, xəbərsiz, 

Əliş dəfn olundu, qüsul-kəfənsiz.. 

 



 

31 

 

Anna saçın yolub verdi yellərə, 

Getdi ibadətə qürbət ellərə... 

Məzarı başına gələrək hərdən, 

Hədiyyə gətirdi güldən, çiçəkdən... 

Uzun zaman oldu çəkdilər həsrət, 

Bir-birin duymayıb etdilər söhbət... 

Vüsal da var imiş demə qismətdə, 

Bir gün anlaşdılar qəfil söhbətdə... 

Hər dəfə Annaya yazıq deyənlər, 

Cansız bədənini yolda gördülər... 

Moskva-Smolensk, 9-cu verst, 

Yolun kənarında bitmişdi həyat... 

O vaxt ki, Kərəmli duymuşdu onu, 

Həyatın onunçün çatmışdı sonu... 

İndi həmin yerdə hər il qumrular, 

İyunda, iyulda nəğmə oxurlar... 

 

 

                                     KAMİLLİK 

Yaradan ağılı verib bərabər, 

Kamillik axtaran zəka cücərdər. 

Dərsi başqasının səhvindən alan, 

İnsanlar içində ən kamil olan. 

Belə söyləmişdir sevimli müdrik, 

Təcrübə bir daraq, kəlsək, neynirik... 
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“Rəbbi zədni ilmən “-deyən dillərə, 

Xoş ətir, rahiyə yayan güllərə, 

Ey uca Yaradan yardım et hər dəm, 

Adın duamızda yaşasın müdəm... 

 

 

                                      HƏQİQƏT 

Yaşamın mənası, qayəsi təkdir, 

Bizə məlum olan həqiqət yekdir. 

Kəşf etmək, olanı tapmaq deməkdir. 

Tapmaq, var olana yetmək deməkdir... 

Təsadüf istəklə görüş anıdır, 

Zərurət arzunun qol-qanadıdır... 

Qəza da, qədər də bizimlə yaşar, 

Taledən istəyən, qismətdən alar... 

Ustac bu sözləri demir boşuna, 

Baxmayın heç onun cavan yaşına... 

Bir bilsən ruhunun kim olub dostu, 

Bu üzdən başının tacı da usdu... 
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                                 NƏSİHƏTNAMƏ 

İşin heç çətini, asanı yoxdu, 

Qəlbi saf olanın gözü də toxdu. 

Bir “Ol” – a bağlısa, dünya da nə var, 

Bir düşün çətinlik bəs nədə olar? 

Uca Yaradanın güçü sınırsız, 

Nəyi istəyirsiz, onu alırsız... 

Həyat dediyinin düsturu budu, 

Nə istəyirsən, aldığın odu... 

Məqsəd aydın olsun, niyyət də təmiz, 

Zəhmətin bəhrəsin görəcəksiniz... 

 

 

                             MÜNACAT  VƏ  SON 

Zaurun əlləri boşda qalmadı, 

Arzusu qələmdə güldü, ağladı... 

Uslu-uslu neçə dastan bağladı, 

Razıdır,  min şükür Yaradan haqdı... 

Ustac babalardan alıb mirası, 

Sevən  seviləcək, olmayın ası... 

Təvəqqem şükr edin, eyləyin alqış, 

Arzu, istəyiniz olmasın qarğış... 

Cəlal sahibinə sığının hər an, 

Məqama güvən yox heç vaxt, heç zaman... 
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                            ZAMAN  VƏ  MƏKAN 

Uca Yaradanın verdiyi güclə, 

Qəlbimdə   açdığı  cığırla,  izlə... 

Zaman  qeyd olundu əlbət,  Miladi. 

Məkan Bakı şəhri  qeyri-iradi. 

7-si iyunda, axşam 7-də, 

2018 olundu siftə... 

Girişdən birinci fəsilə kimi, 

Hamısı yazıldı elə o günü... 

Sonra ötən günlər naz etdi qələm, 

Oturub gözlədim nə edə billəm? 

Bir də 20-si axşam 7-də, 

Qələm felə keçdi, mən də bihudə... 

Fəsillər də bitdi, gəldik buracan, 

Qaldı bir şükranlıq, bir zaman, məkan. 

2018 Miladi ilə, 

21-i iyun Sübh azanıyla, 

Qələm də ayrıldı həmən kağızdan, 

Şükür, həmdü-səna qopdu ağızdan... 

21-i iyun doğmuşdu Günəş, 

Qələmin canında yeni bir atəş... 

İndi bu sözləri vərəğə yazır, 

Cism bu masada, ruh yolun azır... 
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Yeddi yüz əvvəlin bu çağlarında, 

Moskva yolunda, yol qırağında... 

Bitmiş bir ömürün dastanın yazır, 

Bitmişdir bu əsər, artıq tam hazır... 

 

 

                                    ŞÜKRANLIQ  

Min şükür Yaradan, şükür hikmətə, 

Başladıq, son verdik qəmli söhbətə... 

Əlişin, Annanın ruhu şad olsun, 

Oxuyub, dinləyən payidar olsun... 

   

                          21.06.2018. (11:00) Bakı. 
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 زائور اوستاج                                           

 زائور موصطافا اوغلو( موصطافایئو)                             
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                                    QEYDLƏR  -  قئید له ر 
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 اوستاجزائور                                            

 زائور موصطافا اوغلو( موصطافایئو)                             
    "علیش و آننا"                                          
 )پوئما(                                              
 .خاقانی  ناشر: 
 .شهین ثنایی فرد رئداکتورو رسام: 
 گولو. ترتیباتچی: 

 .: شهین ثنایی فرد قابیغی نین مؤلف ایئوز 
 کیتاب"یازارالر"این ,کامپیوتر مرکزینده ییغیلیب. 

 www.ustac.azته ش کیالتی ده سته ک
 .غیرکامئرسی

 محدود سایدا؛کیتابخاناالر و تدبیر ایشتیراکچیالری اوچون؛نظرده توتولوب کیتاب  
 بوتون حوقوقالر قانونالرال قورونور.

 22/08/2018ایمضاالندی؛چاپا 

 عدد. 100سایی: 

 .پولسوز قیمه تی: 

 zauryazarlar@mail.ru(+994)777110575عالقه:

 اف/بی : زائور اوستاج.
 چاپ اولونوب. نین مطبع سینده-Red N Line MMCکیتاب  

Tel.: (+994 12) 408 09 84 sayt: . http://www.rednline.az/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rednline.az/
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 زائور اوستاجین کیتابالری:
 
 
 

 )آغ چیچه ییم(؛ گون آیدین"  "1.

 حه له مه ن"؛  "ایسته مه زدیم شاعیر اولوم2.

 "گول زار"؛3.

 "شئح چیچه ییم"؛4.
 . "محدود حه ی دیتین مجهول دوشونجه له ری"؛5

 ؛”"موم کیمی یومشاالندا6.
 بایاتیالر"؛7.“
 "بال چیچه ییم"؛ 8 .
 "برزخ ده"؛ 9 .

