ƏDƏBİ KÖRPÛ

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

Aylıq Ədəbi Dərgi

آﯾﻠﯿﻖ ادﺑﯽ درﮔﯽ

Haşım tərlan
4. sayı qiş.şubat 2019

١٣٩٧اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﻗﯾش ﺑﮭﻣن.٤

ƏDƏBİ KÖRPÛ

١٣٩٧  ﺑﮭﻤﻦ.ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ دؤرداﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﻗﯿﺶ

4. Sayı qiş.şubat.2019

BU SAYIDA
İzzət Təhmasıbı
Nadir Ilahi
İsmail Xürrəmi
Nigar Xıyavı
Məqsüd Təqızadəhrıs
Məhəbbət Kəlbəcərli
Məhəmməd Nevin-Baraz
Rüzbə Səmədi
Reza Colakoğlu
Səxavət Kəlbəcərli
Ceyhunə Mehman
Bəiram Əsədi
Şəbnəm Fərzizadə
Eldar Muğanlı
Etibar Cavad
Yusif Nəğməkar
Rüqəyə Haşimzadə
Əbülfəzl Ramin
Şahinə Könül
Özcan Ünlü
Cahit Can
Səxavət İzzəti- Əndəlib
Cəmilə Kamal
Aysen Akdemir
Alaeddin İkican
Hasan Hüseyin Cesur

ﺑﻮ ﺳﺎﯾﺪا

Baş söz yerinə

ﻋﺰت طﮭﻤﺎﺳﯿﺒﻲ
ﻧﺎدر اﻟﮭﻲ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺮﻣﻲ
ﻧﯿﮕﺎر ﺧﯿﺎوي
ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻘﻲ زادھﺮﯾﺲ
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻠﺒﺠﺮﻟﻲ
 ﺑﺎراز-ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺌﻮﯾﻦ
روزﺑﮫ ﺻﻤﺪي
رﺿﺎ ﺟﻮﻻک اوﻏﻠﻮ
ﺳﺨﺎوت ﮐﻠﺒﺠﺮﻟﻲ
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 اوزﺑﮑﯿﺴﺘﺎن.ﺟﻤﯿﻠﮫ ﮐﺎﻣﺎل
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ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ اﯾﮑﯿﺠﺎن
ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺴﻮر

Olu tanrının adıla
“ədəbi körpü” dərgisinin bu sayı
hazırlanma zamanı bir neçə gün
möhətəşəm istanbul şəhərində oldum, orda
ziyalı insanlar, ədıblər, şairlərlə görüşdüm
məmnun oldum və bir istanbul şeiri
yazıdım ön söz yerinə təqdim edirəm
dostlara və İstanbul’da məni bağrına basan
insanlara.

İstanbul
Sənə heyran baxıram min gözünən istanbul
Gəlmişəm qolluğuna son hızınan istanbul.
Qişin oğlan çağıdir düşdü səninlə dıdar,
Xüş keçindi neçə gün qiş bizinən istanbul.
Qışda olsa məni alqışladı güllər burda ,
Bəzənibdir nə gözəl nərgizinən istanbul.
Tofiqi , akıfı , nazimidə yad edəlim,
Fatehə qatqılı qutsal sözünən istanbul.
Fatehın at nalınin ızlərı hala görünür,
Fəxr edir millətimiz mərd ızınən istanbul.
Məni heyran edici abidələr var burda,
Hünərin zövqünü buldum sizinən istanbul.
Yer üzündə bilirəm çoxlu şəhərlər vardır,
Könlümə həkk olunub təbrizinən istanbul.
Ənədəlib səndə olan hər şeyi parlaq gördü,
Gecəniz fərq eləmir gündüzünən istanbul.
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ƏDƏBİ KÖRPÛ
Aylıq Edebi Dergi

آﯾﻠﯿﻖ ادﺑﯽ درﮔﯽ

Yayın Yönetmeni

ﯾﺆﻧﺘﻤﻦ

Səxavet İzzeti

ﺳﺨﺎوت ﻋﺰﺗﯽ

Yazışma Adresi

ﯾﺎزﯾﺸﻤﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ

edebikopru@gmail.com

edebikopru@gmail.com

4.Sayı
qiş 2019
(e-dergi)
Əbədi Körpû

آﯾﻠﯿﻖ درﮔﯽ

ﺳﺎی.٤
١٣٩٧ ﻗﯿﺶ
()ﻧﺖ درﮔﯽ ﺳﯽ
Sayfa 2

ƏDƏBİ KÖRPÛ

4. Sayı qiş.şubat.2019

Dəli Qıza Yazdığım Şeir
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Mən Məgər Şair Deyiləm?
Nadir Ilahi

Izzət Təhmasıbı
Gəzmə canımın cəlladı,
Başı bağlı sir deyiləm.
Ürəyimdə ovcumdadır,
Mən məgər şair deyiləm ?

sevgilimin yurd yeridi
yazdan-yaza yazdığım şeir,
ürəyimin qan təridi,
qişda buza yazdığım şeir.

Lül kefliyəm anam danır,
Qonum qonşudan utanır,
Dünya başıma dolanır,
Kim deyir mən pir deyiləm.

təkliyimin kimsəsidi,
gözlərimin nəfsidi,
bir şairın qız səsidi,
son payıza yazdığım şeir.

İncitməsin adım səni,
Qoy ana toxtadım səni,
Bax , əcəl bəyəndi məni,
Mən çoxda kifir deyiləm.

haqq yolunu haqqlayacaq,
gor evimi yoxlayacaq,
sevgidən iz saxlayacaq,
dəli qıza yazdığım şeir.

Aynanın önündə durdum,
Baxdım bircə kiprik vurdum,
Birdə baxdım amma gördümBayaqki şair deyiləm.

دﻟﯽ ﻗﯿﺰا ﯾﺎزدﯾﻐﯿﻢ ﺷﻌﺮ
ﻋﺰت ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ
ﺳﺌﻮﮔﯽﻟﯿﻤﯿﻦ ﯾﻮرد ﯾﺌﺮﯾﺪي
 ﯾﺎزا ﯾﺎزدﯾﻐﯿﻢ ﺷﻌﺮ-ﯾﺎزدان
اوره ﯾﯿﻤﯿﻦ ﻗﺎن ﺗَﺮﯾﺪي
ﻗ ﯿﺶدا ﺑﻮزا ﯾﺎزدﯾﻐﯿﻢ ﺷﻌﺮ
ﺗﮏ ﻟﯿﯿﯿﻤﯿﻦ ﮐﯿﻤﺴﻪ ﺳﯽ دي
ﮔﻮزﻟﺮﯾﻤﯿﻦ ﻧﻔﺴﯽ دي
ﺑﯿﺮ ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ ﻗﯿﺰ ﺳﺴﯽ دي
ﺳﻮن ﭘﺎﯾﯿﺰا ﯾﺎزدﯾﻐﯿﻢ ﺷﻌﺮ
ﺣﺎق ﯾﻮﻟﻮﻧﻮ ﺣﺎﻗﻼﯾﺎﺟﺎق
ﮔﻮر اﺋﻮﯾﻤﯽ ﯾﻮُﺧﻼﯾﺎﺟﺎق
ﺳﺌﻮﮔﯽدن اﯾﺰ ﺳﺎﺧﻼﯾﺎﺟﺎق
دﻟﯽ ﻗﯿﺰا ﯾﺎزدﯾﻐﯿﻢ ﺷﻌﺮ

Əbədi Körpû

ﻣﻦ ﻣﮕﺮ ﺷﺎﻋﯿﺮ دﺋﯿﯿﻠﻢ ؟
ﻧﺎدراﻟﮭﯽ
،ﮔﺰﻣﻪ ﺟﺎﻧﯿﻤﯿﻦ ﺟﻠﻼدي
.ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﻏﻠﯽ ﺳﯿﺮ دﺋﯿﯿﻠﻢ
اوره ﯾﯿﻢده اووﺟﻮﻣﺪادﯾﺮ
ﻣﻦ ﻣﮕﺮ ﺷﺎﻋﯿﺮ دﺋﯿﯿﻠﻢ ؟
، آﻧﺎم داﻧﯿﺮ، ﻟﻮل ﮐﺌﻔﻠﯽ ﯾﻢ
،ﻗﻮﻧﻮم ﻗﻮﻧﺸﻮدان اوﺗﺎﻧﯿﺮ
،دوﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﻤﺎ دوﻻﻧﯿﺮ
ﮐﯿﻢ دﺋﯿﯿﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺮ دﺋﯿﯿﻠﻢ ؟
، اﯾﻨﺠﯿﺘﻤﻪﺳﯿﻦ آدﯾﻢ ﺳﻨﯽ
،ﻗﻮي آﻧﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎدﯾﻢ ﺳﻨﯽ
،ﺑﺎخ اﺟﻞ ﺑﻪ ﯾﻨﺪي ﻣﻨﯽ
.ﻣﻦ ﭼﻮخدا ﮐﯿﻔﯿﺮ دﺋﯿﯿﻠﻢ
،آﯾﻨﺎﻧﯿﻦ اؤﻧﻮﻧﺪه دوردوم
،ﺑﺎﺧﺪﯾﻢ ﺑﯿﺮﺟﻪ ﮐﯿﭙﺮﯾﮏ ووردوم
،آﻣﻤﺎ ﮔﺆردوم، ﺑﯿﺮده ﺑﺎﺧﺪﯾﻢ
.ﺑﺎﯾﺎﻗﮑﯽ ﻧﺎدﯾﺮ دﺋﯿﯿﻠﻢ
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اوﻧﻮﺗﺪوق

