Éy gezen arzıda dileklerde,
Zirvesi {onçada çiçeklerde
Halġ seni Ke’be’de mescide gezir
TapbıĢam men sınıġ üreklerde
Éy kimsesizlerin kimi
Kessizlerin kesi
Éy nâümidlerin ümidi
Ümidsizlerin besi
Éy çay çemende etir saçan güller üstüne
Éy gözlerin iĢı{lığı
Éy ġelbimin sesi

Az bîcehet sözün o{una tuĢlayın meni
Zenciri ġırmıĢam deliyem boĢlayın meni
Bu siz bu mizleriz o sizin vérdiğiz huġuġ
Ne alġıĢ istirem ne de ki daĢlayın meni
Men halġımın min il yéyilen haġġın istirem
Öz nefine danıĢsam eger daĢlayın meni

HuĢeng Caferî (d. 1948)

Ġran Türklüğünün hakkını hukukunu, arzu dileğini, baĢına gelenleri, ümit ve beklentilerini kaleme
alan ve yüksek sesle seslendiren çağdaĢ Ģairlerden HuĢeng Caferî, Ġran Türklerinin gözcülüğünü ve
sözcülüğünü yapmaktadır.
Yurdakul’un dediği gibi “ġairleri haykırmayan bir millet/ Sevenleri toprak olmuĢ öksüz çocuk
gibidir.”
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CAFERÎ, HuĢeng (1387/2008), GüneĢ, ĠntiĢarât-ı Pınar, Zencan. (Caferî 1387/2008: 8)
CAFERÎ, HuĢeng (1388/2010), Ağ Atım, Nikân Kitab, Zencan. (Caferî 1387/2010: 44)
AÇIN AĠĠIġĠALARI1
Açın aġġıĢġaları!
Havalar tek üreyim dolğundur,
Ġuruyan dağlara yağmaġ dileyir,
Sél olub zalim évin yı{maġa a{ma{ dileyir,
Ildırım tek géce bağrın yara Ģa{maġ dileyir,
Gün’e ba{maġ dileyir
Açın aġġıĢġaları!

Mene yo{ !
ßefes-i ğemde ġenarilere bir rehm éyleyin,
Bir gülün solmasına solmamıĢam,
Ġelbimin dolmasına dolmamıĢam,
Ġor{uram tüstü çala2 gül {ananı,
Açın aġġıĢġaları!
Açın aġġıĢġaları!
Açın aġġıĢġaları!
Bir görüm ölkem ara3 birleĢen éller néce olub?
Küçelerde4 yumru{ tuspuru bayraġ olan eller néce olub?
Bizim éller néce olub?
Açın aġġıĢġaları!
Açın aġġıĢġaları
Bu ne évdir ki ıĢıġlıġ yolu yo{dur?
Bilmirem ġiblem hayandır,
Élimin sağ solu yo{dur!
Birini buğz tutubdur danıĢanmır
Biri bir Ģirdi5 düĢüb dar ġefes içre, çalıĢanmır,
AġġıĢġa: Pencere, küçük pencere.
Tüstü çala: Tütsü sara/ tütsü vuru.
3 Ara: Ġçinde.
4 Küçe: Cadde, sokak, meydan.
5 ġir: Aslan.
1
2
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Ana istekli balaynan6 barıĢanmır,
Ġki torpaġ ġarıĢanmır7
ßol boyunla sarıĢanmır
Açın aġġıĢġaları!
Açın aġġıĢġaları!
Éle bil ki ġulağa vay sesi geldi
Analar ġalmıĢ oğulsuz
“Oğul éy vay!” sesi geldi
Déyesen hay sesi geldi
Ya gören ġanlı béĢik o{Ģuru8 lay lay sesi geldi
ßapı ta{ta, dalı salğın9
Baca bağlı sesim arğın
Ne gédir ses
Ne gelir hay
Oldu kâl10 kelmeler üste emegim zay
Vay yasaġ dilli élim vay
Vay yasaġ dilli élim vay
(Caferî 1387/2008: 13 vd.)

BĠR ġEKĠL ÇEKECEM11
“Hava bu ġeder soyuġdur hetta dövlet memurları da yaman üĢüyürler.”
-Nikolay Gogol-

Bir éli boranda12 ġarda çekecem
Bir éli baharda varda çekecem
Bir Ģekil çekecem göz gilesine13,
Arzılar düzüle silsilesine,

Ġstekli balaynan: Sevgili yavrusuyla.
Azerbaycan’ın bölünmüĢlüğü, Kuzey ve Güney Azerbaycan’ın birleĢememesi ifade edilmektedir.
8 O{Ģuru: Benzeri.
9 Salğın:
10 Kâl: OlmamıĢ, olgunlaĢmamıĢ, kötü, yetersiz.
11 Bir Ģekil çizeceğim, bir resim yapacağım.
12 Boran: Tipi, fırtına.
13 Göz gilesi: Göz bebeği.
6
7
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Bir bahar salacam ġıĢ çilesine!
Bir lala {onçasın14 ġarda çekecem.
Bir dağı çekecem duman içinde
Bir ya{Ģı bitirem yaman içinde
Bir heġġi doğruldam güman15 içinde
ġa{ta16 da bir ağaç barda çekecem
Bir séli çekecem Sârâ17 ġoynunda
Bir dili asılı çâra ġoynunda
Bir éli yaradam yâra ġoynunda
Bir dili dilçeksiz18 darda çekecem
Tikili bir ağız çekecem buma19,
Bir derin ba{ıĢ ki, fikire cuma,
Yolluyam Ģekilin “Téhran”a, “Ġum”a,
Bir élin yo{luğun varda çekecem.
Bir iĢıġ çekecem uzaġdan atıb20,
Bir deniz çekecem denize batıb,
Bir éli çekecem min ildi21 yatıb,
Varlığın bilmirem harda22 çekecem?
Néyleyim dilsiz bir baĢ çekenmirem,
Sinemde ürek var, daĢ çekenmirem,
Élimin gözünde, yaĢ çekenmirem,
Bu élin mahnısın23, tar’da çekecem,
Élimi baharda varda çekecem.
(Caferî 1388/2010: 66 vd.)

¾onça/ġönçe: Gonca.
Güman: Ümit.
16 ġa{ta: Kar, kıĢ.
17 Sara:
18 Dilçeksiz: Küçük dili olmayan.
19 Bum: Tuval.
20 Uzaġdan atıb: Uzaktan düĢmüĢ, uzaktan yansımıĢ.
21 Min il: Bin yıl.
22 Harda:Nerede.
23 Mahnı: Türkü.
14
15
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BĠLMEDĠZ HÉÇ!
“Seherin yolu géceden kéçir.”
-Cebran ¾elil Cebran-

Géce tâ subh açılıncaġ meledim bilmediz héç
Üregin ġanını gözden eledim24 bilmediz héç
Gün çı{an va{ta yığıĢdız bir ağac kölgesine
Uyduz evvelde ürekden ġara bayġuĢ sesine
Oyanan olmadı bir kimse “Ağ At” Ģéyhesine25
Ne yu{u! LéĢ léĢin üste keledim bilmediz héç
ßollarızdan yapıĢıb silkeledim bilmediz héç
Özge bir élce bilenler, köküzü ġazdırdı
Séçdi emliklerizi ayrı yola azdırdı
Öz dilinde size öz istedigin yazdırdı
Ağladım men üzüze yaĢ çiledim bilmediz héç
ßollarızdan yapıĢıb silkeledim bilmediz héç
Saralıb soldular sinemde bütün arzılarım
Barmağım doydu, dilim susdu, dile geldi tarım
ßıĢġıran bir men idim bir de menim yazġılarım
Sizi feryâd éleyib çengeledim bilmediz héç
ßollarızdan yapıĢıb silkeledim bilmediz héç
Ġndi day kend dağılıb bağ pozulan va{tı oyan!
Gözleyirdim bu min illik yu{udan bekle doyan!
“Zencan” adın ßızıl Âzer élinin üste ġoyan
Yu{udaydız, sizi açdım, beledim bilmediz héç
ßollarızdan yapıĢıb silkeledim bilmediz héç
Ayrı köklerde biten günden esalet çürüdü
24
25

Elemek: Akıtmak.
ġéyhe: Atın çok sert kiĢnemesi.
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Ġndi satğınlarımız her küçede bir sürüdü
Dilimiz oldu yasaġ ölkeni nisgil bürüdü
Sûr-i Ġsrafil’i min yol piledim bilmediz héç!
ßollarızdan yapıĢıb silkeledim bilmediz héç
(Caferî 1387/2010: 90 vd.)