 "گولونون شعرله ری"؛ 10 .

 "سئوین کی سئویله سیز"؛ 11 .

 "قه ل بیمین آچیقجاسی"؛ 12 .

 "اوستادنامه"؛ 13 .

 "نیشانگاه"؛ 14 .

 "جه ه رایی کیتاب"؛ 15 .

 "اوتوز ایل دیر الده قه له م"؛ 16 .

 ؛) مقاله له ر توپلوسو ("اوسوبجان افسانه سی" 17 .

 ؛) پووئست(" اوریئنتیراولدوزو" 18 .
 ).پوئما( "علیش و آننا" 19.

 
 

 :حاققیندا یازیالن کیتابالر 
 
 .2018- باکی  "عؤمرون آنالری" .حاجی خانیم آیدا1
 2018- باکی "اوتوز شعر اوتوز فیکیر" حاجی خانیم آیدا.2
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                                                                               24ه یازیر,  ایندی بو سؤزله ری وه ره غه

 جیسم بو ماسادا,روح یولون آزیر...

 یئددی یوز اولین بو چاغالریندا,

 مسکوا یولوندا,یول قیراغیندا... 

 بیتمیش بیر عؤمورون داستانین یازیر,

 بیتمیش دیر بو اثر آرتیق تام حاضیر. 

                                     
 

 شوکرانلیق                                                
 
 مین شوکور یارالدان,شوکور حیکمه ته,  

 باشالدیق ؛ سون وئردیک قه م لی صؤح به ته...
 علیشین آننانین روحو شاد اولسون,

 اوخویوب دینله یه ن ؛ پایدار اولسون... 
 

 باکی( 11:00) 2018/06/21
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                                                                      23مناجات و سون                                       

 زائورون ال له ری بوشدا قالمادی,  
 آرزوسو قه له م ده؛ گولدو آغالدی...

 نئچه داستان باغالدی, اوصلو -اوصلو 
 راضی دیر؛ مین شوکور؛ یارالدان حاقدی... 

 اوستاج؛باباالردان آلیب میراثی,
 سئوه ن سئویله جه ک؛اولمایین عاصی... 

 توقع ام ؛ شوکور ائدین,ائیله یین آلقیش ,
 آرزو؛ ایسته یی نیز ؛ اولماسین قارغیش... 

 جالل صاحیبینه سیغینین؛ هر؛ آن,
 ...یوخ هئچ واخت,هئچ زامان مه قاما گووه ن

 
 
 
 

 زمان و مکان                                            

 اوجا یارالدانین وئردی یی گوجله,

 قه ل بیمده؛آچدیغی جیغیرال ایزله... 

 زامان قئید اولدو البت؛میالدی.

 ایرادی.-شهری قئیر باکی  مه کان 

 ده, (7)(سی اییوندا؛آخشام یئددی7یئددی )

 (اولوندو سیفته...2018ایکی مین اون سه کگیز)

 گیریشده ن بیرینجی فه صیله کیمی, 

 هامیسی یازیلدی ائله او گونو...

 سونرا اؤته ن گونله ر ؛ ناز ائتدی قه له م,

 اوتوروب گؤزله دیم نه ائده بیل له م؟ 

 ده؛ (7)آخشام یئددی سی) 20( بیرده ایرمیسی

 بیهوده...قه له م فعله کئچدی؛ مه ن ده 

 فه صیل له رده بیتدی گه ل دیک بوراجان,
 قالدی بیرشوکرانلیق,بیر زامان؛ مکان. 

 ( میالدی ایله,2018ایکی مین اون سه کگیز)
 اییون صوبح اذانیال, ای-(21) ایرمی بیر

 کاغیذدان, قه له م ده آیریلدی هه مه ن
 ثنا قوپدوآغیزدان...-حمدو ,شوکور

 دوغموشدو گونه ش,ای اییون -(21)ایرمی بیر

 قه له مین جانیندا یئنی بیر آتش...



 

45 

 

                                                                                   22دئیه ن دیل له ره,-"رب زدنی علما"
 یایان گول له ره, خوش عطیرراحییه 

 ای اوجا یارالدان یاردیم ائت هر دم,
 یاشاسین موده م...آدین دوعامیزدا 

 
 
 
 

 حقیقت                                             

 یاشامین معناسی ؛ قایه سی تک دیر, 

 بیزه معلوم اوالن حقیقت یئک دیر.

 کشف ائتمه ک؛ اوالنی تاپماق دئمه ک دیر.

 تاپماق وار اوالنا یئتمه ک دئمه ک دیر...

 ایسته ک له گؤروش آنیدیر, ته صادوف
 قانادیدیر... -آرزونون قول  روره تضه 

 قضادا قه ده ر ده بیزیمله یاشار,
 طالع ده ن ایسته یه ن؛ قیسمه ت ده ن آالر...

 اوستاج بو سؤزله ری دئمیر بوشونا,
 باخمایین هئچ اونون جاوان یاشینا...

 بیر بیلسه ن روحونون کیم اولوب دوستو,
 بوئوزده ن باشینین تاجی دا اوسدو...

 
 
 
 

 نصیحت نامه                                        
 ایشین هئچ چه تینی ؛ آسانی یوخدو, 
 قه ل بی , صاف اوالنین؛ گؤزوده ؛توخدو. 
 آ باغلیسا,دونیادا نه وار؟  -بیـر "اول"  

 بیر دوشون چه تین لیک؛ به س نه ده اوالر؟
 اوجا یارالدانین گوچو سینیرسیز,

 نه یی ایسته ییرسیز؛ اونو آالرسیز... 
 حه یات دئدیی نین دوستورو بودو,

 نه ایسته ییرسن ؛ آلدیغین اودو... 
 ده تمیز,  آیدین اولسون؛ نیی یه ت مه ق صه د

 زحمت این ؛ بهره سین گؤره جه ک سینیز...
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                                                          21دوققوزاینجی فه صیل                                         

 آننا صه داقه تی                                              

 آننا ساچین یولوب,ائدیردی شیوه ن, 
 علیش چالیشیردی توتسون الینده ن... 

 الینده ن توتوردو ؛ دویموردو آننا,
 ...ئوزونده ن اؤپوردو گؤرموردو آننا

 هه شیر قوپموشدو یامان, -تاالدا های 
 یوخ ایدی علیشی بیر کیمسه دویان...

 تاالندی کاروانی , سویولدو نعشی,
 بئله ناقیصلی یین اولماییب ائشی... 

 ک ن یازدا قاییتدی؛سانکی خه به رسیز,
 علیش دفن اولوندو قوسلو که فه ن سیز.

