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Baş söz yerinə
Olu Tanrı’nın adıla
Ədəbi Körpü dərgisinin birinci sayı bir ay
qabaq yayıldı. Ədəbiyat sevərlərin,
şairlərın və bir çox başqa dostların
marağını qazandı buda bizim əsil
ıstəgımız və qazancımızdır. Heç bir maddı
qazanc gözəlmədən gözlərimiz və
ürəyimiz mənəvi qazanc gözəlməkdə
olduğu zaman nə yaxşı ki bu qazanca əl
tapdıq buda ışın dalın tutmağa bırdaha
ürək-dərgimiz oldu.
Çeşidli vasıtələrlə bizə mesac göndərən
dostlardan ürək səmimitiylə təşəkür edirik.
Gələn mesaclarda alqışlarda varıdı
ışımızın bəzi qüsürlərini aradan qaldırmaq
üçün verilən göstərişlərdə varıdı.
Yəqin ki bu güstərişlər yolumuzda çırağ
olacaqdır. Dərgimizin gırafık ışlərı üçün
hürmətli şair Təyyib Atmaca qardaşımıza
və imla qələtlərini düzəltməkdə gənc
şairimiz
Saray
Məhəmmədrazayı’yə
təşəkür edirəm.

Səxavət İzzəti
ﺑﺎش ﺳﺆز ﯾﺌﺮﯾﻨﮫ
اوﻟﻮ ﺗﺎﻧﺮﯾﻨﯿﻦ آدﯾﻼ
»ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ« درﮔﯽ ﺳﯿﻨﯿﻦ ﺑﯿﺮﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮ آی
 ﺷﺎﻋﺮﻟﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺮ،  ادﺑﯿﺎت ﺳﺌﻮرﻟﺮﯾﻦ.ﻗﺎﺑﺎق ﯾﺎﯾﻠﺪی
ﭼﻮخ ﺑﺎﺷﻘﺎ دوﺳﺘﻼرﯾﻦ ﻣﺎراﻏﯿﻨﯽ ﻗﺎزاﻧﺪی ﺑﻮدا
 ھﺌﭻ ﺑﯿﺮ.ﺑﯿﺰﯾﻢ اﺻﯿﻞ اﯾﺴﺘﮕﯿﻤﯿﺰ و ﻗﺎزاﻧﺠﯿﻤﯿﺰدﯾﺮ
ﻣﺎددی ﻗﺎزاﻧﺞ ﮔﺆزﻟﻤﮫ دن ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﯿﺰ و اورﯾﯿﻤﯿﺰ
ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺎزاﻧﺞ ﮔﺆزﻟﻤﮏ ده اوﻟﺪوﻏﻮ زاﻣﺎن ﻧﮫ
ﯾﺎﺧﺸﯽ ﮐﯽ ﺑﻮ ﻗﺎزاﻧﺠﺎ ال ﺗﺎﭘﺪﯾﻖ ﺑﻮدا اﯾﺸﯿﻦ داﻟﯿﻦ
.ﺗﻮﺗﻤﺎﻏﺎ ﺑﯿﺮداھﺎ اورک – درﮔﯿﻤﯿﺰ اوﻟﺪو
ﭼﺌﺸﯿﺪﻟﯽ واﺳﻄﮫ ﻟﺮﻟﮫ ﺑﯿﺰه ﻣﺌﺴﺎج ﮔﺆﻧﺪرن
.دوﺳﺘﻼردان اورک ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯿﻠﮫ ﺗﺸﮑﺮ اﺋﺪﯾﺮﯾﮏ
ﮔﻠﻦ ﻣﺌﺴﺎﺟﻼردا آﻟﻘﯿﺸﻼردا وارﯾﺪی – اﯾﺸﯿﻤﯿﺰﯾﻦ
ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺼﻮرﻻرﯾﻦ آرادان ﻗﺎﻟﺪﯾﺮﻣﺎق اوﭼﻮن
 ﯾﻘﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﻮ.وﺋﺮﯾﻠﻦ ﮔﺆﺳﺘﺮﯾﺸﻠﺮده وارﯾﺪی
.ﮔﻮﺳﺘﺮﯾﺸﻠﺮ ﯾﻮﻟﻮﻣﻮزدا ﭼﯿﺮاغ اوﻻﺟﺎﻗﺪﯾﺮ
درﮔﯿﻤﯿﺰﯾﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺸﻠﺮی اوﭼﻮن ﺣﻮرﻣﺘﻠﯽ
ﺷﺎﻋﺮ »طﯿﺐ آﺗﻤﺎﺟﺎ« اﻓﻨﺪﯾﻤﯿﺰه و » اﻣﻼ
ﻏﻠﻄﻠﺮﯾﻨﯽ دوزﻟﺘﻤﮑﺪه ﮔﻨﺞ
ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﻤﯿﺰ»ﺳﺎرای ﻣﺤﻤﺪراﺿﺎﯾﯽ « ﯾﮫ
.ﺗﺸﮑﺮاﺋﺪﯾﺮم
ﺳﺨﺎوت ﻋﺰﺗﯽ
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LEYLA

ﻟﯿﻠﻰ
ﺳﻤﯿﺮ ﮐﮭﯿﯿﮫ اوﻏﻠﻮ
Semir Kahyaoğlu
اﯾﻠﻚ ﻗﺪح ﭼﮑﯿﺸﺘﮫ اؤزﻟﮫ ﻣﯿﻢ ﺟﻮﺷﺘﻮ،
آﯾــــــــــــــﺮﯾﻠﯿﻖ ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﯾﺎدﯾﻤﺎ دوﺷﺘﻮ.
ﺑﺎخ درﺗﻠﮫ ﺳﯿﮕﺎره اﯾﭽﮕﻲ ﻧﮫ ﺧﻮﺷﺘﻮ،
ﺳﺮﺧﻮﺷﻠﻮق اﯾﭽﯿﻤﺪه زﻣﺎﻧﺪﯾﺮ ..ﻟﯿﻠـــﻰ.
ﺣﺴﺮت ﯾﯿﻠﻼرﯾﻤﻲ ﺻﯿﺮﺗﯿﻤﺎ ﺗﺎﻗــــﺪﯾﻢ،
ﻓــــــﺮﻗﺖ ﻧﻮﺑﮫ ﺗﯿﻨﺪه ارﯾﯿﺐ آﻗــــــــﺪﯾﻢ،
آﻏﻼدﯾﻘﭽﺎ رﯾﺤﺎن ﺑﺎﻏﺮﯾﻤﻲ ﯾﺎﻗـــــــﺪﯾﻢ،
آﯾﺮﯾﻠﯿﻖ اﯾﭽﯿﻤﺪه ﻋﺼﯿﺎﻧﺪﯾﺮ..ﻟﯿﻠــــــــﻰ.
ﺷﻌـــــــﺮ آدﯾﻦ ﺳ ﻮﻟﺪو ﺷﺎرﻗﻲ دﯾﻠﯿﻤﺪه،
ﺧﯿﺎﻟﯿﻦ ﮔـــــــــــﻮزوﻣﺪه ،رﺳﻤﯿﻦ اﻟﯿﻤﺪه،
ﺑﯿﺮ ﻣﺰاره دؤﻧﺪو ﻏﺮﺑﺖ ﮔؤﻧﻠـــــــﻮﻣﺪه،
اوزﮔوﻧﻠﻮك اﯾﭽﯿﻤﺪه ﻣﮭﻤﺎﻧﺪﯾﺮ ..ﻟﯿﻠـــﻰ.
آﭼﺘﯿﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑﻼرﯾﻦ اوﺧــــــــــﻮدوم ﺷﻌﺮﯾﻦ،
اﯾﭽﯿﻨﺪه ﺳَ ﺰ ﮔﯾﻠﺮ ﺳﻄﺮﻟــــــــــــــﺮ ﻗﮭﺮﯾﻦ،
ﭼﻮزﻣﺪﯾﻢ ﺳﺮّ ﯾﻦ،
َ
وداع ﯾﺎﻏﻤــــــﻮرﻻﺷﺎن
ﯾﺎﺷﺎﻧﺘﻲ اﯾﭽﯿﻤﺪه زﻧﺪاﻧﺪﯾﺮ..ﻟﯿﻠــــــــــــــــﻰ.
ﺳﻨﺴﯿﺰ دوﺷﮫ ﻗﺎﻟﺨ ـــــﺎ ﺣﻀﻮرا داﻟـــــــﺪﯾﻢ،
ﻋﻤــــــــﺮوﻣﻮ ﺧﺎرﭼﺎدﯾﻢ ذﻟﻠﺘﮫ ﺻﺎﻟـــــــﺪﯾﻢ،
د َرﺗﺘﻦ ﺗﻌـــــــــــﺰﯾﮫ ده ن ﻧﺼﯿﺒﯿﻢ آﻟﺪﯾﻢ،
اﻧﺘﺤﺎر اﯾﭽﯿﻤﺪه ﻋﯿﺎﻧﺪﯾﺮ..ﻟﯿﻠــــــــــــــــــــﻰ.
ﺑﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎراﺗﺪﯾﻢ ﻋﺸﻘﯿﻦ ﺣﺮﺻﯿﻨﺪه ن،
ھﺮ ﮔون ﺑﯿﺮ ﺧﺎطــــــﺮا ﻗﺎﭘﺴﺎر اﯾﺴﻤﯿﻨﺪه ن،
ﮔؤز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻢ ﻣﺎﺻﺎل اوﻗــــﻮر رﺳﻤﯿﻨﺪه ن،
او..ﮔؤز ﺳﻨﯿﻦ اﯾﭽﯿﻦ ﮔرﯾﺎﻧﺪﯾﺮ..ﻟﯿﻠـــــــــﻰ.
ﭼﯿﺮﭘﯿﻨﺪي ﺣﯿﺴﻠﺮﯾﻢ اﻧﮭﯿـــــــــــﺎر اﯾﺘﺪي،
ﺧﯿﺎﻟﻠـــــــــــﺮ زوروﻣﺎ اﻧﺘﺤـــــﺎر اﯾﺘﺪي،
ﭼﺆزﻣﮫ دي ﻋﺸﻖ ﺑﻨﻲ ﺗﺎروﻣــﺎر اﯾﺘﺪي،
ﺑﻮ ﺣﯿﺎت اﯾﭽﯿﻤﺪه ﺧﺴﺮاﻧﺪﯾﺮ..ﻟﯿﻠـــــــﻰ.
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﻮﭘﻮﯾﻮر ﻣﺄﺗــــــﻢ ﮔوﻧﻮﻟـــــﺪه ن،
ﯾﻮزون طﺒﻘﻲ ﺑﮭﺎر دوداﻗـــﻼر ﮔوﻟﺪه ن،
ﺑﯿﺮ ﺣﺴﺮت آﺧﺸﺎﻣﻰ آﯾـــــﺮﯾﻠﺪﯾﻖ ﻧﺪه ن،
ﻣﻮﺳﻤﻠﺮ اﯾﭽﯿﻤﺪه ﺧﺰاﻧﺪﯾﺮ..ﻟﯿﻠـــــــــﻰ.
آﺟﯿـــــﻼرﻻ دوﻻن ﯾﺎﺳﻠﻲ ﺑﯿﺮ ﺑﺎش ﺑﻦ،
َﻛﻔﻨﮫ ﺳﺎرﯾـــــﻼن ﺗﻚ ﻣﺰار ﺗﺎش ﺑﻦ،
ﮔوزﻟﺮﯾﻨﺪه ن آﺧﺎن ﺳﻮن داﻣﻼ ﯾﺎش ﺑﻦ،
ﺳﺎده ﺟﮫ اﯾﭽﯿﻤﺪه ﻓﯿﻐﺎﻧﺪﯾﺮ..ﻟﯿﻠـــــــــﻰ،

İlk kadeh çekişte özlemim coştu
Ayrılık saatı yadıma düştü
Bak dertle sigara içki ne hoştu
Sarhoşluk içimde zamandır Leyla
Hasret yıllarımı sırtıma taktım
Firkat nöbetinde arayıp aktım
Ağladıkça reyhan bağrımı yaktım
Ayrılık içimde isyandır Leyla
Şiir adın coştu şarkı dilimde
Hayalin gözümde resmin elimde
Bir mezara döndü gurbet gönlümde
Üzgünlük içimde mihmandır Leyla
Açtım mektupların okudum şiirin
İçinde sezgiler satırlar kahrın
Veda yağmurlaşan çözmedim sırrın
Yaşantı içimde zindandır Leyla
Sensiz düşe kalka huzura kaldım
Ömrümü harcadım zillete saldım
Dertten taziyeden nasibim aldım
İntihar içimde ayandır Leyla
Bir mevzu yarattım aşkın hırsından
Her gün bir hatıra kapsar isminden
Gözyaşlarım masal okur resminden
O göz senin için giryandır Leyla
Çırpındı hislerim inhiyar etti
Hayaller zoruma intihar etti
Çözmedi aşk beni tarumar etti
Bu hayat içimde hüsrandır Leyla
Kıyamet kopuyor matem gönülden
Yüzün tıpkı bahar dudaklar gülden
Bir hasret akşamı ayrılık neden
Mevsimler içimde hazandır Leyla
Acılarla dolan yaslı bir baş ben
Kefene sarılan tek mezar taş ben
Gözlerinden akan su damla yaş ben
Sadece içimde figandır Leyla

ﺑﻮ ﺷﻌﺮآرژﯾﻨﺎل ﺷﮑﯿﻠﺪه وﺋﺮﯾﻠﺪی
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ADAM

ÇİLEMSİN

Kamil Təbıb
Ali Kemal Mutlu
Öyle bakar gözlerim yokluğunun resmine,
Her zerreme bin ateş düşürdün ya, çilemsin!
Bilemedim kaderin benim ile hasmı ne?
Bana böyle dağ be dağ aşırdın ya, çilemsin!

Hara baxsan bu dünyada,
O yan adam, bu yan adam.
Baş əyərəm qarşınızda,
Ay adamı duyan adam!

Yüzün kavruk çöl kumu, gözlerin misli hazan,
Yağmurun yok mu senin, ey cehenneme hakan!
Narım oldun her daim benim ufkumu yakan,
Su istedim, tuz verdin; şaşırdın ya, çilemsin!

Bir arifin göstər izin,
Qabaq gedim dizin-dizin.
Məhv eylədi məni,-özün-Dağ başına qoyan adam.

Sen gittin ya, ses durdu; zaman perişan oldu,
Cümle varlık gölgenin nuruna efşan oldu,
Arzularım yok yere gamla boğuşan oldu,
Gönlümden yollarını taşırdın ya, çilemsin!

Zəlisənmi qan alasan?
Mələksənmi can alasan?
Kaş dönüb insan olasan,
Fitnələrə uyan adam!

ﭼﯿﻠ َ ﻤﺴﻦ
ﻋﻠﻲ ﮐﻤﺎل ﻣﻮﺗﻠﻮ
،اؤﯾﻠﮫ ﺑﺎﺧﺎر ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ ﯾﻮ ﺧﻠﻮﻏﻮﻧﻮن رﺳﻤﯿﻨﮫ
! ﭼﯿﻠ َ ﻤﺴﻦ،ھﺮ ذرّ ﻣﮫ ﻣﯿﻦ آﺗﺶ دوﺷﻮردون ﯾﺎ
ﺑﯿﻠ َ ﻤَ ﺪﯾﻢ ﻗﺪرﯾﻦ ﻣﻨﯿﻢ اﯾﻠﮫ ﺧﺼﻤﻲ ﻧﮫ؟
! ﭼﯿﻠ َ ﻤﺴ ﻦ،ﻣﻨﮫ ﺑﺆﯾﻠﮫ داغ ﺑﮫ داغ آﺷﯿﺮدﯾﻦ ﯾﺎ
، ﮔﺆزﻟﺮﯾﻦ ﻣﯿﺜﻠﻲ ﺧﺰان،اوزون ﻗﻮروق ﭼﺆل ﻗﻮﻣﻮ
! اﺋﻲ ﺟﮭﻨﻨﻤﮫ ﺧﺎﻗﺎن،ﯾﺎﻏﻤﻮرون ﯾﻮخ ﻣﻮ ﺳﻨﯿﻦ
،ﻧﺎرﯾﻢ اوﻟﺪون ھﺮ داﯾﻢ ﻣﻨﯿﻢ اوﻓﻘﻮﻣﻮ ﯾﺎﺧﺎن
! ﭼﯿﻠ َ ﻤﺴﻦ، ﺗﻮز وﺋﺮدﯾﻦ؛ ﺷﺎﺷﯿﺮدﯾﻦ ﯾﺎ،ﺳﻮ اﯾﺴﺘﺪﯾﻢ
، ﺳﺲ دوردو؛ زا ﻣﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎن اوﻟﺪو،ﺳﻦ ﮔﺌﺘﺪﯾﻦ ﯾﺎ
،ﺟﻮﻣﻠﮫ وارﻟﯿﻖ ﮐﺆﻟﮕ ﮫ ﻧﯿﻦ ﻧﻮروﻧﺎ ا ﻓﺸﺎن اوﻟﺪو
،آرزوﻻرﯾﻢ ﯾﻮخ ﯾﺌﺮه ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻏﻮﺷﺎن اوﻟﺪو
! ﭼﯿﻠ َ ﻤﺴ ﻦ،ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﺪن ﯾﻮﻟﻼرﯾﻨﻲ ﺗﺎﺷﯿﺮدﯾﻦ ﯾﺎ.

İynə ilə gor qazıram,
Yenə düzü düz yazıram.
Hardasansa mən hazıram,
Ay dərimi soyan adam!

.........آدام
ﮐﺎﻣﯿﻞ طﺒﯿﺐ
،ھﺎرا ﺑﺎﺧﺴﺎن ﺑﻮ دوﻧﯿﺎدا
.ﺑﻮ ﯾﺎن آدام،او ﯾﺎن آدام
،ﺑﺎش ا َﯾﺮم ﻗﺎرﺷﯿﻨﯿﺰدا
!آي آداﻣﻲ دوﯾﺎن آدام
،ﺑﯿﺮ ﻋﺎرﯾﻔﯿﻦ ﮔﺆﺳﺘﺮ اﯾﺰﯾﻦ
. دﯾﺰﯾﻦ-ﻗﺎﺑﺎق ﮔﺌﺪﯾﻢ دﯾﺰﯾﻦ
--اؤزون-،ﻣﺤﻮ اﺋﯿﻠﮫدي ﻣﻨﻲ
.داغ ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ ﻗﻮﯾﺎن آدام
زﻟﯿﺴﻨﻤﻲ ﻗﺎن آﻻﺳﺎن؟
ﻣﻠﮑﺴﻨﻤﻲ ﺟﺎن آﻻﺳﺎن؟
،ﮐﺎش دؤﻧﻮب اﯾﻨﺴﺎن اوﻻﺳﺎن
!ﻓﯿﺘﻨﮫﻟﺮه اوﯾﺎن آدام
،اﯾﻨﮫ اﯾﻠﮫ ﮔﻮر ﻗﺎزﯾﺮام
.ﯾﺌﻨﮫ دوزو دوز ﯾﺎزﯾﺮام
،ھﺎرداﺳﺎﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﯿﺮام
!آي درﯾﻤﻲ ﺳﻮﯾﺎن آدام
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ﻧ َ ﯿﯿﻨﮫ
Tayyib Atmaca

Rüşvət iliyinə işləmiş ikən,
Hər sözün içində gizli bir tikan.
Dərin dalğa kimi içinə çəkən,
Çörəyə gözyaşın qatan nəyinə!

طﯿﺐ آﺗﻤﺎﺟﺎ
،روﺷﻮت اﯾﻠﯿﮕﯿﻨﮫ اﯾﺸﻠﮫ ﻣﯿﺶ اﯾﮑﻦ
.ھﺮ ﺳﺆزون اﯾﭽﯿﻨﺪه ﮔﯿﺰﻟﻲ ﺑﯿﺮ ﺗﯿﮑﺎن
،درﯾﻦ داﻟﻐﺎ ﮐﯿﻤﻲ اﯾﭽﯿﻨﮫ ﭼﮑﻦ
!ﭼﺆرهﯾﮫ ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻦ ﻗﺎﺗﺎن َﻧﯿﯿﻨﮫ

Yedikcə göbeğin yaklaşır dizə,
Utanmaz arlan-maz gəlir mi gözə,
Bir gün dönməz olur gecən gündüzə,
Taleyin kor bayquş öten nəyinə!

،ﯾﺌﺪﯾﮑﺠﮫ ﮔﺆﺑﮕﯿﻦ ﯾﺎﺧﻼﺷﯿﺮ دﯾﺰه
، آرﻻﻧﻤﺎز ﮔﻠﯿﺮ ﻣﻲ ﮔﺆزه،اوﺗﺎﻧﻤﺎز
،ﺑﯿﺮ ﮔﻮن دؤﻧﻤﺰ اوﻟﻮر ﮔﺌﺠﮫ ن ﮔﻮﻧﺪوزه
!طﺎﻟﻌﯿﯿﻦ ﮐﻮر ﺑﺎﯾﻘﻮش اؤﺗﻦ َﻧﯿﯿﻨﮫ

Alın təri tökmə haramla dolan,
On sözün səkkizi, doqquzu yalan,
Qədim köklərindən yadigâr qalan,
Sahib çıxmadığım vətən nəyinə!

،آﻟﯿﻦ ﺗﺮي ﺗﺆﮐﻤﮫ ﺣﺎراﻣﻼ دوﻻن
، دوﻗﻘﻮزو ﯾﺎﻻن،اون ﺳﺆزون ﺳﮑﮑﯿﺰي
،ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺆﮐﻠﺮﯾﻨﺪن ﯾﺎدﯾﮕﺎر ﻗﺎﻻن
!ﺻﺎﺣﯿﺐ ﭼﯿﺨﻤﺎدﯾﻐﯿﻢ وطﻦ َﻧﯿﯿﻨﮫ

Var ikən qiymətin biləmmədiyin,
Bayramda yanına gələmmədiyin,
Birlikdə ağlayıb güləmmədiyin,
Qardaş bacı, ana, atan nəyinə!

،وار اﯾﮑﻦ ﻗﯿﯿﻤﺘﯿﻦ ﺑﯿﻠﻤَ ﻤﮫدﯾﮕﯿﻦ
،ﮔﻠﻤﻤﮫدﯾﮕﯿﻦ
َ ﺑﺎﯾﺮاﻣﺪا ﯾﺎﻧﯿﻨﺎ
،ﺑﯿﺮﻟﯿﮑﺪه آﻏﻼﯾﯿﺐ ﮔﻮﻟﻤَ ﻤﮫدﯾﮕﯿﻦ
! آﺗﺎن َﻧﯿﯿﻨﮫ، آﻧﺎ،ﻗﺎرداش ﺑﺎﺟﻲ

Hər kəsin cibində hər kəsin gözü,
Kavlat yenə kapçık sözünün özü,
Kiçik gör qaçqını qərib öksüzü,
Yoxluq palçığına batan neynə!

