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Baş söz yerinə 
 

ulu Tanrı’nın adıla 
Yeni il Münasibeti ile hər kəsi Təbrik 

Edirem və ömür gün saglığı diləyirəm.  
  Şükürlər olsun  «ədəbi körpü» 

dərgisinin səsinə çox yerlərdən səs verildi 
kərkük türkmənlərindən səmərqəndədən səslər 
gəldi buda birdaha iradəmizi gücləndirdi.   

 dərgimizin başında gedən foto çağdaş 
iran türk ədəbiyyatının qudrətli şairı mərhum  
( ustad əbbas barız  ) ın şəkli dir ustad  ( barız  
)  şeirimizin bütün şəkillərində gözəl əsərlərin 
yaradanıdir. gələcək sayların birini bu ustada 
həsr edəcəyik ondan hələlik bu qədər yetər. 
özümə vəzifə bilirəm profssor əli şamıl , 
mühəndis məhəmmədriza kərimi , ustad əli 
məhəmməd bəyanı , ədəbiyatımızın yorulmaz 
əsgəri səyıd muğanlı ... verdikləri önərilər 
üçün minnət darlığımı bildirirəm. 

 dərgimizin yanlışların düzəltməkdə 
hürmətli şairəmiz  ( xan sənəm  )in 

zəhmətlərindən təşəkkür edirəm . 
Səxavət İzzəti 

 
  باش سؤز یئرینه

 
 اولو تانرینین آدیال

هر کسی یئنی ایل موناسیبتیله تبریک ائدیرم و 
  عؤمور گون ساغلیغی دیله ییرم.

درگی سینین » ادبی کؤرپو«شوکورلر اولسون 
سسینه چوخ یئرلردن سس وئریلدي کرکوك 

مرقنده دن سسلر گلدي بودا بیرداها تورکمنلریندن س
  ایراده میزي گوجلندیردي. 

درگیمیزین باشندا گئدن فوتو چاغداش ایران تورك 
ادبیاتی نین قدرتلی شاعري مرحوم (استاد عباس 

بارز)ین شکلی دیر استاد (بارز) شعریمیزین بوتون 
شکیللرینده گؤزل اثرلرین یارادانی دیر. گلجک 

ادا حصر ائده جییک اوندان سایالرین بیرین بو است
 هله لیک بو قدر یئتر.

اؤزومه وظیفه بیلیرم پرفسور علی شامیل، مهندس 
محمدرضاکریمی،استادعلی محمد بیانی، ادبیاتیمیزین 

یورولماز عسگري سعیدموغانلی ... استادالردان 
وئردیکلري اؤنریلر اوچون میننت دارلیغیمی 

  بیلدیریرم.
لتمکده حورمتلی شاعره درگیمیزین یانلیشالرین دوز

 میز (خان صنم) ین زحمتلریندن تشکر ائدیرم .
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DEĞMEZ  
 

Mustafa Pınarbaşı 
Senden bana kalan bir kara mazi 
Dönüp de ardıma bakmaya değmez 
Sandım seni bağda güllerin kızı 
Yokluğunda kibrit yakmaya değmez 
 
Sen benim aynada en kör halimsin 
Sütten ağzı yanmış tatlı dilimsin 
Sen bir muhannetsin, sen bir zalimsin 
Sana başka bir ad takmaya değmez 
 
Kırdın yüreğimin penceresini 
Kısalttın ömrümün tam süresini 
Toz ettin aşkımın her karesini 
Uğrunda gözyaşı dökmeye değmez 
 
Düşmana yar ettin gönül tahtımı 
Ne sebeple viran ettin bahtımı 
Ben de unutmadım ama ahdımı 
Bu aşk için boyun bükmeye değmez 
 َدیمَز                       

   ینارباشیافا پصطمو
   

  ی ضارا ماقاالن بیر ق منهسندن 
  مایا دَیَمز خآردیما با هد بدؤنو

  یزي قساندیم سنی باغدا گوللرین 
  مایا َدیمَز خلوغوندا کیبریت یاخیو

   
  ر حالیمسین ونیم آینادا ان کمسن 
  ن آغزي یانمیش تاتلی دیلیمسین دسوت

  ننتسین، سن بیر ظالیمسین خسن بیر م
  مایا َدیمَز خآد تاا بیر قسانا باش

   
  سینی ه یمین پنجره گورایردین ق
  سینی ه ین عؤمرومون تام سوردیسالتق

  سینی ه یمین هر کارقشعین دتوز ائت
  دَیمَز  هیه ؤکمتاوغروندا گؤزیاشی 

   
  تیمی خؤنول تکین ددوشمانا یار ائت

  تیمی خین بدویران ائت هلبسب هن
  هدیمی عاونوتمادیم آما  هن دم

 َدیمَز هیه ین بویون بوکمایچ قشعبو 
     

 
 QADASI 

Pərvanə məmmədli 
 

Sənin məhəbbətin,eşqin olmasa, 
Açarmı çiçəyim,gülüm, qadası. 
Dəysin dodağıma bal dodaqların , 
Bir az ləzzət alsın dilim, qadası. 
 
Nə vaxtdır gözümdən uzaqdır ellər, 
Yaralı Göyçəm var yuxuma gələr. 
Niyə lal olubdu,susubdu dillər? 
Söylə sevdiyini bilim,qadası. 
 
İllərdir çəkdiyim həsrətim sənsən, 
Eşqimsən,canımsan,ülfətim sənsən, 
Mənim sevgi adlı sərvətim sənsən, 
Ölsəm qucağında ölüm, qadası. 
 
Könlüm divanədi səndən ötəri, 
Oduna yandığım gündən ötəri, 
Pərvanə keçənməz gendən,ötəri, 
Sən çağır yanına gəlim,qadası. 

 قاداسی
  پروانه ممدلی

  
  سنین محبتین،عشقین اولماسا، 

  آچارمی چیچگیم،گولوم، قاداسی. 
  یسین دوداغیما بال دوداقالرین،دَ 

  ذت آلسین دیلیم، قاداسی. بیر آز ل
   

  نه واختدیر گؤزومدن اوزاقدیر ائللر، 
  م وار یوخوما گلر. ه یارالی گؤیچ

  نییه الل اولوبدو،سوسوبدو دیللر؟ 
  سؤیله سئودیگینی بیلیم،قاداسی. 

   
  ایللردیر چکدیگیم حسرتیم سنسن، 

  ولفتیم سنسن، ا عشقیمسن،جانیمسان،
  منیم سئوگی آدلی ثروتیم سنسن، 

  ؤلسم قوجاغیندا اؤلوم، قاداسی. ا
   

  دي سندن اؤتري،  کؤنلوم دیوانه
  اودونا یاندیغیم گوندن اؤتري، 

  ؤتري، اپروانه کئچنمز گئندن،
  سن چاغیر یانینا گلیم،قاداسی. 
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Yenə sənsiz 
 

Leyla nedayi 
 

 
Körpə şerilərimin örtüyü   

Kəfən olacaq ürəyim.   

Səni şeirlərimdə doğanda  

Zövqümün bağrı çatlayır   

Bir daha xəyalınla ola-ola  

Nə yazıq ki kimsəsiz hiss edirəm özümü  

Və bu yetim şeirlərimin  

Qaynağı sənsən  

Amma sənə həsrət yaşayan  

Şeirlər yazıq-yazıq, şeirlər  

Sənin varlığının əriş - arğacında   

Dara çəkilmiş xalı kimi  

Yaşayıram sənlə  

Yenə sənsiz. 

 
  یئنه سنسیز

  
  لیال ندایی

  
  کؤرپه شعریلریمین اؤرتویو 

  یم. یکفن اوالجاق اورَ 
  ندارلریمده دوغاعسنی ش

  ذؤوقومون باغري چاتالییر 
  اوال-بیر داها خیالینال اوال
  -ئدیرم اؤزوموا سیز حیسنه یازیق کی کیمسه

  رلریمینعو بو یئتیم ش
  ،قایناغی سنسن

  ،آما سنه حسرت یاشایان
  رلرعیازیق، ش -رلر یازیقعش

  -آرغاجیندا –سنین وارلیغینین اریش 
  دارا چکیلمیش خالی کیمی

  یاشاییرام سنله
 ه سنسیز.یئن
 
   

 
 
 Gəlmədin  

Ədalət duman   
  
Həftədən onbeşdən əlim üzüldü,  
Aylar da addadı ilə  gəlmədin.  
Gündüz xəyalımda gecə yuxumda,  
Vədələşdik gülə - gülə gəlmədin.  
   
Qarğ olma gözəlim eşvədə ,nazda,  
Bu qədər güvənməz gülünə yaz da,  
Sənsiz sızıldayan sədəfli sazda,  
Ürəyim çevrildi telə gəlmədin,  
   
Mən səni şeh bildim yarpağı gəzdim,  
Ən incə gülüşü dodağı gəzdim,  
İlk eşq hərarətli ocağı gəzdim,  
Qarışdim torpağa ,külə  gəlmədin.  
  
ƏDAlƏT bəndəyə bəndə deyildi,  
Nə uyan hər felə fəndə deyildi.  
Əzəldən heç günah məndə deyildi.  
Onda da aldatdın belə gəlmədin. 

  دین  گلمه
  عدالت دومان   

    
  بئشدن الیم اوزولدو   دن اونهفته

  دین ،  آیالر دا آددادي ایله  گلمه
  گوندوز خیالیمدا گئجه یوخومدا،  

  دین.  لشدیک گوله گوله گلمهوعده
    

  ده ،نازدا،  شوهعلیم اولما گؤزقارغ 
  بو قدر گوونمز گولونه یاز دا،  

  سنسیز سیزیلدایان صدفلی سازدا،  
  دین،  اورگیم چئوریلدي تئله گلمه

   
  من سنی شئه بیلدیم یارپاغی گزدیم،  

  ان اینجه گولوشو دوداغی گزدیم،  
  رارتلی اوجاغی گزدیم،  حایلک عشق 

  دین.  مهقاریشدیم تورپاغا ،کوله  گل
    

  یه بنده دئییلدي،  عدالت بنده
  نه اویان هر فئله فنده دئییلدي.  