SAVLAN
“Men ço{ isterdim ki, senin héç zaman
Örtmesin o dilber hüsnünü duman
Élin zererinden menfeet uman
Boyansın démiĢem al ġana, dağlar”
-Semed Vurğun-

“Dağ Tanrı’ya ya{ındır”
-Şehriyâr-

Uçur ilhamım o ġuĢlar kimi ki, yaz ve’desinde
ßovzanır mavi göye tâ uca baĢ bir dağa ġonsun
Körpe ġartal kimidir, gâh çekilir gözden itincek
Eglenir gâh Savalan éĢġine - ağdan- ağa ġonsun
Her uca dağ ki görürsüz baĢı ġarla ağarandı
Ora bil ki Savalan’dı!
Amma yo{!
Her uca dağ sesimi alsa da téz ġéyterecekdi
Sesi ġéytermek heman yél bilecekdi
A{ı yél yolçudu gétgin o ki söz sa{layabilmez
Yél sözü ġapdı ġaçırdar onu kim ha{layabilmez26
Yél gédergidi pıçıllar sözü kôllar ġulağında
Sözü ġurban éleyer ġırnada27 ġanġal28 ayağında
Çévirer söz çanağında
Calayar dağlara her bir sözü min söz töredendi
Bilmirem sirri nedendi
Yél gédergidi yéli sa{lamaġ olmaz
Ha{layabilmez: YetiĢemez, ulaĢamaz.
ßırna: ÉĢik.
28 ßanġal: Deve dikeni.
26
27
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Yéle bél bağlamaġ olmaz
Amma sen éy sözü sinende közerden Savlan’ım
Éy menim sıdġ ile zerdeĢt bécerden Savalan’ım
Élimin Ģanlı dağı! BaĢıva minlerce dolanım
Eridib él ğemi bir yol seni kökten de talansan
Sél olub ġanlı denizler kimi dünyaya calansan
Adı dillerde ġalansan
Savalan’san! Savalan’san!
Savalan él ğemini bellidi sa{lar sinesinde
Sinesi közdü alovdur gizirik insisi vardır nefesinde
ġairin ğemli sesinde
Algilan sa{la sen éy él dağı ğemli ġefesinde
Savalan alsa da her sirri sözü dağlara salmaz
Göre nâmerd durubdur Savalan’dan ses ucalmaz
Savalandan tökülen daĢları dindir danıĢallar
Salsa âĢıġ nefesin kôllara, kôllar alıĢallar
Dede ġorġud sazı çalsa
Deli Dumrul baĢ ucaldar
Beli elbette ki yoldaĢ baĢını yoldaĢ ucaldar
Sesle âĢıġ sazı çalsın
Sesimiz bir de ucalsın
Oynamaġ lizgiye dönsün
Kâs ĢuĢem güzgüye dönsün
ßoy vérek ses sese bahem o{uyaġ bir de Köroğlu delisinden
Hecer’in ßoç Nebi’sinden
O ki zalimleri mezlumların üstünde ezerdi
O ki aslan kimi dağlarda yatıb bağda gezerdi
O{u âĢıġ o{u, sen bil o ki Tanrı tanıyıbsan
Sözüme duz calıyıbsan
Sümügüm ġoy saza gelsin
Bülbülüm avaza gelsin
YazmıĢam Éyvaz’a gelsin29
Güc alaġ ġoy delilerden
Bac alaġ ecnebilerden

29

Bu mısra “GüneĢ” adlı kitabında yayımlanan nüshada vardır.
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O ki bilmir Nebi kimdir ġoyun Azer élini mes{ere sansın
Bir ömürdür ki “Füzûlî”ni, “Nesimî”ni danıb indi de dansın
“ġehriyâr” tek sen ucalt baĢıvı ġoy erĢe dayansın
ßoy ba{ar kôr ter içinde cumuban ölsün, utansın
O ki a{sa{dı yubansın
O ki Türkün dilin eskitmege tesvire salıbdır
O ki Türkün balasın indi de eĢğalçı sanıbdır30
O tufale bilirem fikrini Tağut’dan alıbdır
O rejimdendi ġalıbdır
Yo{sa Türkün balasından çı{ıb allâme-yi dövran
Ona dünya baĢ eyir felsefede, birce ne Ġran
ßoy déyim ġehriyâr’ımdan
“Niskil o çerçiye ġalsın ki cevahir nedi, ġanmır”
Fikri allatmadadır {alġı, élin hâlına yanmır
Erimir, ölmür, utanmır
A{ı ey ġarda, dumanda baĢ ucaldan Savalan’ım
Ğemi, dünyanı ġocaldan Savalan’ım
Él bilir dağlar ara her uca dağlar baĢı sensen
Vér Sehend’e elivi ġardaĢıvın sirdaĢı sensen
Vérgilen birlik elin bir de Demavend’e onun yoldaĢı sensen
Ondan ayrılma amandı
Yolumuz çendi dumandı
ßoy igidler size fe{r éleyiben baĢın ucaltsın
ßoyma ġartal dolanan yérlere ġuzğun eli çatsın
Savalan çenli çağında
Menim ilhamım olarken
Könlüm öz sirri sözün sıdġ ile söyler Savalan’a
Savalan köz ġaladar Ģair olanlar sinesinde
Orda ZerdüĢt gédib Tanrı’dan ilhamın alana
Egirem baĢ Savalan’a, egirem baĢ Savalan’a
(Caferî 1388/2010: 44 vd.)
NEBĠLER ßAÇDI MEN ßAÇABĠLMEDĠM
Anam yurdu menim, göz bebegimdi

30

Bu mısra “GüneĢ” adlı kitabında yayımlanan nüshada vardır.
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Yurdumu gözümden atabilmirem
Birden él havası vurur baĢıma
Sizliram sübhe tek yatabilmirem
Bir yanım kekredir31, bir yanım bat bat32
Çulğanır boynuma, dolanır ġat ġat
Deli Ģéytan déyir milliyetin sat!
Hele var ġeyretim satabilmirem
Ayrılıġ oduna yo{umdu dözüm
Bir ġuĢ yu{usuna hesretdi, gözüm
DaĢı deler kéçer keserli sözüm
Él atıb özgesin dutabilmirem
Yoncada gördügün, çalağan çalır
Çalır çengesiyle, didir budalır
Terlanlar gizlenib, baĢın daldalır
Men de ġanad yo{um, uçabilmirem
ÉĢitdim ġurd özün obaya vurub
Bölgü dağıdıb, sürünü ġırıb
Ġgidler gizlenib, çoban çığırıb
Ağırdı bu sözü utabilmirem
Éyretim coĢlanıb, bedenim esdi
BayġuĢa söyleyin, banlama, besdi
“ßırılan zincirdi, sınan ġefesdi”
“Sehend”in sözünden tapabilmirem
Bir suya benzerem düĢüb çemene
Sepilib can vérir serve, semene
Ġstirem yol tapam deĢte, demene
Dört yanım bağlıdı, çı{abeylmirem!
Sesime ses véren olsa ucallam
31
32