،ھﺮ ﮐﺴﯿﻦ ﺟﯿﺒﯿﻨﺪه ھﺮ ﮐﺴﯿﻦ ﮔﺆزو
،ﻗﺎوﻻت ﯾﺌﻨﮫ ﻗﺎﭘﭽﯿﻖ ﺳﺆزوﻧﻮن اؤزو
، ﻗﺮﯾﺐ اؤﮐﺴﻮزو، ﮐﯿﭽﯿﮏ ﮔﺆر ﻗﺎﭼﻘﯿﻨﻲ
!ﯾﻮﺧﻠﻮق ﭘﺎﻟﭽﯿﻐﯿﻨﺎ ﺑﺎﺗﺎن َﻧﯿﯿﻨﮫ

Ocaqlara atəş salar erməni,
Kirpiyinmi mane olur görünməni,
Görən yoxmü sənin səfa sürməni,
Sərhədlərdə keşik tutan nəyinə!

،ﯾﻮزده اﯾﯿﺮﻣﻲ ﺗﻮرﭘﺎق اﯾﺸﻐﺎل آﻟﺘﯿﻨﺪا
،ھﺮ ﮔﻮن ﺑﯿﺮ آراﺑﺎ ﻋ ﺴﮑﺮ آﻟﺘﯿﻨﺪا
،ﺳﺎراﯾﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮھﺮ ﮐﺆﺷﮑﻮن آﻟﺘﯿﻨﺪا
!ﺗﻮرﭘﺎﻏﯿﻦ آﻟﺘﯿﻨﺪا ﯾﺎﺗﺎن َﻧﯿﯿﻨﮫ

Yüzdə yirmi torpaq işğal altında,
Hər gün bir araba eskir altında,
Sarayın mücevher köşkün altında,
Torpağın altında yatan nəyinə!

،اوچ رﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎﯾﺮاﻏﯿﻦ ﺷﺮف ﺷﺎﻧﯿﻨﻲ
،ﺳﺒﯿﻞ اﺋﺪن داﻣﺎرﯾﻨﺪا ﻗﺎﻧﯿﻨﻲ
،آزادﻟﯿﻐﺎ ﻗﻮرﺑﺎن اﺋﺪﯾﺐ ﺟﺎﻧﯿﻨﻲ
!ﺗﺎﻧﮑﻼرﯾﻦ آﻟﺘﯿﻨﺪا ﯾﺎﺗﺎن ﻧﯿﯿﻨﮫ

Üç rəngli bayrağın şərəf şanını,
Səbil edən damarında qanını,
Azadlığa qurban edib canını,
Tankların altında yatan nəyinə!
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DÜNYA
Araz Səməd

Məhəbbət Kəlbəcərli

Yadındamı biz "Bənöşə" oynardıq,
Dillənərdin "bizdən sizə kim düşə",
Ürəyimdə deyinərdim, o qızı,
Nə olaydı, gətirməyə çəm düşə!

Daha səbrim tutuşdu
Qayıt yoluna, dünya.
Boşun onsuz da boşdu
Lənət doluna, dünya.

Əllərimi, əllərinə toxuyub,
Nəfəsindən gül ətrini qoxuyub,
Baxışınla, baxışımı oxuyub,
Uşaqların arasına "him" düşə!

Sığınıb qismətinə
Dözərdim hər çətinə
Ay sənin sərvətinə
Sənin puluna, dünya.

İndiki yox, O Məhəbbət olaydım,
Çağırmasan, "bənöşə tək qalaydım",
Qaçıb səni dəstənizdən alaydım,
O dəstənin bir uşağı kəm düşə!

Xəyal-xəyal yüyürdüm
Daş qoydum, hasar hördüm
Dəymişindən nə gördüm,
Baxam kalına, dünya.
Bağlanıb qapım, bacam
Ocaqdan düşən sacam
Nə “get”inə möhtacam
Nə də “qal”ına, dünya.

ﺑﻨﺆوﺷﮫ

...دوﻧﯿﺎ
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻠﺒﺠﺮﻟﯽ
آراز ﺻﻤﺪ

،ﺑﯿﺰ "ﺑﻨﺆوﺷﮫ" اوﯾﻨﺎردﯾﻖ--ﯾﺎدﯾﻨﺪاﻣﻲ؟
! "ﺑﯿﺰدن ﺳﯿﺰه ﮐﯿﻢ دوﺷﮫ"؟--دﯾﻠﻠﻨﺮدﯾﻦ
-- او ﻗﯿﺰي،اورﮔﯿﻤﺪه دﺋﯿﯿﻨﺮدﯾﻢ
! ﮔﺘﯿﺮﻣﮫﯾﮫ ﭼﻢ دوﺷﮫ،ﻧﮫ اوﻻﯾﺪي--

،داھﺎ ﺻﺒﺮﯾﻢ ﺗﻮﺗﻮﺷﺪو
. دوﻧﯿﺎ،ﻗﺎﯾﯿﺖ ﯾﻮﻟﻮﻧﺎ
،ﺑﻮﺷﻮن اوﻧﺴﻮز دا ﺑﻮﺷﺪو
. دوﻧﯿﺎ،ﻟﻌﻨﺖ دوﻟﻮﻧﺎ

، اﻟﻠﺮﯾﻨﮫ ﺗﻮﺧﻮﯾﻮب،اﻟﻠﺮﯾﻤﻲ
،ﻧﻔﺴﯿﻨﺪن ﮔﻮل ﻋﻄﺮﯾﻨﻲ ﻗﻮﺧﻮﯾﻮب
، ﺑﺎﺧﯿﺸﯿﻤﻲ اوﺧﻮﯾﻮب،ﺑﺎﺧﯿﺸﯿﻨﻼ
!اوﺷﺎﻗﻼرﯾﻦ آراﺳﯿﻨﺎ "ھﯿﻢ" دوﺷﮫ

،ﺳﯿﻐﯿﻨﯿﺐ ﻗﯿﺴﻤﺘﯿﻨﮫ
.دؤزردﯾﻢ ھﺮ ﭼﺘﯿﻨﮫ
،آي ﺳﻨﯿﻦ ﺛﺮوﺗﯿﻨﮫ
... دوﻧﯿﺎ،ﺳﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟﻮﻧﺎ

، او ﻣﺤﺒﺖ اوﻻﯾﺪﯾﻢ،اﯾﻨﺪﯾﮑﻲ ﯾﻮخ
." "ﺑﻨﺆوﺷﮫ ﺗﮏ ﻗﺎﻻﯾﺪﯾﻢ،ﭼﺎﻏﯿﺮﻣﺎﺳﺎن
،ﻗﺎﭼﯿﺐ ﺳﻨﻲ دﺳﺘﮫ ﻧﯿﺰدن آﻻﯾﺪﯾﻢ
!او دﺳﺘﮫﻧﯿﻦ ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻏﻲ ﮐﻢ دوﺷﮫ

، ﺧﯿﺎل ﯾﻮﯾﻮردوم- ﺧﯿﺎل
. ﺣﺎﺻﺎر ھﺆردوم،داش ﻗﻮﯾﺪوم
،د َﯾﻤﯿﺸﯿﻨﺪن ﻧﮫ ﮔﺆردوم
 دوﻧﯿﺎ؟،ﺑﺎﺧﺎم ﮐﺎﻟﯿﻨﺎ
، ﺑﺎﺟﺎم،ﺑﺎﻏﻼﻧﯿﺐ ﻗﺎﭘﯿﻢ
.اوﺟﺎﻗﺪان دوﺷﻦ ﺳﺎﺟﺎم
،ﮔﺌﺖ"ﯾﻨﮫ ﻣﺆﺣﺘﺎﺟﺎم،، ﻧﮫ
! دوﻧﯿﺎ،ﻗﺎل"ﯾﻨﺎ،، ﻧﮫ ده
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MƏN ADDA ÜRƏYİNƏ

ATA ÖLÜMÜ
Tühid Namur

Elmədin Nicat

O yoldan bir adam getdi,
Ha istədim çatam getdi.
Getdi, mənim atam getdi,
Qaldım ağlaya - ağlaya.

Məni sevməyə vaxtın
Zamanın olsa denən.
Allahdan mənə andın
Amanın olsa denən.

Köçəri quşdu bilmədim,
Göyəmi uşdu bilmədim,
Göyə quvuşdu bilmədim,
Qaldım ağlaya - ağlaya.

Sənə qədər kim idim
Qəzəb idim, kin idim
Mənə bir yol ümidin
Gümanın olsa denən.

İçimdə yara göynəyim,
Əynimdə qara köynəyim,
Ay allah axı neyləyim,
Qaldım ağlaya - ağlaya.

Yaxına gəl ay gəmi
Ləpə döyməz bu qəmi
Lövbərin tut sinəmin
Limanın olsa denən.

Yeri atam, yeri, qaldım,
Mən ölmədim, diri qaldım,
Mən ölümdən geri qaldım,
Qaldım ağlaya - ağlaya.

Eşq oxşar gül köyünə
Gül əldə gül öyünər
Mən adda ürəyinə
Damanın olsa denən.

آﺗﺎ اؤﻟﻮﻣﻮ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺎﻣﻮر
،او ﯾﻮﻟﺪان ﺑﯿﺮ آدام ﮔﺌﺘﺪی
.ﮔﺌﺘﺪی،ھﺎ اﯾﺴﺘﮫدﯾﻢ ﭼﺎﺗﺎم
،ﻣﻨﯿﻢ آﺗﺎم ﮔﺌﺘﺪی،ﮔﺌﺘﺪی
.آﻏﻼﯾﺎ-ﻗﺎﻟﺪﯾﻢ آﻏﻼﯾﺎ
،ﮐﺆﭼﺮی ﻗﻮﺷﺪو ﺑﯿﻠﻤﮫدﯾﻢ
،ﮔﺆﯾﮫﻣﯽ اوﺷﺪو ﺑﯿﻠﻤﮫدﯾﻢ
،ﮔﺆﯾﮫ ﻗﻮوﺷﺪو ﺑﯿﻠﻤﮫدﯾﻢ
.آﻏﻼﯾﺎ-ﻗﺎﻟﺪﯾﻢ آﻏﻼﯾﺎ
،اﯾﭽﯿﻤﺪه ﯾﺎرا ﮔﺆﯾﻨﮫﯾﯿﻢ
،أﯾﻨﯿﻤﺪه ﻗﺎرا ﮐﺆﯾﻨﮫﯾﯿﻢ
،آی آﻟﻼه آﺧﯽ ﻧﺌﯿﻠﮫﯾﯿﻢ
.آﻏﻼﯾﺎ-ﻗﺎﻟﺪﯾﻢ آﻏﻼﯾﺎ
،ﻗﺎﻟﺪﯾﻢ،ﯾﺌﺮی،ﯾﺌﺮی آﺗﺎم
،دﯾﺮی ﻗﺎﻟﺪﯾﻢ،ﻣﻦ اؤﻟﻤﮫدﯾﻢ
،ﻣﻦ اؤﻟﻮﻣﺪن ﮔﺌﺮی ﻗﺎﻟﺪﯾﻢ
.آﻏﻼﯾﺎ-ﻗﺎﻟﺪﯾﻢ آﻏﻼﯾﺎ

Əbədi Körpû

ﻣﻦ آددا اورﮔﯿﻨﮫ
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﺎت
- ﻣﻨﻲ ﺳﺌﻮﻣﮫﯾﮫ واﺧﺘﯿﻦ
.زاﻣﺎﻧﯿﻦ اوﻟﺴﺎ دﺋﻨﻦ
،آﻟﻼھﺪان ﻣﻨﮫ آﻧﺪﯾﻦ
.آﻣﺎﻧﯿﻦ اوﻟﺴﺎ دﺋﻨﻦ
،!ﺳﻨﮫ ﻗﺪر ﮐﯿﻢ اﯾﺪﯾﻢ؟
، ﮐﯿﻦ اﯾﺪﯾﻢ،ﻏﻀﺐ اﯾﺪﯾﻢ
،ﻣﻨﮫ ﺑﯿﺮ ﯾﻮل اوﻣﯿﺪﯾﻦ
.ﮔﻮﻣﺎﻧﯿﻦ اوﻟﺴﺎ دﺋﻨﻦ
،ﯾﺎﺧﯿﻨﺎ ﮔﻞ آي ﮔﮫ ﻣﻲ
،ﻟﭙﮫ دؤﯾﻤﺰ ﺑﻮ ﻏﻤﻲ
،ﻟﺆوﺑﺮﯾﻦ ﺗﻮت ﺳﯿﻨﻤﯿﻦ
.ﻟﯿﻤﺎﻧﯿﻦ اوﻟﺴﺎ دﺋﻨﻦ
،ﻋﺸﻖ اوﺧﺸﺎر ﮔﻮل ﮐﺆﯾﻮﻧﮫ
.ﮔﻮل اﻟﺪه ﮔﻮل اؤﯾﻮﻧﺮ
،ﻣﻦ آددا اورﮔﯿﻨﮫ
.داﻣﺎﻧﯿﻦ اوﻟﺴﺎ دﺋﻨﻦ
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YOL GƏDİR
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ELƏ
Təbrizli (Damla)

Gözlərindən ürəyimə yol gedir,
O yoliylə, dərdin qəmin bol gedir,
Hava susur, sağ dayanır, sol gedir,
Alışırsan, qızarırsan, sönürsən.

Mehmanə Zeynallı (Mahru Şirvani)
Kim, eşqə tə'n edə, ya Rəb, onu əhli - türab eylə
Həqiqət pərdəsin açma, ona cəhli hicab eylə.
Mənə rişxənd ilə, ğafil, baxıb şad olma, batində,
Bu hicran müddətin mənsiz, özün gəl, bir hesap eylə

Baxışınla, gözlərimə yap işıq,
Gözüm olsun, qaranlıqa lap, işıq,
Mən adını yazammıram, yapışıq,
Əllərimdə,dolaşırsan, çönürsən.

Xəyalımda, hər an sənsən, yox özgə surətə meylim
Məni dəşti - məhəbbətdə, özünlə həmrikab eylə.
Riyavü kibr ilə, zahid, o yarın kuyinə, yol yox
Tutub, can riştəsin əldə, onu rahi - tənab eylə.

Ana vətən gülmə səndə gözümə!
Gözəl adın, şərəf qatır sözümə,
(Damla)damla, damlayırsan üzümə,
Bulanırsan, durulursan, dönürsən.

Bu tufani-bəla içrə, əsiri-dərdi-hicranəm,
Vüsalın lütf edib, dilbər, səvab üstən səvab eylə.
Qəzəl meydanı, Mehmanə, nə qədri dahilər örmüş,
Çalış, tazə kəlamınla, bu yerdə inqilab eylə.

اﺋﯿﻠﮫ
ﯾﻮل ﮔﺌﺪﯾﺮ

(ﻣﮭﻤﺎﻧﮫ زﯾﻨﺎﻟﻠﻲ )ﻣﺎھﺮو ﺷﯿﺮواﻧﻲ
(ﺗﺒﺮﯾﺰﻟﯽ )داﻣﻼ

،ﮔﻮزﻟﺮﯾﻨﺪن ُاورَ ﯾﯿﻤﮫ ﯾﻮل ﮔﺌﺪﯾﺮ
ُ
. ﻏ ﻤﯿﻦ ﺑﻮل ﮔﺌﺪﯾﺮ، او ﯾ ﻮﻟﯿﻠﮫ دردﯾﻦ
، ﺳﻮل ﮔﺌﺪﯾﺮ،ﺳﺎغ داﯾﺎﻧﯿﺮ،ھﺎوا ﺳﻮﺳﻮر
. ﺳﺆﻧﻮرﺳﻦ،  ﻗﯿﺰارﯾﺮﺳﺎن، آﻟﯿﺸﯿﺮﺳﺎن

،ﮔﻮزﻟﺮﯾﻤﮫ ﯾﺎپ اﯾﺸﯿﻖ
ُ ﺑﺎﺧﯿﺸﯿﻨﻼ
، اﯾﺸﯿﻖ،ﮔﻮزوم اوﻟﺴﻮن ﻗﺎراﻧﻠﯿ ﻐﺎ ﻻپ
ُ
،ﻣﻦ آدﯾﻨﯽ ﯾﺎزاﻧﻤﯿﺮام ﯾﺎﭘﯿﺸﯿﻖ
.ﭼﺆﻧﻮرﺳﻦ، اﻟﻠﺮﯾﻤﺪه دوﻻﺷﯿﺮﺳﺎن

!آﻧﺎ وطﻦ ﮔﻮﻟﻤﮫ ﺳﻨﺪه ﮔﺆزوﻣﮫ
، ﮔﺆزل آدﯾﻦ ﺷﺮف ﻗﺎﺗﯿﺮ ﺳﺆزوﻣﮫ
،)داﻣﻼ( داﻣﻼ داﻣﻼﯾﯿﺮﺳﺎن اوزوﻣﮫ
. دؤﻧﻮرﺳﻦ، دوروﻟﻮرﺳﺎن،ﺑﻮﻻﻧﯿﺮﺳﺎن

Əbədi Körpû

، ﺗ ُﺮاب اﺋﯿﻠﮫ-  اوﻧﻮ اھﻠﻲ، ﯾﺎ رب، ﻋﺸﻘﮫ طﻌﻦ اﺋﺪه،ﮐﯿﻢ
. اوﻧﺎ ﺟﮭﻠﻲ ﺣﺠﺎب اﺋﯿﻠﮫ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮدهﺳﯿﻦ آﭼﻤﺎ
، ﺑﺎطﯿﻨﺪه، ﺑﺎﺧﯿﺐ ﺷﺎد اوﻟﻤﺎ، ﻏﺎﻓﯿﻞ،ﻣﻨﮫ رﯾﺸﺨﻨﺪ اﯾﻠﮫ
. ﺑﯿﺮ ﺣﺴﺎب اﺋﯿﻠﮫ، اؤزون ﮔﻞ،ﺑﻮ ھﯿﺠﺮان ﻣﺪّ ﺗﯿﻦ ﻣﻨﺴﯿﺰ
، ﯾﻮخ اؤزﮔﮫ ﺻﻮرﺗﮫ ﻣﺌﯿﻠﯿﻢ، ھﺮ آن ﺳﻨﺴﻦ،ﺧﯿﺎﻟﯿﻤﺪا
. اؤزوﻧﻠﮫ ھﻢ رﮐﺎب اﺋﯿﻠﮫ، ﻣﺤﺒﺘﺪه- ﻣﻨﻲ دﺷﺘﻲ
، ﯾﻮل ﯾﻮخ، او ﯾﺎرﯾﻦ ﮐﻮﯾﻨﮫ، زاھﺪ،رﯾﺎ و ﮐﯿﺒﺮ اﯾﻠﮫ
. طﻨﺎب اﺋﯿﻠﮫ-  اوﻧﻮ راھﻲ، ﺟﺎن رﯾﺸﺘﮫﺳﯿﻦ اﻟﺪه،ﺗﻮﺗﻮب
،ھﯿﺠﺮاﻧﻢ-دردي- اﺳﯿﺮي، ﺑﻼ اﯾﭽﺮه-ﺑﻮ طﻮﻓﺎﻧﻲ
. ﺛﻮاب اوﺳﺘﻦ ﺛﻮاب اﺋﯿﻠﮫ، دﯾﻠﺒﺮ،وﺻﺎﻟﯿﻦ ﻟﻄﻒ اﺋﺪﯾﺐ
، ﻧﮫ ﻗﺪري داھﻲ ﻟﺮ ﮔﺆرﻣﻮش،( )ﻣﮭﻤﺎن،ﻏﺰل ﻣِ ﯿﺪاﻧﻲ
. ﺑﻮ ﯾﺌﺮده اﻧﻘﻼب اﺋﯿﻠﮫ، ﺗﺎزه ﮐﻼﻣﯿﻨﻼ،ﭼﺎﻟﯿﺶ
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MƏNİ MƏNDƏN SƏN ALAYDIN
Əkrəm Hacı

Bağlandı yenə gözlərə həsrətli baxışlar,
Səsləndi sənə dar küçədə qorxulu quşlar,
Telefun simi tək burmaladı hissimi yaşlar,
Hisslərlə gəlib, gözlərimə çarə qılaydın.
Göz yaşı axarkən məni məndən sən alaydın.
Hiss yağdı o gün, boş xıyavan şüvqə dayandı,
Qaçdı nəfəsim, şeir arası yara toxandı,
Göz gördü səni anlamadı dözdüH, yalandı,
Yazdı ürəyə arzı dolu, ay sudan aydın.
Göz yaşı axarkən məni məndən sən alaydın.
Bağrımnan aşıb, ruhuma xanlıqda gələydin,
Gizli havada, sevgimi dartdıqca ələydin,
Hər ayrılığın, arzısını, tərsə biləydin,
Saçlar ağarıb, saçlarıma qara calaydın.
Göz yaşı axarkən məni məndən sən alaydın.

١٣٩٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ اﯾﮑﯿﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ

BAĞIŞLA
Səyid Muğanlı
Buranı yox
Burda yaşaya bilmədim
Başqa bir vətən axtarıram
Ölmək üçün!
Səni yaza bilmədim
Bağışla dilim
Məni bağışla
Başqa bir dil öyrənirəm
Yaza bilmək üçün!
Dağılıram bu şəhərdə
Sevirəm, sevilə bilmirəm
Xırdaca mahna gəzirəm getmək üçün!
Bağışla anam
Səni sevə bilmədim
Başqa bir qadın axtarıram sevmək üçün!..

ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﻏﺎﻧﻠ ﯽ

ﻣﻨﯽ ﻣﻨﺪن ﺳﻦ آﻻﯾﺪﯾﻦ
اﮐﺮم ﺣﺎﺟﯽ

،ﺑﺎﻏﻼﻧﺪی ﯾﺌﻨﮫ ﮔﺆزﻟﺮه ﺣﺴﺮت ﻟﯽ ﺑﺎﺧﯿﺸﻼر
،ﺳﺴﻠﻨﺪی ﺳﻨﮫ دارﮐﺆﭼﮫ ده ﻗﻮرﺧﻮﻟﻮ ﻗﻮﺷﻼر
،ﺗﻠﻔﻮن ﺳﯿﻤﯽ ﺗﮏ ﺑﻮرﻣﺎﻻدی ﺣﯿﺴﯿﻤﯽ ﯾﺎﺷﻼر
. ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﮫ ﭼﺎره ﻗﯿﻼﯾﺪﯾﻦ، ﺣﺲ ﻟﺮﻟﮫ ﮔﻠﯿﺐ
ّ
. ﻣﻨﯽ ﻣﻨﺪن ﺳﻦ آﻻﯾﺪﯾﻦ،ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯽ آﺧﺎرﮐﻦ
، ﺑﻮش ﺧﯿﺎوان ﺷﻮﻗﮫ داﯾﺎﻧﺪی،ﺣﺲ ﯾﺎﻏﺪی او ﮔﺆن
، ﺷﻌﺮ آراﺳﯽ ﯾﺎرا ﺗﻮﺧﺎﻧﺪی،ﻗﺎﭼﺪی ﻧﻔﺴﯿﻢ
، ﯾﺎﻻﻧﺪی، آﻧﻼﻣﺎدی دؤزدو،ﮔﺆز ﮔﺆردو ﺳﻨﯽ
.آی ﺳﻮدان آﯾﺪﯾﻦ، ﯾﺎزدی اورﯾﮫ ﯾﮫ آرزی دوﻟﻮ
. ﻣﻨﯽ ﻣﻨﺪن ﺳﻦ آﻻﯾﺪﯾﻦ،ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯽ آﺧﺎرﮐﻦ
 روﺣﻮﻣﺎ ﺧﺎﻧﻠﯿﻘﺪا ﮔﻠَ ﯿﺪﯾﻦ،ﺑﺎﻏﺮﯾﻤﻨﺎن آﺷﯿﺐ
،ﺳﺌﻮﮔﯿﻤﯽ دارﺗﺪﯾﻘﺠﺎ ا َ َﻟﯿﺪﯾﻦ،ﮔﯿﺰﻟﯽ ھﺎوادا
،ﺗﺮﺳﮫ ﺑﯿﻠَ ﯿﺪﯾﻦ،آرزی ﺳﯿﻨﯽ،ھﺮ آﯾﺮﯾﻠﯿ ﻐﯿﻦ
.ﺳﺎﭼﻼرﯾﻤﺎ ﻗﺎرا ﺟﺎﻻﯾﺪﯾﻦ،ﺳﺎﭼﻼر آﻏﺎرﯾﺐ
، ﻣﻨﯽ ﻣﻨﺪن ﺳﻦ آﻻﯾﺪﯾﻦ،ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯽ آﺧﺎرﮐﻦ
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ﺑﻮراﻧﯽ ﯾﻮخ
ﺑﻮردا ﯾﺎﺷﺎﯾﺎ ﺑﯿﻠﻤﮫدﯾﻢ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯿﺮ وطﻦ آﺧﺘﺎرﯾﺮام
!اؤﻟﻤﮏ اوﭼﻮن
ﺳﻨ ﯽ ﯾﺎزا ﺑﯿﻠﻤﮫدﯾﻢ
ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ دﯾﻠ ﯿﻢ
ﻣﻨﯽ ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯿﺮ دﯾﻞ اؤﯾﺮه ﻧﯿﺮم
!ﯾﺎزا ﺑﯿﻠﻤﮏ اوﭼﻮن
داﻏﯿﻠﯿﺮام ﺑﻮ ﺷَـــــﮭَـــــــﺮده
 ﺳﺌﻮﯾﻠﮫ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم، ﺳﺌـــــــﻮﯾﺮم
!ﺧﯿﺮداﺟﺎ ﻣﺎھﻨﺎ ﮔﺰﯾﺮم ﮔﺌﺘﻤﮏ اوﭼﻮن
ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ آﻧﺎم
ﺳﻨ ﯽ ﺳﺌﻮه ﺑﯿﻠﻤﮫ دﯾﻢ
!..ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯿﺮ ﻗﺎدﯾﻦ آﺧﺘﺎرﯾﺮام ﺳﺌﻮﻣﮏ اوﭼﻮن
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GEDERİK
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ﮔﺌﺪﯾﺮﯾﮏ
Elçin Şirinov
اﺋﻠﭽﯿﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ اوو

Bu necə tərs yoldu ki,
Gələ-gələ gedirik.
Hər gün şamtək əriyib,
Gilə-gilə gedirik.
Ömür zaman dilimi,
Əcəl səmum yeli mi?
Qarşıdakı ölümü,
Bilə-bilə gedirik.
Hərdən coşub, çağlayıb,
Hərdən ayaq saxlayıb,
Doğulanda ağlayıb,
Gülə-gülə gedirik.
Bir nəfəsdi canımız,
Düz gərək imanımız,
Seyrəkləşir yanımız,
Belə-belə gedirik.
Xəyalı sözümüznən,
Əməli izimiznən,
Dərdləri özümüznən,
Bölə-bölə gedirik.
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،ﺑﻮ ﻧﺌﺠﮫ ﺗﺮس ﯾﻮﻟﺪو ﮐﯽ
.ﮔﻠﮫ ﮔﺌﺪﯾﺮﯾﮏ-ﮔﻠﮫ
،ھﺮ ﮔﻮن ﺷﺎم ﺗﮏ ارﯾﯿﺐ
.ﮔﯿﻠﮫ ﮔﺌﺪﯾﺮﯾﮏ-ﮔﯿﻠﮫ
،ﻋﺆﻣﻮر زاﻣﺎن دﯾﻠﯿﻤﯽ
اﺟﻞ ﺳﻤﻮم ﯾﺌﻠﯿﻤﯽ؟
،ﻗﺎرﺷﯿﺪاﮐﯽ اؤﻟﻮﻣﻮ
.ﺑﯿﻠﮫ ﮔﺌﺪﯾﺮﯾﮏ-ﺑﯿﻠﮫ
، ﭼﺎﻏﻼﯾﯿﺐ،ھﺮدن ﺟﻮﺷﻮب
.ھﺮدن آﯾﺎق ﺳﺎﺧﻼﯾﯿﺐ
،دوﻏﻮﻻﻧﺪا آﻏﻼﯾﯿﺐ
.ﮔﻮﻟﮫ ﮔﺌﺪﯾﺮﯾﮏ-ﮔﻮﻟﮫ
،ﺑﯿﺮ ﻧﻔﺴﺪی ﺟﺎﻧﯿﻤﯿﺰ
.دوز ﮔﺮک اﯾﻤﺎﻧﯿﻤﯿﺰ
،ﺳﺌﯿ َﺮﮐﻠ َﺸﯿﺮ ﯾﺎﻧﯿﻤﯿﺰ
.ﺑﺌﻠﮫ ﮔﺌﺪﯾﺮﯾﮏ-ﺑﺌﻠﮫ
،ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺳﺆزوﻣﻮزﻧﻦ
،ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺰﯾﻤﯿﺰﻧﻦ
،دردﻟﺮی اؤزوﻣﻮزﻧﻦ
.ﺑﺆﻟﮫ ﮔﺌﺪﯾﺮﯾﮏ-ﺑﺆﻟﮫ
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BİR CÜT ƏSGER ÇƏKMƏS
Eyvaz Əyub
Bu bir cüt əsgər çəkməsini ٢٠١٠-cu ildə Kəlbəcərdə
məhşur fotoqraf Charles O'Rearin çəkmişdi və şeir
o çəkmələrə yazılıb.
Dözümün də bizdən çoxmuş,
Gözdəməkdən bezməyirsən.
Sığınıb dogma torpağa,
Kök atmısan, gəzməyirsən.
Sahibini soraqlayıb,
Ağacdan, güldən sorursan.
Bəlkə bir gün dönər geri,
Deyib xəyallar qurursan.
Yurd daşında silahsız da,
Yaraqsız da yaşıyırsan.
Düyünlənən dərdimizi,
Qaytanında daşıyırsan.
Bir əsirn dördən birin,
Yola saldın, hələ sağsan.
Bir vətən daşıdır yerin,
Göyərən qara torpaqsan.
Nədir səni isti tutan,
Qışda soyuqdan donmadın.
Yayın qızmar günəşində,
Nə yaxşı ki, sən yanmadın.
“Gedbdir bir ordu bada”
Qoşundan üstün olmusan.
Yanında bir palıd sınıb,
palıddan mətin olmusan.
Canında var hələ təpər,
Yolumuzu gözləyərsən.
Meşənin lal sükutunda,
Dil açarsan, söz deyərsən.
Kəlbəcərin torpağıdı,
Sənə qüvvət, dözüm verən.
Durduğun yer qucağıdı,
Xoşbəxtsən, ay orda duran.
El yanında üzün ağdı,
Fələk bəxtin qara yazıb.
Bəlkə də sahibin sağdı,
Haradasa yolun azıb.
Sən ayaqdan yetim qaldın,
Mən isə vətəndən yetim.
Sən meşədə məskən saldın,
Bəs mən hansı səmtə yetim?
Əbədi Körpû
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ﺑﯿﺮ ﺟﻮت ﻋﺴﮕﺮ ﭼﮑﻤﮫﺳﯽ
اﺋﯿﻮاز اﯾﻮب
ﺟﻮ اﯾﻠﺪه ﮐﻠﺒﺠﺮده-٢٠١٠ ﺑﻮ ﺑﯿﺮ ﺟﻮت ﻋﺴﮕﺮ ﭼﮑﻤﮫﺳﯿﻨﯽ
ﻣﺸﮭﻮر ﻓﻮﺗﻮﮔﺮاف ﺟﮭﺎرﻟﺌﺲ اوﻋﺮﺋﺎرﯾﻦ ﭼﮑﻤﯿﺸﺪی و ﺷﻌﺮ او
.ﭼﮑﻤﮫﻟﺮه ﯾﺎزﯾﻠﯿﺐ
،دؤزوﻣﻮن ده ﺑﯿﺰدن ﭼﻮﺧﻤﻮش
.ﮔﺆزدهﻣﮑﺪن ﺑﺌﺰﻣﮫﯾﯿﺮﺳﻦ
،ﺳﯿﻐﯿﻨﯿﺐ دوﻏﻤﺎ ﺗﻮرﭘﺎﻏﺎ
. ﮔﺰﻣﮫﯾﯿﺮﺳﻦ،ﮐﺆک آﺗﻤﯿﺴﺎن
،ﺻﺎﺣﺒﯿﻨﯽ ﺳﻮراﻗﻼﯾﯿﺐ
. ﮔﻮﻟﺪن ﺳﻮرورﺳﺎن،آﻏﺎﺟﺪان
،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺮ ﮔﻮن دؤﻧﺮ ﮔﺌﺮی
.دﺋﯿﯿﺐ ﺧﯿﺎﻟﻼر ﻗﻮرورﺳﺎن
،ﯾﻮرد داﺷﯿﻨﺪا ﺳﻼﺣﺴﯿﺰ دا
.ﯾﺎراﻗﺴﯿﺰ دا ﯾﺎﺷﯿﯿﯿﺮﺳﺎن
،دوﯾﻮﻧﻠﻨﻦ دردﯾﻤﯿﺰی
.ﻗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﻨﺪا داﺷﯿﯿﯿﺮﺳﺎن
،ﺑﯿﺮ ﻋﺼ ﯿﺮﯾﻦ دؤردن ﺑﯿﺮﯾﻦ
. ھﻠﮫ ﺳﺎﻏﺴﺎن،ﯾﻮﻻ ﺳﺎﻟﺪﯾﻦ
،ﺑﯿﺮ وطﻦ داﺷﯿﺪﯾﺮ ﯾﺌﺮﯾﻦ
.ﮔﺆﯾﺮن ﻗﺎرا ﺗﻮرﭘﺎﻗﺴﺎن
ﻧﮫ دﯾﺮ ﺳﻨﯽ اﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺗﺎن؟
،ﻗﯿﺸﺪا ﺳﻮﯾﻮﻗﺪان دوﻧﻤﺎدﯾﻦ
،ﯾﺎﯾﯿﻦ ﻗﯿﺰﻣﺎر ﮔﻮﻧﺸﯿﻨﺪه
. ﺳﻦ ﯾﺎﻧﻤﺎدﯾﻦ،ﻧﮫ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﮐﯽ
،”“ﮔﺌﺪﯾﺒﺪﯾﺮ ﺑﯿﺮ اوردو ﺑﺎدا
.ﻗﻮﺷﻮﻧﺪان اوﺳﺘﻮن اوﻟﻤﻮﺳﺎن
،ﯾﺎﻧﯿﻨﺪا ﺑﯿﺮ ﭘﺎﻟﯿﺪ ﺳﯿﻨﯿﺐ
.ﭘﺎﻟﯿﺪدان ﻣﺘﯿﻦ اوﻟﻤﻮﺳﺎن
،ﺟﺎﻧﯿﻨﺪا وار ھﻠﮫ ﺗﭙﺮ
.ﯾﻮﻟﻮﻣﻮزو ﮔﺆزﻟﮫﯾﺮﺳﻦ
،ﻣﺌﺸﮫﻧﯿﻦ ﻻل ﺳﻮﮐﻮﺗﻮﻧﺪا
. ﺳﺆز دﺋﯿﺮﺳﻦ،دﯾﻞ آﭼﺎرﺳﺎن
،ﮐﻠﺒﮫ ﺟﺮﯾﻦ ﺗﻮرﭘﺎﻏﯿﺪی
. دؤزوم وﺋﺮن،ﺳﻨﮫ ﻗﻮووت
،دوردوﻏﻮن ﯾﺌﺮ ﻗﻮﺟﺎﻏﯿﺪی
. آي اوردا دوران،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺴﻦ
،اﺋﻞ ﯾﺎﻧﯿﻨﺪا اوزون آﻏﺪی
.ﻓﻠﮏ ﺑﺨﺘﯿﻦ ﻗﺎرا ﯾﺎزﯾﺐ
،ﺑﻠﮑﮫ ده ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﺳﺎﻏﺪی
.ھﺎراداﺳﺎ ﯾﻮﻟﻮن آزﯾﺐ
،ﺳﻦ آﯾﺎﻗﺪان ﯾﺌﺘﯿﻢ ﻗﺎﻟﺪﯾﻦ
.ﻣﻦ اﯾﺴﮫ وطﻨﺪن ﯾﺌﺘﯿﻢ
،ﺳﻦ ﻣﺌﺸﮫده ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﻟﺪﯾﻦ
!ﺑﺲ ﻣﻦ ھﺎﻧﺴﯽ ﺳﻤﺘﮫ ﯾﺌﺘﯿﻢ؟
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ZƏLİMXAN YAQUB’UN “YUNUS ƏMRƏ DASTANI”
Gülnar Səma
Xalq şairi Zəlimxan Yaqub irihəcmli “Yunus Əmrə dastanı”nı ١٩٩١-ci ildə qələmə almışdır. Səkkiz
yarımbaşlığı olan poemada əsas əhvalatların təsviri nəsrlə verilsə də, çoxlu sayda qoşma və gəraylılara da
istinad olunub. Əsərin nəsrlə olan müqəddiməsindən bəlli olur ki, poemanın yazılması üçün şairə qeybdən
gələn səs yol göstərib, bu da dastanlarda qəhrəmanların buta alması movitini xatırladır. Girişdə daha çox
Yunus Əmrədən əsər yazmaq üçün ilahi qüdrətə sahib olmaq və Yunus Əmrə ucalığına bələd olmaqdan söz
açılır. Əsas fikirlər bu misralarda ümumiləşdirilib: “Yunus sözü demək üçün yurd dilini bilməlisən! Bir
millətin xilaskarı qurd dilini bilməlisən!” İlk bölüm olan “Yunus dərgahı” beş bəndlik gəraylıdan ibarətdir.
“Mübarək üzünü görməyə gəldim” adlı ikinci bölümün əsas ağırlıq mərkəzi bu misraların üstünə düşür.
“Nəylə ölçüm, səni nəyə bənzədim, Ölçülməzi ölçə bilməz ölçülər”. Bununla yanaşı, şair ulu ustada müasir
dövrün bəlaları barədə də gileylənir. “Füzuli Bağdadda səksəkəlidi, Bir canın içində neçə can yatır.
Nəsimi Hələbdən Şirvana baxır, Ələsgər Göyçədə nigaran yatır!” Bənddə müxtəlif tarixi zamanlarda
yaşayan ədiblərin adı çəkilməklə ayrı-ayrı əsrlərdə ölkəmizin başına gətirilən bəlalar onların simasında
ümumiləşdirirlib. “Dəmir çarıq, dəmir əsa” bölümüylə əsərin ekspozisiya hissəsi yekunlaşır. Bu bölümdə
Yunus Əmrənin şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət qapılarından üzü ağ çıxması və ilahi sözə sahib olması bəlli
olur. “Tapdığın qapısında” adlı bölümlə əsərin zavyaska mərhələsi başlayır. “Günlərin bir günündə Yunus
zəmanənin böyük şeyxi Hacı Bəktaş Vəlinin tapşırığı ilə ulular ulusu Tapdıq Əmrənin qapısını döydü...”
Şeyxi də haqq yolunda xidmət üçün onu öz dərgahına qəbul edir. Yunus Əmrə bütün təbiətə, tanrının
yaratdıqlarına könül verir. O, dağa, daşa olan sevgisini də sübut edirdi. Bir gün şeyxinin qızı Fatma bulaqdan
gələrkən Yunusun qarşısına çıxır. Yunusa olan sevgisinin saflığı qızı da, vədud aliləşdirir. Qızın sevgi
etirafından bəhs edən dörd misralıq bəndə diqqət etsək, sufizmin dörd mərhələsinin keçildiyini görmüş olarıq.
Hansı yana çıxıram, gözə sən görünürsən, (şəriət)
Çiçəklərə baxıram, gözə sən görünürsən! (təriqət)
Yatıram, oyanıram, gözə sən görünürsən, (mərifət)
Ocaq kimi yanıram, gözə sən görünürsən! (həqiqət)
Yunus Əmrəyə aşiq olan qızın dilindən verilən bu misralardan da görünür ki, ona könül verən də özü
kimi ali məqama çatmış olur. Yunusun da qüdrəti ondadır ki, özünə qarşı olan sevgi ilə insanların daxili
saflığına nail ola bilir. Fatma ona olan eşqi ilə mənəvi təkamülə çatmışdır. Yunus Əmrə bu sevgini anlasa da,
etirazı ilə onun könlünü yıxmağı düzgün hesab etmir. Xeyli tərəddüd keçirir: “Desinmi gecikmisən, mənim öz
sevgilim var”, “Desinmi Sarıköydə bir qız qoyub gəlmişəm”. Mümkün qədər qızın ürəyini qırmamağa çalışır.
Atasının dərgahında hamının onu çox sevdiyini deyir. Amma qızı da aldatmaq istəmir. “Mən səni gözəlliyin
tacı kimi sevirəm, Mən səni ən sevimli bacı kimi sevirəm” – deyərək onu boşuna ümidləndirmir. O bildirir ki,
bu dərgaha yalnız atasından ərənlərin himmətini, peyğəmbərin şərafətini öyrənmək üçün gəlib. Öz missiyasına
sadiq qalan şair ürəyində yeri olmayan Fatma sevgisindən mərdanə şəkildə imtina edir. “Ayrıldılar bir axşam,
həmişəlik, əbədi, Qıza könül vermədi eşqin ulu məbədi!”
Əsərin “Mövlanə məclisində” adlanan bölümü kulinimasiya xarakteri daşıyır. “Haqqa qırx illik
xidmətdən, dərsdən və tərbiyədən sonra Dərviş Yunus şeyxinin xeyir-duasını alıb, Tapdıq Əmrə dərgahından
ayrıldı”. O, Mövlanənin sorağıyla Konyaya gəlir. Mövlanə onu “Mənim Şəmsim ustad oldu, sənin isə
Tapdığın, Heç olmadı həqiqətdən yayındığın, sapdığın” - deyərək böyük ehtiramla qəbul edir. Əsərin ən
ibrətamiz yeri “Yunusla Osman Qazinin görüşü”dür. Bu hissədə Osmanlı imperiyasının ədalətli qanunlar
üzərində qurulması tarixçəsinə də yer verilmişdir. Bununla yanaşı, sultanın sarayında hikmət sahiblərinə
böyük ehtiram göstərilməsi ibrətamiz şəkildə qələmə alınmışdır. “Osman Qazi bilirdi ki, Yunusun ilahiləri,
hikmətli sözləri bütün Anadoluya bir doğmalıq gətirir, qardaş qırğınını, qan davasını, tayfa çəkişmələrini
sakitləşdirir: Bu da sultanlığın nüfuzunu birə-beş artırırdı”. Osman Qazi atası Ərtoğrul bəyin vəsiyyətinə əməl
edərək yurdunun xilaskarı olmağı bacarırdı. Zəlimxan Yaqub onun hökmdar qüdrətini belə göstərir:
“Arxasında Bizans vardı, önündə monqol, Düşmənlərin kimliyindən yaxşı halıydı”. Yəni dünyanın ən
uzunömürlü imperiyası olan Bizansın hələ də var olduğu bir dönəmdə, üstəlik şərqdən qərbə monqol istilaları
da tarixi gerçəkliyə çevrilirdi. Məhz belə bir şəraitdə bu güclərə dirəniş göstərə bilib, türkün ən üzünömürlü
imperiyasını yarada bilmək, doğrudan da, türkanə bir çaba tələb edirdi.
Buna görə də, hədəfə doğru inamla gedirdilər.Əyricədə ən uğurlu zəfər çalan osmanlılar La-Manşdan
Bursaya qədər bütün ərazilərdə qələbə qazandılar. Onlar yeni torpaqlara sadəcə sahib olmurdular, həm də
həmin yerlərə türkün böyük mədəniyyətini aparırdılar. Poemada göstərilir ki, Osman Qazi bayram günü
qılıncları qında saxlatdırırdı.