  ازلدن هئچ گوناه منده دئییلدي.  
    دین.اوندا دا آلداتدین بئله گلمه
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BOĞULURAM  

Günay nəriman həsənli  
  
Aman Allah boğuluram,  
Hər kəsə həyat verən, bu hava boğur məni.  
Gündə min kəz boğulub,  
Gündə min yol ölürəm.  
Fani dünya qəsdinə analar doğur məni.  
Saçımdan dəstə-dəstə  
Yolub, kəndir hörürəm.  
Salıram boğazıma  
Ayaq yerdən üzülür, havada boğur məni.  
Qəmim yaman çoxalıb,  
Yığılıb üst-üstünə.  
Toz basıb ürəyimi  
Tozunu yumaq üçün buludlar yağır məni.  
İçimdəki ocağın tüstüsü boğur məni.  
Hər gün bir az boğulub, ölümə uçunuram.  
Cəhənnəm yolundayam, yolumdan çağır məni.  
Sevincin teştinə sal, bir azca yoğur məni. 
   

 
 

    بوغولورام 
  

  گوناي نریمان حسنلی  
    

  آمان اهللا بوغولورام،  
  ا بوغور منی.  هر کسه حیات وئرن، بو هاو

  بوغولوب،   زگونده مین ک
  گونده مین یول اؤلورم.  

  فانی دونیا قصدینه آناالر دوغور منی.  
  دسته  - ساچیمدان دسته

  یولوب، کندیر هؤرورم.  
  سالیرام بوغازیما  

  آیاق یئردن اوزولور، هاوادا بوغور منی.  
  میم یامان چوخالیب،  غ

  اوستونه.  -ییغیلیب اوست
  اسیب اورگیمی  توز ب

  توزونو یوماق اوچون بولودالر یاغیر منی.  
  کی اوجاغین توستوسو بوغور منی.  ایچیمده

  هر گون بیر آز بوغولوب، اؤلومه اوچونورام.  
  جهنم یولوندایام، یولومدان چاغیر منی.  

 سئوینجین تئشتینه سال، بیر آزجا یوغور منی.  
  

 

 Du-man 
duman bəxtiyarı 

Bu dağılan dovar kişi, 
Özündən göyə sovrulur. 
Varaqlanır varaq-varaq, 
Sözündən göyə sovrulur. 
 
Qara gündə düşür qara,  
Nisgil olur çıraqlara,  
Sinəsini yara-yara, 
Gözündən göyə sovrulur. 
 
Kölgəsindən qaçır gedir, 
Yorğunluğun açır gedir,  
Körpü-körpü uçur gedir, 
Dizində göyə sovrulur. 
 
Bağlı qalan qəfəs kimi,  
Darıxır dəli səs kimi,  
Ayaq yalın həvəs kimi,  
İzindən göyə sovrulur. 
 
Vurulduqda qərənfilə, 
Bağrı yanır gülə-gülə, 
Əllərini basır külə, 
Közündən göyə sovrulur. 

  مان- دو
  دومان بختیاری

  
  ی،شی، دووار ک النیبو داغ

 .سوورولور هیگؤ اؤزوندن
 ،واراق-واراق ریواراقالن

 .سوورولور هیگؤ  سؤزوندن
 

 ،دوشور قارا دهقاراگون
 ،الراراقیاولور چ لیسگین

 ،ارای – ارای ینیس نهیس
 .سوورولور هیگؤ گؤزوندن

 
 ،ریگئد ریقاچ ندنیس کؤلگه

 ،ریگئد ریآچ ورغونلوغونی
 ،ریور گئدچکؤرپو او-کؤرپو

 .سوورولور هیگؤ ندنیزید
 

 ی،میقاالن قفس ک یباغل
 ی،میسس ک یدل ریخیدار

 ی،می،هوس ک نیالی اقیآ
 .سوورولور هیگؤ نندیزیا

 
 ،لهیوورولدوقجا قرنف 

 ،گوله-گوله ریانی يباغر
 ،کوله ریباس ینیلرال

 .سوورولور هیگؤ کؤزوندن
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  چتین آدامام
 

  شؤھلت افشار 
   

  
  لیگی ال چکمیر مندن، ویجدان خسته

  نیم. غقارانلیق ایشیغا کسیلیب 
  ن، آمانسیز دؤورانال چارپیشیرام م
  هر گون قلمیمدن قان آخیر منیم. 

   
  سیزلیق گؤرنده دؤزه بیلمیرم، اقّح
  ین نفسی. دیر حاقّ یم اوستومدهیدا
  دئییب گزه بیلمیرم،  – "منه نه وار!"

  ایچیمده سوسماییر ویجدانین سسی. 
   

  ، هعدالت قهر اولوب چکیلیب گؤی
  دیر. زتیندهعایمان هر کیشینین 

  ، هولوب دئیویجدانسیز اورکلر داش ا
  دیر. قانون زورلوالرین خیدمتینده

   
  ، هسد آپاریرام بیگانه کسح

  نه وار، اونا تکی قارنی توخ اولسون. 
  ، هقول کیمی باش َاییر آغا نه دئس

  نه ویجدان، نه غئیرت، پولو چوخ اولسون! 
   

  نه دئییر،  "ماکلئر"، "مارکئت"آنالمیرام 
  دلالل ایله عئینی یوال گلمیرم. 

  ییر، لالف قارا میسین خیرید ائلهتو
  منسه قیزیلیمی ساتا بیلمیرم. 

   
  قایناییب قاریشا بیلمیرم، نئیلیم، 

  م، یادام. یه اؤگئیَ من بو زمانه
  ییر دیلیم، یاالنا، تعریفه دؤنمه

  من بئله بشرم، چتین آدامام. 
   

آدلی کیتابیندا چاپ  "سوروشون منی"شعر شاعرین
  اولونموشدور.

      
 

   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÇƏTİN ADAMAM 
 

Şöhlət Əfşar 
 
 
Vicdan xəstəliyi əl çəkmir məndən, 
Qaranlıq işığa kəsilib qənim. 
Amansız dövranla çarpışıram mən, 
Hər gün qələmimdən qan axır mənim. 
 
Haqsızlıq görəndə dözə bilmirəm, 
Daim üstümdədir Haqqın nəfəsi. 
“Mənə nə var!” – deyib gəzə bilmirəm, 
İçimdə susmayır vicdanın səsi. 
 
Ədalət qəhr olub çəkilib göyə, 
İman hər kişinin izzətindədir. 
Vicdansız ürəklər daş olub deyə, 
Qanun zorluların xidmətindədir. 
 
Həsəd aparıram biganə kəsə, 
Nə var, ona təki qarnı tox olsun. 
Qul kimi baş əyir ağa nə desə, 
Nə vicdan, nə qeyrət, pulu çox olsun! 
 
Anlamıram “market”, “makler” nə deyir, 
Dəllal ilə eyni yola gəlmirəm. 
Tüllaf qara misin xırıd eləyir, 
Mənsə qızılımı sata bilmirəm. 
 
Qaynayıb qarışa bilmirəm, neylim, 
Mən bu zəmanəyə ögeyəm, yadam. 
Yalana, tərifə dönməyir dilim, 
Mən belə bəşərəm, çətin adamam. 
 
Şeir şairin "Soruşun məni" adlı kitabında çap 
olunmuşdur. 
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  ر عپکنلی شچمور 
  

  اللی قبورھان سا
  
   بین بؤلوشومینی گسییاه بیر چاودار اکم 

  یغیمیز گونلرده  دائت قاتیقآجیالرا 
     بیخچلیک چوماغی بیرا

  م  اتوتار اولموشلم قالی 
  آنام شاعر اولما اوغول دئمیش  

    دناعآناما 
  ره عتتیک دوشورموشم ش

  .م اشاعر اولموش 
  
  م  اشاعر اولموش 

  الر ایچین  قاولموش چوجو قسئونلري توپرا
  ري  عسؤزون اونورو بیلمیشیم ش

  ري سؤزون ناموسو  شع
  رك آجیالرا  سویوموشم زهیر زمبَ 

  وشم  الر گؤرمقایینلیخسیجه 
  .ینی بیر پارامایهانتین 

    
  ان بیر باشا  دم بیر باشایلمیشخیلمیش ییخیا

  کوم گؤزلریم  حسوکونا م  يریرحبیر ت
  بیر یانیم زیالندیر یانار  

  انار بیر یانیم  قسی کمهحالل مقایستی
  میشم  ره آند وئریپ بکلهعسؤزه و ش

  .ونارقی داغا کبو آجیلی هویرات هان
  
  یم سوسمامیش دیلیم  گبیلَمیش بوکولمه 

  م داغالرا  االیف دستانالر یازمیشخمو
  په زامانالردا  قحان 

    بتو آهللا دئیی لتوکّ 
  لی  مهیدو خیرقم اسیغینمیش

  ره  عپکنلی بیر شچمور 
  آنام شاعر اولما اوغول دئمیش   

    دناعآناما 
  ره  عتتیک دوشورموشم ش

 .شاعر اولموشوم

  
 
 
 
 
 
 
MOR CEPKENLİ ŞİİR 
 

Burhan Sakallı 
 
Siyah bir çavdar ekmeğini bin bölüşüp 
Acılara katık ettiğimiz günlerde 
Çelik çomağı bırakıp  
Eli kalem tutar olmuşum 
Anam şair olma oğul demiş 
Anama inat 
Tetik düşürmüşüm şiire 
Şair olmuşum 
 
Şair olmuşum 
Sevenleri toprak olmuş çocuklar için 
Sözün onuru bilmişim şiiri 
Siiri sözün namusu 
Süyümüşüm zehir zemberek acılara 
Sice hayınlıklar görmüşüm 
İhanetin bini bir para 
 
Yakılmış yıkılmışım bir baştan bir başa 
Bir tahrir-i sukun'a mahkum gözlerim 
Bir yanım zilan'dır yanar 
İstiklal mahkemesi kanar bir yanım 
Söze ve şiire and verip beklemişim 
Bu acılı hoyrat hangi dağa konar 
 
Bükülmemiş bileğim susmamış dilim 
Muhalif destanlar yazmışım dağlara 
En kahpe zamanlarda 
Tevekkeltü alellah deyip 
Sığınmışım kırk düğmeli 
Mor cepkenli bir şiire 
Anam şair olma oğul demiş  
Anama inat 
Tetik düşürmüşüm şiire 
Şair olmuşum 
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İsmayıl Mədədi Osalı (ÜLKƏR) 