Kekre: Acı bir ot.
Bat bat; Dikenli, yapıĢkan bir ot.
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Hindustan Ģahından ta{t u tac alam
Sazı dillendirsem, yéne bac alam
Ondan ki heġġimi alabilmirem!
Anama démiĢdim ölen çağında
Yarpaġ tek esmerem yél ġabağında
Géceni keserem subh ayağında!
Kim déyir düĢmene batabilmirem!
Sınaram, egilmem élime göre
¾arlaram, {arlayan sélime göre
BaĢım da kesilse dilime göre
Lal kimin dayanıb ba{ağabeylmirem
Bir ağı sistirem dünya ġederi
Tevsife getirem nesli beĢeri
Yazam, “Yaranmayıb sizden béteri”
ġenizde söz tabıb yazabilmirem!
“PeĢtirim”33 çignimde par par aynadı
Ğéyretim coĢlandı ġanım ġaynadı
ÂĢıġ çal sazını “Ağ at” oynadı
Nebiler ġaçdı men ġaçabilmirem!
Ağ atımın çulu milek milekdi
Ağ atın yériĢi dünyada tekdi
Ağ atım kiĢnedi, bilin ki “cekdi”
Ağ atsız arzuma çatabilmirem!
Caferî dağ kimin çulğanıb ğeme
ßalanıb nisgilli sözler sineme
Sözümü éĢiden édir hemheme
Sözü bundan artıġ açabilmirem!
Meni anam doğub merdi merdana

33

PéĢtir/ beĢ tir: BeĢli tüfek.
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ßehreman besleyib Azerbaycan’a
Ġfti{ar yaradam gözel Zencan’a,
Ay kimin nurum var saçabilmirem
(Caferî 1388/2010: 32 vd.)
ßAYIDIN DURNALAR ßAYIDIN BURDAN
Solğun dodaġları ah, aman gezir
Ölümler ġapını ço{ yaman gezir
Böyük bir Ģairin dağlın {eyalı
Veten çöllerini périĢan gezir
-Semed Vurğun-

Dağların baĢını pıtıra€34 alıb
ßayıdın35 durnalar €ayıdın burdan
ġénlikler yurduna ğem kölge salıb
ßayıdın durnalar €ayıdın burdan
Burdaki durnalar susub danıĢmır
Durna var durnaya yanıb alıĢmır36
Durna var satğındı bize €arıĢmır
ßayıdın durnalar €ayıdın burdan
Bulağlar €uruyub hesretdi suva37
Çalılar kôl ba kôl bağlayıb cuva38
Ne bize heyat var ne size yuva39
ßayıdın durnalar €ayıdın burdan
Çalağan40 çalıbdı Ģen bülbülleri
Kimsene41 o┴umur bizim dilleri
34 Pıtıraġ: Bir çeĢit dikenli ot.
35 Ġayıdmaġ: Dönmek.
36 AlıĢmaġ: TutuĢmak, yanmak.
37 Suva: Suya.
38 Çalı çırpı ortalığı sarmıĢ, her Ģeye engel olmaktadır.
39

Bu mısra “GüneĢ” adlı kitapta Ģöyledir: “Ne bize yaĢayıĢ var ne size yuva”

40 Çalağan: Kartal.
41 Kimsene: Hiç kimse.
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ġa┴talar42 soldurur açan gülleri
ßayıdın durnalar €ayıdın burdan
Dağlarda durnalar Ģa┴tadan donur
Durnalar yurduna €ecirler43 €onur
Burdaki €arıltı44 béynimi yonur
ßayıdın durnalar €ayıdın burdan
Dumanlar çulğayıb45 uca yaylağı
Sepilib dağlara nifret paylağı
Yayla€lar olubdur €uzğun oylağı
ßayıdın durnalar €ayıdın burdan
ßor┴uram dumanda âzasız46 yolu
Görmiye gözleriz sağ ile solu
ßarĢıza çı┴a bir mindarça kôlu47
ßayıdın durnalar €ayıdın buradan
Kim düĢür ġabağa çalağan çalır48
Boğçalır, bodarlır, nefesin alır49
Durnalar sef bağlır sürgünde ġalır
ßayıdın durnalar €ayıdın buradan
(Caferî 1388/2010: 52 vd.)
ANAMIN SESĠNDE SEDASINDAYAM
Dolanıb gelmiĢem ġahbaz kendine
UĢaġlıġ hâlında havasındayam
DırmaĢıb çı{ıram bir uca dağa
Ġki donġa daĢın arasındayam
42 ġa{talar: Kar, kıĢ, buz.
43 Ġecir: Kuzgun.
44 Ġarıltı: Uğultu, gürültü.
45 Culġayıb: SarmıĢ.
46 Azmaġ: ġaĢırmak.
47 Mindarça kôlu: Mundar, pis çalılık; pis fundalık.
48
49

Kim öne geçse, kartal kapıyor.
Basıp bağlayıp nefesini kesiyor.
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DaĢ üsden ba{ıram daĢ üreklere
ġa{tadan saralan gül çiçeklere
Éle ğerġ oluram kéçeceklere
Bilmirem dünyanın harasındayam
Nenemdir seslenir ay od aparmıĢ
DaĢdan én düĢersen küregi yanmıĢ
Déyesen cindi bu, ömrü talanmıĢ
Anamın sesinde sedasındayam
Bu tayda bülbüller çekilir dara
O tayda séllerde boğulur Sara
Bu tayın günleri o taydan ġara
Bu ġara günlerin çârasındayam
Bu tayda suları bulandırdılar
O tayda dövranı dolandırdılar
Haġġı al ġanına bulandırdılar
Haġ ile batılın davasındayam
Bu tayda atalar alçaġlıġ sévir
O tayda analar sinesin döyür
Béle bir zamanda üregim öyür
DüĢmüĢem bir çu{ur çalasındayam
ßuzğunlar to{luġdan ġaĢ gözün atır
Kehlikler acından çinekdan satır
Héy haġdır görürem nâhaġdan batır
Mene ba{ ümidler cadasındayam
Nisgiller getirdi dile bülbülü
Göksünden alıĢır çile bülbülü
Yandırdı dönderdi küle bülbülü
Odlanan bir ġuĢun yuvasındayam
Gédirem sesimi ardımcaġ salın
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Gédirem gédergin, salamat ġalın
Ardımcaġ oynayın o{uyun çalın
Babek’in ġartallı ġalasındayam
(Caferî 1388/2010: 57 vd.; 1387/2008: 24 vd.)

A¾ġAMLAR
Éle ki üz tuturam âsmânâ a{Ģamlar
Ğezel ğezel yağıram bikrane a{Ģamlar
Gözüm séçende uca dağ döĢünde lâleleri
Ürek ġanı tökülür bîbahane a{Ģamlar
Çekenmirem gözümü ġırmızı buludlardan
ġafaġ Ģafaġ ba{ıram gülüstane a{Ģamlar
Semada séyr éleyin durnalar o{ur déyesen
Çalır ġanadları çeng ü çegâne a{Ģamlar
Amandı Ģa{ta , yavaĢ at ġedem, ağac gül açıb
Gözetle çalma güle taziyane a{Ģamlar
ĠĢıġ çalanda çemenler döĢünde lâlelere
Ba{anda ağlayıram bîbahane a{Ģamlar
Uzaġda bir ġara ġaĢġa atın sesin duydum
Çekirdi Ģéyhe gelirdi buyane a{Ģamlar
(Caferî 1387/2008: 28)
HÉY HÉY
Babek kimi dur ġollarını çırmala héy héy
Türk Éllerini yığmağa tonġal ġala héy héy
BaĢ bölgü bölenler sizi yaddan çı{ardıblar
Heġ almalıdır dur yapıĢaġ ġol ġola héy héy
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Ğem div kimi dünyanı dutub ovcuna sı{dı
Bas barmağı sınsın boğazın parçala héy héy
Ay nesl-i Nesimî size susmaġ ki yaraĢmaz
Türkoğlu démez a{! Derisin soysalar héy héy
(Caferî 1387/2008: 30)
SEHEND’ĠM TEK BAġI TUFANLI BABEK
“Azadlıġ istesen, yalnız, baĢından um, ġolundan um;
Ümidin kes zeferden, ğéyriden imdâd lâzımsa.
Bir elde ġanlı tari{in, bir elde al ġanın göster
Haçan, her yerde ki, azadlığan isnad lazımsa!”
-Namıġ Kemal-