Əbədi Körpû
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Bu ilk baxışdan, bəlkə də, sıradan bir detal kimi görünə bilər. Amma əslində türk xarakterinin
bütövlüyünün simvollarından biri kimi anlaşılmalıdır. Bu detallara tarixi düşmənimiz ermənilər bizdən daha
çox fikir veriblər. Məlumdur ki, son iki əsrdə onların türk soylu xalqlara qarşı qırğınları əsasən bayram
günlərində həyata keçirilir. Türk kökənli hökmdarı isə bayram şənliyində Yunus Əmrədən oxuyan ozanlar
başqa bir aləmə aparırlar. O, Kayı xanın dörd yüz atlı ilə yaratdığı qoşunun sayının indi qırx mini keçməsi
ilə qürur duyurdu. Hökmdar Ozanlardan oxuduqları sözlərin müəllifini soruşur. “Dərviş Yunusun! Cavabını
alanda əmr elədi ki, sizə üç gün vaxt verirəm, Yunus Əmrə hardadırsa onu tapmalısınız...” Əgər o gələ
bilməsə, özüm onun ziyarətinə gedərəm deyir.
Hər tərəfdə onu axtarmağa başlayırlar. “Hər kimdən soruşursan, Deyir: “Yunus məndədi!”, “Hamı
Yunusam deyir, Gəzənlər çaş-baş qalır”. Axır onu Tapdığın dərgahında axtarmağa gedirlər və öyrənirlər ki,
o, bu yerlərdən yeddi ildir gedib. Nəhayət, Yunus Əmrə özü axtarıldığını hiss edib bir axşam gəlib saraya
çatır. Sultan buna sevinməklə yanaşı, həm də onu sarayda qalmağa və birlikdə dövləti ədalətlə idarə etməyə
çağırır. “Təzəcə doğulan bir məmləkətin, Qüvvəti mən olum, ürəyi sən ol! Arxası mən olum, gərəyi sən ol!”fikirləri ilə öz millətinin fəxri olan sənətkara böyük ehtiram göstərir. Şair ona cavab verir ki, “Mən dərviş
Yunusam, dərvişin yeri, Oba içindədi, el içindədi”. Məlum olur ki, onların ikisinin də əsas məramı xalqına
əsl vətəndaş mövqeyi ilə xidmət etməkdir. Osman Qazi ona xoş niyyətlə təklif etdiyini inandırır. Birlikdə
dövlətlərinə daha böyük xeyir vermiş olacaqlarını bildirir. Hökmdar müdrikliyi xalqın taleyini hər şeydən
üstün bilməsində özünü göstərir. Bu epizoda diqqət etdikdə Nizaminin yaratdığı hökmdar obrazlarının da
mübaliğə olmadığına inam yaranır. Bəlli olur ki, bir vaxtlar türk hökmdarları ilə şairləri eyni amala xidmət
ediblər. Yunus Əmrə onun bu cür böyük ammallarla yaşamasına sevinir və bildirir ki, hər yerdə sənə dəstək
olacam. “Səsinə səs verib ellər içində, Səs ollam, ün ollam. Hay-haray ollam”.Əsl haqq şairi xalqını qoruyan
sərkərdələrlə xalqın arasında körpü olmağı bacaranlardır. Sarayda yaşayaraq təxəyyülündəki xalqa məcazi
mənada xidmət etməkdənsə, xalqın içində yaşayıb, millətin və məmləkətin bütövlüyünün simvolu olan
saraya həqiqi xidmət etmək dövlətçilik naminədaha əlverişlidir. Osman Qazi ona şeyxim, dərvişim, dostum,
ozanım deyə müraciət edir. Ondan xeyir-dua istəyir ki, haqq yolunda qılınc çalanda ayağı altında yer
titrəməsin. Yunus Əmrə bildirir ki, “Gözüm gördü, könlüm duydu, qəlbim sevdi hökmünü, Səni bildim bu
dövlətə ata, şanlı sultanım”. Bu misralar bir ilahi şairin öz hökmdarına millətinin taleyini əmanət etməsinin
təsdiqidir.Hətta, ən əsas məsləhətini də verir. “Səltənəti məhvərindən yıxsa bir tamah yıxar, Qoyma sərvət
başınızı qata, şanlı sultanım”. Bununla da hökmdar və şairin dövlət və dövlətçilik naminə bir-birilərinə arxa
olduqlarını görmüş oluruq. Əslində poemada qabardılan əsas məsələ türkün dövlət gələnəyinin ədalətli
idarəçiliyə əsaslandığını nümayiş etdirməkdir.
Əsərin “Molla Qasım sınağı” adlanan hissəsi zavyazkadır. Yunus Əmrənin şan-şöhrəti artdıqca təbii
ki, paxıllığını çəkənlər də çoxalır. Bu da onun göstəricisidir ki, tarix boyu heç bir kəs, heç bir fərd hamı
tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Hər bir insan başqasını öz ürəyinə, öz ölçü meyarlarına görə
dəyərləndirir. Şairin şeirlərini yandırmaq istəyən molla buna nail ola bilmir. O, şeir yazılmış vərəqləri cırıb
suya atır, ancaq vərəqlər dil açıb nəğmə oxuyur. Bu parçadan çıxan nəticə odur ki, “Batdı Molla Qasımlar,
Bəşərin yaddaşında Bir Yunus Əmrə qaldı”.
Poemanın “Mən burdan getməyə gəldim” bölümünü final adlandırmaq olar. Bu hissədəYunus
Əmrənin can üstə olarkən yurdunun hər yerindən ziyarətə gələnlərin ibrətamiz davranışı təsvir olunur.
Ölümündən sonra hər kəs istəyir ki, şairi onların torpağında dəfn eləsinlər. Bir müdrik qoca deyir ki, “O
təkcə bizim deyil, türk oğlu türk adlanan Ulu bir millətindi”. Bu ulu millətə aid olan hər bir dahi sənətkar
bəşəri yaşarlılığına söz və əməl birliyinin vəhdəti sayəsində nail olmuşdur. Axır qərar verirlər ki, şairi
Əskişəhər yanında Sarıköydə dəfn etsinlər. İndiki dövrdə düşünürlər ki, onun Ərzurumda, Kirşəhirdə,
Qaramanda, Konyada, Aksarayda, Sivasda qəbri var. Müəllifin son qənaəti bu olur ki, Yunusu görmək üçün
haranısa gəzməyə ehtiyac yoxdur, onu görmək istəyən hər kəs hər yerdə görə bilər. Ən əsası isə öz qəlbinə
həqiqi ziyarət etməklə Yunus Əmrə dərgahına çatmaq olar.
Bu poema sadəcə bir türk yazarının həyat tarixçəsinin xronologiyası deyil. Əsər öz dil-üslub
xüsusiyyətlərinə görə də, tamamilə türk ənənəsində kodlaşdırılıb. Türkün dastan təfəkkürünün qədim
zamanlardan üzü bəri epik təsvirlərə himayədarlıq etməsi əsaslandırılıb. PoemadaYunus Əmrənin öz
misralarından ١٨ dəfə istifadə edilməklə yanaşı, irili-xırdalı ١٨ nəsr parçası da yer almışdır. Heç bir təhkiyə
mətni məcburən nəzmə gətirilməyib. Əsasən tərənnüm obyektləri şeirlərlə ifadə olunub. Mətndə nəzm və
nəsr dilinin tarazlığı zərgər dəqiqliyi ilə gözlənilib. Bütövlükdə əsərin kompozisiyası türk milli düşüncəsi
üzərində qurulub.

Əbədi Körpû

Sayfa 13

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ اﯾﮑﯿﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ ١٣٩٧