Unutduq
İsmail Xürrəmi
Yollar ayaqlarımızdanQurxardılar.
Ayaqlarımız ürəyimizdənYoğurmuşdu döyüntülərini.
Yükləmişdik içimızi.
Savaşçı sözlər,
Dəlik açıb keçrdi pusquları.
Üsyançı səslərin,
Ağaclığında özün tapardı
Susqun boğazlar.
Ölənlərin diriligi
IşıqladardıArzuların geniş yüxüsün.
Unutduq
Unudulduq.
Silindi yolların
Uşaqlıq rəsmi.
Sabahdan atıldı
Əllərimiz.
Min bir sevginin
Tərsəligində quylandı
Əsən yellərimiz.
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اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺮﻣﯽ
-ﯾﻮﻟﻼر آﯾﺎﻗﻼرﯾﻤﯿﺰدان
.ﻗﻮرﺧﺎردﯾﻼر
-آﯾﺎﻗﻼرﯾﻤﯿﺰ اورهﯾﯿﻤﯿﺰدن
.ﯾﻮﻏﻮرﻣﻮﺷﺪو دؤﯾﻮﻧﺘﻮﻟﺮﯾﻨﯽ
.ﯾﻮﮐﻠﻪﻣﯿﺸﺪﯾﮏ اﯾﭽﯿﻤﯿﺰي
،ﺳﺎواﺷﭽﯽ ﺳﺆزﻟﺮ
.دﻟﯿﮏ آﭼﯿﺐ ﮐﺌﭽﺮدي ﭘﻮﺳﻘﻮﻻري
،ﻋﻮﺻﯿﺎﻧﭽﯽ ﺳﺴﻠﺮﯾﻦ
آﻏﺎﺟﻠﯿﻐﯿﻨﺪا اؤزون ﺗﺎﭘﺎردي
.ﺳﻮﺳﻘﻮن ﺑﻮﻏﺎزﻻر
اؤﻟﻦﻟﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻠﯿﮕﯽ
- اﯾﺸ ﯿﻘﻼداردي
.آرزوﻻرﯾﻦ ﮔﺌﻨﯿﺶ ﯾﻮﺧﻮﺳﻮن
اوﻧﻮﺗﺪوق
.اوﻧﻮدوﻟﺪوق
ﺳﯿﻠﯿﻨﺪي ﯾﻮﻟﻼرﯾﻦ
.اوﺷﺎﻗﻠﯿﻖ رﺳﻤﯽ
ﺻﺎﺑﺎﺣﺪان آﺗﯿﻠﺪي
.اﻟﻠﺮﯾﻤﯿﺰ
ﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮ ﺳﺌﻮﮔﯿﻨﯿﻦ
ﺗﺮﺳﻪﻟﯿﮕﯿﻨﺪه ﻗﻮﯾﻼﻧﺪي
.اﺳﻦ ﯾﺌﻠﻠﺮﯾ ﻤﯿﺰ
ﯾﻮﻟﻼرﯾﻦ ﯾﺎرﯾﺴ ﯿﻨﺪا
.ﯾﺎرﯾﻤﭽﯿﻖ ﻗﺎﻟﺪي اﯾﭽﯿﻤﯿﺰ

Yolların yarısında
Yarımçıq qaldı ıçımız.

ﻗﻮﺧﻮﻣﻮش اﯾﺖ ﻟﺌﺸﯿﻨﻪ
.دؤﻧﺪو آﯾﺎﻗﻼرﯾﻤﯿﺰ

Qoxumuş ıt leşinə
Döndü ayaqlarımız.

،ارﯾﺪي
- ارﯾﺪي ﺗﺆﮐﻮﻟﺪو
.اورك دؤﯾﻮﻧﺘﻮﻟﻪرﯾﻤﺒﺰ

Əridi,
Ərıdı töküldüÜrək döyüntülərimbz.

اوﻧﻮﺗﺪوق
.اوﻧﻮدوﻟﺪوق

Unutduq
Unudulduq.
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Get Sən

Getdikcə Tamdan Düşürəm
Nigar Xıyavı

Məqsüd Təqızadəhrıs "Nisgil"
Bu nərdivan çürük çıxdı,
Tut məni,damdan düşürəm.
Evdən, eşikdən, küçədən,
Nahardan,şamdan düşürəm.

Sən get
Ortalığı toplamaq
Mənə qalır.
Mənə qalır səndən qopan izləri
Boğçalara qaldırmaq

Ağrılarım min üclüdü,
Bu arada kim suçludu,
Görəsən dərdlər güclüdüYa mən dəvamdan düşürəm?

Boşaltma kül qabını
Get
Yobanma
Mən toplaram

Daşın atdım xeyrin - şərin,
Bağrım deşik, yaram dərin,
Mənə bir meşə göstərin,
Daha adamdan düşürəm.

Söylədiyimiz sözləri
Aşırdığımız qədhləri
Masa üstə iki dirsək izləri
Yə daha bir çox şeyləri

Çırpan yox gözdən bu çəni,
Dartan yox bu iri dəni,
Ay torpaq! ye, qurtar məni,
Getdikcə tamdan düşürəm.

Aman yüxdür zamanda
Yobanma
Get sən
Özümü də toplaram mən.

ﮔﺌﺘﺪﯾﮑﺠﻪ ﺗﺎﻣﺪان دوﺷﻮرم

ﺳﻦ ﮔﺌﺖ
ﻧﯿﮕﺎر ﺧﯿﺎوی

"ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻘﯽزادهھﺮﯾﺲ " ﻧ ﯿﺴﮕﯿﻞ

ﺳﻦ ﮔﺌﺖ
اورﺗﺎﻟﯿﻐﯽ ﺗﻮﭘﻼﻣﺎق
.ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻟﯿﺮ

ﺑﻮ ﻧﺮدﯾﻮان ﭼﻮروك ﭼﯿﺨﺪي
داﻣﺪان دوﺷﻮرم،ﺗﻮت ﻣﻨﯽ
 ﮐﻮﭼﻪدن، اﺋﺸﯿﮑﺪن،اﺋﻮدن
.ﺷﺎﻣﺪان دوﺷﻮرم،ﻧﺎﻫﺎردان

ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻟﯿﺮ ﺳﻨﺪن ﻗﻮﭘﺎن اﯾﺰﻟﺮي
ﺑﻮﻏﭽﺎﻻرا ﻗﺎﻟﺪﯾﺮﻣﺎق
ﺑﻮﺷﺎﻟﺘﻤﺎ ﮐﻮل ﻗﺎﺑﯿﻨﯽ
ﮔﺌﺖ
ﯾﻮﺑﺎﻧﻤﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮﭘﻼرام
ﺳﺆﯾﻠﻪدﯾﯿﯿﻤ ﯿﺰ ﺳﺆزﻟﺮي
آﺷﯿﺮدﯾﻐﯿﻤﯿﺰ ﻗﺪحﻟﺮي
ﻣﺎﺳﺎ اوﺳﺘﻪ اﯾﮑﯽ دﯾﺮﺳﮏ اﯾﺰﻟﺮي
و داﻫﺎ ﺑﯿﺮ ﭼﻮخ ﺷﺌﯽﻟﺮي
آﻣﺎن ﯾﻮﺧﺪور زاﻣﺎﻧﺪا
ﯾﻮﺑﺎﻧﻤﺎ
ﮔﺌﺖ ﺳﻦ
.اؤزوﻣﻮ ده ﺗﻮﭘﻼرام ﻣﻦ
Əbədi Körpû
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آﻏﺮﯾﻼرﯾﻢ ﻣﯿﻦ اوﺟﻠﻮدو
ﺑﻮ آرادا ﮐﯿﻢ ﺳﻮﭼﻠﻮدو
ﮔﺆرهﺳﻦ دردﻟﺮ ﮔﻮﺟﻠﻮدو
ﯾﺎ ﻣﻦ دواﻣﺪان دوﺷﻮرم؟
داﺷﯿﻦ آﺗﺪﯾﻢ ﺧﺌﯿﺮﯾﻦ – ﺷﺮﯾﻦ
 ﯾﺎرام درﯾﻦ،ﺑﺎﻏﺮﯾﻢ دﺋﺸﯿﮏ
ﻣﻨﻪ ﺑﯿﺮ ﻣﺌﺸﻪ ﮔﺆﺳﺘﻪرﯾﻦ
.داﻫﺎ آداﻣﺪان دوﺷﻮرم
ﭼﯿﺮﭘﺎن ﯾﻮخ ﮔﺆزدن ﺑﻮ ﭼﻨﯽ
دارﺗﺎن ﯾﻮخ ﺑﻮ اﯾﺮي دهﻧﯽ
ﻗﻮرﺗﺎر ﻣﻨﯽ، آي ﺗﻮرﭘﺎق! ﯾﺌﻪ
.ﮔﺌﺘﺪﯾﮑﺠﻪ ﺗﺎﻣﺪان دوﺷﻮرم
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Qan Dadı Var
Məhəbbət Kəlbəcərli
(azərbaycan)

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

Məhəmməd Nevin - Baraz

Qabar - qabar ayağımda gülüm tıkan dadı var,
Və başmağım dolusu laxta - laxta qan dadı var.
Səhər ətirlı bənövşə köçüb qaranquşla,
Bu keflı əyri buruq yolların ılan dadı var.
Məgər alaqxlamamışdıq bu hərzə otları biz,
Nə oldu kəndimizin buğdasında xan dadı var.

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

Amandı quyma kı sönsün çırağ gecə bürüsün,
Qolağlarımda uşağlığdakı xoxan dadı var.

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

Şükür ki çaydanımız qaynayır şeir yazırıq,
Şükür ki gözlərinin ındı mehrəban dadı var.
Şəhər necə qazamatdir küçə necə qalsın
Tıkanlı bağda çiçək bitməyin yaman dadı var.

ﻗﺎن دادی وار
ﺑﻨﺆوﺷﮫ
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻠﺒﺠﺮﻟﯽ
()آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

 ﺑﺎراز- ﻣﺤﻤﺪﻧﻮﯾﻦ
،ﻗﺎﺑﺎر ﻗﺎﺑﺎر آﯾﺎﻏﯿﻤﺪا ﮔﻮﻟﻮم ﺗﯿﮑﺎن دادي وار
.و ﺑﺎﺷﻤﺎﻏﯿﻢ دوﻟﻮﺳﻮ ﻻﺧﺘﺎ ﻻﺧﺘﺎ ﻗﺎن دادي وار

،ﺑﯿﺰ "ﺑﻨﺆوﺷﻪ" اوﯾﻨﺎردﯾﻖ--ﯾﺎدﯾﻨﺪاﻣﯽ؟
! "ﺑﯿﺰدن ﺳﯿﺰه ﮐﯿﻢ دوﺷﻪ"؟--دﯾﻠﻠﻨﺮدﯾﻦ
-- او ﻗﯿﺰي،اورﮔﯿﻤﺪه دﺋﯿﯿﻨﺮدﯾﻢ
! ﮔﺘﯿﺮﻣﻪ ﯾﻪ ﭼﻢ دوﺷﻪ،ﻧﻪ اوﻻﯾﺪي--