Səxavət izzəti 
 
 (08\08\1969) –i ildə Güney Azərbaycanın Urmiyə şəhərində orta hallı bir ailədə dünyaya göz 
açdı. Mərhum atası Seyfullah, əməkli ədliyyə karməndi idi. Anası Nüsrət, ev xanımıdır. O, ilk, 
orta və mütəvəssitə dərslərini Urmiyənin "Vəziri", "Azadi" və "13 Aban" oxullarında bitirdi. 1367 
(1988) -ci ildə Binab Üniversitəsində Fars dili və ədəbiyyatı bölümünə girdi və 1371 (1992) -ci 
ildə məzun oldu. 
1378 (1999) -ci ildə Türkiyyəyə gedərək, Ankara Gazi Üniversitəsində TÖMER (Türkçe ve 
Yabancı Dillər Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) diplomasını aldı.  
1379 (2000) -cu ildə İzmir EGE Üniversitəsini qazandı və "Türk Dili ve Edebiyatı" Bölümü "Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları ana bilim dali"nda yüksək lisans yapdı.  
1382 (2003) -ci ildə Prof. Dr. Yavuz Akpınarın danışmanlığıyla yazdığı Mrağalı şairimiz "Bulud 
Qaraçorlu Sehend"in Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma" adlı tezini Prof. Dr. Rıza Filizok, 
Prof. Dr. Ömerfaruk Huyugüzel, Prof. Dr. İsmail Aka"dan oluşan juri qarşısında müdafiə etdi.  
1385 (2006) -ci ildə Bakı XƏZƏR Üniversitəsində Prof. Dr. Hamlet İsaxanlının elmi rəhbərliyi ilə 
Azərbaycan Dili (Türkcəsi) və Ədəbiyyatı bölümünün PH.D dərslərini keçirdi. Uyqun zamanda 
"Məşrutiyyətdən Günümüzə Qədər Güney Azərbaycan Sərbəst Şer Gəlişimi (İnkişafı)" adlı 
dissertasiyasını (doktorantura tezini) müdafiə edəcək.  
Ülkər, mütəvəssitə tələbəsi ikən 1363 (1984) –cü ildən etibarən çeşitli Türkcə heca qalıblarında və 
özünə xas sərbəst formada şer süyləməyə başladı.  
Ülkərin altıncı  şeir toplusu və "Bulud qaraçorlu Səhəndin həyatı və əsərləri üzərində bir 
araşdırma" adlı tənqədi çalışması çapa hazırlanmaqdadır.  
Ərzrum Atatürk üniversitəsi yetişdirməsi olan Ali ALTAYLI, tezini 2007`də Yrd. Doç. Dr. Ali 
KAFKASYALI`nın elmi rəhbərliyi ilə “İSMAİL MEDEDÎ USALLU (ÜLKER) HAYATI – 
SANATI VE ŞİİRLERİ” adı altında müdafiə etmişdir.  
İsmayıl Mədədi indilikdə Urmiyədə yaşayır. Urmiyədə İstanbul Türkcəsi (TÖMER) və (ALES) 
dərslərini oxutmaqla məşguldur. Urmiyə Nazlu Üniversitəsi, Urmiyə Sənəti Üniversitəsi və 
Urmiyə Ədəbiyyat Fakültəsində İstanbul Türkcəsi və Azərbaycan Türkcəsi dərslərində ustad 
olaraq işləyir. Evlidir və “Araz”, “Elay” adlarında bir oğlu və bir qızı vardır. 
1370 (1991) –ci ildə "Rudəki" intişaratına verdiyi ilk şer kitabı "Günəş Tonqalı, Yalqız Bitki" iki 
il gecikdikdən sonra 1372 (1993) –ci ildə basıldı.  
1377 (1998) –ci ildə "Buyur Addım At" adlı ikinci şer kitabı (Narənc Yayınları- Tehran) 
oxuyucularıyla tapışdı. 
1383 (2004) –cü ildə "Bir Salxım Dan Yeli" adlı üçüncü şer kitabı (şair tərəfindən) nəşr oldu.  
1386 (2007) –cı ildə "Sevda Yoldaymış" adlı dördüncü şer kitabı (Yaz Nəşriyyatı – Urmiyə) 
yayınlandı. 
1392 (2012) - ci ildə "Məni Başdan Yaradan" adlı şeir kitabı RİVA yayınlarınca Tehran`da 
yayınlandı.  
Ülkərin altıncı  şeir toplusu və "Bulud qaraçorlu Səhəndin həyatı və əsərləri üzərində bir 
araşdırma" adlı tənqədi çalışması çapa hazırlanmaqdadır. 
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  .ریاْوالن چاغداش تورک شاع ندانیجانیآذربا رانی(اولکر) ـ ا اوصالو یمدد لیاسماع
 سخاوت عزتی

 
 ایایدون دهلهیعا ریب یاورتا حالل ندهیشهر هیاورم نیجانیآذربا یگونئ ندهیس-17 نینییمرداد آ لیا ینج- 1348 يمدد لیاسماع

اورتا و  لک،ی. او، اریدیمیائوخان سهیا مینصرت خان ی. آناسيدیا يکارمند هیبلد یامکل اهللا،فیس ی. مرحوم آتاسيگؤز آچد
 نابیب لدهینجو ا-1364. يردیتیب ندایاوخولالر "آبان13".  "يآزاد"، "يریوز" نینهیاورم ینیمتوسطه درسلر

 .ده ماذون اولدو-1371و  يردیبؤلومونه گ یاتیو ادب یلیفارس د ندهیستهیورسیاون
 

و  رمایآراشد م،ینرهیاؤ لید یابانجیتؤمر (تورکجه  ندهیستهیورسیاون يرك، آنکارا غازگئده هیهیتورک لدهیا ینج-1378
بؤلومو  "یاتیو ادب یلیتورك د"و  يقازاند ینیستهیورسیائگه اون ریزمیدا ا-1379. يآلد ینیپلوماسی) ديمرکز غوالمایاو
 یغیشمانلیدان ناریپآك اووزیده پرفسوردکتر -1382. يآلد سانسیل وکسکی ندانیدال میلیآنا ب "ياتالریو ادب يلرتورك لهجه"
پرفسوردکتر  ینیتز یآدل "رمایآراشد ریره بوزها يو اثرلر یاتیح نیبولود قاراچورلو سهند" زیمیریشاع یماراقل یغیازدی لهیا

. يمدافعه ائتد ندایسیقارش يل آکادان اولوشان ژوریپرفسور دکتر اسماع وگؤزل،یپرفسوردکترعمر فاروك هو زاوکفیلیرضا ف
) یسکجه(توریلید جانیآذربا لهیا یییرهبرل یعلم نینیخانل یسیپرفسور دکتر هاملت ع ندهیستهیورسیخزر اون یده باک-1385
 شعرسربست  جانیآذربا یگونوموزه قدر گونئ تدنیمشروط"ده -1387. يردیکئچ ینیبؤلومونون دکترا درسلر یاتیو ادب

 .يمدافعه ائتد ینیدوکتورا تئز یآدل "یمیشیگل
 

و اؤزونه خاص سربست فورمدا شعر  ندهیبیتورکجه هجا قال یدلیچئش لدنینجو ا-1363 کنیا یسمتوسطه طلبه اولکر
 .يباشالد هیمهلهیسؤ

 
 ینازل"و  "یدانشگاه یصنعت هیاورم"، "یفاکولته س اتیادب هیاورم". رییاشای دههیاورم کدهیلیندیا يمدد لیاسماع

تؤمر  / TÖMER ) ندایو اؤزل درسخاناس ینیدرسلر یسو استانبول تورکجه جانیآذربا زدهینده و تبر"یس تهیوئرسیاون
 ریب ندایآدالر "يآائل"و  "آراز"و  ریدیمشغولدور. ائول وتماقالاوخ ینیدرسلر ( سؤزل -آلئس  / ALES - SÖZEL / لهیا

 .وار يزیق ریاوْغلو و ب
 

 ریشدییدَ یاثرلر
 

 )شعرلر توپلوسو1372( یتگیب زیالقی ،یگونش تونقال -1
 ) شعرلر توپلوسو1377آت( میآدد وریبو - 2 
 ) شعرلر توپلوسو1383(یئلیدان  میسالخ ریب - 3 
 )شعرلر توپلوسو1386(شیمیولدایسئودا  - 4 
 )شعر توپلوسو1392( ارادانایباشدان  یمن - 5 
 –) شعر توپلوسو 1396( میآداقالر - 6 
 )يکراالریف شیارالنمیاو نهیتورکجه س جانیآذربا نینیاورمودا (ملال نصر الد نی) نصرالدالقوجا (مال - 7 
 .و س لدیج ینجیریاوالن شعرلردن سئچمه لر /ب شیلنمیسؤ یلیلگیا لهیا و گؤلو يشهر هی(اورم یسیشعر آنتولوژ هیاورم - 8 
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  اؤلوم
   

 اکرم کافتان 
   
   .کروانال اؤلوم عضاًتک تک گؤتورور ب عضاًب

   .تام بیر ایمانال اؤلوم ققزلی محؤان گ
   

   ه،شرین دهشتینحئچیش یولودور مکمزار 
   .لومورور اؤلنی البت زامانال اؤداونوت

   
   ،گیتمک ایستمز هور کیمسقداوفو قارانلیقبیر 

   .میل اینسانال اؤلومایوانی، کحورور دبولوش
   

   ،رئبولسا بیزي د بیکن گلیه االر گؤز گؤزقشیعا
   .مساوي الیم هیجرانال اؤلوم هبیربیرین

   
   ،هولجنین حالی مه االن آغالر گیدق هگئرید

   .مفیدانال اؤلو هیاري، تازختآییرماز ای
   

   ،تی گلنی بولورخن یاغاردا وافدرطهر 
   .نا دك عؤمرو اوالنال اؤلومآاوغراشماز سون 

   
   ،ولقیر الکین سئومز هیچ بیر دملک هیل دیزراع
   .ین بیر ایالنال اؤلومم هالشیر هدفینخیا
   