٢. Sayı Payız ٢٠١٨

ƏDƏBİ KÖRPÛ

زﻟﯿﻤﺨﺎن ﯾﻌﻘﻮب
”ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه داﺳﺘﺎﻧﯽ“
ﯾﺎزاﻧﯽ ﮔﻠﻨﺎر ﺳﻤﺎ
ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺎﻋﺮی زﻟﯿﻤﺨﺎن ﯾﻌﻘﻮب اﯾﺮی ﺣﺠﻤﻠﯽ “ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه داﺳﺘﺎﻧﯽ”ﻧﯽ -١٩٩١ﺟﯽ اﯾﻠﺪه ﻗﻠﻤﮫ آﻟﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﺳﮑﮑﯿﺰ ﯾﺎرﯾﻢ ﺑﺎﺷﻠﯿﻐﯽ
اوﻻن ﭘﻮﺋﻤﺎدا اﺳﺎس اﺣﻮاﻻﺗﻼرﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺜﺮﻟﮫ وﺋﺮﯾﻠﺴﮫ ده ،ﭼﻮﺧﻠﻮ ﺳﺎﯾﺪا ﻗﻮﺷﻤﺎ و ﮔﺮاﯾﻠﯿﻼرا دا اﯾﺴﺘﯿﻨﺎد اوﻟﻮﻧﻮب .اﺛﺮﯾﻦ
ﻧﺜﺮﻟﮫ اوﻻن ﻣﻘﺪّﻣﮫﺳﯿﻨﺪن ﺑﻠﻠﯽ اوﻟﻮر ﮐﯽ ،ﭘﻮﺋﻤﺎﻧﯿﻦ ﯾﺎزﯾﻠﻤﺎﺳﯽ اوﭼﻮن ﺷﺎﻋﺮه ﻏﺌ ﯿﺒﺪن ﮔﻠﻦ ﺳﺲ ﯾﻮل ﮔﺆﺳﺘﺮﯾﺐ ،ﺑﻮ دا داﺳﺘﺎﻧﻼردا
ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﻼرﯾﻦ ﺑﻮﺗﺎ آﻟﻤﺎﺳﯽ اﺳﺎﺳﯿﻨﯽ ﺧﺎطﯿﺮﻻدﯾﺮ .ﮔﯿﺮﯾﺸﺪه داھﺎ ﭼﻮخ ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮهدن اﺛﺮ ﯾﺎزﻣﺎق اوﭼﻮن اﯾﻼھﯽ ﻗ ُ ﺪرﺗﮫ ﺻﺎﺣﺐ
اوﻟﻤﺎق و ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه اوﺟﺎﻟﯿﻐﯿﻨﺎ ﺑﻠﺪ اوﻟﻤﺎﻗﺪان ﺳﺆز آﭼﯿﻠﯿﺮ .اﺳﺎس ﻓﯿﮑﯿﺮﻟﺮ ﺑﻮ ﻣﯿﺼﺮاﻋﻼردا ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻟﺸﺪﯾﺮﯾﻠﯿﺐ“ :ﯾﻮﻧﯿﺲ ﺳﺆزو
دﺋﻤﮏ اوﭼﻮن ﯾﻮرد دﯾﻠﯿﻨﯽ ﺑﯿﻠﻤﮫ ﻟﯿﺴﻦ! ﺑﯿﺮ ﻣﯿﻠﻠﺘﯿﻦ ﺧﻼﺻﮑﺎری ﻗﻮرد دﯾﻠﯿﻨﯽ ﺑﯿﻠﻤﮫﻟﯿﺴﻦ! ”اﯾﻠﮏ ﺑﺆﻟﻮم اوﻻن “ﯾﻮﻧﯿﺲ درﮔﺎھﯽ ”
ﺑﺌﺶ ﺑﻨﺪﻟﯿﮏ ﮔﺮاﯾﻠﯿﺪان ﻋﺒﺎرﺗﺪﯾﺮ“ .ﻣﺒﺎرک اوزوﻧﻮ ﮔﺆرﻣﮫﯾﮫ ﮔﻠﺪﯾﻢ ”آدﻟﯽ اﯾﮑﯿﻨﺠﯽ ﺑﺆﻟﻮﻣﻮن اﺳﺎس آﻏﯿﺮﻟﯿﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮ
ﻣﯿﺼﺮاﻋﻼرﯾﻦ اوﺳﺘﻮﻧﮫ دوﺷﻮرَ “ .ﻧﯿﻠﮫ اؤﻟﭽﻮم ،ﺳﻨﯽ ﻧَﯿﮫ ﺑﻨﺰهدﯾﻢ ،اؤﻟﭽﻮﻟﻤﺰی اؤﻟﭽﮫ ﺑﯿﻠﻤﺰ اؤﻟﭽﻮﻟﺮ” .ﺑﻮﻧﻮﻧﻼ ﯾﺎﻧﺎﺷﯽ ،ﺷﺎﻋﺮ اوﻟﻮ
اوﺳﺘﺎدا ﻣﻌﺎﺻﺮ دؤورون ﺑﻼﻻری ﺑﺎرهده ده ﮔﯿﻠﺌﯿﻠﮫﻧﯿﺮ“ .ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﺎﻏﺪاددا ﺳﮑﺴﮑﻠﯿﺪی ،ﺑﯿﺮ ﺟﺎﻧﯿﻦ اﯾﭽﯿﻨﺪه ﻧﺌﭽﮫ ﺟﺎن ﯾﺎﺗﯿﺮ .ﻧﺴﯿﻤﯽ
ﺣﻠﺒﺪن ﺷﯿﺮواﻧﺎ ﺑﺎﺧﯿﺮ ،اﻟﺴﮕﺮ ﮔﺆﯾﭽﮫده ﻧﯿﮕﺎران ﯾﺎﺗﯿﺮ! ”ﺑﻨﺪده ﻣﻮﺧﺘﻠﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زاﻣﺎﻧﻼردا ﯾﺎﺷﺎﯾﺎن ادﯾﺒﻠﺮﯾﻦ آدی ﭼﮑﯿﻠﻤﮑﻠﮫ
آﯾﺮی-آﯾﺮی ﻋﺼﺮﻟﺮده اؤﻟﮑﮫ ﻣﯿﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ ﮔﺘﯿﺮﯾﻠﻦ ﺑﻼﻻر اوﻧﻼرﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎﺳﯿﻨﺪا ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻟﺸﺪﯾﺮﯾﺮﻟﯿﺐ“ .دﻣﯿﺮ ﭼﺎرﯾﻖ ،دﻣﯿﺮ
ﻋﺼﺎ ”ﺑﺆﻟﻮﻣﻮﯾﻠﮫ اﺛﺮﯾﻦ اﺋﮑﺴﭙﻮزﯾﺴﯿﯿﺎ ﺣﯿﺼﮫﺳﯽ ﯾﺌﮑﻮﻧﻼﺷﯿﺮ .ﺑﻮ ﺑﺆﻟﻮﻣﺪه ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮهﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،طﺮﯾﻘﺖ ،ﻣﻌﺮﯾﻔﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻗﺎﭘﯿﻼرﯾﻨﺪان اوزو آغ ﭼﯿﺨﻤﺎﺳﯽ و اﯾﻼھﯽ ﺳﺆزه ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﻤﺎﺳﯽ ﺑﻠﻠﯽ اوﻟﻮر.
“ﺗﺎﭘﺪﯾﻐﯿﻦ ﻗﺎﭘﯿﺴﯿﻨﺪا ”آدﻟﯽ ﺑﺆﻟﻮﻣﻠﮫ اﺛﺮﯾﻦ زاوﯾﺎﺳﮑﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫﺳﯽ ﺑﺎﺷﻼﯾﯿﺮ“ .ﮔﻮﻧﻠﺮﯾﻦ ﺑﯿﺮ ﮔﻮﻧﻮﻧﺪه ﯾﻮﻧﯿﺲ زﻣﺎﻧﮫﻧﯿﻦ ﺑﺆﯾﻮک ﺷﯿﺨﯽ
ﺣﺎﺟﯽ ﺑﮑﺘﺎش وﻟﯽﻧﯿﻦ ﺗﺎﭘﺸﯿﺮﯾﻐﯽ اﯾﻠﮫ اوﻟﻮﻻر اوﻟﻮﺳﻮ ﺗﺎﭘﺪﯾﻖ اﯾﻤﺮهﻧﯿﻦ ﻗﺎﭘﯿﺴﯿﻨﯽ دؤﯾﺪو” ...ﺷﯿﺨﯽ ده ﺣﺎق ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا ﺧﯿﺪﻣﺖ اوﭼﻮن
اوﻧﻮ اؤز درﮔﺎھﯿﻨﺎ ﻗﺒﻮل اﺋﺪﯾﺮ .ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه ﺑﻮﺗﻮن طﺒﯿﻌﺘﮫ ،ﺗﺎﻧﺮیﻧﯿﻦ ﯾﺎراﺗﺪﯾﻘﻼرﯾﻨﺎ ﮐﺆﻧﻮل وﺋﺮﯾﺮ .او ،داﻏﺎ ،داﺷﺎ اوﻻن
ﺳﺌﻮﮔﯿﺴﯿﻨﯽ ده ﺛﺒﻮت اﺋﺪﯾﺮدی .ﺑﯿﺮ ﮔﻮن ﺷﯿﺨﯽﻧﯿﻦ ﻗﯿﺰی ﻓﺎط ﻤﺎ ﺑﻮﻻﻗﺪان ﮔﻠﺮﮐﻦ ﯾﻮﻧﯿﺴﻮن ﻗﺎرﺷﯿﺴﯿﻨﺎ ﭼﯿﺨﯿﺮ .ﯾﻮﻧﯿﺴﺎ اوﻻن
ﺳﺌﻮﮔﯿﺴﯽﻧﯿﻦ ﺻﺎﻓﻠﯿﻐﯽ ﻗﯿﺰی دا ﻋﺎﻟﯿﻠﺸﺪﯾﺮﯾﺮ .ﻗﯿﺰﯾﻦ ﺳﺌﻮﮔﯽ اﻋﺘﺮاﻓﯿﻨﺪان ﺑﺤﺚ اﺋﺪن دؤرد ﻣﯿﺼﺮاﻋﻠﯿﻖ ﺑﻨﺪه دﻗﺖ اﺋﺘﺴﮏ،
ﺻﻮﻓﯿﺰﻣﯿﻦ دؤرد ﻣﺮﺣﻠﮫﺳﯽﻧ ﯿﻦ ﮐﺌﭽﯿﻠﺪﯾﮕﯿﻨﯽ ﮔﺆرﻣﻮش اوﻻرﯾﻖ.
ھﺎﻧﺴﯽ ﯾﺎﻧﺎ ﭼﯿﺨﯿﺮام ،ﮔﺆزه ﺳﻦ ﮔﺆروﻧﻮرﺳﻦ) ،ﺷﺮﯾﻌﺖ(
ﭼﯿﭽﮑﻠﺮه ﺑﺎﺧﯿﺮام ،ﮔﺆزه ﺳﻦ ﮔﺆروﻧﻮرﺳﻦ! )طﺮﯾﻘﺖ(
ﯾﺎﺗﯿﺮام ،اوﯾﺎﻧﯿﺮام ،ﮔﺆزه ﺳﻦ ﮔﺆروﻧﻮرﺳﻦ) ،ﻣﻌﺮﯾﻔﺖ(
اوﺟﺎق ﮐﯿﻤﯽ ﯾﺎﻧﯿﺮام ،ﮔﺆزه ﺳﻦ ﮔﺆروﻧﻮرﺳﻦ! )ﺣﻘﯿﻘﺖ(
ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮهﯾﮫ ﻋﺎﺷﻖ اوﻻن ﻗﯿﺰﯾﻦ دﯾﻠﯿﻨﺪن وﺋﺮﯾﻠﻦ ﺑﻮ ﻣﯿﺼﺮاﻋﻼردان دا ﮔﺆروﻧﻮر ﮐﯽ ،اوﻧﺎ ﮐﺆﻧﻮل وﺋﺮن ده اؤزو ﮐﯿﻤﯽ ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎ ﭼﺎﺗﻤﯿﺶ اوﻟﻮر .ﯾﻮﻧﯿﺴﻮن دا ﻗﺪرﺗﯽ اوﻧﺪادﯾﺮ ﮐﯽ ،اؤزوﻧﮫ ﻗﺎرﺷﯽ اوﻻن ﺳﺌﻮﮔﯽ اﯾﻠﮫ اﯾﻨﺴﺎﻧﻼرﯾﻦ داﺧﯿﻠﯽ ﺻﺎﻓﻠﯿﻐﯿﻨﺎ ﻧﺎﯾﻞ اوﻻ
ﺑﯿﻠﯿﺮ .ﻓﺎطﻤﺎ اوﻧﺎ اوﻻن ﻋﺸﻘﯽ اﯾﻠﮫ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﮑﺎﻣﻮﻟﮫ ﭼﺎﺗﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه ﺑﻮ ﺳﺌﻮﮔﯿﻨﯽ آﻧﻼﺳﺎ دا ،اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﻠﮫ اوﻧﻮن ﮐﺆﻧﻠﻮﻧﻮ
ﯾﯿﺨﻤﺎﻏﯽ دوزﮔﻮن ﺣﺴﺎب اﺋﺘﻤﯿﺮ .ﺧﺌﯿﻠﯽ ﺗﺮددود ﮐﺌﭽﯿﺮﯾﺮ“ :دﺋﺴﯿﻨﻤﯽ ﮔﺌﺠﯿﮑﻤﯿﺴﻦ ،ﻣﻨﯿﻢ اؤز ﺳﺌﻮﮔﯿﻠﯿﻢ وار”“ ،دﺋﺴﯿﻨﻤﯽ ﺳﺎری
ﮐﺆﯾﺪه ﺑﯿﺮ ﻗﯿﺰ ﻗﻮﯾﻮب ﮔﻠﻤﯿﺸﻢ” .ﻣﻮﻣﮑﻮن ﻗﺪر ﻗﯿﺰﯾﻦ اورﮔﯿﻨﯽ ﻗﯿﺮﻣﺎﻣﺎﻏﺎ ﭼﺎﻟﯿﺸﯿﺮ .آﺗﺎﺳﯽﻧﯿﻦ درﮔﺎھﯿﻨﺪا ھﺎﻣﯽﻧﯿﻦ اوﻧﻮ ﭼﻮخ
ﺳﺌﻮدﯾﮕﯿﻨﯽ دﺋﯿﯿﺮ .آﻣﻤﺎ ﻗﯿﺰی دا آﻟﺪاﺗﻤﺎق اﯾﺴﺘﻤﯿﺮ“ .ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﮔﺆزﻟﻠﯿﮕﯿﻦ ﺗﺎﺟﯽ ﮐﯿﻤﯽ ﺳﺌﻮﯾﺮم ،ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ان ﺳﺌﻮﯾﻤﻠﯽ ﺑﺎﺟﯽ ﮐﯿﻤﯽ
ﺳﺌﻮﯾﺮم – ”دﺋﯿﮫرک اوﻧﻮ ﺑﻮﺷﻮﻧﺎ اوﻣﯿﺪﻟﻨﺪﯾﺮﻣﯿﺮ .او ﺑﯿﻠﺪﯾﺮﯾﺮ ﮐﯽ ،ﺑﻮ درﮔﺎھﺎ ﯾﺎﻟﻨﯿﺰ آﺗﺎﺳﯿﻨﺪان ارﻧﻠﺮﯾﻦ ھﻤﺘﯿﻨﯽ ،ﭘﺌﯿﻐﻤﺒﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﻓﺘﯿﻨﯽ اؤﯾﺮﻧﻤﮏ اوﭼﻮن ﮔﻠﯿﺐ .اؤز ﻣﯿﺴﺴﯿﯿﺎﺳﯿﻨﺎ ﺻﺎدق ﻗﺎﻻن ﺷﺎﻋﺮ اورﮔﯿﻨﺪه ﯾﺌﺮی اوﻟﻤﺎﯾﺎن ﻓﺎطﻤﺎ ﺳﺌﻮﮔﯿﺴﯿﻨﺪن ﻣﺮداﻧﮫ
ﺷﮑﯿﻠﺪه اﯾﻤﺘﯿﻨﺎ اﺋﺪﯾﺮ“ .آﯾﺮﯾﻠﺪﯾﻼر ﺑﯿﺮ آﺧﺸﺎم ،ھﻤﯿﺸﮫﻟﯿﮏ ،اﺑﺪی ،ﻗﯿﺰا ﮐﺆﻧﻮل وﺋﺮﻣﮫدی ﻋﺸﻘﯿﻦ اوﻟﻮ ﻣﻌﺒﺪی! ”
اﺛﺮﯾﻦ “ﻣﺆوﻻﻧﮫ ﻣﺠﻠﯿﺴﯿﻨﺪه ”آدﻻﻧﺎن ﺑﺆﻟﻮﻣﻮ ﮐﻮﻟﯿﻨﯿﻤﺎﺳﯿﯿﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺌﺮی داﺷﯿﯿﯿﺮ“ .ﺣﺎﻗﺎ ﻗﯿﺮخ اﯾﻠﻠﯿﮏ ﺧﯿﺪﻣﺘﺪن ،درﺳﺪن و
ﺗﺮﺑﯿﯿﮫدن ﺳﻮﻧﺮا دروﯾﺶ ﯾﻮﻧﯿﺲ ﺷﯿﺨﯽ ﻧﯿﻦ ﺧﺌﯿﯿﺮ-دﻋﺎﺳﯿﻨﯽ آﻟﯿﺐ ،ﺗﺎﭘﺪﯾﻖ اﯾﻤﺮه درﮔﺎھﯿﻨﺪان آﯾﺮﯾﻠﺪی” .او ،ﻣﺆوﻻﻧﺎﻧﯿﻦ ﺳﻮراﻏﯿﯿﻼ
ﻗﻮﻧﯿﺎﯾﺎ ﮔﻠﯿﺮ .ﻣﺆوﻻﻧﺎ اوﻧﻮ “ﻣﻨﯿﻢ ﺷﻤﺴﯿﻢ اوﺳﺘﺎد اوﻟﺪو ،ﺳﻨﯿﻦ اﯾﺴﮫ ﺗﺎﭘﺪﯾﻐﯿﻦ ،ھﺌﭻ اوﻟﻤﺎدی ﺣﻘﯿﻘﺘﺪن ﯾﺎﯾﯿﻨﺪﯾﻐﯿﻦ ،ﺳﺎﭘﺪﯾﻐﯿﻦ ”-
دﺋﯿﮫرک ﺑﺆﯾﻮک اﺣﺘﯿﺮاﻣﻼ ﻗﺒﻮل اﺋﺪﯾﺮ .اﺛﺮﯾﻦ ان ﻋﯿﺒﺮت آ ﻣﯿﺰ ﯾﺌﺮی “ﯾﻮﻧﯿﺴﻼ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽﻧﯿﻦ ﮔﺆروﺷﻮ”دور .ﺑﻮ ﺣﯿﺼﮫده
ﻋﺜﻤﺎﻧﻠﯽ اﯾﻤﭙﺌﺮﯾﯿﺎﺳﯽﻧﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺘﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻼر اوزرﯾﻨﺪه ﻗﻮروﻟﻤﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫﺳﯿﻨﮫ ده ﯾﺌﺮ وﺋﺮﯾﻠﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﺑﻮﻧﻮﻧﻼ ﯾﺎﻧﺎﺷﯽ ،ﺳﻮﻟﻄﺎﻧﯿﻦ
ﺳﺎراﯾﯿﻨﺪا ﺣﯿﮑﻤﺖ ﺻﺎﺣﺒﻠﺮﯾﻨﮫ ﺑﺆﯾﻮک اﺣﺘﯿﺮام ﮔﺆﺳﺘﺮﯾﻠﻤﮫﺳﯽ ﻋﯿﺒﺮت آﻣﯿﺰ ﺷﮑﯿﻠﺪه ﻗﻠﻤﮫ آﻟﯿﻨﻤﯿﺸﺪﯾﺮ“ .ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﻠﯿﺮدی ﮐﯽ،
ﯾﻮﻧﯿﺴﻮن اﯾﻼھﯿﻠﺮی ،ﺣﯿﮑﻤﺘﻠﯽ ﺳﺆزﻟﺮی ﺑﻮﺗﻮن آﻧﺎدوﻟﻮﯾﺎ ﺑﯿﺮ دوﻏﻤﺎﻟﯿﻖ ﮔﺘﯿﺮﯾﺮ ،ﻗﺎرداش ﻗﯿﺮﻏﯽﻧﯿﻨﯽ ،ﻗﺎن داواﺳﯿﻨﯽ ،طﺎﯾﻔﮫ
ﭼﮑﯿﺸﻤﮫﻟﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎﮐﯿﺘﻠﺸﺪﯾﺮﯾﺮ :ﺑﻮ دا ﺳﻮﻟﻄﺎﻧﻠﯿﻐﯿﻦ ﻧﻔﻮذوﻧﻮ ﺑﯿﺮه-ﺑﺌﺶ آرﺗﯿﺮﯾﺮدی” .ﻋﺜ ﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ آﺗﺎﺳﯽ ارﺗﻮ ﻏﺮول ﺑَﯿﯿﻦ وﺻﯿﯿﺘﯿﻨﮫ
ﻋﻤﻞ اﺋﺪهرک ﯾﻮردوﻧﻮن ﺧﻼﺻﮑﺎری اوﻟﻤﺎﻏﯽ ﺑﺎﺟﺎرﯾﺮدی .زﻟﯿﻤﺨﺎن ﯾﻌﻘﻮب اوﻧﻮن ﺣﺆﮐﻤﺪار ﻗﺪرﺗﯿﻨﯽ ﺑﺌﻠﮫ ﮔﺆﺳﺘﺮﯾﺮ“ :آرﺧﺎﺳﯿﻨﺪا
ﺑﯿﺰاﻧﺲ واردی ،اؤﻧﻮﻧﺪه ﻣﻮﻧﻘﻮل ،دوﺷﻤﻨﻠﺮﯾﻦ ﮐﯿﻤﻠﯿﮕﯿﻨﺪن ﯾﺎﺧﺸﯽ ﺣﺎﻟﯿﯿﺪی” .ﯾﻌﻨﯽ دوﻧﯿﺎﻧﯿﻦ ان اوزون ﻋﺆﻣﻮرﻟﻮ اﯾﻤﭙﺌﺮﯾﯿﺎﺳﯽ
اوﻻن ﺑﯿﺰاﻧﺴﯿﻦ ھﻠﮫ ده وار اوﻟﺪوﻏﻮ ﺑﯿﺮ دؤﻧﻤﺪه ،اوﺳﺘﮫ ﻟﯿﮏ ﺷﺮﻗﺪن ﻏﺮﺑﮫ ﻣﻮﻧﻘﻮل اﯾﺴﺘﯿﻼﻻری دا ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺌﺮﭼﮑﻠﯿﯿﮫ
ﭼﺌﻮرﯾﻠﯿﺮدی .ﻣﺤﺾ ﺑﺌﻠﮫ ﺑﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻄﺪه ﺑﻮ ﮔﻮﺟﻠﺮه دﯾﺮهﻧﯿﺶ ﮔﺆﺳﺘﺮه ﺑﯿﻠﯿﺐ ،ﺗﻮرﮐﻮن ان اوزون ﻋﺆﻣﻮرﻟﻮ اﯾﻤﭙﺌﺮﯾﯿﺎﺳﯿﻨﯽ ﯾﺎرادا
ﺑﯿﻠﻤﮏ ،دوﻏﺮودان دا ،ﺗﻮرﮐﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮ ﭼﺎﺑﺎ طﻠﺐ اﺋﺪﯾﺮدی .ﺑﻮﻧﺎ ﮔﺆره ده ،ھﺪﻓﮫ دوﻏﺮو اﯾﻨﺎﻣﻼ ﮔﺌﺪﯾﺮدﯾﻠﺮ.اﯾﺮﯾﺠﮫده ان اوﻏﻮرﻟﻮ ظﻔﺮ
ﭼﺎﻻن ﻋﺜﻤﺎﻧﻠﯿﻼر ﻻ-ﻣﺎﻧﺸﺪان ﺑﻮرﺳﺎﯾﺎ ﻗﺪر ﺑﻮﺗﻮن اراﺿﯿﻠﺮده ﻏﻠﺒﮫ ﻗﺎزاﻧﺪﯾﻼر .اوﻧﻼر ﯾﺌﻨﯽ ﺗﻮرﭘﺎﻗﻼرا ﺳﺎدهﺟﮫ ﺻﺎﺣﺐ
اوﻟﻤﻮردوﻻر ،ھﻢ ده ھﻤﯿﻦ ﯾﺌﺮﻟﺮه ﺗﻮرﮐﻮن ﺑﺆﯾﻮک ﻣﺪﻧﯿﺘﯿﻨﯽ آﭘﺎرﯾﺮدﯾﻼر .ﭘﻮﺋﻤﺎدا ﮔﺆﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺮ ﮐﯽ ،ﻋﺜ ﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮام ﮔﻮﻧﻮ
ﻗﯿﻠﯿﻨﺠﻼری ﻗﯿﻨﺪا ﺳﺎﺧﻼﺗﺪﯾﺮﯾﺮدی .ﺑﻮ اﯾﻠﮏ ﺑﺎﺧﯿﺸﺪان ،ﺑﻠﮑﮫ ده ،ﺳﯿﺮادان ﺑﯿﺮ دﺋﺘﺎل ﮐﯿﻤﯽ ﮔﺆروﻧﮫ ﺑﯿﻠﺮ.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺪور ﮐﯽ ،ﺳﻮن اﯾﮑﯽ ﻋﺼﺮده اوﻧﻼرﯾﻦ ﺗﻮرک ﺳﻮﯾﻠﻮ ﺧﺎﻟﻘﻼرا ﻗﺎرﺷﯽ ﻗﯿﺮﻏﯿﻨﻼری اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﯾﺮام ﮔﻮﻧﻠﺮﯾﻨﺪه ﺣﯿﺎﺗﺎ ﮐﺌﭽﯿﺮﯾﻠﯿﺮ.
ﺗﻮرک ﮐﺆﮐﻨﻠﯽ ﺣﺆﮐﻤﺪاری اﯾﺴﮫ ﺑﺎﯾﺮام ﺷﻨﻠﯿﮕﯿﻨﺪه ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮهدن اوﺧﻮﯾﺎن اوزاﻧﻼر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯿﺮ ﻋﺎﻟﻤﮫ آﭘﺎرﯾﺮﻻر .او ،ﻗﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﯿﻦ
دؤرد ﯾﻮز آﺗﻠﯽ اﯾﻠﮫ ﯾﺎراﺗﺪﯾﻐﯽ ﻗﻮﺷﻮﻧﻮن ﺳﺎﯾﯽﻧﯿﻦ اﯾﻨﺪی ﻗﯿﺮخ ﻣﯿﻨﯽ ﮐﺌﭽﻤﮫﺳﯽ اﯾﻠﮫ ﻏﺮور دوﯾﻮردو .ﺣﺆﮐﻤﺪار اوزاﻧﻼردان
اوﺧﻮدوﻗﻼری ﺳﺆزﻟﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﯿﻨﯽ ﺳﻮروﺷﻮر“ .دروﯾﺶ ﯾﻮﻧﯿﺴﻮن! ﺟﺎواﺑﯿﻨﯽ آﻻﻧﺪا اﻣﺮ اﺋﻠﮫدی ﮐﯽ ،ﺳﯿﺰه اوچ ﮔﻮن واﺧﺖ
وﺋﺮﯾﺮم ،ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه ھﺎردادﯾﺮﺳﺎ اوﻧﻮ ﺗﺎﭘﻤﺎﻟﯿﺴﯿﻨﯿﺰ” ...اﮔﺮ او ﮔﻠﮫ ﺑﯿﻠﻤﺴﮫ ،اؤزوم اوﻧﻮن زﯾﺎرﺗﯿﻨﮫ ﮔﺌﺪهرم دﺋﯿﯿﺮ.
ھﺮ طﺮﻓﺪه اوﻧﻮ آﺧﺘﺎرﻣﺎﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼﯾﯿﺮﻻر“ .ھﺮ ﮐﯿﻤﺪن ﺳﻮروﺷﻮرﺳﺎن ،دﺋﯿﯿﺮ“ :ﯾﻮﻧﯿﺲ ﻣﻨﺪهدی!”“ ،ھﺎﻣﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﺎم دﺋﯿﯿﺮ ،ﮔﺰﻧﻠﺮ
ﭼﺎش-ﺑﺎش ﻗﺎﻟﯿﺮ” .آﺧﯿﺮ اوﻧﻮ ﺗﺎﭘﺪﯾﻐﯿﻦ درﮔﺎھﯿﻨﺪا آﺧﺘﺎرﻣﺎﻏﺎ ﮔﺌﺪﯾﺮﻟﺮ و اؤﯾﺮهﻧﯿﺮﻟﺮ ﮐﯽ ،او ،ﺑﻮ ﯾﺌﺮﻟﺮدن ﯾﺌﺪدی اﯾﻠﺪﯾﺮ ﮔﺌﺪﯾﺐ.
ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه اؤزو آﺧﺘﺎرﯾﻠﺪﯾﻐﯿﻨﯽ ﺣﯿﺴﺲ اﺋﺪﯾﺐ ﺑﯿﺮ آﺧﺸﺎم ﮔﻠﯿﺐ ﺳﺎراﯾﺎ ﭼﺎﺗﯿﺮ .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮﻧﺎ ﺳﺌﻮﯾﻨﻤﮑﻠﮫ ﯾﺎﻧﺎﺷﯽ ،ھﻢ ده اوﻧﻮ
ﺳﺎراﯾﺪا ﻗﺎﻟﻤﺎﻏﺎ و ﺑﯿﺮﻟﯿﮑﺪه دؤوﻟﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺘﻠﮫ اﯾﺪاره اﺋﺘﻤﮫﯾﮫ ﭼﺎﻏﯿﺮﯾﺮ“ .ﺗﺰهﺟﮫ دوﻏﻮﻻن ﺑﯿﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﯿﻦ ،ﻗﻮووﺗﯽ ﻣﻦ اوﻟﻮم ،اورﮔﯽ
ﺳﻦ اول! آرﺧﺎﺳﯽ ﻣﻦ اوﻟﻮم ،ﮔﺮﮔﯽ ﺳﻦ اول!” -ﻓﯿﮑﯿﺮﻟﺮی اﯾﻠﮫ اؤز ﻣﯿﻠﻠﺘﯽﻧﯿﻦ ﻓﺨﺮی اوﻻن ﺻﻨﻌﺘﮑﺎرا ﺑﺆﯾﻮک اﺣﺘﯿﺮام ﮔﺆﺳﺘﺮﯾﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ اوﻧﺎ ﺟﺎواب وﺋﺮﯾﺮ ﮐﯽ“ ،ﻣﻦ دروﯾﺶ ﯾﻮﻧﯿﺴﺎم ،دروﯾﺸﯿﻦ ﯾﺌﺮی ،اوﺑﺎ اﯾﭽﯿﻨﺪهدی ،اﺋﻞ اﯾﭽﯿﻨﺪهدی” .ﻣﻌﻠﻮم اوﻟﻮر ﮐﯽ،
اوﻧﻼرﯾﻦ اﯾﮑﯿﺴﯽﻧﯿﻦ ده اﺳﺎس ﻣﺮاﻣﯽ ﺧﺎﻟﻘﯿﻨﺎ اﺻﻞ وطﻨﺪاش ﻣﺆوﻗﺌﯿﯽ اﯾﻠﮫ ﺧﯿﺪﻣﺖ اﺋﺘﻤﮑﺪﯾﺮ .ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ اوﻧﺎ ﺧﻮش ﻧﯿﺘﻠﮫ ﺗﮑﻠﯿﻒ
اﺋﺘﺪﯾﮕﯿﻨﯽ اﯾﻨﺎﻧﺪﯾﺮﯾﺮ .ﺑﯿﺮﻟﯿﮑﺪه دؤوﻟﺘﻠﺮﯾﻨﮫ داھﺎ ﺑﺆﯾﻮک ﺧﺌﯿﯿﺮ وﺋﺮﻣﯿﺶ اوﻻﺟﺎﻗﻼرﯾﻨﯽ ﺑﯿﻠﺪﯾﺮﯾﺮ .ﺣﺆﮐﻤﺪار ﻣﻮدرﯾﮑﻠﯿﮕﯽ ﺧﺎﻟﻘﯿﻦ
طﺎﻟﻌﯿﯿﻨﯽ ھﺮ ﺷﺌﯿﺪن اوﺳﺘﻮن ﺑﯿﻠﻤﮫ ﺳﯿﻨﺪه اؤزوﻧﻮ ﮔﺆﺳﺘﺮﯾﺮ .ﺑﻮ اﺋﭙﯿﺰودا دﻗﺖ اﺋﺘﺪﯾﮑﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽﻧﯿﻦ ﯾﺎراﺗﺪﯾﻐﯽ ﺣﺆﮐﻤﺪار
اوﺑﺮازﻻری ﻧﯿﻦ دا ﻣﺒﺎﻟﯿﻐﮫ اوﻟﻤﺎدﯾﻐﯿﻨﺎ اﯾﻨﺎم ﯾﺎراﻧﯿﺮ .ﺑﻠﻠﯽ اوﻟﻮر ﮐﯽ ،ﺑﯿﺮ واﺧﺘﻼر ﺗﻮرک ﺣﺆﮐﻤﺪارﻻری اﯾﻠﮫ ﺷﺎﻋﺮﻟﺮی ﻋﯿﻨﯽ آﻣﺎﻻ
ﺧﯿﺪﻣﺖ اﺋﺪﯾﺒﻠﺮ .ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه اوﻧﻮن ﺑﻮ ﺟﻮر ﺑﺆﯾﻮک آﻣﺎﻟﻼرﻻ ﯾﺎﺷﺎﻣﺎﺳﯿﻨﺎ ﺳﺌﻮﯾﻨﯿﺮ و ﺑﯿﻠﺪﯾﺮﯾﺮ ﮐﯽ ،ھﺮ ﯾﺌﺮده ﺳﻨﮫ دﺳﺘﮏ اوﻻﺟﺎم.
“ﺳﺴﯿﻨﮫ ﺳﺲ وﺋﺮﯾﺐ اﺋﻠﻠﺮ اﯾﭽﯿﻨﺪه ،ﺳﺲ اوﻟﻼم ،اون اوﻟﻼم .ھﺎي-ھﺎراي اوﻟﻼم”.اﺻﻞ ﺣﺎقّ ﺷﺎﻋﺮی ﺧﺎﻟﻘﯿﻨﯽ ﻗﻮروﯾﺎن
ﺳﺮﮐﺮدهﻟﺮﻟﮫ ﺧﺎﻟﻘﯿﻦ آراﺳﯿﻨﺪا ﮐﺆرﭘﻮ اوﻟﻤﺎﻏﯽ ﺑﺎﺟﺎراﻧﻼردﯾﺮ .ﺳﺎراﯾﺪا ﯾﺎﺷﺎﯾﺎراق ﺗﺨﯿﯿﻮﻟﻮﻧﺪه ﮐﯽ ﺧﺎﻟﻘﺎ ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﻨﺎدا ﺧﯿﺪﻣﺖ
اﺋﺘﻤﮑﺪﻧﺴﮫ ،ﺧﺎﻟﻘﯿﻦ اﯾﭽﯿﻨﺪه ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺐ ،ﻣﯿﻠﻠﺘﯿﻦ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯿﻦ ﺑﻮﺗﺆوﻟﻮﯾﻮﻧﻮن ﺳﯿﻤﻮوﻟﻮ اوﻻن ﺳﺎراﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﯿﺪﻣﺖ اﺋﺘﻤﮏ دؤوﻟﺘﭽﯿﻠﯿﮏ
ﻧﺎﻣﯿﻨﮫ داھﺎ اﻟﻮﺋﺮﯾﺸﻠﯿﺪﯾﺮ .ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ اوﻧﺎ ﺷﯿﺨﯿﻢ ،دروﯾﺸﯿﻢ ،دوﺳﺘﻮم ،اوزاﻧﯿﻢ دﺋﯿﮫ ﻣﺮاﺟﻌﺖ اﺋﺪﯾﺮ .اوﻧﺪان ﺧﺌﯿﯿﺮ-دﻋﺎ اﯾﺴﺘﮫﯾﯿﺮ
ﮐﯽ ،ﺣﺎقّ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا ﻗﯿﻠﯿﻨﺞ ﭼﺎﻻﻧﺪا آﯾﺎﻏﯽ آﻟﺘﯿﻨﺪا ﯾﺌﺮ ﺗﯿﺘﺮهﻣﮫﺳﯿﻦ .ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه ﺑﯿﻠﺪﯾﺮﯾﺮ ﮐﯽ“ ،ﮔﺆزوم ﮔﺆردو ،ﮐﺆﻧﻠﻮم دوﯾﺪو ،ﻗﻠﺒﯿﻢ
ﺳﺌﻮدی ﺣﺆﮐﻤﻮﻧﻮ ،ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻠﺪﯾﻢ ﺑﻮ دؤوﻟﺘﮫ آﺗﺎ ،ﺷﺎﻧﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ” .ﺑﻮ ﻣﯿﺼﺮاﻋﻼر ﺑﯿﺮ اﯾﻼھﯽ ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ اؤز ﺣﺆﮐﻤﺪارﯾﻨﺎ ﻣﯿﻠﻠﺘﯽﻧﯿﻦ
طﺎﻟﻌﯿﯿﻨﯽ اﻣﺎﻧﺖ اﺋﺘﻤﮫﺳﯽ ﻧﯿﻦ ﺗﺼ ﺪﯾﻘﯿﺪﯾﺮ.ﺣﺘﯽ ،ان اﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺘﯿﻨﯽ ده وﺋﺮﯾﺮ“ .ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺌﺤﻮرﯾﻨﺪن ﯾﯿﺨﺴﺎ ﺑﯿﺮ ﺗﺎﻣﺎه ﯾﯿﺨﺎر ،ﻗﻮﯾﻤﺎ
ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﯿﻨﯿﺰی ﻗﺎﺗﺎ ،ﺷﺎﻧﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ” .ﺑﻮﻧﻮﻧﻼ دا ﺣﺆﮐﻤﺪار و ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ دؤوﻟﺖ و دؤوﻟﺘﭽﯿﻠﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﻨﮫ ﺑﯿﺮ-ﺑﯿﺮﯾﻠﺮﯾﻨﮫ آرﺧﺎ
اوﻟﺪوﻗﻼرﯾﻨﯽ ﮔﺆرﻣﻮش اوﻟﻮروق .اﺻﻠﯿﻨﺪه ﭘﻮﺋﻤﺎدا ﻗﺎﺑﺎردﯾﻼن اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻮرﮐﻮن دؤوﻟﺖ ﮔﻠﻨﯿﯽﻧﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺘﻠﯽ اﯾﺪارهﭼﯿﻠﯿﯿﮫ
اﺳﺎﺳﻼﻧﺪﯾﻐﯿﻨﯽ ﻧﻮﻣﺎﯾﯿﺶ اﺋﺘﺪﯾﺮﻣﮑﺪﯾﺮ.
اﺛﺮﯾﻦ “ﻣﻮﻟﻼ ﻗﺎﺳﯿﻢ ﺳﯿﻨﺎﻏﯽ ”آدﻻﻧﺎن ﺣﯿﺼﮫﺳﯽ زاوﯾﺎزﮐﺎدﯾﺮ .ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه ﻧﯿﻦ ﺷﺎن -ﺷﺆھﺮﺗﯽ آرﺗﺪﯾﻘﺠﺎ طﺒﯿﻌﯽ ﮐﯽ ،ﭘﺎﺧﯿﻠﻠﯿﻐﯿﻨﯽ
ﭼﮑﻨﻠﺮ ده ﭼﻮﺧﺎﻟﯿﺮ .ﺑﻮ دا اوﻧﻮن ﮔﺆﺳﺘﺮﯾﺠﯿﺴﯿﺪﯾﺮ ﮐﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮﯾﻮ ھﺌﭻ ﺑﯿﺮ ﮐﺲ ،ھﺌﭻ ﺑﯿﺮ ﻓﺮد ھﺎﻣﯽ طﺮﻓﯿﻨﺪن ﺑﯿﺮﻣ ﻌﻨﺎﻟﯽ
ﻗﺎرﺷﯿﻼﻧﻤﺎﯾﯿﺐ .ھﺮ ﺑﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯿﻨﯽ اؤز اورﮔﯿﻨﮫ ،اؤز اؤﻟﭽﻮ ﻣﻌ ﯿﺎرﻻرﯾﻨﺎ ﮔﺆره دﯾَﺮﻟﻨﺪﯾﺮﯾﺮ .ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮﻟﺮﯾﻨﯽ ﯾﺎﻧﺪﯾﺮﻣﺎق
اﯾﺴﺘﮫﯾﻦ ﻣﻮﻟﻼ ﺑﻮﻧﺎ ﻧﺎﯾﻞ اوﻻ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ .او ،ﺷﻌﺮ ﯾﺎزﯾﻠﻤﯿﺶ ورﻗﻠﺮی ﺟﯿﺮﯾﺐ ﺳﻮﯾﺎ آﺗﯿﺮ ،آﻧﺠﺎق ورﻗﻠﺮ دﯾﻞ آﭼﯿﺐ ﻧﻐﻤﮫ اوﺧﻮﯾﻮر .ﺑﻮ
ﭘﺎرﭼﺎدان ﭼﯿﺨﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ اودور ﮐﯽ“ ،ﺑﺎﺗﺪی ﻣﻮﻟﻼ ﻗﺎﺳﯿﻤﻼر ،ﺑﺸﺮﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﯿﻨﺪا ﺑﯿﺮ ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه ﻗﺎﻟﺪی”.
ﭘﻮﺋﻤﺎﻧﯿﻦ “ﻣﻦ ﺑﻮردان ﮔﺌﺘﻤﮫﯾﮫ ﮔﻠﺪﯾﻢ ”ﺑﺆﻟﻮﻣﻮﻧﻮ ﻓﯿﻨﺎل آدﻻﻧﺪﯾﺮﻣﺎق اوﻻر .ﺑﻮ ﺣﯿﺼﮫده ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه ﻧﯿﻦ ﺟﺎن اوﺳﺘﮫ
اوﻻرﮐﻦ ﯾﻮردوﻧﻮن ھﺮ ﯾﺌﺮﯾﻨﺪن زﯾﺎرﺗﮫ ﮔﻠﻨﻠﺮﯾﻦ ﻋﯿﺒﺮت آ ﻣﯿﺰ داوراﻧﯿﺸﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﻮﻧﻮر .اؤﻟﻮﻣﻮﻧﺪن ﺳﻮﻧﺮا ھﺮ ﮐﺲ اﯾﺴﺘﮫ ﯾﯿﺮ
ﮐﯽ ،ﺷﺎﻋﺮی اوﻧﻼرﯾﻦ ﺗﻮرﭘﺎﻏﯿﻨﺪا دﻓﻦ اﺋﻠﮫ ﺳﯿﻨﻠﺮ .ﺑﯿﺮ ﻣﻮدرﯾﮏ ﻗﻮﺟﺎ دﺋﯿﯿﺮ ﮐﯽ“ ،او ﺗﮑﺠﮫ ﺑﯿﺰﯾﻢ دﺋﯿﯿﻞ ،ﺗﻮرک اوﻏﻠﻮ ﺗﻮرک
آدﻻﻧﺎن اوﻟﻮ ﺑﯿﺮ ﻣﯿﻠﻠﺘﯿﻨﺪی” .ﺑﻮ اوﻟﻮ ﻣﯿﻠﻠﺘﮫ ﻋﺎﯾﺪ اوﻻن ھﺮ ﺑﯿﺮ داھﯽ ﺻﻨﻌﺘﮑﺎر ﺑﺸﺮی ﯾﺎﺷﺎرﻟﯿﻠﯿﻐﯿﻨﺎ ﺳﺆز و ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺮﻟﯿﮕﯽﻧﯿﻦ
وﺣﺪﺗﯽ ﺳﺎﯾﮫ ﺳﯿﻨﺪه ﻧﺎﯾﻞ اوﻟﻤﻮﺷﺪور .آﺧﯿﺮ ﻗﺮار وﺋﺮﯾﺮﻟﺮ ﮐﯽ ،ﺷﺎﻋﺮی اﺳﮑﯽ ﺷﮭﺮ ﯾﺎﻧﯿﻨﺪا ﺳﺎری ﮐﺆﯾﺪه دﻓﻦ اﺋﺘﺴﯿﻨﻠﺮ .اﯾﻨﺪﯾﮑﯽ
دؤورده دوﺷﻮﻧﻮرﻟﺮ ﮐﯽ ،اوﻧﻮن ارﺿﻮروﻣﺪا ،ﻗﯿﺮﺷﮭﯿﺮده ،ﻗﺎراﻣﺎﻧﺪا ،ﻗﻮﻧﯿﺎدا ،آﻏﺴﺎراﯾﺪا ،ﺳﯿﻮاﺳﺪا ﻗﺒﺮی وار .ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﺳﻮن
ﻗﻨﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮ اوﻟﻮر ﮐﯽ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻮ ﮔﺆرﻣﮏ اوﭼﻮن ھﺎراﻧﯿﺴﺎ ﮔﺰﻣﮫﯾﮫ اﺣﺘﯿﺎج ﯾﻮﺧﺪور ،اوﻧﻮ ﮔﺆرﻣﮏ اﯾﺴﺘﮫﯾﻦ ھﺮ ﮐﺲ ھﺮ ﯾﺌﺮده ﮔﺆره
ﺑﯿﻠﺮ .ان اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺴﮫ اؤز ﻗﻠﺒﯿﻨﮫ ﺣﻘﯿﻘﯽ زﯾﺎرت اﺋﺘﻤﮑﻠﮫ ﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮه درﮔﺎھﯿﻨﺎ ﭼﺎﺗﻤﺎق اوﻻر.
ﺑﻮ ﭘﻮﺋﻤﺎ ﺳﺎدهﺟﮫ ﺑﯿﺮ ﺗﻮرک ﯾﺎزاریﻧﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫﺳﯽﻧﯿﻦ ﺧﺮوﻧﻮﻟﻮﮔﯿﯿﺎﺳﯽ دﺋﯿﯿﻞ .اﺛﺮ اؤز دﯾﻞ-اوﺳﻠﻮب ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﻠﺮﯾﻨﮫ ﮔﺆره
ده ،ﺗﺎﻣﺎﻣﯿﻠﮫ ﺗﻮرک ﻋﻨﻌﻨﮫ ﺳﯿﻨﺪه ﮐﻮدﻻﺷﺪﯾﺮﯾﻠﯿﺐ .ﺗﻮرﮐﻮن داﺳﺘﺎن ﺗﻔﮑﮑﻮروﻧﻮن ﻗﺪﯾﻢ زاﻣﺎﻧﻼردان اوزو ﺑﺮی اﺋﭙﯿﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﻟﺮه
ﺣﻤﺎﯾﮫدارﻟﯿﻖ اﺋﺘﻤﮫﺳﯽ اﺳﺎﺳﻼﻧﺪﯾﺮﯾﻠﯿﺐ .ﭘﻮﺋﻤﺎداﯾﻮﻧﯿﺲ اﯾﻤﺮهﻧﯿﻦ اؤز ﻣﯿﺼﺮاﻋﻼرﯾﻨﺪان  ١٨دﻓﻌﮫ اﯾﺴﺘﯿﻔﺎده اﺋﺪﯾﻠﻤﮑﻠﮫ ﯾﺎﻧﺎﺷﯽ،
اﯾﺮﯾﻠﯽ-ﺧﯿﺮداﻟﯽ  ١٨ﻧﺜﺮ ﭘﺎرﭼﺎﺳﯽ د ا ﯾﺌﺮ آﻟﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ھﺌﭻ ﺑﯿﺮ ﺗﺤﮑﯿﯿﮫ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺠﺒﻮرا ﻧﻈﻤﮫ ﮔﺘﯿﺮﯾﻠﻤﮫﯾﯿﺐ .اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﺮﻧﻨﻮم اوﺑﯿﺌﮑﺘﻠﺮی
ﺷﻌﺮﻟﺮﻟﮫ اﯾﻔﺎده اوﻟﻮﻧﻮب .ﻣﺘﻨﺪه ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ دﯾﻠﯽﻧﯿﻦ ﺗﺎرازﻟﯿﻐﯽ زرﮔﺮ دﻗﯿﻘﻠﯿﮕﯽ اﯾﻠﮫ ﮔﺆزﻟﮫﻧﯿﻠﯿﺐ .ﺑﻮﺗﺆوﻟﻮﮐﺪه اﺛﺮﯾﻦ
ﮐﻮﻣﭙﻮزﯾﺴﯿﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮرک ﻣﯿﻠﻠﯽ دوﺷﻮﻧﺠﮫﺳﯽ اوزرﯾﻨﺪه ﻗﻮروﻟﻮب.
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KLASSİK MƏHƏBBƏT