،ﺳﺤﺮ ﻋﻄﯿﺮﻟﯽ ﺑﻨﺆوﺷﻪ ﮐﺆﭼﻮب ﻗﺎراﻧﻘﻮﺷﻼ
.ﺑﻮ ﮐﺌﻔﻠﯽ َاﯾﺮي ﺑﻮروق ﯾﻮﻟﻼرﯾﻦ اﯾﻼن دادي وار

، اﻟﻠﺮﯾﻨﻪ ﺗﻮﺧﻮﯾﻮب،اﻟﻠﺮﯾﻤﯽ
،ﻧﻔﺴﯿﻨﺪن ﮔﻮل ﻋﻄﺮﯾﻨﯽ ﻗﻮﺧﻮﯾﻮب
، ﺑﺎﺧﯿﺸﯿﻤﯽ اوﺧﻮﯾﻮب،ﺑﺎﺧﯿﺸﯿﻨﻼ
!اوﺷﺎﻗﻼرﯾﻦ آراﺳﯿﻨﺎ " ﻫﯿﻢ" دوﺷﻪ

،آﻣﺎﻧﺪ ﻗﻮﯾﻤﺎ ﮐﯽ ﺳﻮﻧﺴﻮن ﭼﯿﺮاغ ﮔﺌﺠﻪ ﺑﻮروﺳﻮن
.ﻗﻮﻻﻏﻼرﯾﻤﺪا اوﺷﺎﻏﻠﯿﻐﺪاﮐﯽ ﺧﻮﺧﺎن دادي وار

، او ﻣﺤﺒﺖ اوﻻﯾﺪﯾﻢ،اﯾﻨﺪﯾﮑﯽ ﯾﻮخ
." "ﺑﻨﺆوﺷﻪ ﺗﮏ ﻗﺎﻻﯾﺪﯾﻢ،ﭼﺎﻏﯿﺮﻣﺎﺳﺎن
،ﻗﺎﭼﯿﺐ ﺳﻨﯽ دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰدن آﻻﯾﺪﯾﻢ
!او دﺳﺘﻪﻧﯿﻦ ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻏﯽ ﮐﻢ دوﺷﻪ

،ﺷﻬﺮ ﻧﺌﺠﻪ ﻗﺎزاﻣﺎت دﯾﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺌﺠﻪ ﻗﺎﻟﺴﯿﻦ
.ﺗﯿﮑﺎﻧﻠﯽ ﺑﺎﻏﺪا ﭼﯿﭽﮏ ﺑﯿﺘﻤﻪ ﯾﻦ ﯾﺎﻣﺎن دادي وار

Əbədi Körpû

،ﻣﮕﺮ آﻻﻗﻼﻣﺎﻣﯿﺸﺪﯾﻖ ﺑﻮ ﻫﺮزه اوﺗﻼري ﺑﯿﺰ
.ﻧﻪ اوﻟﺪو ﮐ ﻨﺪﯾﻤﯿﺰﯾﻦ ﺑﻮﻏﺪاﺳﯿﻨﺪا ﺧﺎن دادي وار

،ﺷﻮﮐﻮر ﮐﯽ ﭼﺎﯾﺪاﻧﯿﻤﯿﺰ ﻗﺎﯾﻨﺎﯾﯿﺮ ﺷﻌﯿﯿﺮ ﯾﺎزﯾﺮﯾﻖ
.ﺷﻮﮐﻮر ﮐﯽ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﯿﻦ اﯾﻨﺪي ﻣﻬﺮﺑﺎن دادي وار
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ﭼﺆرﮐﺴﯿﺰ ﺗﺎﺑﺎق

Çörksiz Tabaq
Rüzbə Səmədi
Qar yağır kəndə dağa, yaxşı yağır,
Dərəyə, bəndə, bağa yaxşı yağır.

روزﺑﻪ ﺻﻤﺪي
، ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ،ﻗﺎر ﯾﺎﻏﯿﺮ ﮐﻨﺪه داﻏﺎ
. ﺑﺎﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ، ﺑﻨﺪه،درهﯾﻪ

Şükr ola allaha , allah varımış,
Gözyaşı kəndə dağa yaxşı yağır.

، آﷲ وارﯾﻤﯿﺶ،ﺷﻮﮐﺮ اوﻻ آﷲ ا
.ﮔﺆزﯾﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪه داﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ

Mən deyərdim daha yağmaz bizə qar,
Diyəsən qar ay ağa, yaxşı yağır.

،ﻣﻦ دﺋﯿﺮدﯾﻢ داﻫﺎ ﯾﺎﻏﻤﺎز ﺑﯿﺰه ﻗﺎر
. ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ،دﯾﯿﻪ ﺳﻦ ﻗﺎر آي آﻏﺎ

Küsmüyübdür hələ allah bizilən,
Çün sola həmdə sağa yaxşı yağır.
Çuxda turp əkdı bizə şaxta külək,
Amma neymət bulağa yaxşı yağır.
Qar kəsilsə bulağın ömrü bitər,
Qar çörəksiz tabağa yaxşı yağır.
Katda çapmışdı zumar kəndimizi,
un pozulmuş tıfağa yaxşı yağır.
Bir məsəl vardı ki “qar neymətdir”
Bərəkət bur bucağa yaxşı yağır.

،ﮐﻮﺳﻤﻮﯾﻮﺑﺪور ﻫﻠﻪ آﷲ ﺑﯿﺰ اﯾﻠﻦ
.ﭼﻮن ﺳﻮﻻ ﻫﻤﺪه ﺳﺎﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ
،ﭼﻮﺧﺪا ﺗﻮرپ اﮐﺪي ﺑﯿﺰه ﺷﺎﺧﺘﺎ ﮐﻮﻟﮏ
.آﻣﻤﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮﻻﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ
،ﻗﺎر ﮐﺴﯿﻠﺴﻪ ﺑﻮﻻﻏﯿﻦ ﻋﺆﻣﺮو ﺑﯿﺘﺮ
.ﻗﺎر ﭼﺆرﮐﺴﯿﺰ ﺗﺎﺑﺎﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ
،ﮐﺎﺗﺪا ﭼﺎﭘﻤﯿﺸﺪي زوﻣﺎر ﮐﻨﺪﯾﻤﯿﺰي
.اون ﭘﻮزوﻟﻤﻮش ﺗﯿﻔﺎﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ
«ﺑﯿﺮ ﻣﺜﻞ واردي ﮐﯽ »ﻗﺎر ﻧﻌﻤﺘﺪﯾﺮ
.ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻮر ﺑﻮﺟﺎﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ
،ﭼﻮﺧﺪا ﺳﯿﺮﺗﯿﻠﺪﯾﯿﻪﺟﮏ ﻗﯿﺸﺪا ﮐﺎﺳﯿﺐ
. ﯾﺎﺧﺸﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ، ﮐﻨﺪه داﻏﺎ،ﻗﺎر ﯾﺎﻏﯿﺮ

Çoxda sirtildiyəcək qışda kasıb,
Qar yağır, kəndə dağa, yaxşı yağır.

Əbədi Körpû
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Son Veda
Reza Colakoğlu (Irak – Telafer)

ﺳﻮن وداع
(رﺿﺎ ﺟﻮﻻك اوﻏﻠﻮ )ﻋﺮاق – ﺗﻼﻓﺮ

yokladım kalbini duydum ne haz var
gizemli bir şeyler sezdim giderim
inandım kızlarda vefa yok naz var
dilber senden elim üzdüm giderim
***
bir lahzam geçmezdi sensiz hüzünsüz
uyumak haramdı bana dizinsiz
duydum annen öpmüş benden izinsiz
üzüldüm annene kızdım giderim
***
yüzünün hayasın sıyırdın çünkü
âşkımız rüzgara duyurdun çünkü
kalbini kalbimdan ayırdın çünkü
zülfünü boynumdan çözdüm giderim
***
inanmam bir daha yalan andına
atılmam ipine uymam fendine
var git gayri çara ara kendine
başa yazılana tezdim giderim
***
yada sal seviştik kuyu başında
diz dize oturduk kesme taşında
çıkar hayalından görme düşünde
sevdamız ipliğe dizdim giderim
***
acıyı sevinci geride bırak
çilesiz olsaydı keşke son durak
gerçi özlem acı dözülmez firak
daha beterine dözdüm giderim
***
acı tatlı günler kaldı mazide
keramet yok duâ dertmek mazide
sevda masalımız kara yazıda
o kuyu taşına yazdım giderim