 آننا ساچین یولوب وئردی یئل له ره, 
 عیباده ته,قوربه ت ائل له ره...گئتدی 

 مه زاری باشینا گه له ره ک هه رده ن,

 گه تیردی گول ده ن چیچه ک ده ن... هه دی یه

 اوزون زامان اولدو چه ک دیله رحسرت,

 بیرین دویماییب ائتدیله ر صؤح به ت...-بیر 

 دا واریمیش دئمه قیسمه ت ده, ووصال
 ه...صؤح به ت د بیر گون آنالشدیالر قه فیل

 یازیق دئیه ن له ر, آننایا هر ده فه
 نینی یولدا گؤردوله ر... جانسیز به ده ن

 جو وئرست,-(9مسکوا ؛اسمولنسک,دوققوز)
 یولون کئناریندا بیتمیشدی حه یات...

 او واخت کی که ره م لی دویموشدو اونو, 

 حه یاتین اونونچون چاتمیشدی سونو..

 ایندی همین یئرده؛هر ایل قومروالر, 
 اوخورالر... دا نه غ مه دا؛اییول اییون

 
 

 کامیل لیک                                             

 یارالدان عاغیلی وئریب ؛ برابر, 

 آختاران؛ذکاء جوجه رده ر. کامیل لیک 

 سهوینده ن آالن,  نده رسی باشقاسینی 

 اینسانالر ایچینده ان کامیل اوالن.

 میشدیرسئویملی مودریک,بئله سؤیله 

 بیر داراق,که ل سه ک,نئی نیریک... ته ج روبه
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                                                   20سه ک کیزینجی فه صیل                                               

 قانلی ضیافت                                                     

 ایدی, -(1371میالدین مین اوچ یوزیئتمیش بیر) 
 ...(سی دی22مه ج لیس اییونون ایرمی ایکی) 

 هامی تعریف له دی دئدی ساغلیقالر,
 ...مه ج لیس ده قالمادی داها ساییقالر 

 علیش موسه ل مان دی ایچمیردی شه راب,

 آننانین باخیشی وئریردی عه ذاب... 

 ک ن یاز,مه ج لیس سونا چاتدی دیکه ل دی 

 حساب تام اؤده ن دی نه چوخ,نه ده آز...

 آننا دا گؤزیاشی تؤکدو نه قه ده ر,
 ک ن یاز ساغولالشیب گئده نه قه ده ر 

 آننا نین آناسی یاخینا گه ل دی,
 علیش له یاشید دی , یا آز بؤیوکدو.

 یاشا, یولون آچیق اولسون ,ساالمات
 آننامین ایلک عشقی توخونوب داشا...

 گئتمه یه سن, قاالسان بوردا,بلکه 
 ...آننا سه نه باخیب اؤزون اووودا

 الر علیش ده دوشموشدو تورا, سون واخت
 شئیطانا لعنت له چاتمیشدی بورا... 

 یئنه ده بیر لعنت دئدی شئیطانا,
 ...گیردی مئیدانا  بو واخت دهلی کازاک

 قیلینجی سیییریب چاپدی آرخادان,
 وار گوجله بیر نعره چه ک دی آتامان... 

 علیشین بدن ده ن آیریلدی باشی,
 ...آننانین دورمادی بیر آن, گؤز یاشی 

 هر شئی ائله آنی ,قه فیل اولدو کی ,
 علیشین اؤزوده اولموشدو ایکی... 

 بیری باشسیز بدن قالمیشدی یئرده,
 بیری بدن سیز باش اوچوردو گؤیده 

 ائشیردی, خورجون کازاکسه رخوش؛ سه ر سه م 
 ...آننا ساچین یولوب شیوه ن ائدیردی
 هاوادان آسیلی قالمیش دی علیش,

 ائله بیل آننانی ایندیجه گؤرموش...
 ایسته دی آننانی ساکیت ائله سین,

 گئتمیره م قالیرام,بوردایام دئسین...
 هئیهات, کیم ائشیده ر؟ تای اونون سه سین,

 گه ل مه زسین...ائله بیر یئرده دیر گئده ر؛ 
 آنالدی بونو؛ که ره م لی, نه هایه ت

 ..."ایندی چوخ اوزاقدان گؤردو "کرملین
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                                                                                 19بیلمیردی نه ائتسین, نه ده دی چؤزوم,

 بیتمیش دی جانیندا تا طاقه ت , دؤزوم... 
 لی گوله ر ئوز ,مهربان ایدی,که ره م 

 بو حالی آننایا اومید وئریردی... 

 جاوابسیز اولسادا عشقی آننانین,

 کؤله سی اولموشدو آرتیق قاالنین... 

 هر گون که ره م لی نین یانیندا ایدی,
 سانکی , روحو اونون جانیندا ایدی... 
 علیش ده قاالدان صؤح به ت ائده ردی, 

 قاالسی"یئک دیر دئیه ردی ..."که ره م لی 
 علیش دانیشدیقجا باخاردی آننا,

 اونون گؤزله رینده آخاردی آننا... 
 باشا, -بئله جه گونله ری چاتیب باش 

 سونوندا ایش له ری ووردوالر باشا... 
 

 

 
 آلتینجی فه صیل                                              

 که ره م لی قاالسی حاضیردیر                                       

 قاال حاضیر اولدی گه ل دی مونصیفله ر, 
 ...هامی آلقیش دئدی ,وار اولسون ال له ر 

 گیزله ده بیلمیردی هئچ کیم حئیره تین,
 "که ره م لی" اینجیدیر, تایی یوخ, چه تین...

 ائیله دی, ک ن یاز آلقیشالری قه بول 
 ...هامی چوخ سئویندی,بایرام ائیله دی 
 
 
 

 یئددینجی فه صیل                                            
 بؤیوک ک ن یازین حیله سی                                       

 ده اوندان چوخ اووه ل, یا اوردا, به ل که 
 ک ن یازین وه دینی داالدی زاوال...  

 دوشدو قه ل بینه,توخومالری  شوبهه
 ... نه –قورخدو تای تیکیله اونون"کرملی"  

 دوشونوب ,داشینیب وئردی قه راری,
 "صاباح یوال ساالق معماری"-دئدی:

 قورولسون, تاپشیردی بیر گؤزه ل مه ج لیس 
 ...سونوندا معمارین بوینو وورولسون 
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                                                                                       18آننا چوخ جاوان دی قیزی یئرینده,

 سوزه ردی علیشی حئیره ت ایچینده... 
 تیکینتی ایشله ری تامام حاضیردی,

 ساده جه ایلک داشی قویماق قالیردی, 
 باهار بایرامیندان دؤرد گون کئچه ن ده, 
 ک ن یازین اؤزونون دئدی یی گون ده. 

 مارت(, 25مارت) -باالقووئشئن یه, ایرمی بئش 
 بوتون شه ه ر اهلی تامام قالدی مات...