   ،یش دایما یولالردادیرقگوندوز، یاز و  هگئج
   .جبا ساییسیز جانال اؤلومعندن دویماز 

   
   ه،لر و یئر دیؤلور گؤاوپار بیر گون،قیامت ق

   .نال اؤلومآرقاي -واد دهیرتآخدیریلیر 
   

   ،شري آدیم آدیمحیر مدهر اؤلن گئنیشل
   .او دم شاشماز میزانال اؤلومه بیلینیر ایشت

   
   ،کافی هدن اؤل ده یرال اؤلمخاط خاؤلومو چو

   .مانال اؤلومحی رقیر بادالتصاونوتماکی وو
   

 
 

   
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖLÜM 
 

Ekrem Kaftan 
 

Bazen tek tek götürür bazen kervanla ölüm 
En güzeli muhakkak tam bir imanla ölüm 
 
Mezar geçiş yoludur mahşerin dehşetine 
Unutturur öleni elbet zamanla ölüm 
 
Bir karanlık ufuktur kimse gitmek istemez 
Buluşturur hayvanı, kâmil insanla ölüm 
 
Aşıklar göz gözeyken gelip bulsa bizi der 
Birbirine musavi elim hicranla ölüm 
 
Geride kalan ağlar gidenin hali meçhul 
Ayırmaz ihtiyarı, taze fidanla ölüm 
 
Her taraftan yağar da vakti geleni bulur 
Uğraşmaz son âna dek ömrü olanla ölüm 
 
Azrail de melektir lakin sevmez hiç bir kul 
Yaklaşır hedefine bin bir ilanla ölüm 
 
Gece gündüz, yaz ve kış daima yollardadır 
Neden doymaz acaba sayısız canla ölüm 
 
Kıyamet kopar bir gün,ölür gökler ve yer de 
Dirilir ahirette va'd-i Kur'an'la ölüm 
 
Her ölen genişletir mahşeri adım adım 
Bilinir işte o dem şaşmaz mizanla ölüm 
 
Ölümü çok hatırla ölmeden öl de Kafi 
Unutmaki vuslattır Baki Rahman'la ölüm 
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  ریمیشم واغ
 ماذون

 (قاشقایی ائل شاعري)
 

  
  من بنا قویمادیم چکم باري غم،

  . یشمخانا واریمغم واریمیش بو غ 
  دیم جامی جم،ه گؤتورمهگمئی ایچم

  . یشمئی واریمیش بو مئیخانا واریم
  

  شقین بیناسی،عدئدي او کی قویدو 
  شیق یاناسی،عامعشوق یاندیراسی 

  قیزیل گول جافاسی بولبول ناالسی، 
  واریمیش بو پروانا واریمیش.  عمش
  

  بیرینین دردي چوخ بیري دردي آز،
  پریشان بیري دلنواز،  بیري دل

  شق و لئیلی مستی ناز،عمجنون مستی 
  داغ واریمیش بو دیوانا واریمیش.

  
  آفرین،-جاهانی یارادان جاهان

  و آیین، اازلدن بویوروب بو رسم 
  و شیرین، فرهاد و بیسوتون، خسرو

  ن بو افسانا واریمیش. بو داسیتا
  

  گؤزللر گؤزلري مستیمیش خونریز،
  دیلی شکر دوداقالري شکرریز، 

  نت چکن اوغول محبتلی قیز،حمئ
  الیم آتا پخیل آنا واریمیش.ظ
  

  کی رخنه ساالر ایمانا، او عیشوه
  مزه کی کار ائیلر جانا، غاو تیري 

  نه بیر مأذون دؤشو اولموش نیشانا،
 واریمیش. تیر واریمیش بو نیشانا

   
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Qem Varımış  
 

 Məzun 
(Qaşqayi el şairi) 

 
Mən bəna qoymadım çəkəm bar-ı qəm,  
 Qəm varımış bu qəmxana varımış. 
Mey içməğə götürmədim cam-ı cəm,  
Mey varımış bu mey-xana varımış. 
  
Dedi o ki qoydu işqin bınası,  
Məşuq yandırası aşıq yanası,  
Qızıl gül cafası bülbül nalası,   
Şəm varımış bu pərvana varımış. 
  
Birinin dərdi çox biri dərdi az,  
Biri delpərişan biri delnəvaz, 
Məcnün məst-i işq o leyli məst-i naz,  
Dağ varımış bu dıvana varımış.  
  
Cahanı yaradan cahan-afərin,  
Əzəldən buyurub bu rəsm o ayın, 
Fərhad o bısutun, Xosrov o Şirin,  
Bu dasıtan bu əfsana varımış. 
  
Gözəllər gözləri məstimiş xunriz,  
Dili şəkər dodaqları şəkərriz, 
Mehnət çəkən oğul məhəbbətli qiz,  
Zalım ata pəxil ana varımış.  
  
O işvə ki rəxnə salar imana,  
O tir-i qəmzə ki kar eylər cana, 
Nə bir Məzun döşü olmuş nışana,  
Tir varımış bu nışana varımış. 
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  دوغرى عاشق
  

 جاسیم بابا اوغلو 
 (عراق ته الفر)

  زدى یاالنادوغرى عاشق دیله قاتم
  اغ اولدىسودا ئس وندهلگؤیعاشقین 

  نه تاالنومورؤر دردى دوشر عارتآ
  وداسین بولدىئر سگزداغى داشى 

  
  لدى الینهآودى سازى ئکرم س

  لینهئالدى بس لئت -ل ئاصلى زولفون ت
  تدى کیشش ائلینهگئیوزون  وسورد

  لدىاؤ هرازه حسرتدودى مه تمئی
  

  تون عراقى شامىوزدى بگب یغر
  دامى، سین سرایى پین یاچنم ایص

  یامىارتدى غریب ئچیگیل ادى ئدی
  ـلدىگوطنه  وندؤدن دیکلت بیغر
  

  ترؤمجنون عاشق اولدى بلبل کیم ا
  یلى لیلى دي الیندن توترگوئس
  بیتر وزدولداو هدؤیگري وداالئس

  دالري قالدىآقیامته کیمى 
  

  وزؤقنبر آدى قنبر دوزاندى س
  وزگؤرزو نازلى یارى قاره دى آ
  ووزاینادى آون  سلطان ئنول سؤک

  لدىآقاوشیر یارینی  هتدنجن
  

  دىه یلؤتدى دیلین عشقین سچآفرهاد 
  دىه یلئشیرین اولدى نصیب عشقین د

  دى هیلئم دردیندن عشقی بیده بیلم
  الدىساالن عاشقلره محبت ق
  

  اتیلدىسیوسف مصره واردى قول کیم 
  زلیخانین عشقی ائله یاییلدى

  تیلدىآین زندانه کندى چعشق ایـ
  دندى بیلدىن الین حقّواون دوتوت

  
  رازهوتمز مئبابا اوغلو عاشق ی

  جازهاستر ای اکونول دوزانلیغ
  جاندان الین اوزادیر سازه ووشدج

  ـالدىچر سازینى اریـاغچیلر ؤسوز س
 

 
   
  

 
 
  
DOĞRU AŞIK 
 

Casim Baba oğlu 
(IRAK –TELAFAR) 

 
Doğru aşık dile katmazdı Yalan 
aşıkın günlünde sevda sağ oldu 
Artar derdi düşer ömrüne talan 
dağı taşı gezer sevdasın buldu 
 
Kerem sevdi sazı aldı eline 
Aslı zülfün tel tel saldı beline 
Sürdü yüzün getti Keşiş iline 
yetemedi murada hasrette öldü 
 
Garip gezdi bütün Irakı Şamı 
Senem için yapsın sarayı damı 
Yedi yıl geçirti garip ayami 
gürbetlikten döndü vatana geldi 
 
Mecnün aşık oldu bülbül kim öter 
sevgili Leyla'dı elinden tutar 
Sevdaları gökte yıldızdı biter 
kıyemete kimi adları kaldı 
 
Kanber adı Kanber düzendi sözü 
Arzu nazli yarı karadır gözü 
Gönül seven sultan aynadı yüzü 
cennete kavışır yarını aldı 
 
Frhad açtı dilin aşkın söyledi 
Şirin oldu nasip aşıkın dilidi 
Bilemedim derdindan aşkı böyledi 
Kelen aşıklere muhebbet saldı 
 
Yusuf mısra vardı kul kim satıldı 
Zeliha'nın aşkı iyle yayıldı 
Aşk için zındana kendi atıldı 
Tutu onun elin haktandı bildi 
 
BABA OĞLU aşık yetmez muraza 
gönül düzenliğe ister icaza 
Coştu candan elin uzadır saza 
söz söyler çağırır sazını çaldı 
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 آپار منی بو اومیدین دالینجا 
 

قوبعی یموس  
  

  او قارانقوش یوواسی کی، سویویوب، 
  او گؤلده کی، قریب دورنا اویویوب، 

  کؤنلوم سنین اومیدینه چوخ اویوب، 
  آپار منی بو اومیدین دالینجا. 

  
  سی، ناله "گون چیخ"،"گون چیخ"من قوزئیین 

  سی. الههبیر  چاتماز منه گونشین
  سی! ائی گونئیین قاناد آچان الله

  آپار منی بو اومیدین دالینجا.
   

  سنین سئوگی جیغیرالرین گول آچان، 
  رم او یولالرا من هاچان؟ یئتیشه

  آغاجیمدا سونونجو یارپاغاجان، 
  آپار منی بو اومیدین دالینجا. 

  
  هئچ عاشقین ایشی دوشمز آسانا، 

  یازانا؟  من نه دئییم بو طالعیی
  بیتمز یولوم اوفوق بویو اوزانا 

  آپار منی بو اومیدین دالینجا. 
  

  کور اوجاغیم یانیب کوله دؤنونجه، 
  الپ سونونجو ایشارتیسی سؤنونجه، 

  سن گئت منیم طالعییمین اؤنونجه،  
  آپار منی بو اومیدین دالینجا.

   
  ت،بوندا موروت اولمادي، ااوندا جر

  مادي. سیتم اولدو،بو محبت اول
  یانینجا کی،گئتمک قیسمت اولمادي، 

  آپار منی بو اومیدین دالینجا.
   

  نین دیبینده. ده، من درهسن زیروه
  نده. عیبطمن پاییزدا،سن بیر باهار 

  نیر گمینده، بیر آغ یئلکن کولکله
  آپار منی بو اومیدین دالینجا.  