Əbədi Körpû

،ﯾﻮﺧﻼدﯾﻢ ﻗﻠﺒﯿﻨﯽ دوﯾﺪوم ﻧﻪ ﺣﺾ وار
.ﮔﯿ َﺰﻣﻠﯽ ﺑﯿﺮ ﺷﯿﻠﺮ ﺳﺰدﯾﻢ ﮔﺌﺪَرﯾﻢ
،اﯾﻨﺎﻧﺪﯾﻢ ﻗﯿﺰﻻردا وﻓﺎ ﯾﻮخ ﻧﺎز وار
.دﯾﻠﺒﺮ ﺳﻨﺪن اﻟﯿﻢ اوزدوم ﮔﯿﺪَرﯾﻢ
،ﺑﯿﺮ ﻟﺤﻈﻪ م ﮔﺌﭽﻤﺰدي ﺳﻨﺴﯿﺰ ﺣﻮزوﻧﺴﻮز
،اوﯾﻮﻣﺎق ﺣﺎراﻣﺪي ﻣﻨﻪ دﯾﺰﯾﻨﺴﯿﺰ
،دوﯾﺪوم آﻧﻨﻦ اؤﭘﻤﻮش ﺑﻨﺪن اﯾﺰﯾﻨﺴﯿﺰ
اوزوﻟﺪوم آﻧﻨﻨﻪ ﻗﯿﺰدﯾﻢ ﮔﺌﺪَرﯾﻢ
،اوزوﻧﻮن ﺣﺎﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﯿﯿﯿﺮدﯾﻦ ﭼﻮﻧﮑﻮ
،ﻋﺸﻘﯿﻤﯿﺰ روزﮔﺎرا دوﯾﻮردون ﭼﻮﻧﮑﻮ
،ﻗﻠﺒﯿﻨﯽ ﻗﻠﺒﯿﻤﺪن آﯾﯿﺮدﯾﻦ ﭼﻮﻧﮑﻮ
.زوﻟﻔﻮﻧﻮ ﺑﻮﯾﻨﻮﻣﺪان ﭼﺆزدوم ﮔﺌﺪَرﯾﻢ
،اﯾﻨﺎﻧﻤﺎم ﺑﯿﺮ داﻫﺎ ﯾﺎﻻن آﻧﺪﯾﻨﺎ
،آﺗﯿﻠﻤﺎم اﯾﭙﯿﻨﻪ اوﯾﻤﺎم ﻓﻨﺪﯾﻨﻪ
،وار ﮔﺌﯿﺖ ﻏﺌﯿﺮي ﭼﺎرا آرا ﮐﻨﺪﯾﻨﻪ
.ﺑﺎﺷﺎ ﯾﺎزﯾﻼﻧﺎ ﺗَﺰدﯾﻢ ﮔﺌﺪَرﯾﻢ
،ﯾﺎدا ﺳﺎل ﺳﺌﻮﯾﺸﺪﯾﮏ ﻗﻮﯾﻮ ﺑﺎﺷﯿﻨﺪا
،ﮐﺴﻤﻪ داﺷﯿﻨﺪا
َ دﯾﺰ دﯾﺰه اوﺗﻮردوق
،ﭼﯿﺨﺎر ﺧﺎﯾﺎﻟﯿﻨﺪان ﮔﺆرﻣﻪ دوﺷﻮﻧﺪه
.ﺳﺌﻮداﻣﯿﺰ اﯾﭙﻠﯿﮕﻪ دوزدوم ﮔﺌﺪَرﯾﻢ
، ﺳﻮﯾﻨﺠﯽ ﮔﺌﺮﯾﺪه ﺑﯿﺮاق،آﺟﯿﯿﯽ
،ﭼﯿﻠﻪﺳﯿﺰ اوﻟﺴﺎﯾﺪي ﮐﺌﺸﮑﻪ ﺳﻮن دوراق
،ﮔﺮﭼﯽ اؤزﻟﻢ آﺟﯽ دؤزوﻟﻤﺰ ﻓﯿﺮاق
.داﻫﺎ ﺑﺘﺮﯾﻨﻪ دؤزدوم ﮔﺌﺪَرﯾﻢ
،آﺟﯽ داد ﻟﯽ ﮔﻮﻧﻠﺮ ﻗﺎﻟﺪي ﻣﺎﺿﯿﺪه
،) ﮐﺮاﻣﺖ ﯾﻮخ ( دوﻋﺎ دَرﺗﻤﮏ ﻣ ﻌﺎذﯾﺪا
،ﺳﺌﻮدا ﻣﺎﺳﺎﻟﯿﻤﯿﺰ ﻗﺎرا ﯾﺎزﯾﺪا
او ﻗﻮﯾﻮ داﺷﯿﻨﺎ ﯾﺎزدﯾﻢ ﮔﺌﺪرَﯾﻢ
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اؤﺗﮫ ﺑﻮ ﮔﻮﻧﻠﺮدن
Səxavət Kəlbəcərli

Ötə bu günlərdən on -il,on- beş il,
Həyat axarında ,yerbə yerində.
Haçansa yığışaq söz işiğina
Görüşək Bakida günün birində.
Ürəkdən dərtləşək,danışaq, gülək,
Bir azda kövrələk, alışaq sönək.
Geriyə qaytarıb ömürün çarxını,
Səni incitdiyim günlərə dönək.
Deyəm ki, düşünmə unutdum səni,
Hər zaman qəlbimdə səni anmışam.
Məhəbbət gəncliyi dəliləşdirir
Bir az yaşa dolub ağllanmışam.
Deyəm ki, gec oldu gəl sağollaşaq
Dil aça üzündə, gözündə kədər.
Deyəsən, gedəndə zəng elə mənə
Səni otürəcəm vağzala qədər.
Nisgil ayrlıqın məkanı vağzal
Sənə zəng eləyəm səhər onbirdə.
Deyəm ki, telfonda gəl sağollaşaq
Sən niyə əziyət çəkirsən birdə.
Yox deyib, gələsən bir az ötməmiş,
Dost kimi boynuma dolana qollar.
Kədərdən titirəyən həzin səsinlə
Mənə söyləyəsən uğurlu yollar.

ﺳﺨﺎوت ﮐﻠﺒﺠﺮﻟﯽ
، ﺑﺌﺶ اﯾﻞ-اون،اﯾﻞ- اؤﺗﻪ ﺑﻮ ﮔﻮﻧﻠﺮدن اون
.ﯾﺌﺮﺑﻪ ﯾﺌﺮﯾﻨﺪه، ﺣﯿﺎت آﺧﺎرﯾﻨﺪا
ﻫﺎﭼﺎﻧﺴﺎ ﯾﯿﻐﯿﺸﺎق ﺳﺆز اﯾﺸﯿﻐ ﯿﻨﺎ
.ﮔﺆروﺷﮏ ﺑﺎﮐﯿﺪا ﮔﻮﻧﻮن ﺑﯿﺮﯾﻨﺪه
، ﮔﻮﻟﮏ،داﻧﯿﺸﺎق،اورﮐﺪن درﺗﻠﺸﮏ
. آﻟﯿﺸﺎق ﺳﺆﻧﮏ،ﺑﯿﺮ آزدا ﮐﺆورَﻟﮏ
،ﮔﺌﺮﯾﯿﻪ ﻗﺎﯾﺘﺎرﯾﺐ ﻋﺆﻣﻮرون ﭼﺎرﺧﯿﻨﯽ
.ﺳﻨﯽ اﯾﻨﺠﯿﺘﺪﯾﮕﯿﻢ ﮔﻮﻧﻠﺮه دؤﻧﮏ
، دوﺷﻮﻧﻤﻪ اوﻧﻮﺗﺪوم ﺳﻨﯽ،دﺋﯿﻢ ﮐﯽ
.ﻫﺮ زاﻣﺎن ﻗﻠﺒﯿﻤﺪه ﺳﻨﯽ آﻧﻤﯿﺸﺎم
،ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻨﺠﻠﯿﮕﯽ دﻟﯿﻠَ ﺸﺪﯾﺮﯾﺮ
.ﺑﯿﺮ آز ﯾﺎﺷﺎ دوﻟﻮب آﻏﻠﻼﻧﻤﯿﺸﺎم
، ﮔﺌﺞ اوﻟﺪو ﮔﻞ ﺳﺎﻏﻮﻟﻼﺷﺎق،دﺋﯿﻢ ﮐﯽ
.ﮔﺆزوﻧﺪه ﮐﺪر،دﯾﻞ آﭼﺎ اوزوﻧﺪه
،ﮔﺌﺪﻧﺪه زﻧﮓ اﺋﻠﻪ ﻣﻨﻪ، دﺋﯿﻪﺳﻦ
.ﺳﻨﯽ اوﺗﻮره ﺟﻢ واﻏﺰاﻻ ﻗﺪر
،ﻧﯿﺴﮕﯿﻞ آﯾﺮﻟﯿﻐﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ واﻏﺰال
.ﺳﻨﻪ زﻧﮓ اﺋﻠﯿﻢ ﺳﺤﺮ اون ﺑﯿﺮده
، ﺗﺌﻠﻔﻮﻧﺪا ﮔﻞ ﺳﺎﻏﻮﻟﻼﺷﺎق،دﺋﯿﻢ ﮐﯽ
.ﺳﻦ ﻧﯿﯿﻪ اذﯾﯿﺖ ﭼﮑﯿﺮﺳﻦ ﺑﯿﺮده
، ﮔﻠﻪﺳﻦ ﺑﯿﺮ آز اؤﺗﻤﻪﻣﯿﺶ،ﯾﻮخ دﺋﯿﯿﺐ
.دوﺳﺖ ﮐﯿﻤﯽ ﺑﻮﯾﻨﻮﻣﺎ دوﻻﻧﺎ ﻗﻮﻟﻼر
،ﮐﺪردن ﺗﯿﺘﯿﺮهﯾﻦ ﺣﺰﯾﻦ ﺳﺴﯿﻨﻠﻪ
.ﻣﻨﻪ ﺳﺆﯾﻠﻪﯾﻪ ﺳﻦ اوﻏﻮرﻟﻮ ﯾﻮﻟﻼر
،ﺑﺎﺧﯿﺸﻼر اﯾﻨﺴﺎﻧﯿﻦ ﻗﻠﺒﯿﻦ ﺑﻮﺷﺎﻟﺪﯾﺮ
.ﮔﻮﻟﻮم، اورﮐﻠﺮ اوووﻧﻮر ﺳﺆزﯾﻠﻪ
، ﺳﻨﻪ ال اﺋﺪم،ﻣﯿﻨﻢ ﺑﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺎ
.اؤﻧﻮﻧﺪه ﮐﻠﺒﺠﺮ ﯾﺎزﯾﻼ ﮔﻮﻟﻮم