 گئتدی , که ره م لی کیلیسه یه  موسه ل مان 
 آنایا دوعاالر ائتدی... مه ریه م 

 یاندیرمیشدی, او دا هامی کیمی شام
 آچمیشدی.مه سیح ده ن صؤح به ت  عیسا 

 کیلیسه ده ن گه ل دی له رقاال یئرینه,
 ک ن یاز ته مه ل داشین قویدو یئرینه, 
 ده ناوخودو بیرآز, یئپیسکوپ"اینجیل" 

 ...که ره م لی" قورآندان"اوجالتدی آواز
 دوعا سؤیله دی هامی,  -بئله خئییر 

 ...یارالدان بول ائتسین ایشده ایلهامی

 
 

 بئش اینجی فه صیل                                               
 علیش و آننا                                                    

  ,آلیب الپ قیزیشمیش دی ایش له ر ووسعه ت 
 که ره م لی نین باشی به رک قاریشمیش دی... ,

 ده , دهلیزده, ایش اوتاغیندا,  سوفره
 ...یانیندابیر گوز گه زیردی دایم 

 آنناگؤزله رینی چه ک میردی اوندان,
 باخماق ایسته ییردی ائله یاخیندان... 

 هر ده ن باخیشالری توققوشان زامان, 
 علیش الپ چاشیردی اوتاندیغین دان...

 قیرخ بئشین ایچینده اولسادا حه له,
 ساچیندان بیـر توک ده وئرمه ییب یئله.

 ساققال, -بیغ  زیل قارا ساچالری,شه وه 
 بوخون یئرینده صیفه تی خوشحال.  -بوی 

 زیره ک لیک, چئویک لیک ایشده مه ها ره ت,
 آننا نی بوسبوتون ائیله میشدی مست...

 آشکاردا؛ گیزلینده اولموشدو کؤلگه,
 سون واختالر که ره م لی گه ل میش دی ته ن گه...  
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                                                                                            17زحمت حاققینی تام آالجاقدی,

 شرق اوالجاقدی.-حساب اوصول  -حاقق 
 هر ایش یوز اؤلچولوب,بیـر یول بیچیلدی,

 آننا گیلین ائوی سئچیلدی. مه ن زیل

 بوینونا آلدی. ک ن یاز بوتون خه رجی 

 آننا نین آتاسی ناراضی قالدی. 

 مسئله سینده, علیش ای قوروماق

 ک ن یاز ایسده میردی گوذه شته گئده 

 وئردی علیشه,  یئددی سئچمه عسگر 

 علیش سه گووه ن دی تک جه بولیچه.

 ائله کی هر ایشه آیدین لیق گه ل دی,
 که ره م لی "قورآنا"آند ایچیب دئدی: 
 " که ره م لی قاالسی اینجی اوالجاق,-

 ..مین ایل له ر او قورویاجاق".  بو شهری

 
 

 دؤردونجو فه صیل                                                   

 سیکه ره م لی قاالسینین تیکینتی                                            

 بوتون واجیب له ری سالیب ساهمانا, 

 که ره م لی یئرله ش دی اؤز اوتاقینا. 

 ک ن یازین باجیسی ائو ایدی بورا, 

 بوبروکوو دا صاحیب اونورا.اری 

 ,قاتدای دی آننایال اوتاقی عئینی

 که ره م لی بو حالدان احتیاط دایدی. 
 ائله بیرینجی گون دویموشدو بونو,

 گیزلین سئیر ائدیر اونو... -آننا گیزلین  
 بو ایشی آلماییب ائله جیددی یه,  

 که ره م لی یولالن دی تئز تیکیندی یه .
 تک او سئچدی,-تکبوتون ایشچی له ری 

 مین اؤلچدو, یوز اؤلچدو,بیرجه یول بیچدی...
 بوتون ایشچی له رله ائیله دی صؤح به ت,

 ایشین موکافاتی اوالجاق البه ت.
 باهار بایرامینی قئید ائتدی علیش,

 آننا نی حئیره ته سالمیشدی بو ایش...
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                                                                                       16قه رارا آلیندی اوالجاق سه فه ر,

 شیرین دیل آلتیندا گیزله نه زه هه ر... 

 سه فه ره حاضیرلیق باشالدی او گون, 

 قافیله حاضیردی, یئتیشدی او گون... 

 (جی گونویدو بؤیوک چیل له نین,20ایرمی جی)

 سالدی اؤز ایلچی له رین...شه هه ر یوال 

 قارلی بیـر گون ایدی,گونه ش سه پارالق,

 گه ره ک بیـز او گونوهئچ اونوتمایاق...

 
 اوچونجی فه صیل                                                 
 ک ن یاز دیمیتری ایوان اوغلوایله عقد                                     

 یورغون یولچولوغو ووردوالر باشا,  
  ..."هامی که ره م لی یه دئییردی "یاشا
 دسته موسکوایاچاتمیشدی چوخدان,

 ...که ره م لی حسابین توتموشدو یوخدان 
 باهار بایرامینا یئددی گون قاال,

 عقد ایمضاالن دی ایوان اوغلویال...

 (ایدی ,1367میالدین مین اوچ یوزآتمیش یئددی سی ایدی)

 مارت ایدی,داها که سه سی. -(14اون دؤرد)

 ک ن یازین ماراغی تک واخت  دا ایدی ,

 دؤردایل علیش این واختی وارایدی... 

 ک ن یاز بو واختین موقابیلینده, 

 سرحد تانیمیردی استه ک له رینده...

 ایشی واختیندان تئـز بیتیرسین دئیه,

 علیش تام اختیارآلدی اؤزونه...

 ری دئدی: "ای بویار,ک ن یاز دیمیت 

 اختیار" بو گونده ن اولموسان کوللی

 شاماخی لی "به ی","ار اولموشدو"بویار",
 اختیار...-کوللی  ایشینده آغایدی,

 ایله باغالساالردا, (4)عقدی دؤرد
 (ایلی توتدی حسابدا.3که ره م لی اوچ) 
 ( قیزیل پول,300آیلیق مه واجیبی اوچ یوز) 

 قبول, اگر سونوندا ایش اولسا
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                                                                                       15قیرخ دؤرد یاشینین ایچینده ایدی.

 گونله ری بئله جه راوان کئچیردی.

 قارلی قیش که س میشدی قاپینی چوخدان, 

 دؤرد گون کئچه ر دی بؤیوک چیل له ده ن. -اوچ  

 چاتدی سارای دان, به رعلیش به یه خه 

 ائلچی له ر یولدادیر چیخیب الر چوخدان... 

 چیچه یی چیتالدی سئوین دی بیـر آز.

 یوخ, تا ,هئچ نه اولماز.  دوشوندو زاوال 

 قیرخینا کئچه ن ده,قیرخیندان سونرا, 

 چه کیردی علیشی دارا... ره قه م له ر

 قیرخ دؤرد ده ن قالمیشدی الپ سه ک سه که ده,

 دؤرد سالمیش دی اونو که مه ن ده... ایکی

 ایشین ده ن گوجون ده ن الی سویموشدو.

 دوغما شه هه رین ده یووا قورموشدو. 

 خه به ر, ایندی ائشیده ن ده گاویردان

 دوشوندو یقین کی اوردادیر ظه فه ر...

 ای( گونو؛ 15دوز , بریوک چیل له نین اون بئشی)

 ائلچی له ر سارای دا آچدی یوکونو.