١٣٩٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ اﯾﮑﯿﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ

NƏ XƏBƏR?
Sayman Aruz

Əli Məhəmməd Bəyanı
Qaf dağından gələn aşiq” somuruq’ dan nə xəbər?
Dağ kimi göylərə qalxmış yumuruqdan nə xəbər?

Mən sənə baxıram, sən ögeylərə,
Əl-ələ keçirik xiyabanları.
Deyirəm görəsən yerlər dəyişsə,
Kimlərə baxacaq onların yarı?

Təbrizin qəmli xəbərlərlə uçuqlur dudağı!
O xəbərdən, o dodaqdan, o uçuqdan nə xəbər?

Burası şəhərdir adı batmasın,
Hər yeri çərçivə, hər yeri divar.
Nə bilim bəlkə də məhəbbət harda,
Ortadan bölünsə, şəhər yaranar.
Nə bilim bəlkə də mənimlə gedən,
Ögeylər yarıdı mənim deyildi.
Aypara,
Aybəniz,
Aygün,
Aytəkin
Bağışla sevgilim adın nə idi?

Dünya bir əyri buruq yoldu bütün tablovsuz,
Düzünü söylə görüm, əyri buruqdan nə xəbər?
Ruzgarın əlı çalxır yenə də beynimizi,
Kərə alsın deyə ol, yağlı tuluqdan nə xəbər?
Bu qədər dağladılar qəlbimizi hicr oduna,
Yaramızdan bitişən qanlı suluqdan nə xəbər?
İçimizdə bir uşaq var, adı azadlıqdır
Çoxlu şıltaqlı-şuluqdur, o şuluqdan nə xəbər?

“Yeddi yarpaq bir çına” şeir toplusundan

Əl-ələ keçirik ama şəklimiz,
Ögeylər gözündə qurudulubdur.
Postmodern sevirik bir birimizi,
Klassik məhəbbət unudulubdur...

ﻧﮫ ﺧﺒﺮ؟
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ

ﮐﻼﺳﺴﯿﮏ ﻣﺤﺒﺖ اوﻧﻮدوﻟﻮﺑﺪور
ﺳﺎﯾﻤﺎن ﻋﺮوض
 ﺳﻦ اؤﮔﺌﯿﻠﺮه،ﻣﻦ ﺳﻨﮫ ﺑﺎﺧﯿﺮام
اﻟﮫ ﮐﺌﭽﯿﺮﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻼري-ال
،دﺋﯿﯿﺮم ﮔﺆره ﺳﻦ ﯾﺌﺮﻟﺮ دﯾﯿﺸﺴﮫ
ﮐﯿﻤﻠﺮه ﺑﺎﺧﺎﺟﺎق اوﻧﻼرﯾﻦ ﯾﺎري؟
،ﺑﻮراﺳﻲ ﺷﮭﺮدﯾﺮ آدي ﺑﺎﺗﻤﺎﺳﯿﻦ
 ھﺮ ﯾﺌﺮي دﯾﻮار،ھﺮ ﯾﺌﺮي ﭼﺮﭼﯿﻮه
ﻧﮫ ﺑﯿﻠﯿﻢ ﺑﻠﮑﮫ ده ﻣﺤﺒﺖ ھﺎردا
 ﺷﮭﺮ ﯾﺎراﻧﺎر،اورﺗﺎدان ﺑﺆﻟﻮﻧﺴﮫ
ﻧﮫ ﺑﯿﻠﯿﻢ ﺑﻠﮑﮫ ده ﻣﻨﯿﻤﻠﮫ ﮔﺌﺪن
اؤﮔﺌﯿﻠﺮ ﯾﺎرﯾﺪي ﻣﻨﯿﻢ دﺋﯿﯿﻠﺪي
،آﯾﭙﺎرا
،آﯾﺒﻨﯿﺰ
،آﯾﮕﻮن
آﯾﺘ َﮑﯿﻦ
ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ ﺳﺌﻮﮔﯿﻠﯿﻢ آدﯾﻦ ﻧﮫ اﯾﺪي؟

 "ﺳﻮﻣﻮروق"دان ﻧﮫ ﺧﺒﺮ؟،"ﻗﺎف"داﻏﯿﻨﺪان ﮔﻠﻦ ﻋﺎﺷﯿﻖ
داغ ﮐﯿﻤﯽ ﮔﺆیﻟﺮه ﻗﺎﻟﺨﻤﯿﺶ ﯾﻮﻣﻮروﻗﺪان ﻧﮫ ﺧﺒﺮ؟
!ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻦ ﻏﻤﻠﯽ ﺧﺒﺮﻟﺮ ﻟﮫ اوﭼﻮﻗﻠﻮر دوداﻏﯽ
 او اوﭼﻮﻗﺪان ﻧﮫ ﺧﺒﺮ؟، او دوداﻗﺪان،او ﺧﺒﺮدن
،دوﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮ ا َﯾﺮی ﺑﻮروق ﯾﻮﻟﺪو ﺑﻮﺗﻮن ﺗﺎﺑﻠﻮﺳﻮز
 ا َﯾﺮی ﺑﻮروﻗﺪان ﻧﮫ ﺧﺒﺮ؟،دوزوﻧﻮ ﺳﺆﯾﻠﮫ ﮔﺆروم
،روزﮔﺎرﯾﻦ اﻟﯽ ﭼﺎﻟﺨﯿﺮ ﯾﺌﻨﮫ ده ﺑﺌﯿﻨﯿﻤﯿﺰی
 ﯾﺎﻏﻠﯽ ﺗﻮﻟﻮﻗﺪان ﻧﮫ ﺧﺒﺮ؟،ﮐﺮه آﻟﺴﯿﻦ دﺋﯿﮫ اول
،ﺑﻮ ﻗﺪر داﻏﻼدﯾﻼر ﻗﻠﺒﯿﻤﯿﺰی ھﺠﺮ اودوﻧﺎ
ﯾﺎراﻣﯿﺰدان ﺑﯿﺘﯿﺸﻦ ﻗﺎﻧﻠﯽ ﺳﻮﻟﻮﻗﺪان ﻧﮫ ﺧﺒﺮ؟
، آدی آزادﻟﯿﻖ دﯾﺮ،اﯾﭽﯿﻤﯿﺰده ﺑﯿﺮ اوﺷﺎق وار
 او ﺷﻮﻟﻮﻗﺪان ﻧﮫ ﺧﺒﺮ؟،ﭼﻮﺧﻠﻮ ﺷﯿﻠﺘﺎﻗﻠﯽ_ﺷﻮﻟﻮﻗﺪور

"ﯾﺌﺪدی ﯾﺎرﭘﺎق ﺑﯿﺮ ﭼﯿﻨﺎر " ﺷﻌﺮ ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮﻧﺪان

اﻟﮫ ﮐﺌﭽﯿﺮﯾﮏ آﻣﺎ ﺷﮑﻠﯿﻤﯿﺰ-ال
اؤﮔﺌﯿﻠﺮ ﮔﺆزوﻧﺪه ﻗﻮرودوﻟﻮﺑﺪور
ﭘﺴﺖ ﻣُ ِﺪرن ﺳﺌﻮﯾﺮﯾﮏ ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺮﯾﻤﯿﺰي
...ﮐﻼﺳﺴﯿﮏ ﻣﺤﺒﺖ اوﻧﻮدوﻟﻮﺑﺪور
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MÜDAM GALAR AĞ YERİ

Hüseyin Atabek (Qayıtmaz)

Məleybərli Əli

Elə qərq olmuşam qayğılardakı,
Özümdə itmişəm xəbərin olsun.
Hələ başlanmamış ömrün yoxuşu,
Düzünd itmişə xəbərin oısun.

Boyu bəstə, ləbi qünçə, səlatın
Süsən yeri, sünbül yeri, bağ yeri
Bir işvə eylədin, aldın canmı
Heç qoymadın cəsdimdə sağ yeri

Daha çiçək kimi qozumur sözüm,
Könlümü könlünə toxumur sözüm,
Özümü özümə oxumur sözüm,
Özüm də itmişəm xəbərin olsun.

Xalların gözəldir yaqut yəməndən
Bir neçə xəyallar keçibdi məndən
Tərlan qüş tək qaynaq vurram məməndən
Qanı qaçar müdam qalar ağ yeri

Odur intizardı gecə gündüzüm,
Neyləyim əl çatmaz olub ulduzum,
Oqədər yollara tikilib gözüm,
Gözümdə itmişəm xəbərin olsun.

Aşiq olan bilər aşiq halını
Qismət ola qucam incə belini
Azca yandır (kəleybərli əli) ni
Belə çəkmə ürəyimdə dağ yeri

Xatirəylə dolu itmiş varağam,
"Qayltmaz" soraqlı titrək dodağam,
Həsrətdən çatılmış sönməz ocağam,
Közümdə itmişəm xəbərin olsun.

ﻣﺪام ﻗﺎﻻر آغ ﯾﺌﺮی
ﮐﻠﯿﺒﺮﻟﯽ ﻋﻠﯽ

ﺧﺒﺮﯾﻦ اوﻟﺴﻮن
(ﺣﺴﯿﻦ اﺗﺎﺑﮏ )ﻗﺎﯾﺘﻤﺎز
،اﺋﻠﮫ ﻏﺮق اوﻟﻤﻮﺷﺎم ﻗﺎﯾﻐﯿﻼردا ﮐﯽ
.اؤزوﻣﺪه اﯾﺘﻤﯿﺸﻢ ﺧﺒﺮﯾﻦ اوﻟﺴﻮن
،ﺣﻠﮫ ﺑﺎﺷﻼﻧﻤﺎﻣﯿﺶ ﻋﺆﻣﺮون ﯾﻮﺧﻮﺷﻮ
.دوزوﻣﺪه اﯾﺘﻤﯿﺸﻢ ﺧﺒﺮﯾﻦ اوﻟﺴﻮن
،داھﺎ ﭼﯿﭽﮏ ﮐﯿﻤ ﯽ ﻗﻮﺧﻮﻣﻮر ﺳﺆزوم
،ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻮ ﮐﺆﻧﻠﻮﻧﮫ ﺗﻮﺧﻮﻣﻮر ﺳﺆزوم
،اؤزوﻣﻮ اؤزوﻣﮫ اوﺧﻮﻣﻮر ﺳﺆزوم
.اؤزوم ده اﯾﺘﻤﯿﺸﻢ ﺧﺒﺮﯾﻦ اوﻟﺴﻮن

، ﺳﻼطﯿﻦ،  ﻟﺒﯽ ﻏﻨﭽﮫ، ﺑﻮﯾﻮ ﺑﺴﺘﮫ
، ﺑﺎغ ﯾﺌﺮی،  ﺳﻮﻧﺒﻮل ﯾﺌﺮی، ﺳﻮﺳﻦ ﯾﺌﺮی
،  آﻟﺪﯾﻦ ﺟﺎﻧﻤﯽ، ﺑﯿﺮ ﻋﺸﻮه اﺋﯿﻠﮫ دﯾﻦ
، ھﺌﭻ ﻗﻮﯾﻤﺎدﯾﻦ ﺟﺴﺪﯾﻢ ده ﺳﺎغ ﯾﺌﺮی
، ﺧﺎﻟﻼرﯾﻦ ﮔﺆزل دﯾﺮ ﯾﺎﻗﻮت ﯾﻤﻨﺪن
، ﺑﯿﺮ ﻧﺌﭽﮫ ﺧﯿﺎﻟﻼر ﮐﺌﭽﯿﺒﺪی ﻣﻨﺪن
، طﺮﻻن ﻗﻮش ﺗﮏ ﻗﺎﯾﻨﺎق ووررام ﻣﻤﻨﺪن
، ﻗﺎﻧﯽ ﻗﺎﭼﺎر ﻣﺪام ﻗﺎﻻر آغ ﯾﺌﺮی
، ﻋﺎﺷﯿﻖ اوﻻن ﺑﯿﻠﺮ ﻋﺎﺷﯿﻖ ﺣﺎﻟﯿﻨﯽ
، ﻗﯿﺴﻤﺖ اوﻻ ﻗﻮﺟﺎم اﯾﻨﺠﮫ ﺑﺌﻠﯿﻨﯽ
، آزﺟﺎ ﯾﺎﻧﺪﯾﺮ )ﮐﻠﯿﺒﺮﻟﯽ ﻋﻠﯽ( ﻧﯽ
، ﺑﺌﻠﮫ ﭼﮑﻤﮫ اورﯾﯿﻤﺪه داغ ﯾﺌﺮی

،اودور اﯾﻨﺘﻈﺎردی ﮔﺌﺠﮫ ﮔﻮﻧﺪوزوم
،ﻧﺌﯿﻠﮫ ﯾﯿﻢ ال ﭼﺎﺗﻤﺎز اوﻟﻮب اوﻟﺪوزوم
،او ﻗﺪر ﯾﻮﻟﻼرا ﺗﯿﮑﯿﻠﯿﺐ ﮔﺆزوم
.ﮔﺆزوﻣﺪه اﯾﺘﻤﯿﺸﻢ ﺧﺒﺮﯾﻦ اوﻟﺴﻮن
،ﺧﺎطﯿﺮه اﯾﻠﮫ دوﻟﻮ اﯾﺘﻤﯿﺶ واراﻏﺎم
،"ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎز" ﺳﻮراﻏﻠﯽ ﺗﯿﺘﺮک دوداﻏﺎم
،ﺣﺴﺮﺗﺪن ﭼﺎﺗﯿﻠﻤﯿ ﺶ ﺳﺆﻧﻤﺰ اوﺟﺎﻏﺎم
.ﮐﺆزوﻣﺪه اﯾﺘﻤﯿﺸﻢ ﺧﺒﺮﯾﻦ اوﻟﺴﻮن
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KƏDƏR

EDİT
Ramin Cəhangirzadə

Saray Məhəmmədrzayi

Saatına baxdın
Ürəyini kökləyə bilmədin
Lilləndi damarcıqların
Etiraf etdi səni sənsizlik
Yalnızlığı daşiya bilmədi bu şəhərcik
Metir- metir uzanadı kölgən
Nəhayət adını edit etdin

Kədər!
Pəncərə şuşəsidir
Tərləyən nəfəs içində
Göz mesajlarında güzgü
Xiyaban sağırlığında duruşan addım
Şəkillərdə donmuş gülüş

Mamutların qıçı qıçına dolaşır
Əkdin dırnaqlarını əqaqilər kölgəsində
Heyrətləndin təpədən dırnağa soyulmuş
damarlarına
Əllərini uzatdın özünlə görüşməyə
Məsafən min bir gecə nağılı
Maska bazarında gəzməz dəlilər
Ətin ütulməsin çır-çıralar alovunda
Dörd bir yanını soyuq aldı
İkiyə bölünsən nə olacaq?