Baxışlar insanın qəlbin boşaldır,
Ürəklər ovunur sözilə ,Gülüm
Minəm bir maşına, sənə əl edəm
Önündə Kəlbəcər yazıla Gulum.
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Bir də Tələsməyim Böyümək Üçün
Ceyhunə Mehman
Bir uşaq əl edir xatirələrdən,
Elə uzaqlardan boylanır hərdən.
Məni o uşağa qaytar, İlahi.
O uşaq əlində bir ovuc dua,
Tək sənə boylanir, sənə əl açır,
Töküb ətəyindən ümidlərini
Yağmura,rüzgara qoşulub,qaçır
Yarpaqdan hördüyü o evciyini,
Küləklər dağıdıb, yellər sovurub.
Hardasa itirib gəlinciyini,
Uşaq yaddaşını qayğılar yorub.
Məni o uşağa qaytar, İlahi
Qaytar tapa bilim gəlinciyini.
Hardasa yıxılıb qanayib dizi
Yarasını sarıb,basım bağrıma,
düzəldim qırılan yelləncəyini.
Büzüb dodağını, dinib, danışmır
Körpə ürəyini qəhər boğacaq.
Yığıb gözlərinə susduqlarınıHönkürsə,
gözündən sellər yağacaq.
Məni o uşağa qaytar, İlahi,
O uşaq gözüylə baxım dünyaya
Qaçmayım həyata qəm yemək üçün.
Məni o uşağa qaytar, İlahi.
Bir də tələsməyim böyümək üçün.
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ﺑﯿﺮ ده ﺗﻠﺴﻤﮕﯿﻢ ﺑﺆﯾﻮﻣﮏ اوﭼﻮن
ﺟﺌﯿﺤﻮﻧﻪ ﻣﺌﻬﻤﺎن
،ﺑﯿﺮ اوﺷﺎق ال اﺋﺪﯾﺮ ﺧﺎﻃﯿﺮهﻟﺮدن
.اﺋﻠﻪ اوزاﻗﻼردان ﺑﻮﯾﻼﻧﯿﺮ ﻫﺮدن
.ا ﻟﻬﯽ،ﻣﻨﯽ او اوﺷﺎﻏﺎ ﻗﺎﯾﺘﺎر
،او اوﺷﺎق اﻟﯿﻨﺪه ﺑﯿﺮ اوووج دوﻋﺎ
، ﺳﻨﻪ ال آﭼﯿﺮ،ﺗﮏ ﺳﻨﻪ ﺑﻮﯾﻼﻧﯿﺮ
ﺗﺆﮐﻮب اﺗﮕﯿﻨﺪن اوﻣﯿﺪﻟﺮﯾﻨﯽ
ﻗﺎﭼﯿﺮ،روزﮔﺎرا ﻗﻮﺷﻮﻟﻮب،ﯾﺎﻏﻤﻮرا
،ﯾﺎرﭘﺎﻗﺪان ﻫﺆردوﯾﻮ او اﺋﻮﺟﯿﯿﯿﻨﯽ
. ﯾﺌﻠﻠﺮ ﺳﻮووروب،ﮐﻮﻟﮑﻠﺮ داﻏﯿﺪﯾﺐ
،ﻫﺎرداﺳﺎ اﯾﺘﯿﺮﯾﺐ ﮔﻠﯿﻨﺠﯿﯿﯿﻨﯽ
.اوﺷﺎق ﯾﺎدداﺷﯿﻨﯽ ﻗﺎﯾﻐﯿﻼر ﯾﻮروب
 اﻟﻬﯽ،ﻣﻨﯽ او اوﺷﺎﻏﺎ ﻗﺎﯾﺘﺎر
.ﻗﺎﯾﺘﺎر ﺗﺎﭘﺎ ﺑﯿﻠﯿﻢ ﮔﻠﯿﻨﺠﯿﯿﯿﻨﯽ
ﻫﺎرداﺳﺎ ﯾﯿﺨﯿﻠﯿﺐ ﻗﺎﻧﺎﯾﯿﺐ دﯾﺰي
،ﺑﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﻏﺮﯾﻤﺎ،ﯾﺎراﺳﯿﻨﯽ ﺳﺎرﯾﺐ
.دوزﻟﺪﯾﻢ ﻗﯿﺮﯾﻼن ﯾﺌﻠ َﻠﻨﺠﯿﯿﻨﯽ
 داﻧﯿﺸﻤﯿﺮ، دﯾﻨﯿﺐ،ﺑﻮزوب دوداﻏﯿﻨﯽ
.ﮐﺆرﭘﻪ او َرﯾﻨﯽ ﻗﻬﺮ ﺑﻮﻏﺎﺟﺎق
-ﯾﯿﻐﯿﺐ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﻪ ﺳﻮﺳﺪوﻗﻼرﯾﻨﯽ
،ﻫﺆﻧﮑﻮرﺳ ﻪ
.ﮔﺆزوﻧﺪن ﺳﺌﻠﻠﺮ ﯾﺎﻏﺎﺟﺎق
،ا ﻟﻬﯽ،ﻣﻨﯽ او اوﺷﺎﻏﺎ ﻗﺎﯾﺘﺎر
او اوﺷﺎق ﮔﺆزوﯾﻠﻪ ﺑﺎﺧﯿﻢ دوﻧﯿﺎﯾﺎ
.ﻗﺎﭼﻤﺎﯾﯿﻢ ﺣﯿﺎﺗﺎ ﻗﻢ ﯾﺌﻤﮏ اوﭼﻮن
. اﻟﻬﯽ،ﻣﻨﯽ او اوﺷﺎﻏﺎ ﻗﺎﯾﺘﺎر
.ﺑﯿﺮ ده ﺗﻠﺴﻤﻪ ﯾﯿﻢ ﺑﺆﯾﻮ َﻣﮏ اوﭼﻮن
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O Gözlərdə

Payız
Bəiram Əsədi

Şəbnəm Fərzizadə
Sarımtıl günəşin sarı saçağı,
Sarışın edəndə sarı kövşəni.
Yarı gözlərimiz yuxuda ikən,
Yarı dağı bəzər yarı kövşəni.

əsır ətri gəcə gündüz, təravət var o gözlərdə,
yenə sevdalı bir duyğu, əsalət var o gözlərdə.

Payız parım-parım parıldayacaq,
Kəndli yığacaqdır odun,od-ocaq,
Uşaqlar yağışda qiyha salacaq,
Səsə dolduracaq arı kövşəni.

ürək təslim olub cananə, göylərdə uçur könlüm,
danılmaz biz azadlıqdır, səlabət var o gözlərdə.

İlham vericidir belə mənzərim,
Mən ondan nə cürə üzü döndərim?
Torpaq olmamışdan sulu gözlərim,
Qoyun bir də görüm barı kövşəni.
Xəzəlli günlərdə çöllərə axın,
Gözünüz görməzsə gözəlük də taxın,
Könlünün xoş olan zamanı baxın
Nə gözəl yaradıb Tarı kövşəni.

gəniş ruhum dolanmaqda,kədərlər bircə yanmaqda,
qaranlıqlar azalmaqda, şəfaət var o gözlərdə.
bağışlar dünyanı bir an, bütün ulduzları şəhrə,
ayın ruhu ona bağlı, səxavət var o gözlərdə.
mənə sənsizləmək düşmür, gərkdir olmağın məndə,
məni atma, dözüm yoxdur, məhəbbət var o gözlərdə.
qiyamında könül vıran, rüküyində gəzir dövran,
müəzzinzadələr heyran, qıyamət var o gözlərdə.

ﭘﺎﯾﯿﺰ

ﺑﻬﺮام اﺳﺪي

،ﺳﺎرﯾﻤﺘﯿﻞ ﮔﻮﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎري ﺳﺎﭼﺎﻏﯽ
.ﺳﺎرﯾﺸﯿﻦ اﺋﺪﻧﺪه ﺳـﺎري ﮐﺆوﺷﻨﯽ
،ﯾﺎري ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﯿﺰ ﯾﻮﺧــﻮدا اﯾﮑﻦ
.ﯾﺎري داﻏﯽ ﺑﺰر ﯾﺎري ﮐـﺆوﺷﻨﯽ
، ﭘﺎرﯾﻢ ﭘﺎرﯾﻠﺪاﯾﺎﺟﺎق- ﭘﺎﯾﯿﺰ ﭘﺎرﯾﻢ
،اوﺟﺎق-اود،ﮐﻨﺪﻟﯽﯾﯿﻐﺎﺟﺎقدﯾﺮ اودون
،اوﺷﺎﻗﻼر ﯾﺎﻏﯿﺸﺪا ﻗﯿﻬﺎ ﺳﺎﻻﺟﺎق
.ﺳﺴﻪ دوﻟﺪوراﺟﺎق آري ﮐﺆوﺷﻨﯽ
،اﻟﻬﺎم وﺋﺮﯾﺠﯽدﯾﺮ ﺑﺌﻠﻪ ﻣﻨﻈﺮﯾﻢ
،ﻣﻦ اوﻧﺪان ﻧﻪ ﺟﻮره اوزو دؤﻧﺪرﯾﻢ
،ﺗﻮرﭘﺎق اوﻟﻤﺎﻣﯿﺸﺪان ﺳﻮﻟﻮ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ
.ﻗﻮﯾﻮن ﺑﯿﺮ ده ﮔﺆروم ﺑﺎري ﮐﺆوﺷﻨﯽ
،ﺧﺰﻟﻠﯽ ﮔﻮﻧﻠﺮده ﭼﺆﻟﻠﺮه آﺧﯿﻦ
،ﮔﺆزوﻧﻮز ﮔﺆرﻣﺰﺳﻪ ﮔﺆزﻟﻮك ده ﺗﺎﺧﯿﻦ
،ﮐﺆﻧﻠﻮﻧﻮن ﺧﻮش اوﻻن زاﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺧﯿﻦ
.ﻧﻪ ﮔﺆزل ﯾﺎرادﯾﺐ ﺗﺎري ﮐﺆوﺷﻨﯽ