 باشدا قافور به ی,باراتینسکی, 

 ( دا آتلی ایدی کن یاز ائلچی سی.10اون دا)

 خه به ر آالن کیمی شئیخ ایبراهیم ده ن,

 هه مه ن. یول الندی سارایا که ره م لی

 قافور به ی صؤح به ته اولدی ته رجومان,

 ائلچی دانیشیردی ک ن یاز آدین دان.

 ایچینده ایدی,  شیروانشاه ته ره ددود 

 لیشی گؤنده ر مه ک هئچ ایسته میردی.ع

 بیـر آز که ره م لی نین خوشحال اوقاتی, 

 اساس دا ک ن یازین دوست ضه مانه تی...

 آزدیردی شیروانشاه شئیخ ایبراهیمی,

 گیزله ت دی بیـرآندا ایالهی فه ه می...
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                                                                                         14نیی یه تی دیلینده آلاله, قه ل بینده
 آمالی یولوندا ائتدی بیسمیلاله.

 تبریزی,عراقی گه ز دی دوالندی.
 سان قازاندی. -آد دمشق ده باغداد دا

 عؤمور وفا ائتدی , دؤندو وه طه نه.
 .یارالدان هئچ کیمی سالماز چه تینه

 نیی یه تی دیلینده آلاله, قه ل بینده

 آمالی یولوندا ائتدی بیسمیلاله.

 . گه زدی دوالندیتبریزی,عراقی 

 سان قازاندی. -آد دمشق ده باغداد دا

 عؤمور وفا ائتدی , دؤندو وه طه نه.

 یارالدان هئچ کیمی سالماز چه تینه.

 باهاردا دوغولدی یاز تک یاشادی.

 داش ایدی.اوغور اونون دوستو یول یول

 دونیانین دؤرد یانی نامی نی دویدو. 

 اوغلویدو. علیش که ره م لیدی,سوبحان

 دؤورونون اطراف دا,تک معمارایدی.

 ک ن یاز دا آلدی...  خه به ری شیمالدا

 
 

 ایکینجی فه صیل                                                 

 شئیخ ایبراهیم این حوضوروندا شیروانشاه                                

 موسکوا ک ن یازی دویونجا نامی.

 گؤزونون اؤنون ده اوجال دی دامی. 

 چوخدان آرزوسوی دو, داش قاال تیکمه ک. 

 آنجاق الزیم ایدی بو ایشی بیلمه ک.

 هر ایشی اودون دان تاختادان اوالن, 

 یوخدو مملکت ده داشدان آنالیان. 

 سوراقالیار کن,ک ن یاز که ره م لینی 

 گؤردویو ایش له ری واراقالیارکن...

 علیش شاماخی دا اوجاق باشیندا, 

 تانیشدا... -هر آخشام قوناق دی دوست 
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                                                                          13دوققوز مه رته به سی وار بو صؤح به تین,
 نیی یه تین.ازل ده ن بیلینه گه ره ک 

 نه قه ده ر دقیق سه آرزو و ایسته ک, 
 او قه ده رآسان کئچه جه ک .  حه یاتا

 بیـر حیات باشالییب,بیتیره جه ییک... 
 دونیایا بیـر عبرت گؤسته ره جه ییک...

 
 
 

      بیـرینجی فه صیل                                               
 

 فصل بهار                                                     

 

 )مین اوچ یوز ایرمی ایکیسی ایدی(.1322میالدین 
 باهار بایرامیندان بیـر آی کئچیردی.
 بیر اوشاق دوغولدو صوبح اذانیال, 

 هامی آخیشیردی گؤز آیدین لیغا.
 آتاسی سوبحانین کئفی کؤک ایدی. 

 دی.اوشاق نور توپو تک,بیـر اوغالن ای
 علی کؤمه ک اولسون ائتدیله ر آلقیش,

 آتاسی آدینی سؤیله دی علیش.

 بیـر, -اذان اقامه سی سؤیله ن دی بیـر

 علی کؤمه ک اولسون آدین علیش دیر.

 علیش این آدینا که سیلدی قوربان ,

 بو پایدان.  دوشدو  قامو ته ن جه ره یه 

 چین, ,یوخوسو چین اولموشدو  سوبحانین
 پایالندی هر قاپی اوچون.اوروش  -پای 

 هامی دوعا ائتدی کؤرپه باالیا,
 دوعاالر دا یئتدی حق تاالیا. 

 بیرینی عوض ائیله دی. -گونله ر بیر

 ائیله دی. علیش ده بؤیودو, په ر واز

 ائیله دی. تعلیم اینی کامال -ده رسی 

 منطیق ده حسابدا بیرینجی ایدی.

 تامام کامال دی. ایسالمی عورفانی
 دوشوندوره ن بیـرجه آمالدی.اونو 

 آمالی.-قوروب یاراتماقدی عزم
 مه ق صه دی بیر ایدی معمار اولمالی.
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                                                                                    12روحونا مین رحمت یا سئییید علی , 
 یول آچدین اوستاجا , اولمادی ده لی...

 , قه دیم قه دیم ده ن,  ه س جیدیبو جومعه م
 کیتابی یازیلی , سؤیله ییر الم... 

 اون ایکی یوز ایللیک قویوب آرخادا, 

 کئچیب هامی اورتادا...-کیم له ر گه لیب 

 
 

 اهل قلم                                      

 شاعیرله ر شه هه ری,طبیب له ر ائلی , 

 یوردا چیراغ توتان اوالما الی... 

 نه قه ده ر عالیمی,صنعت کاری وار,

 شاماخی همیشه اولوب ضیا دار...

 افضل الدین خاقانیسی بیر دوها,

 عمادالدین نسیمی ده ن یوخ داها,

 سید عظیمی شیروانیدیر تک آنجاق, 

 بیرده صابیر اوالجاق؟  ,کیم نه بیلیر 

 یئـرده,عباس صحت, یا دا هادی بو 

 ...کؤنول له رین فاتح ایدیر زیروه ده

 
 

 کتاب –قصه ای                                

 گؤرک لو نبی خاتم اینین)ص.ا.(عشق اینه, 

 بیت, ده ده م قورقود عشق اینه,-اهل 

 شاه اسماعیل ختائی نین عشق اینه, 

 آزادلیغین نسیمی نین عشق اینه,

 بو تورپاغین علما نین عشق اینه , 

 کاغیذ عشق اینه, -سؤزون, قه له م  -سازین 

 یارالدانیم جیغیر آچدی ,یول آچدی,

 .آرزو توتان قؤنچه له ریم گول آچدی 

 مهربان آلالهین عزیز آدیال,

 صؤح به ته باشالدیم سؤز مورادیال. 
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                                                                                    11قارقارین یاتاغی اولوب یورد یئری,
 اجدادین اوتاغی اولوب قورد یئـری... 
 قوتلو اجدادالرین اؤوالدی ییق بیـز, 

 دونیانین دؤرد یانی اولوب ائویمیز...