Görüm zülmün évi kökden talansın
Tökülsün léĢ léĢ üstünden ġalansın
Kökünden az ġalır dağ yırğalansın
Ne cingilti salıbsan Ģanlı Babek
“Sehen”im tek baĢı tufanlı Babek
Seni azâdeler, dilden séverdi
Bütün Babek déyib düĢman döyerdi
ßolundan elli milyon ġol göyerdi
Gözün açüz gözü al ġanlı Babek
“Sehen”im tek baĢı tufanlı Babek
“Dede ßorġud” déyer sazlar télinde
“Köroğlu” seslener Çenlibél’inde
Geler bir gün dile Türkler dilinde
Déyer her yérde her Ġranlı Babek
“Sehen”im tek baĢı tufanlı Babek
Senin éĢġinde bayraġlar asıllar
Bitibler öz kökünde bu nesiller
Alanda, “Mu’tesimler” ġol kesiller
“Sehen”im tek baĢı tufanlı Babek
Ne cingilti salıbsan Ģanlı Babek
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(Caferî 1388/2010: 82 vd.)
AĞ ATIN ġÉYHESĠ GELDĠ SEREDEN SĠZ BĠLDĠZ?
Eglenib ba{dı güneĢ péncereden siz bildiz?
CanlaĢıb uçdula®, ġuĢlar gebeden siz bildiz?
Bir gözel ġız saçın açmıĢdı bulaġ üste huri
Ay dayanmıĢdı bağırdı bereden siz bildiz?
Sara nisgilli ġolun boynuna salmıĢdı sélin
Geldi bir néy sesi sızğın dereden siz bildiz?
Çaldılar ça{mağı Çengiz kimi héy çengeleyib
Séçdiler ağları bir bir ġereden siz bildiz?
ßaralar ġaldılar, iller byu elsiz, ġalsız
Saldılar ağları day kebkebeden siz bildiz?
Soldu dustaġdaki ulduzların ay sanlı gözü
DüĢdü ço{ kimseneler hemhemeden siz bildiz?
Kehlige, ġarlamaġ örgetdile® ġaġġıllamadı
Bir ömür incidi kehlik féreden siz bildiz?
Yu{u istirdi gözümden ala gördüklerimi
Ağ atın Ģéyhesi geldi sereden siz bildiz?
(Caferî 1388/2010: 84 vd.)

ANAMIN LAYLASI YADIMA DÜġÜR
“Aile ocağında, meni istesen
Elinde doğranan o laleni at
Onun gözel itri per per olmasın
ßelbimi ġan édir, gözlerimi mat”
-Henri Durneya-

17

Gülmeyin ağlasam uĢaġ olmuĢam
Anamın laylası yadıma düĢür
“ġir Eli Derbenî” “ßalacıġ” yurdu
“ßavurlar ßalası” yadıma düĢür
Buğdalar saralıb biçilen günler
Yataġda ġovurtmac içilen günler
Gözeler gözümde séçilen günler
Bir zalım balası yadıma düĢür
“¾urcahan” dağının “Uzun YoġġuĢu”
“ßazı Kendi” çayında çıp çıppi ġuĢu
“¾endeġli” gölünün dolusu boĢu
YaĢıl baĢ sonası yadıma düĢür
“Seberrin” dédigi ġaramazarlar50
“Ağ Düz”de ġurulan “Cüme Bazar”da
“ġâdne” pileyen merdum azarlar
“¾anıĢ”ın adası yadıma düĢür
Arandan yaylağa méyve gelmesi
“Ağbircek ¾ala”nın erik bölmesi
Nenemin göz altı ba{ıb gülmesi
NaġıĢlı kâsası yadıma düĢür
Ora ba{ gör hara çekilir {eyal
Sürü tek dağ daĢa sepilir {eyal
Hâlımı havamı ne bilir {eyal
“Ağbulaġ” caddası yadıma düĢür
(Caferî 1388/2010: 86 vd.)

BĠR DOĞRU ÇĠÇEK GÜMANDA SENSĠZ ĠALDI (Gazel)
ßır{ çille ürek boranda sensiz ġaldı

50

ßaramazar: Latife.
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ßıĢ Ģa{tada, yaz dumanda sensiz ġaldı
Sen gétdin oyanda öz baĢın daldaladın
Bir çılğın ürek bu yanda sensiz ġaldı
Men güzgü görende söyledim sen gelecen
Sen gelmedin o yalan da sensiz ġaldı
Ruhum meni menden aldı üz ġoydu çöle
Day bilmedim héç hayanda sensiz ġaldı
Biz âye o{undu ßoca ßur’an’sızlaĢdıġ
Sen ġehr éledin ßur’an da sensiz ġaldı
Gül {onça çağında açmamıĢ solmuĢdu
Bir doğru çiçek gümanda sensiz ġaldı
(Caferî 1388/2010: 94; 1387/2008: 1)
ÉġG ĠMĠġ SÜRGÜN SALAN ĠL VE TEBARIMDAN MENĠ (Gazel)
Sızlayan bir saz kimi ġor{ ah zârımdan menim
Çalma nisgil dağlasın bu ğemli tarımdan menim
Od tutub yanmaġdayam zahid behiĢti néylirem
Sen {oĢun gelmir yanan kéçme kenarımdan menim
Bir ömr allanmıĢam boĢ yérde boĢ boĢ sözlere
El çekin ġan sormayın ġansız damarımdan menim
Ruhumu cismimden aldı saldı sergerdanlığa
ÉĢg imiĢ sürgün salan il ve tebarımdan menim
Bîvefâ dilber ki ço{, ço{, ço{, ço{, ondan incigem
Men gédende öpmesin seng-i mezarımdan menim
Sen ki ağzında, ilan dilde keduret beslisen
Hardan ilham istisen, Ģér ü Ģuârımdan menim
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Bilmedin, héç men kimem, kimle yaĢırsan ağlama
Göz yaĢın eskitmesin Ģan ve vigarımdan menim
(Caferî 1388/2010: 95; 1387/2008: 2 )