او ﮔﺆزﻟﺮده
ﺷﺒﻨﻢ ﻓﺮﺿﯽ زاده
، ﻃﺮاوت وار او ﮔﻮزﻟﺮده,اﺳ ﯿﺮ ﻋﻄﺮي ﮔﺌﺠﻪ ﮔﻮﻧﺪوز
.اﺻﺎﻟﺖ وار او ﮔﻮزﻟﺮده,ﯾﺌﻨﻪ ﺳﺌﻮداﻟﯽ ﺑﯿﺮ دوﯾﻐﻮ
،ﮔﺆﯾﻠﺮده اوﭼﻮر ﮐﺆﻧﻠﻮم,اورَك ﺗﺴﻠﯿﻢ اوﻟﻮب ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
.ﺻﻼﺑﺖ وار او ﮔﺆزﻟﺮده,داﻧﯿﻠﻤﺎز ﺑﯿﺰ آزادﻟﯿﻖ دﯾﺮ
،ﮐﺪرﻟﺮ ﺑﯿﺮﺟﻪ ﯾﺎﻧﻤﺎﻗﺪا,ﮔَﻨﯿﺶ روﺣﻮم دوﻻﻧﻤﺎﻗﺪا
.ﺷﻔﺎﻋﺖ وار او ﮔﻮزﻟﺮده, ﻗﺎراﻧﻠﯿﻘﻼر آزاﻟﻤﺎﻗﺪا
، ﺑﻮﺗﻮن اوﻟﺪوزﻻري ﺷﻬﺮه,ﺑﺎﻏﯿ ﺸﻼر دوﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮ آن
. ﺳﺨﺎوت وار او ﮔﺆزﻟﺮده,آﯾﯿﻦ روﺣﻮ اوﻧﺎ ﺑﺎﻏﻠﯽ
، ﮔﺮك دﯾﺮ اوﻟﻤﺎﻏﯿﻦ ﻣﻨﺪه,ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺴﯿﺰ ﻟﻪ ﻣﮏ دوﺷﻤﻮر
. ﻣﺤﺒّﺖ وار او ﮔﺆزﻟﺮده, دؤزوم ﯾﻮﺧﺪور,ﻣﻨﯽ آﺗﻤﺎ
، رﮐﻮﻋﯿﻨﺪه ﮔﺰﯾﺮ دوران,ﻗﯿﺎﻣﯿﻨﺪه ﮐﺆﻧﻮل وﯾﺮان
.ﻗﯿﺎﻣﺖ وار او ﮔﺆزﻟﺮده, ﻣﻮذن زاده ﻟﺮ ﺣﺌﯿﺮان
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Haşım Tərlan
Eldar Muğanlı (Qissaldilmiş)
ədəbi cəmiətimizdə milli və mübarız şair sımasıla tanınan və həyatı boyu böyük hörmət qazanan
onudulmaz sənətkarımız ustad haşım tərlanı tam mənada dünənin və bu günün milli və mübariz şairı adlandırsaq,
yanılmamışıq. axı onun yaradıcılıq həyatınin bütünü demukratık və milli tələbat, xəlqlər dostluğu , içtmaı ədalət,
azadlıq, sülh, əmn-amanlıq və bərabərlık kimi mövzülardan suvarılıb, yoğrulub və poyetik dildə öz bədiyi əksini
tapmışdır. bu mövzülar hələ 20 yaşlı mırhaşım həsən zadənin yaradıcılığında olduğu kimi, ustad haşım tərlanında
ömrünün son günlərinədək yaradıcılığında həyat sürmüşdür. buda ondan irəli gəlmişdirki , ustad haşım tərlan
sənətinə, bəşəri idyallarına, arzı və istəklərinə və eləcədə zamanın irəli sürdüyü məselə lərə sənətkarlıq mövqeyni
sədaqətlə və vaxtında aşkarlayan səmimi və sadıq bir yaradıcı şəxsiyət olmuşdur.
həyat salnaməsi:
(1302 ) 1924 inci ıl “bakı” şəhərində, “alan burağuş” mahalınin “zəngil ava” kəndindən arazın o tayına
köçən həsən kişinin ayıləsində doğulan mirəli mirəlizadə (sonrakı əli çəşm alusı - sonrakı mırhaşım həsənzadə və
ədəbi cəmiətimizdəki haşım tərlan), 15 yaşına qədər bakı şəhərində həyat sürür; orada dərs oxuyur və ayılə
həyatınin acınacaqlı olmağına baxmayaraq , özü demişkn ömrünün ən xüşbəxt çağlarını yaşayır.
1931 inci ıl bakıda məktbə gedir ədəbiyyat müəllimi olan qılman müsayev (ilkin) onun həyatında
puzlmaz ədəbi ızlər qoyur. ilk şeiri 1937 inci ıl xəlq şairı “səmd vürğün” la görüşünə səbəb olur və onun
göstrişiylə şeiri şəkili ilə bərabər “piyoner” qəzetində nəşr edilir. şeirin son bəndi belədir:
mənimdə şeirim geyibdir əlvan
sevimli marşaldan gözləyir fərman
vətən üzərinə qalxarsa düşman
hazıram döyüşə qələmimlə mən
1938 inci ıl iran paspurtu olan həsən kişinin ayıləsi irana qaytmalı olur. yeni yetmə şair qazandığı
dostlarından, müəllimlərindən əlını üzüb ənzəlı lımanı ilə irana gəlirlər var yuxları ənzəlıdə talan olan həsən kişi
çox üzüdücu bir xatirə ilə bir başa ata yurdu “alan burağuş” mahalınin “zəngil ava” kəndinə gedir və beləliklə özü
demişkən həyatınin qara günləri başlayır. kəndidə çoban olur və bakıdakı məktəbli, piyonerli, şeirli günləri yeni
yetmə mirəlinin yaddaşında uzaq görünən xatirələrə çevrilir. 1942 inci ıl qonşularının qızı fatma ilə evlənir nə yazıq
ki bu sevgi dünyası altı ay sonra fatmanın vəfatı ilə suna çatır. 1943 inci ıldən 1945 inci ilə qədər təhranda işləməyə
məcbur qalır. ana dilində nəşrə başlayan “vətən yolunda” qəzeti gənc mirhaşım həsənzadənin yaradıcılıq əsaslarını
“vətəni şeirlər” yazmaqda möhkəmləndirir. onun nəşr üzü görən ikinci şeiri elə bu günlər “vətən yolunda”
qəzetində çap olur. şerin son bəndi belə dir:
ındı doğma dıyar geyinir əlvan
vətən göylərindən çəkilir duman
fəxredir könlümə bu söz hər zaman
azərbaycan adlı ellər mənimdir.
2014 inci ilin aban ayınin 25 inci günü azərbaycanın görkəmli şairı, ədəbi - mədəni ocaqlarımızın
qocaman və parlaq sıması, “şairlər məclsi”nin son yadgarlarından olan, müasır şeirimizin ağ saqqalı ustadı haşım
tərlan əbədı olaraq dünyaya göz yumur. xəlq şairı səmd vürğünün xeyir duası ilə şeir dünyasına qədəm qoyan və 80
ilə yaxın anadıllı şeirimizin sevimli sıması kimi qələm çalan, xəlqmizin enişli-yoxuşlu tarixində, ağlı- qaralı günləri
yaşayan, ancaq tutduğu şərəfli yolundan geri dönməyən, vətən səsli , azadlıq həvəsli şeirləri ilə ədalət nəğmələrini
ötən ustad haşım tərlan tehranın behişt zəhra qəbrıstanınin 315 nümrəli bölümündə əbədılık turpağa tapşırılır.
yaradıcılıq məhsulu:
•
•
•
•
•
•
•

“alovlu şeirlər” (şeir məcmuəsi) - nupa intişaratı - ١٣۵٩ -1980
“araz gülür” (poyema) - bakı şəhəri - ١٣۶۶-1987
“vətəndən vətənə” - bakı şəhəri - ١٣۶٧ -1988
“durnalar gələndə” (şeir məcmuəsi) - afıtab intişaratı - ١٣٧٧ -1998
“yolçu yolda gərəkə” (şeir məcmuəsi) - afıtab intişaratı - ١٣٧٩ -2000
“gümüşü pencək” birinci cild (xatirələri) - fıruzan intişaratı - ١٣٨۶ -2007
“uşaqlar dünyası” (uşaq şeirləri məcmuəsi) - saray intişaratı - ١٣٨٧ -2008
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ﻫﺎﺷﯿﻢ ﻃﺮﻻن