 ایندی یورد یئـرینین داشی آغالییر...
 آغالییـر...گؤزسوز قورد پیریمین باشی 

 ای قوتلو اجدادین,قوتلو اؤوالدی,

 گه ره ک قورویاسان بو شانلی آدی...

 
 
 
 

 حورریی یه ت                                    

 مین شوکور حریت اوجاقیمیز وار, 

 کؤلگه لیک بیـر فیـدان آغاجیمیـزوار... 

 ای اوجا یارالدان سه ن قورو بیـزی,

 حورر ائلیمیزی.داییم , قاییم ائیله 

 بینه چادیرالری داش اتاق ائیله,

 اؤزون بو اولوسو؛مین بوداق ائیله... 

 نه قه ده ر خالقالر وار یوخ بیـر مه ته سی,  

 چوخونون دیلی یوخ کلمه اؤته سی...

 بیـزیم سؤی که نه جه ک دایاغیمیـز وار, 

 حه له یول آالجاق,اویالغیمیـز وار...

 
 

 نسیمی نی آنماق                                  

 گه زدیکجه شه هه ری,مست اولور اینسان,

 هر تینده دؤنگه ده , دویغوالنیرسان... 

 آدی مامیرلی داش,یا پاسلی ده میر, 

 روحونو دینجه ل ده ن بیـر اومید وئریر. 

 بو شه ه رین هاواسین اودوب نسیمی, 

 یمی...مطلق بو مسجد ده اولوب نس 

 بو داشی دیواری گؤروب گؤزله ری,
 یقین او گونبه زه هوپوب سؤزله ری... 
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                                                                               10کامانین خه ط رینه, اوخون خه ط رینه, 

 اصلینده, وار اوالن یوخون خه ط رینه,

 بیـر اومید چیراغی یاندیر بو آخشام,  

 مه له ک له ر بیلیر کی, خئیلی بیهوشام...

 کئچیب,  اوباندان بیلیره م او یولچو

 بلکه مزار باشی قوناغین اولوب... 

 بیلیره م صؤح به تین اولوب اونوال, 

 نه یی بؤلوشموسوز, بؤلوش مه نیم له... 

  
 

 اسماعیال رحمتشاه                               
 
 روحونا مین رحمت شئیخ اوغلو شاهیم ... 

 سینه می داغالییـر کؤکسومده آهیم...
 نه قه ده ر , چه ک سه ک ده , عذاب , اذیت,

 فضیلت. -سؤزسوز, بیر گون دوغار, شمسی 
 پارام پارچا اولوب تورکمن ائل له ری,

 مین شوکور یاشاییـر یئنه دیل له ری...  
 ه , آنیریق سیزی,هر ده فه رحمت ل

 دویدوقجا شیپ شیرین اؤز دیلیمیزی... 
 قوردوغون سلطنت بو گونده یاشار,

 سه رحه دی آشار... ,کؤنول انگل بیلمه ز
 کرکوک ده بیـر عسگر قارداش دئییرسه,

 پاکستان پاشاسی سیرداش دئییرسه, 
 بونون ته مه لینده سه نین الین وار, 

 ...عاریف له ر آدینی رحمت له آنار
 
 
 

 اجدادی آنماق                                 

 اوستاجلیام الیم عرش اعالدا, 

 بو نه سیته م ,میل له تیم نه به الدا؟

 تا شامدان سیواسا اویالغیم اولوب, 

 قاراداغ ؛قاراباغ اویماغیم اولوب... 

 آرازا هئچ مه حه ل قویماییب اونالر,

 اردبیل ؛ ایروان یول سوروب اونالر... 
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                                                                9اوصولی التماس                                            

 نه شأن.  ,سه ن ده ن ایسته میره م نه شؤه ره ت 

 سان. -سه ن ده ن ایسته میره م بئش گونلوک آد  

 وار دؤوله ت, سارایالر دئییل شاکه ریم, 

 اؤز الیم آیاغیم اولسون نووکه ریم... 

 نیی یه تیم به ل لیدیر ایسته ییم دقیق,

 اوستاج هئچ ایسته مه ز نه آلتون, عقیق...

 موص ته فا اوغلونون ایسته یی ,تک دیر,

 زائورون آرزوسو دقیق دیر یئک دیر... 

 رره,نوروندان روحوما چیله بیـر مه 

 ایی نه نین ییلدیزی اولسون پنجره.

 زه رینده ن ذه رره جیک دوشسون قلب ایمه,

 وئرسین عقل ایمه.  آیدین لیق , فه راح لیق 

 ارمه ک ایسته ییره م همین گونله ره,

 وارماق ایسته ییره م اوزاق دون له ره...  

 علمین قاپیالرین ئوزوموزه آچ,

 او گول لو باغچاندان بیـر آز عه طیر ساچ.  

 روحوموز مست اولسون, اولسادا آن لیق,

 .دیلی ته ر ک ائتمه سین بیـر آن شوکران لیق 

 
 
 

 ده ده م قورقود                                              
 سینه م ده قوپوزوم یوخدو,نئیله ییم, 
 سیمله ره توخونوب, مدد اوماردیم... 
 ده ده م قورقود روحو,کؤمه ک اول مه نه, 

 قوپوزون نامینا, سازین خه ط رینه...
 بیـرخیشما تورپاغین داشین خه ط رینه,

 یانمایان قورونون , یاشین خه ط رینه... 

 ارله ره آد وئریب,سان سایالمیسان, 

 بویالرا یول وئریب بوی بویالمیسان...
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                                                                       8مناجات                                                 

 شوکورده ن گوج آلیب سؤزوم صؤحبه تیم, 

 سه ن ده ن گیزلی دئییل شک سیز نیی یه تیم. 

 قلب له رده اوالنی,گؤروب,بیله رسن, 

 کیمه نه الزیمدی اونو,وئره رسن.

 یازار آنجاق یازار دئمیشه م هر دم,

 قه له مه آند ایچه ن اوجا یارالدان, 

 موناجاتا چیخیب بو, قه له م توتان...

 ال له ریم گؤیده دیر,دیلیم دوعادا,

 دوعا ائیله ییره م قوهوما یادا... 

 شاماخی تورپاغی قه دیم ده ن قه دیم, 

 خاقنیسی مه نیم نه سیمی مه نیم...

 گه زیره م بوردا,   هانیدوباشقا بیر 
 تاریخین که له فین چؤزوره م بوردا,

 اوستونده دوردوغوم بو, 
 کهنه کؤرپو یوز ایل له ر اووه له آتاجاق تؤرپو...

 دا بورا, گه ل میشه م قیشدا  دا یازدا

 ایچیمده بیر اوجاق مؤحتاجدیر قورا.

 چین دوروب روحون ره فینده,-هر شئی چین

 کلمه له ر سیرایا دوروب دیلیمده... 

 بیـرطورلو"بیسم ایلاله" ائده بیلمیره م,

 یئددی یوز اقده مه گئده بیلمیره م...