   
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APAR MƏNİ BU ÜMİDİN DALINCA 
 
 

Musa Yaqub 
 
O qaranquş yuvası ki, soyuyub, 
O göldə ki, qərib durna uyuyub, 
Könlüm sənin ümidinə çox uyub, 
Apar məni bu ümidin dalınca. 
 
Mən quzeyin "gün çıx","gün çıx" naləsi, 
Çatmaz mənə günəşin bir haləsi. 
Ey güneyin qanad açan laləsi! 
Apar məni bu ümidin dalınca. 
 
Sənin sevgi cığırların gül açan, 
Yetişərəm o yollara mən haçan? 
Ağacımda sonuncu yarpağacan, 
Apar məni bu ümidin dalınca. 
 
Heç aşiqin işi düşməz asana, 
Mən nə deyim bu taleyi yazana? 
Bitməz yolum üfüq boyu uzana 
Apar məni bu ümidin dalınca. 
 
Kor ocağım yanıb külə dönüncə, 
Lap sonuncu işartısı sönüncə, 
Sən get mənim taleyimin önüncə,  
Apar məni bu ümidin dalınca. 
 
Onda cürət,bunda mürvət olmadı, 
Sitəm oldu,bu məhəbbət olmadı. 
Yanınca ki,getmək qismət olmadı, 
Apar məni bu ümidin dalınca. 
 
Sən zirvədə, mən dərənin dibində. 
Mən payızda,sən bir bahar təbində. 
Bir ağ yelkən küləklənir gəmində, 
Apar məni bu ümidin dalınca.  
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Adam var 

Elməddin Laçınlı 
Adam var pulunu balta kəsməyir, 
Dindirsən xəsisdir, ürəyi yoxdur. 
Adam var, qayğılar qəddini əyir, 
Qarnı ac, cibi boş, gözləri toxdur. 
 
Adam var dilindən zəhrimar yağır, 
Haqqa haqq deməyə dili də gəlməz. 
Adam var dili lal, qulağı sağır, 
Haqqın aşiqidir, nahaqqı sevməz.   
Adam var əlləri qızıl doğrayır, 
Ağlı yox nə fayda, ağıldan kəmdir. 
Adam var on-onbeş toyuq saxlayır, 
Çörəyin qazanır, işin biləndir. 

 
Adam var ulduza günəşə taydır, 
Dərk edə bilirsən niyə yaranmış! 
Adam var dünyada sadəcə saydır, 
Dünya boş qalmasın deyə yaranmış.   
Elməddin, adam ol,  şairlik asan, 
Adamlıq təb deyil göylərdən gələ... 
Alim ol nə fayda, adam olmasan, 
Ömrünü əlinlə atarsan selə... 

 آدام وار...
 علم الدین الچینلی

 
  ییر، آدام وار پولونو بالتا کسمه

  دیندیرسن خسیسدیر، اورگی یوخدور. 
   ،دینی َاییرآدام وار، قایغیالر قد

  قارنی آج، جیبی بوش، گؤزلري توخدور. 
  

   ،مار یاغیر آدام وار دیلیندن زهري
  یه دیلی ده گلمز. ق دئمهقا حاقحاق

   ،آدام وار دیلی الل، قوالغی ساغیر
  اققی سئومز. حیدیر، ناغحاقین عاشی

  
   ،آدام وار اللري قیزیل دوغراییر

  عاغلی یوخ نه فایدا، عاغیلدان کمدیر. 
  اونبئش تویوق ساخالییر، -دام وار اونآ

  چؤرگین قازانیر، ایشین بیلندیر. 
  

   ،آدام وار اولدوزا گونشه تایدیر
  درك ائده بیلیرسن نییه یارانمیش! 

   ،آدام وار دونیادا سادجه سایدیر
  دونیا بوش قالماسین دئیه یارانمیش. 

  
   ،دین، آدام اول،شاعیرلیک آسانال لمع

  گؤیلردن گله... دئییل  طبعآداملیق 
   ،عالیم اول نه فایدا، آدام اولماسان
   عؤمرونو الینله آتارسان سئله...

  

  
 
Gördüm  
 

Milli Daşqın  
  
Düşdüm min bəlayə  cavan yaşımda,  
Hər  dərdin dəvasın səbirdə  gördüm.  
Nə   dilim  dəyişdi , nə  qələm   yolun,  
Nələr cəfa  çəkdim , cəbir də gördüm.  
  
G ö r d ü m   cahangirin   əlləri   qandı,  
Günahsız   cahana   ürəyim    y a n d ı.  
Firon   y e r   üzündə   A l l a h ı   dandı,  
Amma səcdədəymiş qəbirdə, gördüm.  
  
Y a v ı n c ı   olmadım  gədaya ,  şükür!  
Hayıma  hay   v e r ə n   sədaya   şükür.  
Dostlarım çox oldu , X u d a y a   şükür,  
Dar   g ü n d ə  qeyrəti Cabirdə gördüm.  
  
Ü z d ü   ağır - ağır   d ə r d   ş a i r l ə r i,  
Sındırdı  poladdan   s ə r t    ş a i r l ə r i.  
Daşqın, Cavid kimi  m ə r d  ş a i r l ə r i,  
Sürgünə  saldılar,  S i b i r d ə   gördüm. 

   گؤردوم
 میللی داشقین  

    
  دوشدوم مین بالیه  جاوان یاشیمدا،  

  هر  دردین دواسین صبیرده  گؤردوم.  
  نه   دیلیم  دیَیشدي ، نه  قلم   یولون،  

  لر جفا  چکدیم ، جبیر ده گؤردوم.  نه
    

  للري   قاندي،  گؤ ردوم   جاهانگیرین   ا
  ن دي.   اگوناهسیز   جاهانا   اورگیم    ی

  فیرعون   یئر   اوزونده   آ هللا ي   داندي،  
  یمیش قبیرده، گؤردوم.  ه د آمما سجده

    
  اولمادیم  گدایا ،  شوکور!  وینجی  یا

  ئرن   صدایا   شوکور.  وهاییما  هاي     
  شوکور،  خدایا دوستالریم چوخ اولدو ، 

  یرتی جابیرده گؤردوم.  غار   گو ند ه  د
    

  ،   شاعرلريد   رآغیر   د -او ز د و   آغیر 
  .  شاعرلريسیندیردي  پوالددان   سرت    

  ،   شاعرلريداشقین، جاوید کیمی  مرد  
   گؤردوم.سیبیرده سورگونه  سالدیالر،  
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 …سن آلما آتمادین
 

لئیلی کھالی      
  
    
  سن آلما آتمادین،    
  اونا گؤره من ده گلین چیخمادیم!     
  اییتدیم.   نیزدن قکوچه 
  آخی دئمیشدین،    
  بیر مکتوب یازیبسان منه.    
  هریئري آختاردیم،    
  ماغارا گونلریمیزدن،    
  تا بو شهرلره قدر.    
  نه گؤیرچینلر گتیردي اونو،    
  نه پوستاچیالر.    
  نه ایمئیلیمه دوشدو،    
     …نه جیب تئلفونوما 
  اونا گؤره من ده جاوابالمادیم!     
     -سونرا 
  اوشاق اولوب،    
  ناغیلالرا قوشدوم اؤزومو،    
     …سئل آپاردي سارانی 
  آنام چیراغی سؤندوردو من ده یاتمادیم،    
  آدیمی لئیالدان سارایا وئردیم!     
  سونراالر    
  آنان سنی دوغدو    
     …آدینی آراز قویدو 
  آنام منی تانیردي!     
  اونا گؤره آند ایچدي،    
 …منی دوغمادي 

   
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sən alma atmadın…   

                                                 leyli kəhalı   
  
 Sən alma atmadın,   
 Ona görə mən də gəlin çıxmadım!    
 Küçənizdən qayıtdım.   
 Axı demişdin,   
 Bir məktub yazıbsan mənə.   
 Həryeri axtardım,   
 Mağara günlərimizdən,   
 Ta bu şəhərlərə qədər.   
 Nə göyərçinlər gətirdi onu,   
 Nə postaçılar.   
 Nə imeylimə düşdü,   
 Nə cib telfunuma…   
 Ona görə mən də cavablamadım!    
 Sonra-   
 Uşaq olub,   
 Nağıllara qoşdum özümü,   
 Sel apardı saranı…   
 Anam çırağı söndürdü mən də yatmadım,   
 Adımı leyladan saraya verdim!    
 Sunralar   
 Anan səni doğdu   
 Adını araz qoydu…   
 Anam məni tanırdı!    
 Ona görə and ıçdı,   
 Məni doğmadı… 
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  اوستونھ 
   

  اغیر صایبراھیم 
   
  گویا اوستونه، -الریم گویا دلدي اومووزود
  رویا اوستونه.  - ردوم رویا گؤر یالالخجه ئن
   

  باشالرکن حایاتیما،  ههر یئنی دوغان گونل
  ولیا اوستونه. خ -ولیا خاکلدیم امللري 

   
  دي، الماقوزو دادي، دبتین صؤح هیاران ایل
  رییا اوستونه.  -یا یو رددوش عجزهالر قدوستلو

   
  آدیم،  -حوزون بولوتالرینین آلتیندا آدیم

  اوستونه.  عودا -  عمی وداه رجادیم سرمایخا
   

  دن، ه مرَئالتا اصیولالریم سارپا ساردي وو
  فدا اوستونه.  -ریم توکندي فدا یالالخ
   

  باشیمی،  هوشلوغو دؤندوردو دخدونیانین سر
  ناهالریمی ساردیم ریدا ریدا اوستونه. گو

   
  درین الی، قیردي قگووندیغیم هر دالی  

  تؤرپولندي حایاتیم ادا ادا اوستونه. 
   
  ي زییان دوشتو کاریما، ئتدم بوشا گه سرمای 
  ي هبا هبا اوستونه. ئتدانجامیم سوردو گ 
   

  لري دوعاما، ه یم گئجداومودو سرتاچ ائت
  دا نیدا اوستونه.مانیما نیحیالواردیم ر

   
   
 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜSTÜNE 
 

  İbrahim Sağır 
 
Dizildi umutlarım güya- güya üstüne, 
Nice hayaller kurdum rüya- rüya üstüne. 
 
Her yeni doğan günle başlarken hayatıma, 
Ekledim emelleri hülya- hülya üstüne. 
 
Yaran ile sohbetin tadı, tuzu kalmadı, 
Dostluklar acze düştü riya- riya üstüne. 
 