اﺋﻠﺪار ﻣﻮﻏﺎﻧﻠﯽ)ﻗﯿﺴﺴﺎﻟﺪﯾﻠﻤﯿﺶ(
ادﺑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯿ ﻤﯿﺰده ﻣﻠﯽ و ﻣﺒﺎرز ﺷﺎﻋﺮ ﺳﯿ ﻤﺎﺳﯽﻻ ﺗﺎﻧﯿﻨﺎن و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮﯾﻮ ﺑﺆﯾﻮك ﺣﺆرﻣﺖ ﻗﺎزاﻧﺎن اوﻧﻮدوﻟﻤﺎز ﺻﻨﻌﺘﮑﺎرﯾﻤﯿﺰ اوﺳﺘﺎدﻫﺎﺷﯿﻢ ﺗﺮﻻﻧﯽ ﺗﺎم
ﻣﻌﻨﺎدا دوﻧﻪ ﻧﯿﻦ و ﺑﻮ ﮔﻮﻧﻮن ﻣﻠﯽ و ﻣﺒﺎرز ﺷﺎﻋﺮي آدﻻﻧﺪﯾﺮﺳﺎق ،ﯾﺎﻧﯿﻠﻤﺎﻣﯿﺸﯿﻖ .آﺧﯽ اوﻧﻮن ﯾﺎرادﯾﺠﯿﻠﯿﻖ ﺣﯿﺎﺗﯽﻧﯿﻦ ﺑﻮﺗﻮﻧﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ ﻃﻠﺒﺎت،
ﺧﻠﻖﻟﺮ دوﺳﺘﻠﻮﻏﻮ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ،آزادﻟﯿﻖ ،ﺻﻮﻟﺢ ،اﻣﻦ -آﻣﺎﻧﻠﯿﻖ و ﺑﺮاﺑﺮﻟﯿﮏ ﮐﯿﻤﯽﻣﻮﺿﻮﻋﻼردان ﺳﻮوار ﯾﻠﯿﺐ ،ﯾﻮﻏﺮوﻟﻮب و ﭘﻮﺋﺘﯿﮏ دﯾﻠﺪه اؤز
ﺑﺪﯾﻌﯽ ﻋﮑﺴﯿﻨﯽ ﺗﺎﭘﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﺑﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻼر ﻫﻠﻪ  20ﯾﺎﺷﻠﯽ ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﯿﻢ ﺣﺴﻦزادهﻧﯿﻦ ﯾﺎرادﯾﺠﯿﻠﯿﻐﯿﻨﺪا اوﻟﺪوﻏﻮ ﮐﯿﻤﯽ ،اوﺳﺘﺎدﻫﺎﺷﯿﻢ ﺗﺮﻻﻧﯿﻦدا ﻋﺆﻣﺮوﻧﻮن
ﺳﻮن ﮔﻮﻧﻠﺮﯾﻨﻪدك ﯾﺎرادﯾﺠﯿﻠﯿﻐﯿﻨﺪا ﺣﯿﺎت ﺳﻮرﻣﻮﺷﺪور .ﺑﻮدا اوﻧﺪان اﯾﺮهﻟﯽ ﮔﻠﻤﯿﺸﺪﯾﺮ ﮐﯽ ،اوﺳﺘﺎدﻫﺎﺷﯿﻢ ﺗﺮﻻن ﺻﻨﻌﺘﯿﻨﻪ ،ﺑﺸﺮي اﯾﺪهﯾﺎﻟﻼرﯾﻨﺎ ،آرزي
و اﯾﺴﺘﮑﻠﺮﯾﻨﻪ و اﺋﻠﻪﺟﻪ ده زاﻣﺎﻧﯿﻦ اﯾﺮهﻟﻰ ﺳﻮردوﯾﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪﻟﺮه ﺻﻨﻌﺘﮑﺎرﻟﯿﻖ ﻣﺆوﻗﻌﯿﻨﻰ ﺻﺪاﻗﺘﻠﻪ و واﺧﺘﯿﻨﺪا آﺷﮑﺎرﻻﯾﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽو ﺻﺎدق ﺑﯿﺮ ﯾﺎرادﯾﺠﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﻟﻤﻮﺷﺪور.
ﺣﯿﺎت ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﺳﯽ:
)-1924(1302ﻧﺠﯽ اﯾﻞ »ﺑﺎﮐﯽ« ﺷﻬﺮ ﯾﻨﺪه» ،آﻻنﺑﺮاﻏﻮش« ﻣﺎﺣﺎﻟﯽﻧﯿﻦ »زﻧﮕﯿﻞآوا« ﮐﻨﺪ ﯾﻨﺪن آرازﯾﻦ او ﺗﺎﯾﯿﻨﺎ ﮐﺆﭼﻦ ﺣﺴﻦﮐﯿﺸﯽﻧﯿﻦ ﻋﺎﺋﯿﻠﻪﺳﯿﻨﺪه
دوﻏﻮﻻن ﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﻋﻠﯽزاده )ﺳﻮﻧﺮاﮐﯽ ﻋﻠﯽ ﭼﺸﻢآﻟﻮﺳﯽ -ﺳﻮﻧﺮاﮐﯽ ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﯿﻢ ﺣﺴﻦزاده و ادﺑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯿﻤﯿﺰدهﮐﯽﻫﺎﺷﯿﻢ ﺗﺮﻻن( 15 ،ﯾﺎﺷﯿﻨﺎ ﻗﺪهر
ﺑﺎﮐﯽ ﺷﻬﺮﯾﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﺳﻮرور؛ اورادا درس اوﺧﻮﯾﻮر و ﻋﺎﺋﯿﻠﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽﻧﯿﻦ آﺟﯿﻨﺎﺟﺎﻗﻠﯽ اوﻟﻤﺎﻏﯿﻨﺎ ﺑﺎﺧﻤﺎﯾﺎراق ،اؤزو دﺋﻤﯿﺸﮑﻦ ﻋﺆﻣﺮوﻧﻮن ان ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ﭼﺎﻏﻼرﯾﻨﯽ ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺮ.
 1931اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻞ ﺑﺎﮐﯽ دا ﻣﮑﺘﺒﻪ ﮔﺌﺪﯾﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﻠﯿﻤﯽ اوﻻن ﻗﯿﻠﻤﺎن ﻣﻮﺳﺎﯾﺌﻮ )اﯾﻠﮑﯿﻦ( اوﻧﻮن ﺣﯿﺎﺗﯿﻨﺪا ﭘﻮزﻟﻤﺎز ادﺑﯽ اﯾﺰﻟﺮ ﻗﻮﯾﻮر.
اﯾﻠﮏ ﺷﻌﺮي  1937اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻞ ﺧﻠﻖ ﺷﺎﻋﺮي »ﺻﻤﺪ وورﻏﻮن«ﻻ ﮔﺆروﺷﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ اوﻟﻮر و اوﻧﻮن ﮔﺆﺳﺘﺮﯾﺸﯿﻠﻪ ﺷﻌﺮي ﺷﮑﯿﻠﯽاﯾﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ»ﭘﯿﻮﻧﺌﺮ« ﻗﺰﺋﺘﯿﻨﺪه
ﻧﺸﺮ اﺋﺪﯾﻠﯿﺮ .ﺷﻌﺮﯾﻦ ﺳﻮن ﺑﻨﺪي ﺑﺌﻠﻪدﯾﺮ:
ﻣﻨﯿ ﻤﺪه ﺷﻌﯿﺮﯾﻢ ﮔﺌﯿﯿﺒﺪﯾﺮ اﻟﻮان
ﺳﺌﻮﯾ ﻤﻠﯽ ﻣﺎرﺷﺎﻟﺪان ﮔﺆزﻟﻪﯾﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎن
وﻃﻦ اوزهرﯾﻨﻪ ﻗﺎﻟﺨﺎرﺳﺎ دوﺷﻤﺎن
ﺣﺎﺿﯿﺮام دؤﯾﻮﺷﻪ ﻗﻠﻤﯿﻤﻠﻪ ﻣﻦ
 1938اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻞ اﯾﺮان ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻮ اوﻻن ﺣﺴﻦ ﮐﯿﺸﯽ ﻧﯿﻦ ﻋﺎﯾﻠﻪ ﺳﯽ اﯾﺮاﻧﺎ ﻗﺎﯾﺘﻤﺎﻟﯽ اوﻟﻮر.ﯾﻨﯽ ﯾﺌﺘﻤﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺎزاﻧﺪﯾﻐﯽ دوﺳﺘﻼرﯾﻨﺪان ،ﻣﻌﻠﻠﯿﻤﻠﺮﯾﻨﺪن اﻟﯿﻨﯽ
اوزوب اﻧﺰﻟﯽ ﻟﯿﻤﺎﻧﯽ اﯾﻠﻪ اﯾﺮاﻧﺎ ﮔﻠﯿﺮﻟﺮ وار ﯾﻮﺧﻼري اﻧﺰﻟﯽ ده ﺗﺎﻻن اوﻻن ﺣﺴﻦ ﮐﯿﺸﯽ ﭼﻮخ اوزودوﺟﻮ ﺑﯿﺮ ﺧﺎﻃﯿﺮهاﯾﻠﻪ ﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﺎ آﺗﺎ ﯾﻮردو » آﻻن
ﺑﺮاﻏﻮش« ﻣﺎﺣﺎﻟﯽﻧﯿﻦ »زﻧﮕﯿﻞ آوا « ﮐﻨﺪ ﯾﻨﻪ ﮔﺌﺪﯾﺮ و ﺑﺌﻠﻪﻟﯿﮑﻠﻪ اؤزو دﺋﻤﯿﺸﮑﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽﻧﯿﻦ ﻗﺎرا ﮔﻮﻧﻠﺮي ﺑﺎﺷﻼﯾﯿﺮ  .ﮐﻨﺪده ﭼﻮﺑﺎن اوﻟﻮر و ﺑﺎﮐﯿﺪاﮐﯽ
ﻣﮑﺘﺒﻠﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺌﺮﻟﯽ ،ﺷﻌﺮﻟﯽ ﮔﻮﻧﻠﺮي ﯾﺌﻨﯽﯾﺌﺘﻤﻪ ﻣﯿﺮﻋﻠﯽﻧﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﯿﻨﺪا اوزاق ﮔﺆروﻧﻦ ﺧﺎﻃﯿﺮهﻟﺮه ﭼﺌﻮرﯾﻠﯿﺮ.
 1942اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻞ ﻗﻮﻧﺸﻮﻻرﯾﻨﯿﻦ ﻗﯿﺰي ﻓﺎﻃﻤﺎ اﯾﻠﻪ اﺋﻮﻟﻨﯿﺮ ﻧﻪ ﯾﺎزﯾﻖ ﮐﯽ ﺑﻮ ﺳﺌﻮﮔﯽ دوﻧﯿﺎﺳﯽ آﻟﺘﯽ آي ﺳﻮﻧﺮا ﻓﺎﻃﻤﺎﻧﯿﻦ وﻓﺎﺗﯽ اﯾﻠﻪ ﺳﻮﻧﺎ ﭼﺎﺗﯿﺮ.
 1943اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻠﺪن  1945اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻠﻪ ﻗﺪر ﺗﻬﺮاﻧﺪا اﯾﺸﻠﻪ ﯾﻤﻪ ﯾﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻗﺎﻟﯿﺮ.
آﻧﺎ دﯾﻠﯿﻨﺪه ﻧﺸﺮه ﺑﺎﺷﻼﯾﺎن »وﻃﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا« ﻗﺰﺋﺘﯽ ﮔﻨﺞ ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﯿﻢ ﺣﺴﻦزاده ﻧﯿﻦ ﯾﺎرادﯾﺠﯿﻠﯿﻖ اﺳﺎﺳﻼرﯾﻨﯽ »وﻃﻨﯽ ﺷﻌﺮﻟﺮ« ﯾﺎزﻣﺎﻗﺪا ﻣﺆﺣﮑﻤﻠﻨﺪﯾﺮﯾﺮ .اوﻧﻮن
ﻧﺸﺮ اوزو ﮔﺆرن اﯾﮑﯿﻨﺠﯽ ﺷﻌﺮي اﺋﻠﻪ ﺑﻮ ﮔﻮﻧﻠﺮ »وﻃﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا« ﻗﺰﺋﺘﯿﻨﺪه ﭼﺎپ اوﻟﻮر .ﺷﻌﺮﯾﻦ ﺳﻮن ﺑﻨﺪي ﺑﺌﻠﻪدﯾﺮ:
اﯾﻨﺪي دوﻏﻤﺎ دﯾﺎر ﮔﺌﯿﯿﻨﯿﺮ اﻟﻮان
وﻃﻦ ﮔﺆﯾﻠﺮ ﯾﻨﺪن ﭼﮑﯿﻠﯿﺮ دوﻣﺎن
ﻓﺨﺮدﯾﺮ ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻪ ﺑﻮ ﺳﺆز ﻫﺮ زاﻣﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن آدﻟﯽ اﺋﻠﻠﺮ ﻣﻨﯿﻤﺪﯾﺮ.
-1393ﻧﺠﯽ اﯾﻠﯿﻦ آﺑﺎن آﯾﯽﻧﯿﻦ -25ﻧﺠﯽ ﮔﻮﻧﻮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﻦ ﮔﺆرﮐﻤﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮي ،ادﺑﯽ -ﻣﺪﻧﯽ اوﺟﺎﻗﻼرﯾ ﻤﯿﺰﯾﻦ ﻗﻮﺟﺎﻣﺎن و ﭘﺎرﻻق ﺳﯿﻤﺎﺳﯽ» ،ﺷﺎﻋﺮﻟﺮ
ﻣﺠﻠﺴﯽ« ﻧﯿﻦ ﺳﻮن ﯾﺎدﮔﺎرﻻر ﯾﻨﺪان اوﻻن ،ﻣﻌﺎﺻﯿﺮ ﺷﻌﺮﯾ ﻤﯿﺰﯾﻦ آغ ﺳﺎﻗﻘﺎﻟﯽ اوﺳﺘﺎدﻫﺎﺷﯿﻢ ﺗﺮﻻن اﺑﺪي اوﻻراق دوﻧﯿﺎﯾﺎ ﮔﺆز ﯾﻮﻣﻮر.
ﺧﻠﻖ ﺷﺎﻋﺮي ﺻﻤﺪ وورﻏﻮﻧﻮن ﺧﺌﯿﺮ دوﻋﺎﺳﯽ اﯾﻠﻪ ﺷﻌﺮ دوﻧﯿﺎﺳﯿﻨﺎ ﻗﺪم ﻗﻮﯾﺎن و  80اﯾﻠﻪ ﯾﺎﺧﯿﻦ آﻧﺎدﯾﻠﻠﯽ ﺷﻌﺮﯾﻤﯿﺰﯾﻦ ﺳﺌﻮﯾﻤﻠﯽ ﺳﯿﻤﺎﺳﯽ ﮐﯿﻤﯽﻗﻠﻢ
ﭼﺎﻻن؛ ﺧﻠﻘﻤﯿﺰﯾﻦ اﺋﻨﯿﺸﻠﯽ-ﯾﻮﺧﻮﺷﻠﻮ ﺗﺎرﯾﺨﯿﻨﺪه ،آﻏﻠﯽ-ﻗﺎراﻟﯽ ﮔﻮﻧﻠﺮي ﯾﺎﺷﺎﯾﺎن؛ آﻧﺠﺎق ﺗﻮﺗﺪوﻏﻮ ﺷﺮﻓﻠﯽ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪان ﮔﺌﺮي دؤﻧﻤﻪﯾﻦ ،وﻃﻦ ﺳﺴﻠﯽ،
آزادﻟﯿﻖ ﻫﻮﺳﻠﯽ ﺷﻌﺮﻟﺮي اﯾﻠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻐﻤﻪﻟﺮ ﯾﻨﯽ اؤﺗﻦ اوﺳﺘﺎدﻫﺎﺷﯿﻢ ﺗﺮﻻن دوﺳﺘﻼرﯾﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﯾﻌﺘﯽﻟﻪ دوﺷﻨﺒﻪ ﮔﻮﻧﻮ آﺑﺎن آﯾﯽﻧﯿﻦ -26ﻧﺠﯽ ﮔﻮﻧﻮ ﺗﻬﺮاﻧﯿﻦ
ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﻗﺒﺮﯾﺴﺘﺎﻧﯽﻧﯿﻦ  315ﻧﻮﻣﺮهﻟﯽ ﺑﺆﻟﻮﻣﻮﻧﺪه اﺑﺪﯾﻠﯿﮏ ﺗﻮرﭘﺎﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯿﺮﯾﻠﯿﺮ.
ﯾﺎرادﯾﺠﯿﻠﯿﻖ ﻣﺤﺼﻮﻟﻮ:
• »آﻟﻮوﻟﻮ ﺷﻌﺮﻟﺮ« )ﺷﻌﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯽ( – ﻧﻮﭘﺎ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ1359 -
• »آراز ﮔﻮﻟﻮر« )ﭘﻮﺋﻤﺎ( – ﺑﺎﮐﯽ ﺷﻬﺮي – 1366
• »وﻃﻨﺪن وﻃﻨﻪ« – ﺑﺎﮐﯽ ﺷﻬﺮي – 1367
• »دورﻧﺎﻻر ﮔﻠﻨﺪه« )ﺷﻌﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯽ( – آﻓﺘﺎب اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ1377 -
• »ﯾﻮﻟﭽﻮ ﯾﻮﻟﺪا ﮔﺮهك« )ﺷﻌﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯽ( – آﻓﺘﺎب اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ1379 -
• »ﮔﻮﻣﻮﺷﻮ ﭘﺌﻨﺠﮏ« ﺑﯿﺮ ﯾﻨﺠﯽ ﺟﯿﻠﺪ )ﺧﺎﻃﯿﺮهﻟﺮي( – ﻓﯿﺮوزان اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ1386 -
• »اوﺷﺎﻗﻼر دوﻧﯿﺎﺳﯽ« )اوﺷﺎق ﺷﻌﺮﻟﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯽ( – ﺳﺎراي اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ1387 -
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Qar Yağır
Etibar Cavad
Qar yağır torpağın qara üzünə,
Almaz dənəciklər necə gözəldir,
Hər tərəf bəm-bəyaz, pırıl-pırıldır,
Gəlinlik donunda gecə gözəldir.
Qar yağır-sakitlik çökübdü yurda,
Toy-bayram, bərəkət gətirib elə,
Ulduz dənəciklər rəqs eləyirlər,
Səssizliyin həzin nəğməsi ilə.
Qar yağır-xəyallar aparır məni,
Sənin var olduğun qış nağılına,
Bu nağıl nə gözəl, nə qədər sirli,
Danışsam, kimsənin sığmaz ağlına.
Qar yağır-həsrətli qar çiçəyini
Köksümə sıxıram odu soyunca,
Dağılır sinəmə gecənin teli,
Cənnətə baxıram gözüm doyunca.
Qar yağır- yurdumun qar əllərini,
Günəş öpəcəkdir gəlin donunda,
Göyün yerə olan saf sevgisiylə,
Bahar doğulacaq eşqin sonunda.