TÉZ GEL (Gazel)
Gene keder tozuna culğalanmıĢam téz gel
Amandı nisgil elinden talanmıĢam téz gel
YaĢıl yaĢıl pozulubgül çiçeklerim soldu
¾ezel {ezel ezilib ov{alanmıĢam téz gel
Ğezel ğezel yazılanlar varaġ varaġ pozulur
Ezalı bir ğezel üste calanmıĢamm téz gel
Saman kimi saralan arzılar déĢir döĢümü
Dilim dilim bölünüb parçalanmıĢam téz gel
Göze göze gözümün yaĢından ġerġ oluram
Deniz deniz doluban çal{alanmıĢam téz gel
Budarlayıb çalağan, ağ göyerçinin sinesin
ßızıl ġızıl ġan olub la{talanmıĢam téz gel
O ġedr gözlerime ve’de vérmiĢem gelecek
Gözümden ayna görüb yaycalanmıĢam téz gel
¾ülase sözlerim ağzımda ağrıyan günden
Söz olmuĢam, sözün üste ġalanmıĢam téz gel
(Caferî 1387/2008: 3)
YA¾ILMIġAM (Gazel)
Ya{ılmmıĢam üregin la{ta la{ta ġanlarına
SüzülmüĢem yazıġ ömrün öten zamanlarına
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ßarıĢmıĢam bulağın çaylara a{an suyuna
ßoĢulmuĢam denizinĢéyheli tifanlarına
ßan ağlıram baba min ġan ürekle iĢledigi
Uçub batıb dağılan ğemli dudmanlarına
DolaĢmıĢam uca dağlar döĢünde bir celeye
TutulmuĢam gene kehlik kimi cevanlarına
Bir azca göyde mene yol açın ay ulduzlar
Nehayetin gédirem sonsuz asmanlarına
ßelemle dilleĢirem, dilleĢir ġelem menle
ßelem ġoĢur meni de ölke ġehremanlarına
Varaġ varaġ meni payla bu Ģé’rnâb kimi
DüĢer adım yéni Ģairlerin divanlarına
(Caferî 1387/2008: 4)
DERDĠM ÉL DERDĠDĠ
Çekilib gözüme çenli bir perde
Gözlerim atuĢge kiprigim nérde
DüĢmüĢem bir dene olmuyan derde
Derdim él derdidi éline ġurban
Arzılar köksümde, sân véren kimi
ĠurġuĢum yarası ġan véren kimi
Bir hâla düĢürem can véren kimi
Umudsuz Sara’yam séline ġurban
Mahnı tek simlere calanır sözüm
Bir yaĢıl ba{ıĢla baĢlanır gözüm
Sim degil danıĢan özümem özüm
Tarçı çal tarıvi eline ġurban
Dindirme calannam ğem çanağıyam
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El vurmu sularam göl sayağıyam
Çile bülbülüyem dem ġonağıyam
Dile gel bülbülüm diline ġurban

Menligim itirib meni de mende
Bir gün tapılacam sévgilim sende
Ġara saçlarına ağ den düĢende
Télini yan dara téline ġurban
(Caferî 1387/2008: 31)

HAĠĠIMIZI
Buza yazmıĢdı ġız oğlanlı bizim haġġımızı
Eridir bir béyni ġanlı bizim haġġımızı
Paylayır yaz yéli tek kôllara yarpaġlarımı
Dili, ağzı, Ġur’anlı bizim haġġımızı
Gördügün utdu, Demavend ġımıllanmadı héç
Yéne utmaz dédi Ġranlı, bizim haġġımızı
Niye göylerde buludan el atıb almırsan
Savalan ay baĢı tufanlı bizim haġġımızı
Tutuban nisgil elinden dédi {ermenlere ba{
Sovurur gör néce sehmanlı bizim haġġımızı
El atıb indi ġelemden ğezel istir defter
Orda ki dandıla(r) divanlı bizim haġġımızı
Ġoymayın barmağı hesret ġala bal bardağına
Ya{mayın kôllara Ģan Ģanlı bizim haġġımızı
Géce bir palçıġa batmıĢ küçeden ses geldi
Kôrladın ay keder imanlı bizim haġġımızı
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Kette bir hisli dam altda boyu enberçe ġadın
Éle söylürdü yarım canlı bizim haġġımızı…
(Caferî 1387/2008: 32)
DAĞLAR
Arandan küsmüĢem gelmiĢem sende
Özümü çulğayam dumana dağlar
DırmaĢam buludlar döĢü ile gédem
YağıĢ tek sepilem ummana dağlar
GelmiĢem benövĢe gülü ile bitem
Sine dağ lala ile baĢ baĢa çitem
Ağ dona bürünem ağ donda item
Doğrudan ġatlanam gümana dağlar
Bir gün de yaĢamaġ çetindi sensiz
Kehligim gözesi feresiz, densiz
Pırlayıb géderem ġalarsız mensiz
Uçaram göz açıb yumana dağlar
Gözümüz açıġdır dilimiz bağlı
Özüm buralıyam, ruh Garabağlı
Yuvamı dağıdır bir dili yağlı
Sen menim fikrime cumana dağlar
(Caferî 1387/2008: 33)
DÖRTLÜKLER

Keremler ay Keremler ay Keremler
Olub day burda Esli, muhteremler
Gelin buradan gédek bir ayrı kende
Bizim dilde danıĢmır bu heremler

Sara’am tek arzılar ġerġ oldu sélde
Ġır At ġuylandı ġaldı Çenlibel’de
Here kâĢ bir “ağ at” {elġ éyleyeydi
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Ağ atlar kiĢneĢeydi Âzer Élde

Dilim yalġız dilim yalġızdı ay ġız
Oğul Ģirin veli bal ġızdı ay ġız
Amandır yelik ol Türkün dilinden
O ki eslin danar kâl ġıdı ay ġız

Yéne hesret ġalasın ğemler aldı
Yanaġlar ğüsseden soldu saraldı
Felekle döĢ be döĢ düĢdük döyüĢdük
Nesimî nesline dünya daraldı

Bizim Türkün dili gülden zerifdir
Bütün diller dal olsa bu elifdir
Edebde, émlide, her bi hünerde
Siz Allah Türklere kimler herifdir

Bizim kentden Keremler kéçdi gétdi
Here bir Esli götürdü seçdi gétdi
Mehebbet {örmesin ġoydum yol üste
Gelen bir ġortum ondan içdi gétdi
(Caferî 1387/2008: 42 vd.)
HEĠ SÖZ
Haylanır kimse ki istir yaĢıl olsun vetenim
Sarı döĢ bülbülüm öldü yasa batdı çemenim
Zâr zâr ağlayıban bir béle ağlatma meni
Bu bağın bağbanı vardır ne senindir ne menim
Men gerek ağlayam öz hâlıma her dem görürem
Ġuylanır torpağa bir bir düĢünüb dil bilenim
Men de bu güller ara bir néçe gün ġalmalıyam
Növbetim geldi gédem bir özümem bir kefenim
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¾ermen hümmetimiz od tutub odlanmadadı
Yéle sovruldu samanım séle dartıldı denim
Taplanır heġ sözün üstünde kim istir danıĢa
HollalanmıĢ güneĢ olsam da ezildi bedenim
(Caferî 1387/2008: 45)

SENLEN (Gazel)
Men éyle51 sen’em, sen men, bu can doludur senlen
BaĢdan baĢa ba{dıġca, insan doludur senlen
Sen sûrede baĢlandın, her âye(t) de daĢlandın
Éy nûr-i semavatı, Ġur’an doludur senlen
Sen istemese idin ki, men Ģé’re calanmazdım
Menden ğezel istirsen, divan doludur senlen
En ağca buludlardan, dünyanı çiçeklendir
Göz görmedigin görsün, her yan doludur senlen
Her gül ki etir saçdı, sen terledin üstünde
Bal bardağı tek könlüm, Ģan Ģan doldur senlen
Men bir géce {elvetde, erfanı söküb tökdüm
Min bir göz açıb gördüm, erfan doludur senlen
“S” sûredi, “b” Bismil, “h” hemd, “elif” errahim
“N” nur-i müĢe’eĢdi, Subhan doludur senlen
Gül ġoy güleĢinden bu vurğunlar iĢıġlansın
Açğın seher a{Ģamdan, dân dân doludur senlen
Çek üstüme bir perde, ġoy éybimi gizlesin

51

Éyle: Aynen, öylece.
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Sen rehmide ummansan, umman doludur senlen
Menlik meni boğmuĢdur, ses geldi uzaġdan
Üz torpağa ġoy Ģair, Zengan doludur senlen
(Caferî 1387/2008: 66)

NE SIZLAYIRSAN (Gazel)
Ne sızlayırsan ürek sızlayan kimi anasız
Menimle yoldaĢ olan günden olmadın ġadasız
Gel ağlayaġ dolanaġ ağlayan bula{larılan
Bu ölkelerde görek hansı sinedir yarasız
Ne iz ġalıbdı ne bir yolçular yolundan eser
Haraylayın bu gédenler hara gédir caddasız
Hara bulub aparırsan, dayan dayan beri ba{
Bulub aparma, ürek sinede ġalır parasız
Ağızlığın alıb ağzın, ġurutdu Arpaçay’ın
Olar ki ġoydula(r), min {an çobanların Sara’sız
SoruĢma saz téli tek, zil ve bemde gündü kéçir
Ne bir gécem olub aydın, ne bir gözüm ġarasız
(Caferî 1387/2008: 68)

????!!!!!