Hüzün bulutlarının altında adım adım, 
Harcadım sermayemi veda- veda üstüne. 
 
Yollarım sarpa sardı vuslata eremeden, 
Hayallerim tükendi feda- feda üstüne. 
 
Dünyanın sarhoşluğu döndürdü de başımı, 
Günahlarımı sardım rida  -rida üstüne. 
 
 Güvendiğim her dalı kırdı kaderin eli, 
Törpülendi hayatım eda- eda üstüne. 
 
 Sermayem boşa gitti ziyan düştü karıma, 
 Encamım sürdü gitti heba -heba üstüne. 
 
Umudu Sertaç ettim geceleri duama, 
Yalvardım Rahman'ıma nida- nida üstüne.  
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 وطنیم
 

باش  محمد  
  

  نی دهعوتلو مقسنسن وارلیغیمین 
  وطنیم (اولورام) سنین ایله وار اولوروم 

  سین روحوم بدنی  سان نئیلهخسن یو
  سرتینله زار اولوروم وطنیم  ح
  

  نیم  من اآلنیما یازیالن یازیمس
  نیم من ادوواردا آسیلی سازیمس

  یم  منن انازیمس،سئوینجیم ،میم سیت
  توپراغینا یار اولوروم وطنیم  

  
  ر کماله  یم سنینله ائرَگنلیم

  یشیر نازلی هیالله  خزالر یااولدو
  وتلو جماله  قم اارخسنینله با

  اوجاغیندا نار اولوروم وطنیم  
  

  تیندا آچان  خنازنده گوللرین با
  هانا لطافت ساچان اج حظههر ل

  یت سیننده اذان خاش وئونور بخاو
  ار اولوروم وطنیم قداغالرینا 

  
  یونوسال مئوالنا یول آچار بیزه 

  لر آتینی سورر دنیزه  ح فاتی
  اوردوالر کوففاري گتیریر دیزه 

  اوزانینا تار اولوروم وطنیم  
  

  مه ی سیغماز سینهقشعآل بایراغین 
  مه  انهخؤنول کمیهماندیر سئوداسی 

  مه ارنهمور کؤیازیلسین شهادت ع
   دوشمانینا دار اولوروم وطنیم

   
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VATANIM 
 

Mehmet Baş 
 

Sensin varlığımın kutlu madeni 
Senin ile var olurum vatanım 
Sen yoksan neylesin ruhum bedeni  
Hasretinle zar olurum vatanım  
 
Alnıma yazılan yazımsın benim  
Duvarda asılı sazımsın benim 
Sitemim sevincim nazımsın benim  
Toprağına yar olurum vatanım  
 
Benliğim seninle erer kemale  
Yıldızlar yakışır nazlı hilale  
Seninle bakarım kutlu cemale  
Ocağında nar olurum vatanım  
 
Nazende güllerin bahtında açan  
Her lahza cihana letafet saçan 
Okunur beş vakit sinende ezan 
Dağlarına kar olurum vatanım 
 
Yunusla Mevlana yol açar bize 
Fatihler atını sürer denize  
Ordular küffarı getirir dize 
Ozanına tar olurum vatanım  
 
Al bayrağın aşkı sığmaz sineme 
Mihmandır sevdası gönül haneme  
Yazılsın şahadet ömür karneme 
Düşmanına dar olurum vatanım  
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KİMİ 

 
Ayşə Səyyadqızı 

 
Düşmənin vurduğu yara göynəməz, 
Dostun gülləsiylə vurulan kimi. 
Sınmayıb əlimdən çıxan güzgü də, 
Sən düşüb gözümdən qırılan kimi. 
 
Şirin xəyalınla açıb səhərin, 
Dadmadı ürəyim eşqin bəhərin, 
Bürüyüb qəlbimi acı zəhərin, 
Gürzə şikarına sarılan kimi. 
 
Sən vurdun yerlərə qoca dünyada, 
Sevgi ürəklərdə ucadırsa da, 
Hər zaman salıram mən səni yada, 
Bezib bu dünyadan yorulan kimi. 
 
Ayşəyəm, qəlbimdə eşqin çatıdı, 
Sən şah ol, mənim ki, qul həyatıdı, 
İnan ki nifrətdən qanım qatıdı, 
Səbr elə, dönəcəm durulan kimi...!  

  کیمي 
یزیق ادیص شھیعا   

 
 مز، ووردوغو یارا گؤینه دوشمنین
  .سییله ووروالن کیمیگوهللا دوستون

 الیمدن چیخان گوزگو ده،  سینماییب
  .دوشوب گؤزومدن قیریالن کیمی سن

  
 ب سحرین، خیالینال آچی شیرین

 هرین، یم عشقین بَیاور دادمادي
 قلبیمی آجی زهرین،  بورویوب

  .شیکارینا ساریالن کیمی گورزه
  

 ووردون یئرلره قوجا دونیادا،  سن
 اورکلرده اوجادیرسا دا،  سئوگی

 زامان سالیرام من سنی یادا،  هر
  .بو دونیادان یوروالن کیمی بئزیب

  
 ي، یم، قلبیمده عشقین چاتید عایشه

 شاه اول، منیم کی، قول حیاتیدي،  سن
 کی نیفرتدن قانیم قاتیدي،  اینان
 !...، دؤنَجَم دوروالن کیمیهائل صبر

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 yar de mənə  
 

səddiqə atlupurun   
  
   
 Gecəsi qəm dənizində buğulan yar de mənə,   
 Gündüzü tar gecəsindən tar olan yar de mənə.   
Könlü qurbət ocaqında alışıb qovr eləyən,   
Diləgi, duyğusu, ehsası sulan yar de mənə.   
 Bəxtini tüz bürüyən, taleyinə çən toxunan,    
 Könlünə qəm ızı həsrətlə dulan yar de mənə.   
 Gedirəm birdə soruşma haranın yolçusuyam,   
 Kərvanından qirılan , yolda qalan yar de mənə.   
 Adım eşq aləminə nazlı günəşdir ama sən,   
 Adıma qəm leçəyi kölgə salan yar de mənə. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یار دئ منھ
  

دیقھ آتلوپورون   ص  
   
     
     ،م دنیزینده بوغوالن یار دئ منهغسی گئجه 
     .سیندن تار اوالن یار دئ منهگوندوزو تار گئجه 
     ،ینربت اوجاقیندا آلیشیب قوور ائلهغنلو ؤک 
     .احساسی سوالن یار دئ منه ،ووسغدوی ،گیدیلَ 
      ،بختینی توز بوروین ، طالعیینه چن توخونان 
     .م ایزي حسرتله دوالن یار دئ منهغنلونه ؤک 
     ،گئدیرم بیرده سوروشما هارانین یولچوسویام 
     .کروانیندان قیریالن ، یولدا قاالن یار دئ منه 
     ،آدیم عشق عالمینه نازلی گونشدیر آما سن 
 .م لئچیی کؤلگه ساالن یار دئ منهغآدیما  
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 گنجلیگیم 

   
  نورانھ نور 

   
  گئدیرسن... 

  ائله گئدیرسن،
  آخا، -بارماقالریمین اوجوندان آخا

  باخا، -گؤزومون ایچینه باخا
  آلیشدیرا... -یاواش، آلیشدیرا-یاواش

  ، هیم دئیه یمه فیکیر ائل
  قاریشدیرا،گئدیرسن.  -عاغلیمی قاریشدیرا

  یله آتیب گئدن گمی کیمیسن، حلؤوبرینی سا
  گینی بیلیرم،جَهه یدؤنم
  میرم یولونو. ه گؤزل

  آما باخاجام آرخانجا، 
  نه قدر. ه گؤزلریمین قاراسی آغیندا اریی

  ییب، یئرینه یئلله عساچالریمی ویدا
  مه سیخیب یوال سالیرام سنی.اللریمی اوزو

  دین کئشکه... ه ایسَهئچ گئتمه
  گئدیشین گونشلی گونلریمه

  قارا بولود کیمی چؤکور. 
  بؤلوشوردوك  آیالري، ایللري

  گؤي قورشاغیم ایدین منیم، 
  گؤزلریم یاغاندان سونرا گؤروشوردوك. 

  سن گئدیرسن... 
  هر گون بیراز اوزاقلیغینال بویانیر، 

  ، ساري اویانیرام. یاشیل یاتیب
  یم، َینه باخیش سوستل -حیاتیمی باخیش

  نیم، یَ ه ناخیش ایشل -ایللریمی ناخیش 
  دیکلریمی اورگیمده قویورسان. سنه دئمک ایسته

  تتیگی چکیلمیش توفنگ کیمیسن آرتیق.
  گؤزلریمدن ،باخیشالریمدان، 

  اللریمدن، ساچالریمدان گئدیرسن. 
  گئدیرسن... 

  آخا، -اوجوندان آخا بارماقالرینین
  باخا . -گؤزومون ایچینه باخا

  آلیشدیرا... -یاواش، آلیشدیرا- یاواش 
  ، هیم دئیمه یفیکیر ائل

  قاریشدیرا،گئدیرسن. -عاغلیمی قاریشدیرا
  آالجاغین اولسون حیات، 

  اونسوز دا بوتون سئودیکلریمی آالجاقسان. 
  سئوه یوال سالیم.  -قوي اونو سئوه
  جم،یَ یاخشی باخ دئیه بیلمهعزیزیم، اؤزونه 

  یه ده دیلیم گلمیر. دئمه عالویدا
  منی اونوتما... 

 منی اونوتما ... گنجلیگیم.
   