Kədər!
Mənim yaşımdır
Nə axır
Nə qayıdır
Yataq otağında
Asılmış key saç
Manikorlarda döyünən damar
Sezən akso şarkısında
Səssizlik
Ərəb qızının
Ritmik pantomimi

Kədər!
Əsəb damarlarında boğulan həyəcandır
Ağlar-gülər dodaqlarda
Pişim-pişim

Kədər!
Xəstəlik qədər xərçəngdir
Qızımın qolçağındaki boş qucaq
Yuxu dərmanlarımda
Sərsəm dolaşan röya
Kədər sevgi qədər boşdur
Duyduqca duyulmur

اﺋﺪﯾﺖ
راﻣﯿﻦ ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮزاده

ﮐﺪر
ﺳﺎرای ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﯾﯽ

ﺳﺎﻋﺎﺗﯿﻨﺎ ﺑﺎﺧﺪﯾﻦ
.اوره ﯾﯿﻨﯽ ﮐﺆﮐﻠﮫ ﯾﮫ ﺑﯿﻠﻤﮫ دﯾﻦ
ﻟﯿﻠﻠﻨﺪی داﻣﺎرﺟﯿﻘﻼرﯾﻦ
اﻋﺘ ﯿﺮاف اﺋﺘﺪی ﺳﻨﯽ ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮏ
ﯾﺎﻟﻨﯿﺰﻟﯿ ﻐﯿﻨﯽ داﺷﯿﯿﺎ ﺑﯿﻠﻤﮫ دی ﺑﻮ ﺷﮭﺮﺟﯿﮏ
ﻣﺌﺘﯿﺮ ﻣﺌﺘﯿﺮ اوزاﻧﺎدی ﮐﺆﻟﮕﮫ ن
.ﻧﮭﺎﯾﺖ آدﯾﻨﯽ اﺋﺪﯾﺖ اﺋﺘﺪﯾﻦ
ﻣﺎﻣﻮﺗﻼرﯾﻦ ﻗﯿﭽﯽ ﻗﯿﭽﯿﻨﺎ دوﻻﺷﯿﺮ آرﺗﯿﻖ
اﮐﺪﯾﻦ دﯾﺮﻧﺎﻗﻼرﯾﻨﯽ اﻗﺎﻗ ﯽ ﻟﺮ ﮐﺆﻟﮕﮫ ﺳﯿﻨﺪه
ﺣﯿﺮﺗﻠﻨﺪﯾﻦ ﺗﭙﮫ دن دﯾﺮﻧﺎﻏﺎ ﺳﻮﯾﻮﻟﻤﻮش داﻣﺎرﻻرﯾﻨﺎ
اﻟﻠﺮﯾﻨﯽ اوزاﺗﺪﯾﻦ اؤزوﻧﻠﮫ ﮔﺆروﺷﻤﮫ ﯾﮫ
ﻣﺴﺎﻓﮫ ن ﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮ ﮔﺌﺠﮫ ﻧﺎﻏﯿﻠﯽ
ﻣﺎﺳﮑﺎ ﺑﺎزارﯾﻨﺪا ﮔﺰﻣﺰ دﻟﯽ ﻟﺮ
اﺗﯿ ﻦ اوﺗﻮﻟﻤﮫ ﺳﯿﻦ ﭼﯿﺮ ﭼﯿﺮاﻻر آﻟﻮووﻧﺪا
دؤرد ﺑﯿﺮ ﯾﺎﻧﯿﻨ ﯽ ﺳﻮﯾﻮق آﻟﺪی
!!اﯾﮑ ﯽ ﯾﮫ ﺑﺆﻟﻮﻧﺴﻦ ﻧﮫ اوﻻﺟﺎق…؟

!ﮐﺪر
ﭘﻨﺠﺮه ﺷﻮﺷﮫ ﺳ ﯿﺪﯾﺮ
ﺗﺮﻟﮫ ﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﯾﭽ ﯿﻨﺪه
ﮔﺆز ﻣﺌﺴﺎژﻻرﯾ ﻨﺪا ﮔﻮزﮔﻮ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺎﻏﯿﺮﻟﯿﻐ ﯿﻨﺪا دوروﺷﺎن آددﯾﻢ
ﺷﮑﯿﻠﻠﺮده دوﻧﻤﻮش ﮔﻮل
! ﮐﺪر
ﻋﺼﺐ داﻣﺎرﻻرﯾﻨﺪا ﺑﻮﻏﻮﻻن ھﯿﺠﺎن دﯾﺮ
اﯾﺴﯿﻨﻤﮫ ﯾ ﻦ ﺑﺎرﻣﺎق اﺳﯿﻨﺘﯿﻠﺮی
 ﮔﻮﻟﺮ دوداﻗﻼردا-آﻏﻼر
 ﭘﯿﺸﯿﻢ- ﭘﯿﺸ ﯿﻢ
!ﮐﺪر
ﻣﻨﯿﻢ ﯾﺎﺷﯿﻢ دﯾﺮ
ﻧﮫ آﺧﯿﺮ
ﻧﮫ ﻗﺎﯾﯿﺪﯾﺮ
ﯾﺎﺗﺎق اوﺗﺎﻏﯿﻨﺪا
آﺳﯿﻠﻤﯿﺶ ﮐﺌﯽ ﺳﺎچ
ﻣﺎﻧﯿﮑﻮرﻻردا دؤﯾﻮﻧﻦ داﻣﺎر
ﺳﺌﺰن آﮐﺴﻮ ﺷﺎرﮐﯿﺴﯿ ﻨﺪا
ﺳﺲ ﺳﯿﺰﻟ ﯿﮏ
ﻋﺮب ﻗﯿﺰﯾﻨﯿﻦ
رﯾﺘﻤﯿﮏ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻤﯽ
!ﮐﺪر
ﺧﺴﺘﮫ ﻟﯿﮏ ﻗﺪر ﺧﺮﭼﻨﮓ دﯾﺮ
ﻗ ﯿﺰﯾﻤﯿﻦ ﻗﻮﻟﭽﺎﻏﯿ ﻨﺪا ﮐﯽ ﺑﻮش ﻗﻮﺟﺎق
ﯾﻮﺧﻮ درﻣﺎﻧﻼر ﯾﻤﺪا
ﺳﺮﺳﻢ دوﻻﺷﺎن رؤ ﯾﺎ
ﮐﺪر ﺳﺌﻮﮔﯽ ﻗﺪر ﺑﻮش دور
.دوﯾﺪوﻗﺠﺎ دوﯾﻮﻟﻤﻮر
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KUTLU PAZAR

KARABAĞ DENİNCE
Yusuf Aslan
Karabağ denince tüm akıllara,
Karalar bağlamış memleket gelir,
Azeri yurdumda nazlı canlara,
Hunharca yapılmış cinayet gelir.

Kadir Altun
Gönlümü çıkardım kutlu pazara,
Satmayı denedim, talip çıkmadı.
Bu dert beni götürüyor mezara,
Çare üretecek tabip çıkmadı.

Karabağlı bir bir vuruldu gitti,
Kimi suya düştü boğuldu gitti,
Gülüşen yuvalar dağıldı gitti,
Başımıza böyle alamet gelir.

Yol çetindi nice alemler aştım,
Öyle manzaralar gördüm ki şaştım,
Düşündükçe düşüncemle savaştım,
Savaş durulmadı, galip çıkmadı.

Kara gözlü gelin kızlar soyuldu,
Göğüsler kesilip gözler oyuldu,
Ak alnından nice gençler vuruldu,
Ancak Ermeni’den ihanet gelir.

Aklımdan ziyade gönlümü yordum,
Çok geceler vuslat hayali kurdum,
Kendi silahımla kendimi vurdum,
Bana benden gayrı rakip çıkmadı.

Ülkeyi istila eden düşmanlar,
Boğazlandı gelin kızlar oğlanlar,
Ziyalılar ağım ağım kan ağlar,
Bilmem ki ne zaman selamet gelir.
Der Yusuf bundandır benim kederim,
Dilerse canımı feda ederim,
Azeri gardaşa haktan dilerim,
Bir Atatürk gibi kemalet gelir.

ﮐﻮﺗﻠﻮ ﭘﺎزار
ﻗﺪﯾﺮ آﻟﺘﻮن

ﻗﺎراﺑﺎغ دﺋﯿﯿﻨﺠ ﮫ ﺗﻮم ﻋﺎﻏﯿﻠﻼرا
ﯾﻮﺳﯿﻒ اﺻﻼن
،ﻗﺎراﺑﺎغ دﺋﯿﯿﻨﺠﮫ ﺗﻮم ﻋﺎﻏﯿﻠﻼرا
.ﻗﺎراﻻر ﺑﺎﻏﻼﻣﯿﺶ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮔﻠﯿﺮ
،آذري ﯾﻮردوﻣﺪا ﻧﺎزﻟﻲ ﺟﺎﻧﻼرا
.ﺧﻮﻧﺨﻮارﺟﺎ ﯾﺎﭘﯿﻠﻤﯿﺶ ﺟﯿﻨﺎﯾﺖ ﮔﻠﯿﺮ
، ﺑﯿﺮ ووروﻟﺪو ﮔﺌﺘ ﺪي- ﻗﺎراﺑﺎﻏﻠﻲ ﺑﯿﺮ
،ﮐﯿﻤﻲ ﺳﻮﯾﺎ دوﺷﺪو ﺑﻮﻏﻮﻟﺪو ﮔﺌﺘﺪي
،ﮔﻮﻟﻮﺷﻦ ﯾﻮواﻻر داﻏﯿﻠﺪي ﮔﺌﺘﺪي
.ﺑﺎﺷﯿﻤﯿﺰا ﺑﺆﯾﻠﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﻠﯿﺮ

ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻮ ﭼﯿﺨﺎردﯾﻢ ﮐﻮﺗﻠﻮ ﭘﺎزارا
 طﺎﻟﯿﺐ ﭼﯿﺨﻤﺎدی،ﺳﺎﺗﻤﺎﯾﻲ دﺋﻨَﺪﯾﻢ
ﺑﻮ درد ﻣﻨﻲ ﮔﺆﺗﻮروﯾﻮر ﻣﺰارا
ﭼﺎره اوره ﺗَﺠﮏ طﺒﯿﺐ ﭼﯿﺨﻤﺎدی
ﯾﻮل ﭼﺘﯿﻨﺪي ﻧﯿﺠﮫ ﻋﺎﻟﻤﻠﺮ آﺷﺪﯾﻢ
اؤﯾﻠﮫ ﻣﻨﻈﺮه ﻟﺮ ﮔﺆردوم ﮐﻲ ﺷﺎﺷﺪﯾﻢ
دوﺷﻮﻧﺪوﮐﭽﮫ دوﺷﻮﻧَﺠﻤﻠﮫ ﺳﺎواﺷﺪﯾﻢ
 ﻏﺎﻟﯿﺐ ﭼﯿﺨﻤﺎدی،ﺳﺎواش دوروﻟﻤﺎدي
ﻋﺎﻏﻠﯿﻤﺪان زﯾﯿﺎده ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻮ ﯾﻮردوم
ﭼﻮخ ﮔﺌﺠﮫ ﻟﺮ ووﺻﻼت ﺧﺎﯾﺎﻟﻲ ﻗﻮردوم
ﮐﻨﺪي ﺳﯿﻼﺣﯿﻤﻼ ﮐﻨﺪﯾﻤﻲ ووردوم
ﻣﻨﮫ ﻣﻨﺪن ﻏﺌﯿﺮي رﻗﯿﺐ ﭼﯿﺨﻤﺎدی

،ﻗﺎرا ﮔﺆزﻟﻮ ﮔﻠﯿﻦ ﻗﯿﺰﻻر ﺳﻮﯾﻮﻟﺪو
، ﮔﺆزﻟﺮ اوﯾﻮﻟﺪو،ﮔﺆﯾﺴﻮﻟﺮ ﮐﺴﯿﻠﯿﺐ
،آغ آﻟﻨﯿﻨﺪان ﻧﺌﺠﮫ ﮔﻨﺠﻠﺮ ووروﻟﺪو
.آﻧﺠﺎق اﺋﺮﻣﻨﻲ’دن اھﺎﻧﺖ ﮔﻠﯿﺮ
،اوﻟﮑﮫ ﯾﻲ اﯾﺴﺘﯿﻼ اﺋﺪن دوﺷﻤﺎﻧﻼر
، اوﻏﻼﻧﻼر، ﺑﻮﻏﺎزﻻﻧﺪي ﮔﻠﯿﻦ ﻗﯿﺰﻻر
،ﺿﯿﺎﻟﯿﻼر آﻏﯿﻢ آﻏﯿﻢ ﻗﺎن آﻏﻼر
.ﺑﯿﻠﻤﻢ ﮐﻲ ﻧ ﮫ زاﻣﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻠﯿﺮ
،دﺋﺮ ﯾﻮﺳﻮف ﺑﻮﻧﺪاﻧﺪﯾﺮ ﻣﻨﯿﻢ ﮐﺪرﯾﻢ
،دﯾﻠﺮﺳﮫ ﺟﺎﻧﯿﻤﻲ ﻓﺪا اﺋﺪرﯾﻢ
،آذري ﻗﺎرداﺷﺎ ﺣﺎﻗﺪان دﯾﻠﺮﯾﻢ
.ﺑﯿﺮ آﺗﺎﺗﻮرک ﮐﯿﻤﻲ ﮐﻤﺎﻟﺖ ﮔﻠﯿﺮ
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HÜZÜN VE ANNE
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ﺣﻮزون و آﻧﻨﮫ
Mehmet Gözükara

Bulut göğe yağdı, gönlüme hüzün,
Dağlara sis çöktü ovaya duman.
Annem neyi varsa toplayıp gitti,
Ardından bakarken kör oldu gözüm.
Ayrık otu gibi yayılan hüzün,
Türkü olur yanar dudaklarımda.
Kırda açıp kelebeği bekleyen,
Koparılan çiçek kadar öksüzüm,

ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺆزو ﻗﺎرا
، ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﮫ ﺣﻮزون،ﺑﻮﻟﻮت ﮔﺆﯾﮫ ﯾﺎﻏﺪی
.داﻏﻼرا ﺳﯿﺲ ﭼﺆﮐﺪو اوواﯾﺎ دوﻣﺎن
،آﻧﻨﻢ ﻧَﯿﯽ وارﺳﺎ ﺗﻮﭘﻼﯾﯿﺐ ﮔﺌﺘﺪی
،آردﯾﻨﺪان ﺑﺎﺧﺎرﮐﻦ ﮐﺆر اوﻟﺪو ﮔﺆزوم
،آﯾﺮﯾﮏ اوﺗﻮ ﮐﯿﻤﯽ ﯾﺎﯾﯿﻼن ﺣﻮزون
.ﺗﻮرﮐﻮ اوﻟﻮر ﯾﺎﻧﺎر دوداﻗﻼرﯾﻤﺪا
،ﻗﯿﺮدا آﭼﯿ ﺐ ﮐَﻠَ ﺒَﮕﯽ ﺑﮑﻠﮫ َﯾﻦ
.ﻗﻮﭘﺎرﯾﻼن ﭼﯿﭽﮏ ﻗﺪر اؤﮐﺴﻮزوم

Zaman yere göğe ölüm saçıyor.
Ondan gül sürgünü güzün açıyor.
Yetimliğin yaşı yokmuş anladım,
Ölüm her kapıyı hazin açıyor.

،زاﻣﺎن ﯾﺌﺮه ﮔﺆﯾﮫ اؤﻟﻮم ﺳﺎﭼﯿﯿﻮر
.اوﻧﺪان ﮔﻮل ﺳﻮرﮔﻮﻧﻮ ﮔﻮزون آﭼﯿﯿﻮر
،ﯾﺌﺘﯿﻤﻠﯿﮕﯿﻦ ﯾﺎﺷﯽ ﯾﻮﺧ ﻤﻮش آﻧﻼدﯾﻢ
.اؤﻟﻮم ھﺮ ﻗﺎﭘﯿﯿﯽ ﺣﺰﯾﻦ آﭼﯿﯿﻮر

Anneymiş dünyayı yaşanır kılan.
Eşya kıymetini ona borçluymuş.
O yoksa gördüğün gök mavi değil,
Onun şefkatiymiş gayrisi yalan.

،آﻧ َﻨﯿﻤﯿﺶ دوﻧﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎﺷﺎﻧﯿﺮ ﻗﯿﻼن
.اﺷﯿﺎ ﻗﯿﯿﻤﺘﯿﻨﯽ اوﻧﺎ ﺑﻮرﭼﻠﻮﯾﻤﻮش
،او ﯾﻮﺧﺴﺎ ﮔﺆردو ﮔﻮن ﮔﺆی ﻣﺎوی دﮔﯿﻞ
.اوﻧﻮن ﺷﻔﻘﺘﯿﯿﻤﯿﺶ ﻏﺌﯿﺮﯾﺴﯽ ﯾﺎﻻن

Her esen rüzgârla çoğalır hüzün,
Dalga dalga yeryüzüne yayılır,
Kirpiğime eşlik eder gözyaşım
Anneden gelirmiş kıymeti sözün.

،ھﺮ اﺳﻦ روزﮔﺎرﻻ ﭼﻮﻏﺎﻟﯿﺮ ﺣﻮزون
. داﻟﻐﺎ ﯾﺌﺮ اوزوﻧﮫ ﯾﺎﯾﯿﻠﯿﺮ- داﻟﻐﺎ
،ﮐﯿﺮﭘﯿﮕﯿﻤﮫ اﺋﺸﻠﯿﮏ اﺋﺪر ﮔﺆزﯾﺎﺷﯿﻢ
.آﻧﻨﮫ دن ﮔﻠﯿﺮﻣﯿﺶ ﻗﯿﯿﻤﺘﯽ ﺳﺆزون

Ölüm meleğiyle gelen sessizlik,
Ateşe, havaya, toprağa yansır,
Artık göğe ağan buluttaki sır,
Sır değil, faş olan, bir kimsesizlik.

،اؤﻟﻮم ﻣﻠﮕﯿﯿﻠﮫ ﮔﻠﻦ ﺳﺴﺴﯿﺰﻟﯿﮏ
. ﺗﻮﭘﺮاﻏﺎ ﯾﺎﻧﺴﯿﺮ، ھﺎواﯾﺎ،آﺗﺸﮫ
،آرﺗﯿﻖ ﮔﺆﯾﮫ ﯾﺎﻏﺎن ﺑﻮﻟﻮت داﮐﯽ ﺳﯿﺮ
. ﺑﯿﺮ ﮐﯿﻤﺴﮫ ﺳﯿﺰﻟﯿﮏ، ﻓﺎش اوﻻن،ﺳﯿﺮ دﮔﯿﻞ

Hasret yoksa gönül dağlar aşamaz.
Sararan yaprağı dalı taşımaz.
Kahreder bülbülü bağın bozumu,
Gamı-kasaveti kanat taşımaz.

،ﺣﺴﺮ ت ﯾﻮﺧﺴﺎ ﮐﺆﻧﻮل داﻏﻼر آﺷﺎﻣﺎز
.ﺳﺎراران ﯾﺎﭘﺮاﻏﯽ داﻟﯽ داﺷﯿﻤﺎز
ﻗﮭﺮ اﺋﺪر ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﻮ ﺑﺎﻏﯿﻦ ﭘﻮزوﻣﻮ
ﻗﺴﺎوﺗﯽ ﻗﺎﻧﺎت ﺗﺎﺷﯿﻤﺎز-ﻏﻤﯽ

İki nefes arasından sıyırıp.
Çekip kurtarınca kendini annem.
Arkasından geleceğim biliyor,
Beni beklemekte Ukba’ya varıp.

Əbədi Körpû

،اﯾﮑﯽ ﻧﻔﺲ آراﺳﯿﻨﺪان ﺳﯿﯿﯿﺮﯾ ﺐ
. ﭼﮑﯿ ﺐ ﻗﻮرﺗﺎرﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﺪﯾﻨﯽ آﻧﻨﻢ
،آرﺧﺎﺳﯿﻨﺪان ﮔﻠﺠﮕﯿﻢ ﺑﯿﻠﯿﯿﻮر
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SULTANIM (münacatdan bir parça)
Rukiye Aydın Madra
Gönüller senin ile handan olur Sultanım.
Nurundan uzak sîne zindan olur Sultanım.
Havf ve recâ arası semâya ellerimi,
Açarken gözyaşımla yudum hayallerimi,
Su taşırken ateşe saf tutar karıncalar,
Hâlâ benim beynimde çifte nekkâre çalar,
Tövbe ettim gün/âha içtim nedamet meyi,
Dilime vacip kıldım gökten inen nağmeyi,
Aşkın şem’ine yanıp sana âşık olanlar.
Hallac-ı Mansur gibi candan olur Sultanım.
Emaneti gökyüzü yüklenseydi çökerdi,
Ağlardı yıldız yıldız gözyaşları dökerdi.
Şimdi senin yolunda günahkârın biriyim,
Kendimde ölmüş iken; şimdi sende diriyim.
Ruhumun devletinde ne kalem kaldı ne sur,
Yedi derya tükense bitmez bendeki kusur.
Ne Şeytan vesvesesi, ne İblis’in laneti,
Ne olursa nefsime benden olur Sultanım.
Kovma ki, dergâhından; ben meczup bir öleyim,
Eşiğinde can verip, eşiğinde öleyim.
Bir gönül sevdasına gönül tutuldu kandı,
Mamur olan yüreğim aşk odunda yıkandı.
Yerlerde çok süründüm iki cihan arası,
Kapanmadı kalbimde bu sevdanın yarası.