 روحوما قاناد وئر عادیل آلالهیم, 

 ببـر که ره او گونه گئدیم قاییدیم... 

 بو کهنه کؤرپونون داشی دانیش سین.
 دوز یئددی عصردیر شاهیدیک ائده ن, 

 بیـر نامه وئرسین هیمینده ن...بو کؤرپو 
 ای بوتون گیزلینده ن آگاه آلالهیم,

 داغالری داشالری یاندیریب آهیم. 
 خئییره یوزولو نیشان وئر مه نه,

 شوبهه سیز به ل لیدیر هامیسی سه نه... 
 نه هاردا ,کیمیندیر تک بیله ن سه ن سن... 
 کیمه نه الزیمدیر اونو وئره ر سن... 
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                                                                              7تولی                                             

 

 آلالهین دوستالری دوستون اولمالی, 

 ایلک اول آلالهین دوستالرین تانی.

 جالل صاحیبینه شریک قوشمایان, 

 یه,ایماما شک سیز اینانان,نبی 

 موس لیمی موس لیمین قارداشی بیله ن, 

 موباره ک ایسالمین یولویال گئده ن...

 دوردوغون اولسا بو شخص له ر, -اوتوروب 
 کیمسه یه توخونماز سه ن ده ن ؛بیر خطر. 

 چئوره ن ده دوستالرین دینسه علمده ن, 
 هر دم دورر تؤکولسه اگر دیلینده ن,

 نه خوش حالیمیزا به خ ته وه ریک بیــز, 
 …آلالهین دوستالرین دوست سئچه ریک بیــز 
 
 
 
  

 تبری                                                

 جالل صاحیبینه شریک قوشانالر, 

 اونون دوستالرینا پیس یاناشانالر, 

 اندازه نی پوزوب حه ددین آشانالر, 

 یئرسیز کؤروک له نیب , جوشوب داشانالر, 

 بئله آدامالردان, اوزاق ,دوالن گه ز,

 حدسیزده ن کیمسه یه,بیر خئییر گه ل مه ز...

 بو حاققین امریدیر, قارشی گه ل مه ریک, 

 .آلالهین دوشمه نین دوشمه ن بیله ریک
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                                                                                   6جهاد                                       
 
 جهادبیزیمله دیر داندان غوروبا, 

 چوخونون دیلینده بیتیب دی "طوبی ".
 یارالدان درس وئره ر اینسان اوغلونا,

 ...مین رحمت دیله یه ک آغا اوغلونا 
 روحو نئچه که ره اولوب قوناغی,

 ائدیم ائتمه ییمله دولوب اوتاغی...  
 بو بیر نومونه دی هامیمیز بئله, 

 ...جهاد قاداغادیر نه ف سه,دیله
 جهاد ائشیده ن تک, غوغا  دوشونه ن,

 ...جهاددا اؤزونله دؤیوشمه لی سن
 
 

 امر به معروف                                 

 شوکور یارالدانا,سه ن حیکمه ته باخ, 

 عمل له ره داییم توت چیراق.یر بخئ

 واجیب بویورولوب هر موسه ل مانا,
 گه ره ک دی خئیره وسیله اوال.

 یاخشیلیق الینده ن گه ل میرسه اگر,
 پیسلیقده ائله مه باشینا گه له ر... 

 فقط بو واجیبدیر گه ره ک بیله سن,

 خئییره چاغیریب , دعوت ائده سن.

 ک,بو واجیب عمل دیر گه ره ک دیر بیله 

 .خئییره چاغیراق,خئییر اؤیره ده ک.. 

 
 

 نهی از منکر                                   
 
 ویجدانین یئرینی اعضادا گه زه ن,  

 حاققا اینانانین اومیدین اوزه ن,
 بو واجیب عملی اونوتما هئچ واخت, 
 ابدی دئییلدیر هئچ بیر تاج و تاخت... 

 اؤزونو مسلمان تانیدان که سین,
 گه ره ک دیر یانیندا پیسلیک اولماسین. 
 پیس ایشده ن چه کین سین,هم چه کیندیرسین, 
 بونو بیله ن یوخسا قوی بئله بیلسین... 

 یولدان اؤته نی ده قورویون شه رده ن, 
 ...اؤزونوز حاقدادا دوشونون هر ده ن
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                                                                               5 جیسمینی ؛ روحونو؛ سه فه ر به ر ائیله,
 آغزینی گؤزونو پرهیزگار ائیله...

 دیلینده ن چیخماسین فیتنه یا کوفور,
 …چئهره نی ساریسین خوش نیت ذیکیر 

 
 
 
 

 زکات                                       
 
 برکت, -اگر ایسده ییــرسن روزی  

 کی واختیندا وئریله زکات.گه ره ک 
 بیلیره م بورادا قاچدی دوداغین,

 دوشوندون کی شاعیر چیخارتدی آغین...
 آنجاق تام صمیمی گه ل مه نه اینان,

 کیمسه یه فایدا یوخ زکات سیز مالدان... 
 سه ن وئردین,وئرمه دین,چیخاجاق او مال,

 اؤزون الین له وئر,ثاوابینی آل... 
 

 

 
 خمس                                      

 
 زکاتال مالینی قورویان اینسان, 

 خمس ایله جانینی قورومالیسان.
 زکات ماال, پاک لیق گه تیردی یی تک, 
 خمس ده جانینی حیفظ ائیله یه جک... 

 سونرا لقمان طبیب گه زمه سین دئیه,
 ...الزیم دی هئچ کیمسه خومسو یئمه یه

 
 
 
 

 حج                                         
 
 هاچانسا عیبره ته دویسان احتیاج, 

 یولون اولسون حاج... -ایالهی امر وار 
 دونیانین مرکزین زیارت ائیله,

 کؤنول سارایینی عمارت ائیله. 
 زمزم چئشمه سینده یویولسون ئوزون,

 …معاد صحنه سینه آلیش سین گؤزون
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                                                                                          4 دامال دادان, حقیقی علم ده ن بیر

                                                                              هئچ زامان دؤنمه ییب بو دوغرو یولدان.

 بو یولون مه ن سه بی ائله مه ن به یی, 

 بوردا که سیلیبدیر علمین گؤبه یی... 

 .حاق ایله باطیلین مایاسی عئینی

 ...ایکی یه بؤلونموش بیر یولون سونو 

 قضا و قه ده ری قیلما بهانه,

 فاعیلی موختار تک گه ل دین جهانه... 

 
 
 

 ناماز                                         
 

 ؛ناماز فرض عمل دیر,بیزه فایدالی
 سته ماز واجیبدیر, موطله ق اولمالی .ده 

 ناماز به ن زه دیلیب ائومیزده چایا,

 گه ره ک دیر بئش که ره گیــره ک بو ســویا... 

 روحوموز آرینسین پاک اولسون بدن,

 تکبیــرده ال له ری آسمایاق گؤیده ن.