  
  

  
Gəncliyim 
 

Nuranə nur 
 

Gedirsən... 
Elə gedirsən , 
Barmaqlarımın ucundan axa-axa, 
Gözümün içinə baxa-baxa, 
Yavaş-yavaş, alışdıra-alışdıra... 
Fikir eləməyim deyə, 
Ağlımı qarışdıra-qarışdıra , gedirsən. 
Lövbərini sahilə atıb gedən gəmi kimisən, 
Dönməyəcəyini bilirəm,  
gözləmirəm yolunu. 
Amma baxacam arxanca,   
Gözlərimin qarası ağında əriyənə qədər. 
Saçlarımı vida yerinə yelləyib, 
Əllərimi üzümə sıxıb yola salıram səni.  
Heç getməsəydin keşkə... 
Gedişin Günəşli günlərimə  
qara bulud kimi çökür. 
Ayları, illəri  bölüşürdük 
Göy qurşağım idin mənim, 
Gözlərim yağandan sonra görüşürdük. 
Sən gedirsən... 
Hər gün biraz uzaqlığınla boyanır, 
Yaşıl yatıb, sarı oyanıram. 
Həyatımı baxış- baxış süstləyənim, 
İllərimi naxış – naxış işləyənim, 
Sənə demək istədiklərimi ürəyimdə qoyursan. 
Tətiyi çəkilmiş tüfəng kimisən artıq.  
Gözlərimdən ,  baxışlarımdan, 
əllərimdən, saçlarımdan gedirsən. 
Gedirsən... 
Barmaqlarının ucundan axa-axa ,  
Gözümün içinə baxa-baxa . 
Yavaş -yavaş, alışdıra-alışdıra... 
Fikir eləməyim deyə, 
Ağlımı qarışdıra-qarışdıra,  gedirsən. 
Alacağın olsun həyat, 
Onsuz da bütün sevdiklərimi alacaqsan. 
Qoy onu sevə-sevə yola salım. 
Əzizim, özünə yaxşı bax deyə bilməyəcəm,  
Əlvida deməyə də dilim gəlmir. 
Məni unutma... 
Məni unutma ... GƏNCLİYİM. 
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ویول آزدیرما  
 

ّین قولو  حق
 (عراق تھ الفر)

  
  

  چال، بیرسینى گل قاپیالرین سککیز
  اولماینجا.   حال   قاپیالر    آچیلماز

  آل،  بیرسینى  گل  عملینده  کندى
  اولماینجا.  قول  یرمزسنگ   جننته

  
  تانى،   یولداشى  وارارسان یوله بیر

  سنى،   آلدادیر    اولورسا   وفاسیز
  ایمانى،  عهدى زمان هر سال  یادا

  اولماینجا. یول  وارما  داشا،  داغا،
  

  آرا،   یولونو   سن  دوالن  بایارى
  دارا،    چکیلمه  یئرى    َبَینمه  سن

  ـارا،چ  بولورسان  یه کیمسه    آلدانما
  اولماینجا.    گول    یئرینده    تیکانین

  
  سالما،  یولداشى قورولسا اویونالر

  قالما،  اوزیندن دئیسه نه  قارداشین
  آلما، کوتودن  نصیحت  معرفت،

  اولماینجا.   حؤل   آلدانمه   اویونا
  

  آزار،  یولالردا دوغرو اودى غافل
  گزر،  چؤللرده یئریر  آیاغ  یالین

  یازار،  ملکلر  ایشلرى  ائتدیغی
  اولماینجا.  کول  جانینه دویمازدى

  
  ناال،  هر  وورما چیوي (میخ) قولو  حقین
  آال،   جانینى  اجل  گون  بیر  اولور
  گله،   ایشلر  نه  باشییا  سن بیلمه

  اولماینجا.  پول   دوالنما   بازارى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZDIRMA  YOLU 
 

HAKKIN  KULU 
(IRAK – TELAFAR)     

 
 
Sekiz   kapıların   gel  birisini   çal  
Açılmaz   kapılar   hel    olmıyınca 
Kendi    amalide    gel    birisini  al 
Cennete girmesen kul olmıyınca 
 
Bir  yola   varırsan   yoldaşın   tani 
Vafasız     olursa       aldadır     seni 
Yada  sal  her  zaman   ahdi   imani 
Dağa   taşa   varma  yol   olmıyınca 
 
Bayarı    dolan     sen    yolunu    ara 
Begenmesen    yeri     çekilme   dara 
Aldanma    kimseye   bulmasan  çara 
Tikenin     yerinde     gül     olmıyınça 
 
Oyinlar    kurulursa    yoldaşıy   salma 
Kardeşn ne  deyise yüzünden  kalma 
Marifet     nasihat      kötüden    alma 
Oyine      aldanma    höl     olmıyınca 
 
Gafil    odu    doğru    yollarda     azar 
Yalın   ayak   yürür    çöllerde     gezer 
Etuğu      işleri         meleker         yzar 
Duymazdı    canına     kul     olmıyınca 
 
HAKKIN  KULU   çivi   vırma  her   nala 
Olur     bir      gün    ecal     canını     ala 
Bilmesin      başıya    ne     işler      gele 
Pazarı      dolanma       pul    olmıyınca 
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 Məni unutmağa hələ tələsmə 

Əlövsət Tahirli 
Neynəyim,ömrümün payız çağıdır 
Günüm-güzaranım haydır,ağıdır 
Dərd varki sinəmdə Ağrı dağıdır 
Səndəki bir yandan kükrəmə,əsmə 
Məni unutmağa hələ tələsmə. 
 
Talehdir bəlkədə gəldik üz-üzə 
Qoy üzümüz olsun baxaq göz-gözə 
Titrəsin dilimiz həsrətli sözə 
Olan haqqsalamı vədəsiz kəsmə 
Məni unutmağa hələ tələsmə. 
 
Zamanın bilirsən minbir halı var 
Başına gələsi qeylüqalı var 
Dadmağa zəhəri,şirin balı var 
Hər xırda söhbətdən incimə, küsmə 
Məni unutmağa hələ tələsmə. 
 
Ömrün baharını vermişik yelə 
İndi axtarırıq belədən belə 
Həsrətik sən qaşa, mən qara telə 
Ay lalə yanaqlı gözləri vəsmə 
Məni unutmağa hələ tələsmə. 

 مني اونوتماغا ھلھ تلسمھ 
اوسط طاھیرلی یعل  

   ،ن پاییز چاغیدیرومویم،عؤمرنئینَ 
   ،غیدیرآرانیم هایدیر،اوذگ-مونوگ

  درد وارکی سینمده آغري داغیدیر 
  سمه ا،هکرموبیر یاندان ک کیسنده

  منی اونوتماغا هله تلسمه. 
  

   ،زهاو-زاوده گلدیک دیر بلکه طالعه
   ،گؤزه-اولسون باخاق گؤز وکوزوزاقوي 
   ،سین دیلیمیز حسرتلی سؤزهتیتره

   ،سیز کسمه ساالمی وعده اوالن حاقّ
  وتماغا هله تلسمه. منی اون

  
   ،بیر حالی وار زامانین بیلیرسن مین

   ،وقالی وار سی قئیلباشینا گله
   ،دادماغا زهري،شیرین بالی وار

   ،، کوسمهههر خیردا صؤحبتدن اینجیم
  منی اونوتماغا هله تلسمه. 

  
   ،عؤمرون باهارینی وئرمیشیک یئله

   ،دن بئلهایندي آختاریریق بئله
   ،من قارا تئلهحسرتیک سن قاشا، 

   ،آي الله یاناقلی گؤزلري وسمه
  منی اونوتماغا هله تلسمه. 

   

  
  

BAX 
 

Nəzmiyə hicran 
Can çəkirəm can içində, 
Ay vüsalım yan içimdə. 
Vətən, torpaq qan içində, 
Ürəyimdə dağlara bax..! 
 
Yaram kimi qaşıdığım, 
Yalan kimi yaşadığım, 
Yavrum kimi daşıdığım, 
Omuzumda ağlara bax... 
 
El-obası talan olan, 
Yeri-yurdu yağmalanan, 
Göy üzündə alovlanan, 
Qurşunlanan bağlara bax 
 
Saflıq ac qurdun quzusu, 
eşq ölümün uykusu, 
Bu dünya bir sıır quyusu, 
Ölənlərə, sağlara bax... 

  
  
  

 
 باخ   

 نظمیھ ھیجران
  

  ، هجان چکیرم جان ایچیند
  . هالیم یان ایچیمدصآي وو

  ، هان ایچیندق قن، تورپاطو
  ..! خداغالرا با هاورییمد

   
  اشیدیغیم، قی میکیارام 
  ی یاشادیغیم، کیمیاالن 

  ی داشیدیغیم، کیمیاوروم 
  ... خاوموزومدا آغالرا با

   
  اوباسی تاالن اوالن، -ائل

  یوردو یاغماالنان، -یئري
  آلووالنان،  هگؤي اوزوند

   خورشونالنان باغالرا باق
   

  وزوسو، قوردون قآج  قصافلی
  اؤلومون اویکوسو،  عشق

  ویوسو، قبو دونیا بیر سییر 
 ، ساغالرا باخ...هاؤلنلر
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  یول گئدیرم
  

  زلیمخان ممدلی
   

  یاشیدالریم سون زامانالر، 
  گیلئیلنر قوجالیقدان. 

  بیلمم نییه سؤز سالمازالر، 
  اینسان آدلی اوجالیقدان. 

   
  دیر، عؤمور اؤزو بیر باده

  ورتاراجاق. تئزي ق-گئجی
  دوغوالندا بیلمزمییدین، 

  توتدوغون یئر بوشاالجاق. 
   

  اینسان اوغلو، گیلئیلنمه، 
  نه دوغوشدان، قاییدیشدان. 

  بیر گون گلن، بیر گون گئدر، 
 .دیر یارانیشدانبو بئله

   
  چوخ فیرعونالر گلدي، گئتدي، 

  آپاردیغی تک کفندي. 
  بیر آرشیندیر سون منزیلی 

 ا افندي. یا نؤکر اول، ی
  

  یاددا ساخال، هم یاشیدیم، 
  قوي قازانجین صاف آد اولسون. 

  اینسانلیغی اوجا ساخال، 
  سالدیغین باغ آباد اولسون. 

  
  بو گون، صاباح کؤچ سنیندي، 

  بو دونیادا آدین اولسون. 
  بو دونیادا قازاندیغین، 

  او دونیادا دادین اولسون. 
  

  زلیمخانام آستا، اوستا، 
  وز، الل گئدیرم. سسسیز، کویس

  ظولمتلري آیدینالدان، 
  اینجه یول گئدیرم. - اوزون

   
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yol gedirəm 
 

Zəlimxan Məmmədli 
 
Yaşıdlarım son zamanlar, 
Gileylənər qocalıqdan. 
Bilməm niyə söz salmazlar, 
İnsan adlı ucalıqdan. 
 
Ömür özü bir badədir, 
Geci-tezi qurtaracaq. 
Doğulanda bilməzmiydin, 
Tutduğun yer boşalacaq. 
 