١٣٩٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ اﯾﮑﯿﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ

(ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ)ﻣﻨﺎﺟﺎت دان ﺑﯿﺮ ﭘﺎرﭼﺎ
رﮐﯿﯿﮫ آﯾﺪﯾﻦ ﻣﺎدرا
.ﮐﺆﻧﻮﻟﻠﺮ ﺳﻨﯿﻦ اﯾﻠﮫ ﺧﻨﺪان اوﻟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ
.ﻧﻮروﻧﺪان اوزاق ﺳﯿ ﻨﮫ زﯾﻨﺪان اوﻟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ
،ﺧﻮف و رﺟﺎ آراﺳﻲ ﺳﻤﺎﯾﺎ اﻟﻠﺮﯾﻤﻲ
.آﭼﺎرﮐﻦ ﮔﺆزﯾﺎﺷﯿﻤﻼ ﯾﻮدوم ﺧﯿﺎﻟﻼرﯾﻤﻲ
،ﺳﻮ داﺷﯿﺮﮐﻦ آﺗﺸﮫ ﺻﺎف ﺗﻮﺗﺎر ﻗﺎرﯾﻨﺠﺎﻻر
.ﺣﺎﻻ ﻣﻨﯿﻢ ﺑﯿﻨﯿﻤﺪه ﭼﯿﻔﺘﮫ ﻧﻘﻘﺎره ﭼﺎﻻر
،ﺗﺆوﺑﮫ اﺋﺘﺪﯾﻢ ﮔﻮﻧﺎھﺎ اﯾﭽﺪ ﯾﻢ ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﺌﻲ
.دﯾﻠﯿﻤﮫ واﺟﯿﺐ ﻗﯿﻠﺪﯾﻢ ﮔﺆﯾﺪن اﺋﻨﻦ ﻧﻐﻤﮫ ﯾﻲ
،ﻋﺸﻘﯿﻦ ﺷﻤ ﻊ’ﯾﻨﮫ ﯾﺎﻧﯿﺐ ﺳﺎﻧﺎ ﻋﺎﺷﯿﻖ اوﻻﻧﻼر
.ﺣﻼﺟﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﮐﯿﻤﯽ ﺟﺎﻧﺪان اوﻟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ
،اﻣﺎﻧﺘﻲ ﮔﺆی اوزو ﯾﻮﮐﻠﻨﺴَ ﯿﺪي ﭼﺆﮐﺮدي
.آﻏﻼردي ﯾﯿﻠﺪﯾﺰ ﯾﯿﻠﺪﯾﺰ ﮔﺆزﯾﺎﺷﻼري ﺗﺆﮐﺮدي
،ﺷﯿﻤﺪي ﺳﻨﯿﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا ﮔﻮﻧﺎھﮑﺎرﯾﻦ ﺑﯿﺮﯾ ﯿﻢ
.ﮐﻨﺪﯾﻤﺪه اؤﻟﻤﻮش اﯾﮑﻦ؛ ﺷﯿﻤﺪي ﺳﻨﺪه دﯾﺮﯾﯿﻢ
،روﺣﻮﻣﻮن دوﻟﺘﯿﻨﺪه ﻧﮫ ﻗﻠﻢ ﻗﺎﻟﺪي ﻧﮫ ﺳﻮر
. ﯾﺌﺪدي درﯾﺎ ﺗﻮﮐﻨﺴﮫ ﺑﯿﺘﻤﺰ ﺑﻨﺪه ﮐﻲ ﻗﺼﻮر
، ﻧﮫ اﯾﺒﻠﯿﺲ’ﯾﻦ ﻟﻌ ﻨﺘﻲ،ﻧﮫ ﺷﯿﻄﺎن وﺳﻮﺳﮫ ﺳﻲ
.ﻧﮫ اوﻟﻮرﺳﺎ ﻧﻔﺴﯿﻤﮫ ﺑﻨﺪن اوﻟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ
، درﮔﺎھﯿﻨﺪان؛ ﻣﻦ ﻣﺠﺰوب ﺑﯿﺮ اؤﻟﯽ ﯾﻢ،ﻗﻮوﻣﺎ ﮐﻲ
. اﺋﺸﯿﮕﯿﻨﺪه اؤﻟﯽ ﯾﻢ،اﺋﺸﯿﮕﯿﻨﺪه ﺟﺎن وﺋﺮﯾ ﺐ
،ﺑﯿﺮ ﮐﺆﻧﻮل ﺳﺌﻮداﺳﯿﻨﺎ ﮐﺆﻧﻮل ﺗﻮﺗﻮﻟﺪو ﻗﺎﻧﺪي
.ﻣﺎﻣﻮر اوﻻن اورﯾﯿﻢ ﻋﺸﻖ اودوﻧﺪا ﯾﯿﮑﺎﻧﺪي
،ﯾﺌﺮﻟﺮده ﭼﻮخ ﺳﻮروﻧﺪوم اﯾﮑﻲ ﺟﮭﺎن آراﺳﻲ
.ﻗﺎﭘﺎﻧﻤﺎدي ﻗﻠﺒﯿﻤﺪه ﺑﻮ ﺳﺌﻮداﻧﯿﻦ ﯾﺎراﺳﻲ

Bir kızıl şafak atar âşıkların gönlünde,
Uşşağın gözyaşları kandan olur Sultanım.

،ﺑﯿﺮ ﻗﯿﺰﯾﻞ ﺷﻔﻖ آﺗﺎر ﻋﺎﺷﯿﻘﻼرﯾﻦ ﮐﺆﻧﻠﻮﻧﺪه
.ﻋﺸﺎﻗﯿﻦ ﮔﺆزﯾﺎﺷﻼري ﻗﺎﻧﺪان اوﻟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ

Yer-gök ağladığında gözüm sana kanacak,
Değdiğin de nazarın, gözlerim yıkanacak.
Kendimi izliyorum; aynasında cihanın,
Gölgesinde bulurum hikmetini nihanın.
Her zerrede kemalin ahenk ile belirir,
Akıl tefekkür etse kudretinden, delirir.

،ﮔﺆی آﻏﻼدﯾﻐﯿﻨﺪا ﮔﺆزوم ﺳﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﺎﺟﺎق-ﯾﺌﺮ
. ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ ﯾﯿﮑﺎﻧﺎﺟﺎق،د َﯾﺪﯾﮕﯿﻦ ده ﻧﻈﺮﯾﻦ
،ﯿﺮم؛ آﯾﻨﺎﺳﯿﻨﺪا ﺟﮭﺎﻧﯿﻦ
َ ﮐﻨﺪﯾﻤﻲ اﯾﺰﻟﮫ ﯾ
.ﮔﺆﻟﮕﮫﺳﯿﻨﺪه ﺑﻮﻟﻮروم ﺣﯿﮑﻤﺘﯿﻨﻲ ﻧﮭﺎﻧﯿﻦ
،ھﺮ ذره ده ﮐﻤﺎﻟﯿﻦ آھﻨﮓ اﯾﻠﮫ ﺑﻠﯿﺮﯾﺮ
. دﻟﯿﺮﯾﺮ،ﻋﻘﯿﻞ ﺗﻔﮑﮑﻮر اﺋﺘﺴﮫ ﻗﻮدرﺗﯿﻨﺪن

Âsar-ı kemâlinden zâhirde füsun olan,
Meczupların yüreği rindan olur Sultanım.

،آﺛﺎري ﮐﻤﺎﻟﯿﻨﺪن ظﺎھﯿﺮده ﻓﻮﺳﻮن اوﻻن
.ﻣﺠﺬو ﺑﻼرﯾﻦ اورﯾﻲ رﯾﻨﺪان اوﻟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ

Kulluğunu intizar eder iken bu yetim,
Senin merhametinde artar mahcubiyetim.
Şâkiler defterine kayıt etme adımı,
Ya Rab senden başkası duymaz ki feryadımı?
Mağfiret etmez isen nasıl dayanır bu can,
Kurtaramaz ne korku ne duyulan heyecan.
Gün/âhın gölgesinde ah etmeyen nefsine,
Ruhunu da kaybeder tenden olur Sultanım.
Ne mutlu oldu gönlüm, ne muradına erdi,
Ne ektiğim sancılar umut olup yeşerdi.
O gün gelince arşın altına varacağım,
Titreyen ellerimle sana yalvaracağım.
Her gün senin kapında bir dilenci misali,
Bekleyeceğim ya Rab! İştiyakla visali.

،ﻗﻮﻟﻠﻮﻏﻮﻧﻮ اﯾﻨﺘﯿﻈﺎر اﺋﺪر اﯾﮑﻦ ﺑﻮ ﯾﺘﯿﻢ
.ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻤﺘﯿﻨﺪه آرﺗﺎر ﻣﺤﺠﻮﺑﯿﯿﺘﯿﻢ
،ﺷﺎﮐﯿﻠﺮ دﻓﺘﺮﯾﻨﮫ ﻗﺌﯿﺪ اﺋﺘﻤﮫ آدﯾﻤﻲ
.ﯾﺎ رب ﺳﻨﺪن ﺑﺎﺷﻘ ﺎﺳﻲ دوﯾﻤﺎز ﮐﻲ ﻓﺮﯾﺎدﯾﻤﻲ؟
،ﻣﻐﻔﯿﺮت اﺋﺘﻤﺰ اﯾﺴﻦ ﻧﺎﺳﯿﻞ داﯾﺎﻧﯿﺮ ﺑﻮ ﺟﺎن
.ﻗﻮرﺗﺎراﻣﺎز ﻧﮫ ﻗﻮرﺧﻮ ﻧﮫ دوﯾﻮﻻن ھﯿﺠﺎن
،ﮔﻮﻧﺎھﯿﻦ ﮐﺆﻟﮕﮫﺳﯿﻨﺪه آه اﺋﺘﻤﮫﯾﻦ ﻧﻔﺴﯿﻨﮫ
.روﺣﻮﻧﻮ دا ﻏﺎﯾﺐ اﺋﺪر ﺗﻨﺪن اوﻟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ
، ﻧﮫ ﻣﻮرادﯾﻨﺎ اﺋﺮدي،ﻧﮫ ﻣﻮﺗﻠﻮ اوﻟﺪو ﮐﺆﻧﻠﻮم
.ﺸ ﺮدي
َ َ ﻧﮫ اﮐﺘﯿﮕ ﯿﻢ ﺳﺎﻧﺠﯿﻼر اﻣﯿﺪ اوﻟﻮب ﯾ
، او ﮔﻮن ﮔﻠﯿﻨﺠﮫ ﻋﺮﺷﯿﻦ آﻟﺘﯿﻨﺎ واراﺟﺎﻏﯿﻢ
.ﺗﯿﺘﺮهﯾﻦ اﻟﻠﺮﯾﻤﻠﮫ ﺳﺎﻧﺎ ﯾﺎﻟﻮاراﺟﺎﻏﯿﻢ
،ھﺮ ﮔﻮن ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺎﭘﯿﻨﺪا ﺑﯿﺮ دﯾﻠﻨﺠﻲ ﻣﯿﺜﺎﻟﻲ
.ﺑﮑﻠﮫ ﯾﺠﻐﯿﻢ ﯾﺎ رب! اﯾﺸﺘﯿﺎﻗﻼ وﯾﺼﺎﻟﻲ
،ﺷﻤﻌﮫ ﭘﺮواز اﺋﺪرﮐﻦ اﻣﺎﻟﻲ اﻓﮑﺎرﯾﻤﯿﺰ
.دردي ده دواﺳﻲ دا ﺳﻨﺪن اوﻟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻢ

Şem’e pervaz ederken âmâl-i efkârımız,
Derdi de devası da senden olur Sultanım.
Əbədi Körpû
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AND İÇERƏM
Həmidə Reyiszadə Səhər
Dalğalı göllərinə and ıçırəm.
Damğalı əllərinə and ıçırəm.
Quymarıq bağlı qala qollarımız,
Quruya gül - butamız, xullarımız,
Yetə dustaq dibinə yollarımız,
Bağlanan qollarına and içirəm.
Kəsilən yollarına and içirəm.
Qoymarıq al günəşin rəngi sola,
Qorxuluq yurdumuza kölgə sala,
Çən tuta arzu yolun, göz qarala,
Ağaran tellərinə and içirəm.
Çən tutan bellərinə and içirəm.
Quymarıq qəm dənizi dalğalana,
Gətirə tülkü feli xəlqi cana,
Odumuz özgə ocağında yana,
Saralan güllərinə and içirəm.
Sarı bülbüllərinə and içirəm.
Yazarıq qoç nəbinin şanlı sözün,
Çalarıq sazda elin canlı sözün,
Duyarıq xan arazın qanlı sözün,
Saralı sellərinə and içirəm.
Yaralı ellərinə and içirəm.

Əbədi Körpû

١٣٩٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ اﯾﮑﯿﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ

آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
(ﺣﻤﯿﺪه رﺋﯿﺲ زاده )ﺳﺤﺮ
.داﻟﻐﺎﻟﯽ ﮔﺆﻟﻠﺮﯾﻨﮫ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
.داﻣﻐﺎﻟﯽ اﻟﻠﺮﯾﻨﮫ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
،ﻗﻮﯾﻤﺎرﯾﻖ ﺑﺎﻏﻠﯽ ﻗﺎﻻ ﻗﻮﻟﻼرﯾﻤﯿﺰ
، ﺧﻮﻟﻼرﯾﻤﯿﺰ، ﺑﻮﺗﺎﻣﯿﺰ- ﻗﻮروﯾﺎ ﮔﻮل
،ﯾﺌﺘﮫ دوﺳﺘﺎق دﯾﺒﯿﻨﮫ ﯾﻮﻟﻼرﯾﻤﯿﺰ
.ﺑﺎﻏﻼﻧﺎن ﻗﻮﻟﻼرﯾﻨﺎ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
.ﮐﺴﯿﻠﻦ ﯾﻮﻟﻼرﯾﻨﺎ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
،ﻗﻮﯾﻤﺎرﯾﻖ آل ﮔﻮﻧﺸﯿﻦ رﻧﮕﯽ ﺳﻮﻻ
،ﻗﻮرﺧﻮﻟﻮق ﯾﻮردوﻣﻮزا ﮐﺆﻟﮕﮫ ﺳﺎﻻ
، ﮔﺆز ﻗﺎراﻻ،ﭼﻦ ﺗﻮﺗﺎ آرزو ﯾﻮﻟﻮن
.آﻏﺎران ﺗﺌﻠﻠﺮﯾﻨﮫ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
.ﭼﻦ ﺗﻮﺗﺎن ﺑﺌﻠﻠﺮﯾﻨﮫ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
،ﻗﻮﯾﻤﺎرﯾﻖ ﻏﻢ دﻧﯿﺰی داﻟﻐﺎﻻﻧﺎ
،ﮔﺘﯿﺮه ﺗﻮﻟﮑﻮ ﻓﺌﻠﯽ ﺧﻠﻘﯽ ﺟﺎﻧﺎ
،اودوﻣﻮز اؤزﮔﮫ اوﺟﺎﻏﯿﻨﺪا ﯾﺎﻧﺎ
.ﺳﺎراﻻن ﮔﻮﻟﻠﺮﯾﻨﮫ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
.ﺳﺎری ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﻠﺮﯾﻨﮫ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
،ﯾﺎزارﯾﻖ ﻗﻮچ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﻦ ﺷﺎﻧﻠﯽ ﺳﺆزون
،ﭼﺎﻻرﯾﻖ ﺳﺎزدا اﺋﻠﯿﻦ ﺟﺎﻧﻠﯽ ﺳﺆزون
،دوﯾﺎرﯾﻖ ﺧﺎن آرازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻠﯽ ﺳﺆزون
.ﺳﺎراﻟﯽ ﺳﺌﻠﻠﺮﯾﻨﮫ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
.ﯾﺎراﻟﯽ اﺋﻞ ﻟﺮﯾﻨﮫ آﻧﺪ اﯾﭽﯿﺮم
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GİDİŞ
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ﮔﺌﺪﯾﺶ
اوﻟﮑﻮ ﺗﺎﺷﻠﯽ اووا
Ülkü Taşlıova

Bazen sessizlik
Bazen gök gürültüsüdür çekip gitmeler
Irmaklarda sesiz akar
Akarken de nice kayalar sürükler
Zordur gitmeler be gönlüm
Gün gelir ana gider
Baba gider
Yıldız gider
Sonra vuslat trenleri yol alır bir bir
Kimi gelir kimi gider
Sen kapa gözlerini
Kapa ki
Maverada gör beni
Gönlün alsın getirsin seni
İklimlerin en ılımanına
Suflesiz karakterler saklıdır orada
Orada maverada
Bir ben varım
Birde seni bekleyen sırrım
Suskunlukta nice sözler saklıdır biliyor musun?
Biliyor musun en güzel sözdür gözlerde
konuşmak
Sonra boyun büküp
İçinden sessizce çağlamak
Ay güneşten çekerken süzmelerini
Sen duyumsuyor musun sancısını
Sen maveraya bak sevilen
Ancak maveradadır benim sözlerim
Edebin sessizliğinde haykırmak
Uğuldayan rüzgâra benzer
Korkasın maveradan bir dal kopar
Ve
Sen kaparken gözlerini
Bir yıldız düşer çenendeki çukura
Anlamazsın sen onu
Maverada saklıdır sırlar.

Əbədi Körpû

ﺑﻌﻀﺎ ً ﺳﺴﺴﯿﺰﻟﯿﮏ
ﺑﻌﻀﺎ ً ﮔﺆی ﮔﻮروﻟﺘ ﻮﺳﻮدور ﭼﮑﯿﺐ ﮔﺌﺘﻤﮫﻟﺮ
اﯾﺮﻣﺎﻗﻼردا ﺳﺴﯿﺰ آﺧﺎر
آﺧﺎرﮐﻦ ده ﻧﺌﺠﮫ ﻗﺎﯾﺎﻻر ﺳﻮروﮐﻠﺮ
زوردور ﮔﺌﺘﻤﮫﻟﺮ ﺑﮫ ﮐﺆﻧﻠﻮم
ﮔﻮن ﮔﻠﯿﺮ آﻧﺎ ﮔﺌﺪر
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﺌﺪر
اوﻟﺪوز ﮔﺌﺪر
ﺳﻮﻧﺮا وﺻﻠﺖ ﺗﯿﺮﺋﻨﻠﺮي ﯾﻮل آﻟﯿﺮ ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺮ
ﮐﯿﻤﻲ ﮔﻠﯿﺮ ﮐﯿﻤﻲ ﮔﺌﺪر
ﺳﻦ ﻗﺎﭘﺎ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﻲ
ﻗﺎﭘﺎ ﮐﻲ
ﻣﺎورادا ﮔﺆر ﻣﻨﻲ
ﮐﺆﻧﻠﻮن آﻟﺴﯿﻦ ﮔﺘﯿﺮﺳﯿﻦ ﺳﻨﻲ
(اﯾﻘﻠﯿﻤﻠﺮﯾﻦ ان اﯾﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻨﺎ )ﻣﺌﺸﮫ ﻟﯿﮏ و ﻗﺎرﻟﯿﻖ اﯾﻘﻠﯿﻢ آراﺳﯽ
ﺳﻮﻓﻠﮫﺳﯿﺰ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻟﺮ ﺳﺎﺧﻠﯿﺪﯾﺮ اورادا
اورادا ﻣﺎورادا
ﺑﯿﺮ ﻣﻦ وارام
ﺑﯿﺮده ﺳﻨﻲ ﺑﮑﻠﮫ ﯾﻦ ﺳﯿﺮرﯾﻢ
ﺳﻮﺳﮑﻮﻧﻠﻮﻗﺪا ﻧﺌﺠﮫ ﺳﺆزﻟﺮ ﺳﺎﺧﻠﯿﺪﯾﺮ ﺑﯿﻠﯿﺮ ﻣﯿﺴﻦ؟
ﺑﯿﻠﯿﺮ ﻣﯿﺴﻦ ان ﮔﺆزل ﺳﺆزدور ﮔﺆزﻟﺮده ﻗﻮﻧﻮﺷﻤﺎق
ﺳﻮﻧﺮا ﺑﻮﯾﻮن ﺑﻮﮐﻮب
اﯾﭽﯿﻨﺪن ﺳﺴﺴﯿﺰﺟﮫ ﭼﺎﻏﻼﻣﺎق
آي ﮔﻮﻧﺸﺪن ﭼﮑﺮﮐﻦ ﺳﻮزﻣﮫﻟﺮﯾﻨﻲ
ﺳﻦ دوﯾﻮﻣﺴﻮﯾﻮر ﻣﻮﺳﺎن ﺳﺎﻧﺠﯿﺴﯿﻨﻲ
ﺳﻦ ﻣﺎوراﯾﺎ ﺑﺎخ ﺳﺆﯾﻠﻦ
آﻧﺠﺎق ﻣﺎورادادﯾﺮ ﻣﻨﯿﻢ ﺳﺆزﻟﺮﯾﻢ
ادﺑﯿﻦ ﺳﺴﺴﯿﺰﻟﯿﻐﯿﻨﺪه ھﺎﯾﺨﯿﺮﻣﺎق
اوﻏﻮﻟﺪاﯾﺎن روزﮔﺎرا ﺑﻨﺰر
ﻗﻮرﺧﺎﺳﺎن ﻣﺎورادان ﺑﯿﺮ دال ﻗﻮﭘﺎر
و
ﺳﻦ ﻗﺎﭘﺎرﮐﻦ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﻲ
ﺑﯿﺮ اوﻟﺪوز دوﺷﺮ ﭼﻨﻨﺪه ﮐﻲ ﭼﻮﺧﻮرا
آﻧﻼﻣﺎزﺳﺎن ﺳﻦ اوﻧﻮ
ﻣﺎورادا ﺳﺎﺧﻠﯿﺪﯾﺮ ﺳﯿﺮﻻر
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ƏQLİMƏ DUVA YAZIN

ﻋﻘﻠﯿﻤﮫ دوﻋﺎ ﯾﺎزﯾﻦ
Xosrov Sərtipi

Zəncirə vurulmuşam,
Əqlimə duva yazın.
Kefinən qurulmuşam,
Əqlimə duva yazın.

١٣٩٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ اﯾﮑﯿﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ

ﺧﺴﺮو ﺳﺮﺗﯿﭙﯽ
،زﻧﺠﯿﺮه ووروﻟﻤﻮﺷﺎم
.ﻋﻘﻠﯿﻤﮫ دوﻋﺎ ﯾﺎزﯾﻦ
،ﮐﺌﻔﯿﻨﻦ ﻗﻮروﻟﻤﻮﺷﺎم
.ﻋﻘﻠﯿﻤﮫ دوﻋﺎ ﯾﺎزﯾﻦ

Sevgi axır gözümdən,
Od tökülür sözümdən,
Mən çıxmışam özümdən,
Əqlimə duva yazın.

،ﺳﺌﻮﮔﯽ آﺧﯿﺮ ﮔﺆزوﻣﺪن
،اود ﺗﺆﮐﻮﻟﻮر ﺳﺆزوﻣﺪن
،ﻣﻦ ﭼﯿﺨﻤﯿﺸﺎم اؤزوﻣﺪن
.ﻋﻘﻠﯿﻤﮫ دوﻋﺎ ﯾﺎزﯾﻦ

Əqli verdim suya mən,
Yaman haya, huya mən,
Vuruldum bir buya mən,
Əqlimə duva yazın.

،ﻋﻘﻠﯽ وﺋﺮدﯾﻢ ﺳﻮﯾﺎ ﻣﻦ
،ﯾﺎﻣﺎن ھﺎﯾﺎ ھﻮﯾﺎ ﻣﻦ
،ووروﻟﺪوم ﺑﯿﺮ ﺑﻮﯾﺎ ﻣﻦ
.ﻋﻘﻠﯿﻤﮫ دوﻋﺎ ﯾﺎزﯾﻦ

Utduzdum yara varı,
Vermədim vara yarı,
Eşqi bəyəndi tarı,
Əqlimə duva yazın.

،اوﺗﺪوزدوم ﯾﺎرا واری
، ﯾﺎری، وﺋﺮﻣَ ﺪﯾﻢ وارا
،ﻋﺸﻘﯽ ﺑَﯿﻨﺪی ﺗﺎری
.ﻋﻘﻠﯿﻤﮫ دوﻋﺎ ﯾﺎزﯾﻦ

Mən xanıdım qul oldum,
Əldə qərə pul oldum,
Eşqə yandım kül oldum,
Əqlimə duva yazın.

Əbədi Körpû

،ﻣﻦ ﺧﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ﻗﻮل اوﻟﺪوم
،اﻟﺪه ﻗﺮه ﭘﻮل اوﻟﺪوم
،ﻋﺸﻘﮫ ﯾﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻮل اوﻟﺪوم
.ﻋﻘﻠﯾﻣﮫ دوﻋﺎ ﯾﺎزﯾن
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