 غوسلو, آب ده س تی ,تام عمل له ری,
 مات قویوب دونیــادا توم عالیم له ری. 
 هئچ نه اسکیک دئییل, یوخ بیــرجه آرتیق,  

 نامازدان حه یاتین ده رسین آالریق.
 ایمکان ائت خرج له مه بوشا زامانــی,

 حه یات ائله زامان زامانین آنــی. 

 چالیش کی اؤتورمه بیـرجه آذانی.

 .آج قویما نه روحو نه ده اعضانی 

 

 اوروج                                     

 تعاالدان, -اوروج بیر امردیر حق  

 اینسانی قورویار,مین جور به الدان.

 رمضان, -ائله کی یئتیشدی شاه 

 گه ره ک دیر نه ف سینی دوشاقالیاسان... 
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                      3                                                                 سالم اولسون سه نه کیتاب صاحیبی,
 سالم اولسون سه نه سونون جو نبی

 کریمی بیزه گه تیره ن, -قورآن 
 حاققین کالمینی بیزه یئتیره ن,
 خاتم االنبیا حکم ائدیبدی حاق

 حؤکوم صاحیبینه مخصوص حؤکوم حاق.
 سالم یئر اوزونون ایشیغی نورو,

 .ای حؤکوم صاحیبی بو نورو قورو
 
 
 
 

 امامت                                        
 
 نبوت اودوندان نورآالن ایشیق,  

 آتادان بابادان بئله دویموشوق.
 رسولون دیزینین دیبینده ن چیخان

 , چئشمه دیر هئچ کیمه گه ل مه ییب زیان...
 نومونه اولوبدور جومله جاهانا,

 .البته عاییددیر عاریف اوالنا 
 امامت جیغیردیرحاققا آپاریر,

 …آلیرالبت, قایناغینی حاققیمدان 
 ده میـری ده میـرچی اوغلو بیله ن تک,
 .بو علمی,ان دوغرو یولدان اؤیره نه ک

 ایسته مه م بو یولـدا چاشقین لیق اوال,

 اینجه جیک بیــر فیـدان ناحاقدان ســوال. 

 علمین شه هه رینین تک دیر قاپیســی,
 بو ایشین بئله دیـر ته مه ل, یاپیســی... 

 سالم اولسون سه نه ای اهل بیت, 
 …آلالهیــم بو یـولـو ,داهـا روان ائت

 
 
 

 معاد                                        
 
 معلم وئردی یی ده رسی سوران تک, 
 .البته ایمتاحان گونو گه له جک 

 سانما کائناتین یوخدو صاحیبی؛
 بوشونا گه ل مه ییب بو قه ده ر نبی... 

 دعوت وار آچیقدیر قاپین,حه له کی 
 ده رک ائیله دونیانی آلالها تاپین. 
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                                                                                      2   گونه شین ساعاتی آیین ساعاتی؛

 چوخ دقیق دؤنده ریر؛توم کایناتی.

 ائله قورولوب کی؛نیظام محوری؛

 گوندوزون سهو دوشمه ز یئری.گئجه ی له ؛ 

 ذرره ده ن ان بؤیوک اولدوزا قه ده ر؛ 

 آ باغلیسا؛اوندا نه که ده ر...-بیر؛؛اول؛؛

 حمد اولسون آلالها تانیریق اونو؛
 هر کلمه باشیندا آنیریق اونو.

 تک دیر احتیاج سیز؛بیز اونا ؛ باغلی؛ 
 بونجا درک ائیله یه ر اینسانین عاغلی...

 
 

 عدل                                             

 شوکور یارالدانین عه داله تینه؛

 اوعادیل آلالهین مه ر حه مه تینه.

 ئله بؤلوشدوروب ائله پایالییب ؛ا
 .هامی قیسمه تینده ن چوخ راضی قالیب

 ایچینی شوبهه گه میریر؛ دویورام
 خه یالین هارداسا ناراضی گه زیر

 صه میمی اوالق بوآرا؛ امگه ل تام
 اعاغلیندان راضیدیر هر بیر آوار

 عاغلی ائله بؤلوب وئریب یارالدان؛
 .هئچ کیم اؤز عاغلیندان دئییل بدگومان

 ایالهی حیکمه تین قودره تینه باخ؛
 .عاغیلدان کم له رده دئییلمیش آحماق 

 عاریف ایشاره ت ده ن آنالر حیکمه تی؛
 …هئچ کیم بو خوصوصدا یئمه ز مؤحنه تی 

 
 
 

 نبوت                                        
 

 سالم اولسون سه نه ای حاققین سه سی .
 جالل صاحیبینین سئچکین بنده سی.

 محمد مصطفی )ص.ه(حاققین نبی سی,
 .بوتون کائناتین سون ائفئندیسی

 حاققین یئراوزونه موژده سی آندی,
 .اوزونده قوشا قانادی حاققین یئر
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       1                                                                                        یباک/1072018/06)9 (00:
   شوکرانلیق                                                                          

  اینسان؛سالم اولسون سه نه ای گؤزه ل 
 .چاتمیسان مین شوکور حاققاکی؛حاققا

 حه له گؤرونمه ییب؛اولسون بئله حال؛
 .بیر کیتاب اوخویان گؤره قئیل وقال

 بوتون عورفان اهلی بو رای ده یئک دیل؛
 .کیتاب سایه سینده؛زه ن گین له شیر دیل

 شوکور یارالدانا قیلیبدیر ایمکان؛
 .بئله بیر گؤروشو ائدیپ آرماغان

 هر یئنی فورصه تی مه نه وئره ن ده؛ 
 .دیلیمدهثنابیتیر  ایلکین شوکرو

 الینده ن توتدوغون بیر ییغین کاغیذ؛
 .کیتاب اوالجاقدیر دیندیکجه آغیز
 قوتلو یارانیشین اشرفی اینسان؛

 .عالی اولدوغونو خاطیرال هر آن
 آند گه ل دی قه له مه؛قه له م توتانا؛

 اوتانا.قه فیل له ر اویانا بلکه 
 اوخوماق اؤیره تدی ؛یازماق اؤیره تدی؛

 .قوروجا تاختادان بیر دیل اوره تدی
 کاغیذی موقه دده س بیلمیشیک هر واخت.

 .اوستونده جانلی سؤزیاشاییر حیات
 .شوکور بو نعمه ته شوکورقیسمه ته

 .ایسده ره م بوپایدان هامییا یئته
 شوکوریارالدانا نئچه کی ساغام؛

 .ساراییندا سیزه قوناغاماونون 
 مه ن یازیم بوالقالرسوزولسون گؤله؛

 .میرواری کلمه له ر دوزولسون دیله
 مین شوکورحاققا کی دیل وئریب بیزه؛

 ...سیزین له گؤروشه یول وئریب بیزه
 

 

 توحید                                           

 اوجا یارالدانین تک اولدوغونا؛

 .نه باده قه ل بینده شوبهه اویانا 

 چون اگر اولسایدی خیالف قئیریسی؛

 ..بونو آنالیاردی موطله ق بیریسی
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