??????????????????????????
Gédirem dağlara cingilti salma
DaĢların ġopardam baĢına çalam
Gédirem dağların sinesin sökem
Dağlardan yaĢayıĢ haġġımı alam
Gédirem ça{nadamotay-butayı
Seslenem Babek’i gele O{tay’ı
Dayan a{magilan ay Araz Çayı
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Men Semed’in ġanın alan ġartalam
Bir ġelem vér mene Semedler tekin
Ġoluna ġol vérem ulu Babek’in
Men ġarğa déyilem menden el çekin
Ġartalam gédirem zirvede ġalam
(Caferî 1387/2008: 75)

DÜBÉYTĠ
Ürekde arzılarım yandı söndü köz dolusu
Dilim dilim üregim parçalandı göz dolusu
Dilimi, dilçegimin üste bağlayanlara, dé
Ki {alġım öz ba{ıĢımdan söz aldı söz dolusu

Ürek ki dolmasa sözden calanmaz
Ġudurğun deryalar tek çipçalanmaz
GüneĢsiz, ölkede söz baydasından
Bütün söz sorsa dünya faydalanmaz
(Caferî 1387/2008: 76)
BU FE¾RDĠR MENE TÜRKÜ ÉLĠMDĠ, TÜRKÜ DĠLĠMDĠ
Mene heġaretilen ba{mayın, ğezelkânıyam
Varaġ varaġ dağılan élde, Ģé’r divanıyam
Menim viġarımı gét, “Çille{ane”den {eber al
“E{i Ferec” kimiyem, men de éĢġ sultanıyam
YaĢıl çemende biten, sine dağlı bir lalayam
“Füzûlî” neğmesiyem men, “Nesimî”nin ġanıyam
Olar ki âĢıġ dil{estedir, tanıla® mı
Bu ölkede ölen âĢıġların, çı{an canıyam
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Arı kimi dolanın güller üste, bâr getirin
Anam dili Ģiredir, men o Ģirenin Ģânıyam
Bu fe{rdir mene Türkü élimdi, Türkü dilimdi
Menim besimdi feġet, “Sührevérdî”yi tanıyam
Bir haġġı batmıĢ élin sine dağlı Ģairiyem
Ğezelçi “Caferî”yem, ölkemin adı sânıyam
(Caferî 1388/2010: 101)

GELECEK ESĠRDE ULDUZLARI BATĞINLARA BA¾
Ne istisiz, ay heġġi dananlar a{ı bizden
Heġ söyleyirik dârâ çekirsiz dilimizden
BaĢġuĢlara yardım yaradan ġarġa sufatlar!
ÉĢġi, inamı, Allah’ı aldız elimizden
O yatanlar ġara zülmetde yatıb dindirme
Varlığın arpaya, buğdaya satıb dindirme
Dursa da séçmeyecek gözleri ağdan ġaranı
O baĢından yaĢayıĢ firkin atıb dindirme
Ba{ıĢım! Bir derin ol servete vurğunlara ba{
Gelecek esirde ulduzları batğınlara ba{
Sen ki él ġayğısı çekdin seni él sa{layacaġ
Onda gel zir zibil altında ki satğınlara ba{
(Caferî 1388/2010: 103)

AĞ ATIM
Ağ atım, ġol ġanatım,
At ġedemin yortma yéri!52
AĢ tepelerden
Sıldırım tek serelerden
Sél sinmiĢ derelerden
Bu ne tufandı gözel kehligimi istir ayırsın ferelerden53
52

Yortma yérimek: Hızlı koĢmak.
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Ğéyretim coĢa gelir ğemli {eberden
Ağ atım ġor{ma {eterden!
Ağ atım, ġol ġanatım,
ġéyhe çek, ġoy sesive
Belke yatanlar da oyansın
Yatmağın ve{tı dégil dursun utansın
Yatanın ömrü talansın
Taza ne’lin var atım
Çal bu dağın sinesine, ġoy paralansın
Çal dağın sinesi batsın, yaralansın
DaĢı daĢdan, aralansın
Ağ atım, ġol ġanatım,
DaĢ ġayadan aĢma çetindi
Ġabaġ üz yo{uĢadı, ġaĢma çetindi
Dağa dırmaĢma çetindi
DaĢa, sov{aĢma54 çetindi
Ba{ma yolları çetindi, oranın héybeti yo{dur
Ağ atım himmet éyle!
Ğéyreti yo{dur
Hele üz yoġġuĢlar ço{du ġabaġda
AĢmaġ olmaz bu ayaġda
Ağ atım, ġol ġanatım
Besdi ayaġ sa{lama, gün batdı ġaraldı
Gün kéçib dağ dalına rengi saraldı
Dağın üstün duman aldı
Ağ atım, bes bu ne hâldı?
Bura yarġandı55 atım durma amandı…
Ağ atım, ġol ġanatım
At ġedem aydınlığa sarı
HürküĢen56 ovlarılan çı{ sere yalları57 yu{arı
53

Fere: Keklik yavrusu.
So{aĢma: Tırmanma.
55 Yarġan/yarğan: Uçurum.
56 HürküĢmek: Ürkmek.
57 Sere yalları: BaĢ gedikleri, yüksek gedikleri.
54
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Ġar ġalan dağlara sal bir nefesin
Ġoy erisin buz kimi çignindeki ġarı
Suları ar{lara sal belke suvarsınĠuru ġalmıĢ mumaları
Ġoy böyük gölde üzüĢsünle(r) yaĢıl baĢ sonaları
Ağ atım
Ceht éle barı
Seni Tarı!
Ağ atım, ġol ġanatım
Tebimin deryası coĢğundu
Yél esdir lepelensin
Ġoy çalım se{relere dalğamı, dalğam sepelensin
Ġoy yağıĢ tek ġoruyan
Dağların üstünde elensin
Herze otları aparsın
Gül ü bulbul yiyelensin
Ağ atım, ġol ġanatım
At ġedemin ġala-yı Babek’den aĢaġ
Ġara günlen savaĢaġ
At gölünden ses atıb, Babek’in hâlın soruĢaġ
Yéne tufanda coĢaġ
Deryalar tek ġovuĢaġ
ĠovuĢuġdan58 sovuĢaġ
Ağ atım, ġol ġanatım
ġéyhe çek ġoy sesive
Hecer’ini terkine çeksin Nebi gelsin
Ġoy Köroğlu atını dağlara salsın
ÉĢidib Ģéyheni gelsin
Elde kesgin ġılıcıyla
Boyasın ġana Kéçel Hemze’ni, gelsin
Ġoy Kerem sazını salsın döyüne, çöllere düĢsün
Hay sesi éllere düĢsün

58

ĠovuĢuġ: Çayaların, derelerin birbirine karıĢtığı yer.