İnsanoğlu, gileylənmə, 
Nə doğuşdan, qayıdışdan. 
Bir gün gələn, bir gün gedər, 
Bu belədir yaranışdan. 
 
Çox fıronlar gəldi, getdi, 
Apardığı tək kəfəndi. 
Bir arşındır son mənzili 
Ya nökər ol, ya əfəndi. 
 
Yadda saxla, həmyaşıdım, 
Qoy qazancın saf ad olsun. 
İnsanlığı uca saxla, 
Saldığın bağ abad olsun. 
 
Bu gün, sabah köç sənindi, 
Bu dünyada adın olsun. 
Bu dünyada qazandığın, 
O dünyada dadın olsun. 
 
Zəlimxanam asta, usta, 
Səssiz, küysüz, lal gedirəm. 
Zülmətləri aydınladan, 
Uzun-incə yol gedirəm. 
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  غزل 

  اکرامخان ولی خان
  

 اشف ینینور وری لهیازلدن ا ينور يمظهر
 اوزره غبار بولغنده کاش یره میجان ي صدقه

 
 يقد کیرعنا د لغندهیک گومانیب يلغایق روزه

 اشیوگگولو  یسرو سومنبر چهره س یقامت
 
  سوز غهیفصکالم نه حد بولور و نیمدیزبان نه
 سمو داش رمهیقلم ب اخودی نیکوزوم تنورد ای
 
 الیفکرو خ میزیب تمسیبا صتور باد  نهیاو

 تالش لرئیا ایکیسیرفدن ط یکّ یا کاکل
 

  گهر یاکیشهدو شکر دور ساچلور  ير سوزله
 کوزو قاش کیتورغه ن هالل د لهیزهرا ا اوییگ
 
  اولسنگ اگر عشق بابده ناشیناش نیکرام س يٳ
 اشینه سود بولور توککه نده  وتوبیحسرت  عددیب
   
  

 آذربایجان تورکجه سینه اویغونالشمیش واریانت
 
 
 ،فاش ینینور ییر  لهیزلدن اا ينور يمظهر 

 .کاش اوالندااوزره غبار  یره میجان ي صدقه
 

 ي،قد کترعنا  ندهگل گومانیب قیالر هضرو
 گونش.گولو  یچهره س ،سرو سمنبر یقامت

 
  ،زؤس هینفصکالم نه حد بولور و نامدیزبان نه
 .داش اولمازمیقلم  اخودی نردیزوم تنوگؤ ای
 
 الیفکرو خ میزیب زتمیا صبور باد ادنیاو

 تالش لرئیا ایکیسیرفدن ط یکیا کاکل
 
  گهر یاکیشهدو شکر دور ساچلور  يرزلؤس

 زو قاشگؤ کتهالل  دوران لهیزهرا ا گویا
  

  اگر عشق بابده اناولس ناشیناش نس »کرام« ائی
 اشیکنده ؤولور تانه سود  وباودحسرت  عددیب

 
 

 
 
 
 
 
 
Qəzəl 

İkiramxan vəlixan 
 
Mazhari nuri azaldin aylayur nurini fosh, 
Sadqayi jonim rahi uzra g‘ubor bo‘lganda kosh. 
 
Ravza qilg‘ay begumon kelg‘anda ra’nodek qadi, 
Qomati sarvi sumanbar chehrasi gulu quyosh. 
 
Na zabonimdin kalom na had bo‘lur vasfig‘a so‘z, 
Yo ko‘zim, tanviridin, yoxud qalam bermasmu dosh. 
 
O‘ynatur bodi sabo yetmas bizim fikru xayol, 
Kokili ikki tarafdan ikkisi aylar talosh. 
 
So‘zlari shahdu shakar dur sochilur yoki guhar, 
Go‘yiyo zahro ila turg‘an hiloldek ko‘zi qosh. 
 
Ey Kirom sen noshinos o‘lsang agar ishq bobida, 
Beadad hasrat yutib na sud bo‘lur to‘kkanda yosh. 
   
 Azərbaycan türkcəsiylə: 
 
Məzhəri nuri əzəldən eyləyir nurini faş, 
Sədqəyi canim rəhi üzrə qubar olanda kaş. 
 
Rövzə qılsan bi guman gələndə rə’nadək qədi, 
Qaməti sərvi səmənbər çehrəsi gulu genəş. 
 
Nə zəbanimdən kəlam nə həd bolur vəsfinə söz, 
Ya gözüm, tənviridən, yaxud qələm verməzmi daş. 
 
Oynadur badi səba yetməz bizim fikru xəyal, 
Kakili ikki tərəfdən ikkisi eylər təlaş. 
 
Sözləri şəhdu şəkər dur saçilur yaki gühər, 
Guyiya zəhra ilə duran hilaldek közü qaş. 
 
Ey “Kiram” sen naşinas olsan əgər eşq babidə, 
Bi ədəd həsrət udub nə sud olur tökəndə yaş. 
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Bir ictimanın talei 

Bəhram əsədi 
(iran-urmu) 

 
Hər insanın özünə məxsus əxlaqı, təcrübələri 
və düşüncələri olduğu kimi hər millətin də 
özünə məxsus davranışı, tarixi və təfəkkürü 
vardır. Milli varlıq da elə bu deməkdir. Hər 
insan öz əxlaq, təcrübə və düşüncələrindən 
ayrılırsa içi boş bir qabığa dönər, canlı bir 
ölüyə bənzər. Eyni gerçək ümum xalq və 
millət haqqında da düzgündür. Bir millət öz 
davranışı, tarixi və təfəkküründən ayrılan 
halda suyun üzünə düşən içi boş bir köpüyə 
bənzədilə bilər və bəllidir ki bu içi havalı 
köpük hər cansız bir toxunuşun müqabilində 
məhv ola bilər. Milli varlığın əsas 
özəklərindən biri ana dildir. Ana dilindən 
ayrılan bir şəxs və ana dilindən uzaq düşən 
bir cəmiyyət öz tarixinə, öz keçəmişinə, öz 
inamlarına və öz güvəncələrinə yadlaşaraq 
özlüyündən çıxıb özgələşəcəkdir. 
Özgələşmək də bəlkə uyğun söz olmasın, 
pükələcəkdir, boşalacaqdır, məhv olacaqdır, 
bununla da milli varlıq və ana dilin qoruması 
hər insanın birinci görələrindən sayılır və bu 
görəvin ağırlığı hər millətin o millətə can 
yandıran əli qələmlilərinin üzərinədir. Əli 
qələməlilərin də sözlərin və yazıların xalqa 
çatdırmağa vəsilələr gərəkdir. Bu vəsilələrin 
önəmlilərindən biri nəşriyyələrdir. Ayrısı 
kitablardır. Daha başqası radyo-
televizyondur. Əli qəlməlilər nə boyda da 
yazıb yaratsalar və düşüncə dənizindən 
incilər alıb öz xalqlarina pay vermək 
istəsələr də əllərində imkan olmayırsa el 
onlardan faydasız qalacaq və onların 
düşüncələri boğazlarında tıxılıb içərilərində 
boğulmağa məhkum olacaqdır. El də 
onlardan paysız qalıb durduğu yerdə duracaq 
və yüksəliş və irəliləmək imkanı əldə 
edənməyəcəkdir. Belə bir ictima durğunluğa 
məhkumdur və öz talein tapmayacaq. 
 

   
 بیر اجتماعنین طالعی

 
 بھرام اسدی 

 (اورمو)
  

لري و انسانین اؤزونه مخصوص اخالقی، تجربه هر
لري اولدوغو کیمی هر ملتین ده اؤزونه دوشونجه

مخصوص داورانیشی، تاریخی و تفکرو واردیر. ملی وارلیق 
دا ائله بو دئمکدیر. هر انسان اؤز اخالق، تجربه و 

لریندن آیریلیرسا ایچی بوش بیر قابیغا دؤنر، دوشونجه
ر. عینی واقعیت عموم خلق و ملت جانلی بیر اؤلویه بنز

حاّقیندا دا دوزگوندور. بیر ملت اؤز داورانیشی، تاریخی و 
تفکروندن آیریالن حالدا سویون اوزونه دوشن ایچی بوش 

دیر کی بو ایچی هاوالی دیله بیلر و بللیبیر کؤپوگه بنزه
کؤپوك هر جانسیز بیر توخونوشون مقابلینده محو اوال 

ن اساس اؤزکلریندن بیري آنا دیلدیر. آنا بیلر. ملی وارلیغی
دیلیندن آیریالن بیر شخص و آنا دیلیندن اوزاق دوشن بیر 
جمعیت اؤز تاریخینه، اؤز کئچمیشینه، اؤز اینامالرینا و اؤز 

- لشهگوونجلرینه یادالشاراق اؤزلوگوندن چیخیب اؤزگه
- لشمک ده بلکه اویغون سؤز اولماسین، پوکهجکدیر. اؤزگه

یر، بوشاالجاقدیر، محو اوالجاقدیر، بونونال دا ملی جکدله
- وارلیق و آنا دیلین قوروماسی هر انسانین بیرینجی گؤره

وین آغیرلیغی هر ملتین او ملته ولریندن ساییلیر و بو گؤره
لرین دیر. الی قلملیرینهلرینین اوزهقلملیجان یاندیران الی

لر وسیلهده سؤزلرین و یازیالرین خلقه چاتدیرماغا 
لردیر. لریندن بیري نشریهلرین اؤنملیگرکدیر. بو وسیله

تلویزیوندور. الی -آیریسی کتابالردیر. داها باشقاسی رادیو
لر نه بویدا دا یازیب یاراتساالر و دوشونجه دنیزیندن قلملی

لر ده سهاینجیلر آلیب اؤز خلقلرینه پاي وئرمک ایسته
اونالردان فایداسیز قاالجاق و اللرینده امکان اولماییرسا ائل 

لري بوغازالریندا تیخیلیب ایچریلرینده اونالرین دوشونجه
بوغولماغا محکوم اوالجاقدیر. ائل ده اونالردان پایسیز 

مک لیلهقالیب دوردوغو یئرده دوراجاق و یوکسلیش و ایره
جکدیر. بئله بیر اجتماع دورغونلوغا یهامکانی الده ائدنمه

  ؤز طالعین تاپمایاجاق.محکومدور و ا
 

 

 


