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BEGALİ VEZİROĞLU VE ŞİİRLERİ

Köylerimiz

Türklerin dört tane vardur rayoni,
Biri Adigön’dür biri Aspinza;
Bulamazsın, gezsen bütün cihani,
Gözelluxda Abastuban, Axısxa.
Rayonu dört olsa, çoxdur kövleri,
Birinci Koltaxev, taxıl düzleri,
İkinci Mugaret, gözel qızlari,
Koltaxev, Mugaret, hesretux size.
Üçüncü sırada duriyer Anda,
Çünki meşesi var her iki yanda,
Xasdalar şifayi bulurlar onda,
Anda meşeleri hesretux size.
Gözeller meskeni Tsriyox ve Kılde,
Persa’nın suyundan içip rehmet de,
Bunlardan karışmaz Şurdo’ynan Vale,
Çala yamacına hesret qaldux biz.
Tökdi bizi buraya bu kanlı felek,
Her vaxdi Allah’dan ederim dilek,
Qısmet olsun bize Xèg ve Cecerek,
Sehürli düzüne hesret qaldux biz.
Gugunavur yatmaz, puside durur,
Gelenden gedenden bir xaber alur,
Gece cennet olur o Namliyavur,
O cennet qoxusuni alamadux biz.
Tsarbastuban, Tsaxisuban, Gortuban,
Оrcoşan, Kexivan, Varxan’a qurban,
Her vaxdi bunların üstünde duman,
O sise, dumana hesret qaldux biz.
Dere tepesinde edilurdi av,
Cennet puvariydi Zazola’yla Ğav,
Biçağinen qaymaği keserdi Zanav.
Camuş yoğurduna hesret qaldux biz.
Vaşlop, Boga, Toba bir de Odunda,
Blorza, Kisetip halkın yâdında,
Çıxmaz heç yâdımdan Temlala, Anda,
Mineze kövüne hesret qaldux biz.
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İsterdim onda sen derden derman et,
Ya da ki baş alıp diyar diyar get,
Seslerdi Arcul, hem Xevot, Kikinet,
Onların sesine hesret qaldux biz.
Ardahan Suyu’ndan her kopanda sel,
Cana geliyerdi meyvali İntel,
Titriyer yüregim yâda düşende,
Ağır batman gelen Tisel, Uravel.
Yaylaya çıxardi Gomaro, Zigla,
Mektepde oxurdi Gorgitsiminda,
Yetime baxardi Orçoşan, Ğorze,
Zarzuma kövüne hesret qaldux biz.
Ah, insan o yerlerde gelürdi cana,
Çeçla, Çela, Untsa, Şoka ve Xona,
Tut ki Tutacvar qaldi gâvura,
Gürcü’den o yerleri alamadux biz.
Olur mi dünyada acep bele yer,
Kim dese adıni söyliyer Avxer,
Bişiyer her meyva Ğortuban’da el
Pulate toyuni edamadux biz.
Dersel’in düzünde doliydi maral,
Açardi gül çiçek olmazdi solan,
Bu sözümde benim var midür yalan,
Tsel’i Marel’i göreceyux biz…
Agara, İndusa, Çoxda, Goroman,
Laşe, Muxe, Ruget bir de Orpola,
Ya bugün ya sabah Türkinen tola,
Vale kövlerine hesret qaldux biz.
Kövlerin içinde başdur Sağırze,
Düşmene yerim yox söylerdi Ğorze,
Yazın gül çiçeğe batar Kopaze,
O gül qoxusuna hesret qaldux biz.
Veten qapısına vurulmiş kilit,
Yaxın gedemezsin, dolmiş xınzır it,
Yazux o Ğobiyet, gözel Kaxaret,
Şaloşet qapısıni açamadux biz.
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Allah’a yalvarır, yoruldi diller,
Âmin diye diye ağırdi eller,
Namertlere qısmet oldi o yerler,
Gorelze biçoynan bir de Apiyet.
Ağliya ağliya verdux veteni,
Yengiköv, Tsinis’e doldi Ermeni
Ederux Allah’dan bu yıl gümani
Zir’inen Ude’ye qavuşurux biz.
Bağrımızda vardur ey olmaz yara,
Sovyetler de qurdi bize dubara,
Özbekler de tökdi bize dubara
Ah Çobaret kövüne hesret qaldux biz.
Begali VEZİROĞLU
1972

1944 sürgününde Ahıska’dan Özbekistan’a
gelmil bir ailenin çocuğu olarak 2 Ağustos
1953 tarihinde Semerkant’ta dünyaya geldi.
Aile, 1958’de Özbekistan’dan göç ederek
Azerbaycan’ın Gence şehrine geldi. 1970
yılına kadar burada yaşadıktan sonra
Özbekistan’ın Taşkent şehrine gittiler.
Begali, bu şehirde tahsilini tamamladı.
1980’de evlendi. 1983’de buradan da göç
ederek ailece Rusya’nın Krasnodar vilayetine geldiler. 2000 yılında, hemşehrilerinin kalabalık olarak yaşamakta olduğu
Rostov vilâyetinin Martinovka ilçesine gelip yerleştiler. Halen burada yaşamaktadır.
Biri oğlan dördü kız beş çocuk babasıdır.
Uzun zamandan beri şiir yazmaktadır. Vatan
hasreti ile sosyal konuları işleyen şiirleri içtendir. En son 26 Ağustos’ta gönderdiği videoda, hasta
olduğunu, 13 günden beri hastanede yatmakta olduğunu söylemektedir. Değerli hemşehrimize geçmiş
olsun diyor, Yaradan’dan acil şifalar diliyoruz.

Allah’ımdan Dileğim
Kaz ayaxdan olsa turşi,
Yağli qetmer, yağli bişi,
Cana getürür herkeşi,
Allahımdan Allahımdan.

Pasturmayi çok tuzlama,
Gel getür nahax gizleme,
Sacda pağaça, bazlama,
Allahımdan Allahımdan

Bir terefden yüzüm güler,
Qari cadi uni eler,
Begali bu güni diler,
Allahımdan Allahımdan.

Arzum budur benim bu qırx beş yıl,
Kokor, xaçapur ve kikil,
Bir terefden tulux peynir,
Allahımdan Allahımdan.

Ardahan’dan çıxsam ava,
Tüfenk dalda binsem nava,
Etlux getürsem pilava,
Allahımdan Allahımdan

Pilekide bişer çadi,
Degüşür ağzımın tadi,
Biliyerim ben bunnari,
Allahımdan Allahımdan.

Baharda yaylaya köçsem,
Quzeyinde otun biçsem,
Papa yeyip sütten içsem,
Allahımdan Allahımdan

Evediye yâri buçux,
Örselense uni murk murk,
Sabax erden sicax quşlux,
Allahımdan Allahımdan.

Yiyerim ben axşam sabax,
Bişip gelse tabax tabax,
Sarmusaxli hinkala bax,
Allahımdan Allahımdan.

Sufrayi sar otur qaxma,
Yesin ondan ey canın sıxma,
Qısmet olsun yumri luxma,
Allahımdan Allahımdan.

Begali geh ağlar güler,
Qarip gurbet elden yılar,
El açar veteni diler,
Allahımdan Allahımdan.

Bu akşam bir dilegim var,
Allahımdam Allahımdan;
Axısxa’ya yolum düşse,
Allahımdan Allahımdan.
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