30
Dégilen ğemli Kerem istir eger Eslini, gelsin
DüĢmenin belke kesek neslini, gelsin
Ġoy bu dağlarda böyük hel hele düĢsün
Dağlara velvele düĢsün!
Ağ atım, ġol ġanatım
Mene bir ġalğı babamdan, buvérendildi, bunu çignime sallam
Ġaradağ baĢını allam
Ora bir velvele sallam
Ağ atım durma, yubansan, dalı ġallam
Ağ atım, ġol ġanatım
Biz eger ġala-yı simirğudan aĢaġ bize azdı
Ba{ma yollar nâtarazdı
Ba{ma bu ġarlı Demavend, bu Ġafġaz bu her azdı (harazdı)
Ba{ma dağda hava dutġundu, ayazdı
Ba{ma bu ġıĢdı bu yazdı
Ağ atım at ġedemin derya dayazdı
Deryanı kéçsen eger Ģehr-I niyazdı
Orda her ġan ki töküldü yére, azadlığı yazı
BeĢer azadlığa bazdı!
Ağ atım, ġol ġanatım
Orda dölberçin otu dört per açıbdı
Orda dillenmege dil taze Ģirin diller açıbdı
Orda bağlarda bütün güller açıbdı
Ağ atım,
At ġedem
Aydınlığa sarı!
(Caferî 1387/2010: 1 vd.)
AĞBULAĠ
“Uçur ağaclardan ġuĢ yuvaları
Ağlayır ġuĢların boĢ yuvaları”
-Nüsret Kesemenli-
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Ağbulaġ, ağla bulaġ!
Ġoy suyun a{sın göle sarı
Köç édib gétdi cavanlar
Suvaran yo{ momaları
Çekile ġeddi yu{arı
Ġalanın yo{du çı{arı
Ġocalıblar gicalıblar
Odu day ktte ġalıblar
Ağbulaġ, ağla bulaġ!
Belke ağaclar cana gelsin
Ġara çekkirteni dindir, sazı çalsın
Suyun üstünde
Zülük59 oynağa gelsin
Gözeller ġaynağa gelsin
Belke ġan yanġağa gelsin
Ġara çekkirte de müddetdi ki ğem tarı çalmır
O da day h”al {eber almır
Ağbulaġ, ağla bulaġ!
Sütlügenler60 de bizim tek süte hesret ġalacaġdır
Ağ yél esdikce
Ağaclar saralıb gâdmaların61
Day ġuruyub yarpaġılan tara çalacaġdır
Onda day kim ġalacaġdır?
Kim ağızlıġ açacaġdır?
Bağa kim su salacaġdır?
Görürem oyncalar etrafın bütün
Mur ü mele{di,
Ağbulaġ ġaynamağın va{tı
Ne va{dı?
Ağbulaġ, ağla bulaġ!
Ba{çada güller saralıbdır
Zülük: Su üzerinde gezen bir böcek.
Sütlügen: Bir çeĢit sütlü ot.
61 Gâdma: Çiçekli acı bir ot.
59
60

32
Bağban beski su fikrinde ġalıbdır
Ġocalıbdır
¾ezel etrafı alıbdır
Bizi pis derde salıbdır
ġiĢehy ömrümüzü daĢa çalıbdır
Odu day ömr azalıbdır
Görürem yoncaları léylek ulaġlar otarıbdır
Yoncadan gül ġutarıbdır
Ağbulaġ, ağla bulaġ!
Ġoy {eĢeler baĢın ucaltsın
Herze otlar yére batsın
Memel62 istir atı satsın
Yérine bir ula{ alsın!
A{ı burda niye ġalsın?
Ne umid ile dayansın üzünü kül kôsa çalsın
Ne memmer ile dolansın?
Niye ġalsın?
Ket{udanı görüsen kette üzün bağladı gétdi
Kendlinin var yo{un aldı sibilin ya{ladı gétdi
Ağbulaġ, ağla bulaġ!
Ğem yéne odanı ġatıbdı
MéĢe sultan da bizim ba{çaya bir cemdek atıbdır
KöĢede ac ġalan itler bütün etrafda yatıbdır
DiĢleri ġana batıbdır
Éle fırsatdı çatıbdır
Hele ġurdlar da iyinden63 bilecekdir
Ġanın onlar tökecekdir
Ağbulaġ, ağla bulaġ!
Sen eger ġaynayasan biz de sazallıġ
YığıĢıb yéksere etrafını allıġ
Ġuruyan déĢte su sallıġ
Sen eger ġaynamasan
62
63

Memel: Muhammet.
Ġy: Koku. Ġyinden: Kokusundan.
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Biz de suzallıġ
Biz de day onda gicellik
Su {eyalıyla ġocallıġ
Ağbulaġ bes bun e hâlet diġalıbsan?
Ağbulaġ bes bun ne vehĢetdi salıbsan?
Ağbulaġ, ağla bulaġ!
Sende gözel {atireler var
Sende bir {an balasından sorağım var
Sende bir ğüsseli ğemli ġonağım var
Sende bir çal papağım var
Sende sınmaz dayağım var
Sende bir “Caferî” tek Ģé’ride Ģair sayağım var
Ona hörmet édenin göglü Ģâd olsun
O da ğurbetdedi ondan da yâd olsun
Ağbulaġ, ağla bulaġ!
(Caferî 1387/2010: 8 vd.)
ĠUMRU DÖġÜNDE GĠZLEDĠB ÖZ ĞEM TERANESĠN
“Ġanlı bir baltanı iĢıġlandırır, ocaġdaki üç serv ağacı”
-Nazım HikmetĠıĢ geldi Ģa{ta aldı ele tazyânesin
Güller saraldı tökdü bütün berg u danesin
Dağlar dumandı göz gözü görmür gezir sona
Öz dimdigiyle iĢledigi aĢyanesin
Bülbül öz âdet étdigi gülzârı a{tarır
Ne güllerin üzün görür ne niĢânesin
“Ġarğa” ġonub ağac baĢına söhbet éyleyir
Ġumru döĢünde gizledib öz ğem teranesin
Bir deste ġarğaya ġoĢulub endelibler
AlġıĢlamır adam ġara gelmiĢ zemanesin
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Ġelbim dolubdu saġi sen Allah Ģerab vér
Mutrib de sazlasın yéne çeng u çegânesin
Bir ölkede ki millete azadlıġ olmasın
Néylir adam o ölkede Ġarun {eanesin
Al baĢımı diz üstüne zülfün tök üstüme
Ġoy göz göze déyim sözümün ârifânesin
ÉĢġ âlemi o zülfü périĢane benzeyir
Her kim sedaġet ile gétmedi, sındırdı Ģanesin
ġairdi “Caferî” de bütün ehl-i dil kimi
¾oĢ zövġler sévir ğezelin âĢiganesin
(Caferî 1387/2010: 68 vd.)
DERĠSĠN SOYDULAR GÖZ BA¾DI, DĠLĠ A¾ DÉMEDĠ
“Mu{annes bir adam, bir “yay-o{“ tapdı; onu satıb “vesme kirĢen” aldı. O yazıġ bundan artıġ ne
édebilermiĢ?! Ondan ya{Ģı özüne layıġ ne alabilermiĢ!?”
-Fihî Mâfih-MevlevîBir géce asdılar aslanları, dan ġıĢġırdı64
ĠurġuĢumlar sinesinde gül açan ġıĢġırdı
Zalılar sordular dört dövreden endiĢelerin
Ġed ü ġamet yére düĢdükce azan ġıĢġırdı
Ġızların nâlesi ġovzandı buludlar döĢüne
Havalar Ģaġġıdı gördüm Savalan ġıĢğırdı
Ġaralıġlarda ġaranlıġ törede bayġuĢlar
Çapdılar âyeler üstünde Ġur’an ġıĢġırdı

64

Dan ġıĢġırdı: Tan haykırdı.
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Birinin ġıĢ tayasın damda gamıĢlar sökdü
Bir arıġ to{lu acından pacadan ġıĢġırdı
Géce bir va{t béle sunculdutikânlar döĢüne
Vay déyirken dodağın yumdu tikân ġıĢġırdı
Her géce her yéni bir Babek’e neĢter degdi
At gölünde ġara ġaĢġa ucadan ġıĢġırdı
Dağların Ģéhesi az ġaldı yéri Ģaġġalasın
Ġulağım batdı dédim yér göylen ġıĢġırdı
Sazı sındırdılar al mahnıların ġoynunda
Her sazın tozlu télinde min ozan ġıĢġırdı
Derisin soydula(r) göz ba{dı, dili a{ démedi
Soyulan güldü o bir lahza soyan ġıĢġırdı
Ġstedim Ģé’ri aruz ile yazam bir kelme
Ġıyl ü ġal saldı yapıĢdı hécadan ġıĢġırdı
(Caferî 1387/2010: 76 vd.)
ÉL ĠAYĞISI BOYNUNDADI, ĠANDAL AYAĞINDA
“Géden torpaġları ġaytarmaġ üçün
SavaĢabilmedik, sulha öyündük
Babamız ġurd idi, ancaġ biz bugün
Ellerden ot yiyen, ġuzuya döndük!”
-Be{tiyar VahabzâdeNisgil yol açıb ġaynadı kendin bulağında
Hesret mumalar ġaldı suya, çay ġırağında
¾alġ içre ġaranlıġ géce, aydın gelecekler
ġénlik adına payladılar, ğem çanağında
Göylerde iĢıġ paylayan ulduzların üstün
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Çisginli65 bulud çulğaladı Ģal sayağında
Bu kend uĢağından birinin çınġırı çı{mır
Donġuz66 holalır méyveleri alma bağında
Ço{dandı bizi ayrı kök üste bitiribler
Ba{ bir erebin engine zengan pıçağında
Çardaġ yı{ılır bostana sensiz yél esende
Bir zerrece güc ġalmayıb éller dayağında
ġirler sı{ılıb pincağa dustaġlar içinde
Él ġayğısı67, boynundadı, ġandal68 ayağında
(Caferî 1387/2010: 88 vd.)
ĠOYMADILAR (Gazel)
Gédirdim éĢġ ile didâr-ı yâre ġoymadılar
Édem bir azca uzaġdan nezâre ġoymadılar
Meni herim heremden çı{artdılar éĢige
Dönüb dalımca ba{ırdım dubare, ġoymadılar
Ürekde gizlin olan sözlerim dilimdeydi
Sözümü söyleyim ol serbedare ġoymadılar
Ço{ istedim sepilim bağban ba{ıĢlarına
Doyunca belke ba{am gülazere ġoymadılar
Ne cürmüm olsa da vallah menim dilimdeymiĢ
Ki dillenenleri, dilsiz diyâre ġoymadılar
Ba{ırdı derdlere derman édirdi gizlince
Mene çatanda veli aĢkâre ġoymadılar
Çisgin: Duman, çiğ.
Donġuz: Domuz.
67 Ġayğı: Kaygı.
68 Ġandal: Zincir, pranga.
65
66
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Tebibler gelib her derde bir deva yazdı
Buu éĢġ derdine bir rah-ı çâre ġoymadılar
Élimde “ġé’r-i Sepid” hökümran olan günden
Ğeel Ģehidlerini gül mezare ġoymadılar
BaĢımı dare çekende su istedim ancaġ
Bir a getirdiler amma ġerare ġoymadılar
SoruĢtuular nedi arzın bu â{erin lehze
Dönüb nigâre édirdim iĢare ġoymadılar
Ğezelde “Sadıġî”den sıbġet almaġ isterdim
Çalıb sovtu dédiler “çek kenare” ġoymadılar
Yazanda bu ğezeli “Caferî” ġan ağlırdı
Ki Ģé’rini herem-i “ġehriyâre” ġoymadılar
(Caferî 1387/2010: 92 vd.)
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SEFERÇĠLER
Seferçiler siz, sefere gédende
Ğemli ba{ıb ġelbimi ġan édende
Gönlüm ġuĢu, çırpınanda bedende
Ğemli ġelbim bulut kimi dolmuĢdu
Rengimdeki yarpaġ sayaġ, solmuĢdu
Seferçiler, a{ır bu ne seferdi
YavaĢ gédin indi, yollar {eterdi
Günlerimiz, birbirinden béterdi
Ço{ ġor{uram ġeza sizi tovlaya
NâĢi ovçu “Behzad”ımı ovlaya!
Seferçiler “Ġozlu” yolu uaġdı
Dövre beri dağdı, daĢdı, bulaġdı
Ġolulular Behad size ġona{dı
GözetleĢin dam üstünden düĢmesin
Dağ su aĢıb el ayağı piĢmesin
Seferçiler siz Ġozlu’da, ġalanda
Behzadımı ġucağıa alanda
Mehebbetle ġol boynuna salanda
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Men de burdan ġucağımı açırdım
Behad déyib kende teref ġaçırdım
Seferçiler siz Ġozlu’da gezende
Ağbulağ’da, Ağsuvağ’da69 üzende
Ayrılığa tab éleyib dözende
Men du burda, eksivize ba{ıram
Terhin çekib, üstüne reng ya{ıram
Seferçiler talan yurdun70 ġar aldı
Bahar kéçdi, güller açdı saraldı
Gözüm yolda, ġaldı, ġaldı, ġaraldı
Gözüm yolda ağlar ġalan, canım vay!
Vay sinesi dağlar ġalan, canım vay!
Seferçiler dünya bütün yalandı
Ömür kéçdi heder oldu talandı
Ürek ğemle doldu, daĢdı, calandı
Bir terefden {ean geldi bağ üste
Bir terefden dağ ġoyuldu dağ üste
“Külteke”de, day kel teke görünmür
Day Ģikârçı ov dalınca sürünmür
Ġızıl Çuġġuur71 yaĢıl dona bürünmür
Ne Memed ġaldı kentde ne Süléyman
Bir idde Ġum sévdi, bir idde Téhran
ÇerĢenbedi tek ota<ğda ġalmıĢdım
Sovğatıı örtük üste salmıĢdım
Gelmegizi nezerimde almıĢdım
Gün ġaraldı gelmegivi géc oldu
Dédim Allah! Seferçiler nécoldu?

Ağsuvağ: Ġozlu’da bir yer adı.
Talan Yurdu: Ġolu’da bir çayır.
71 Ġızıl Çuġġur: Ġolu’da bir çayır.
69
70
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Siden sora tek oturub ağlaram
Ğem defterin, héy açaram, bağlaram
¾atirele ğemli ġelbi dağlaram
Sallam yâda, Behzadımın sözlerin
Demir vurub parçalanan gözlerin
Sizden sora menim günüm ġaradı
Ġara günüm. Sedderihe çâradı!
Téz ġayıdın, Tahar’ım72 âvâredi
A{ır uĢaġ teklige tab éylemez
Bu seferi ölmeg hésab éylemez
Siden sora dönergeden, dönmüĢem
ġem’ tekin dilden yanıb, sönmüĢem
Men de ölüm yoġġuĢunu çönmüĢem
Bir an çekmez men de gellem yanıza
Özüm görrem neler geldi canıza
Seferçiler, ürek gelib nevâye
Felek meni salıb renc u belaye
Kime déyim kimden édim gilaye
Felek menim az yaĢamıĢ yaĢıma
Günde bir yol bela getdi baĢıma
Seferçiler, ğemli ġelbim dolubdu
¾ezan vurub güllerimiz solubdu
Allah bilir mene neler olubdu
Zaman döndü ağ günlerim ġaraldı
Ġızıl gülüm açmamıĢken saraldı
Üregimde bir ğemim var dağ kimi
Dağa salsam dağ eriyer yağ kimi
Rengim solub saralıb yarpaġ kimi
Üreg sözüm héç biri kâme yétmez
Seferçiler évden çı{ar ġéyitmez

72

ġairin oğlu.
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Dayımgil de bir sefere gétdiler
Gétmeglige ço{lu Ģetab étdiler
Gördüz ne téz metlebine yétdiler
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