Əbədi Körpû

١٣٩٧  ﺑﮭﻤﻦ.ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ دؤرداﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﻗﯿﺶ

ﻗﺎر ﯾﺎﻏﯿﺮ
اﻋﺘﯿﺒﺎر ﺟﺎواد
،ﻗﺎر ﯾﺎﻏﯿﺮ ﺗﻮرﭘﺎﻏﯿﻦ ﻗﺎرا اوزوﻧﻪ
.آﻟﻤﺎز دﻧﻪ ﺟﯿﮑﻠﺮ ﻧﺌﺠﻪ ﮔﺆزﻟﺪﯾﺮ
،ﭘﯿﺮﯾﻠﺪﯾﺮ- ﭘﯿﺮﯾﻞ،ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻢ ﺑﯿﺎض
.ﮔﻠﯿﻨﻠﯿﮏ دوﻧﻮﻧﺪا ﮔﺌﺠﻪ ﮔﺆزﻟﺪﯾﺮ
،ﺳﺎﮐﯿﺘﻠﯿﮏ ﭼﺆﮐﻮﺑﺪو ﯾﻮردا-ﻗﺎر ﯾﺎﻏﯿﺮ
. ﺑﺮﮐﺖ ﮔﺘﯿﺮﯾﺐ اﺋﻠﻪ،ﺑﺎﯾﺮام-ﺗﻮي
،اوﻟﺪوز دﻧﻪ ﺟﯿﮑﻠﺮ رﻗﺺ اﺋﻠﻪ ﯾﯿﺮﻟﺮ
.ﺳﺴﺴﯿﺰﻟﯿﮕﯿﻦ ﺣﺰﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪﺳﯽ اﯾﻠﻪ
،ﺧﯿﺎﻟﻼر آﭘﺎرﯾﺮ ﻣﻨﯽ-ﻗﺎر ﯾﺎﻏﯿﺮ
.ﺳﻨﯿﻦ وار اوﻟﺪوﻏﻮن ﻗﯿﺶ ﻧﺎﻏﯿﻠﯿﻨﺎ
، ﻧﻪ ﻗﺪر ﺳﯿﺮﻟﯽ،ﺑﻮ ﻧﺎﻏﯿﻞ ﻧﻪ ﮔﺆزل
. ﮐﯿﻤﺴﻪﻧﯿﻦ ﺳﯿﻐﻤﺎز ﻋﺎﻏﻠﯿﻨﺎ،داﻧﯿﺸﺴﺎم
،ﺣﺴﺮﺗﻠﯽ ﻗﺎر ﭼﯿﭽﮕﯿﻨﯽ-ﻗﺎر ﯾﺎﻏﯿﺮ
.ﮐﺆﮐﺴﻮﻣﻪ ﺳﯿﺨﯿﺮام اودو ﺳﻮﯾﻮﻧﺠﺎ
،داﻏﯿﻠﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﻪ ﮔﺌﺠﻪﻧﯿﻦ ﺗﺌﻠﯽ
.ﺟﻨّﺘﻪ ﺑﺎﺧﯿﺮام ﮔﺆزوم دوﯾﻮﻧﺠﺎ
، ﯾﻮردوﻣﻮن ﻗﺎر اﻟﻠﺮﯾﻨﯽ-ﻗﺎر ﯾﺎﻏﯿﺮ
.ﮔﻮﻧﺶ اؤﭘﻪﺟﮑﺪﯾﺮ ﮔﻠﯿﻦ دوﻧﻮﻧﺪا
،ﮔﺆﯾﻮن ﯾﺌﺮه اوﻻن ﺻﺎف ﺳﺌﻮﮔﯽ ﺳﯿﯿﻠﻪ
.ﺑﺎﻫﺎر دوﻏﻮﻻﺟﺎق ﻋﺸﻘﯿﻦ ﺳﻮﻧﻮﻧﺪا

Sayfa 14

ƏDƏBİ KÖRPÛ

4. Sayı qiş.şubat.2019

Qışın Ad Günü
Yusif Nəğməkar
Sorağı gəlibdir gecəyarıdan,
Doğulub bəmbəyaz səhər eşqinə.
Elə əta etmiş onu yaradan,
Yaranıb torpağın bəhər eşqinə.
Çökübdür zirvələr başına duman,
Çiskin, dağ kəlinə səmti çaşdırır.
Hələ də yolların səbrində güman...
Qışın bər-bəzəyi göz qamaşdırır...
O, köhnə tanışdır, macalı da ki
Xəyanət əliylə sındıran ola,
Elə həmin qışdır - Xocalıdakı
Axan isti qanı donduran ola.
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.ﻗﯿﺸﯿﻦ آد ﮔﻮﻧﻮ
ﯾﻮﺳﯿﻒ ﻧﻐﻤﻪ ﮐﺎر
،ﺳﻮراﻏﯽ ﮔﻠﯿﺒﺪﯾﺮ ﮔﺌﺠﻪ ﯾﺎرﯾﺪان
.دوﻏﻮﻟﻮب ﺑﻢ ﺑﯿﺎض ﺳﺤﺮ ﻋﺸﻘﯿﻨﻪ
،اﺋﻠﻪ ﻋﻄﺎا اﺋﺘﻤﯿﺶ اوﻧﻮ ﯾﺎرادان
. ﯾﺎراﻧﯿﺐ ﺗﻮرﭘﺎﻏﯿﻦ ﺑﻬﺮ ﻋﺸﻘﯿﻨﻪ
،ﭼﺆﮐﻮﺑﺪور ذﯾﺮوهﻟﺮ ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ دوﻣﺎن
. داغ ﮐﻠﯿﻨﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﭼﺎﺷﺪﯾﺮﯾﺮ،ﭼﯿﺴﮑﯿﻦ
...ﻫﻠﻪ ده ﯾﻮﻟﻼرﯾﻦ ﺻﺒﺮﯾﻨﺪه ﮔﻮﻣﺎن
...ﺑﺰﮔﯽ ﮔﺆز ﻗﺎﻣﺎﺷﺪﯾﺮﯾﺮ-ﻗﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮ
 ﻣﺎﺟﺎﻟﯽ دا ﮐﯽ، ﮐﺆﻫﻨﻪ ﺗﺎﻧﯿﺸﺪﯾﺮ،او
،ﺧﯿﺎﻧﺖ اﻟﯿﯿﻠﻪ ﺳﯿﻨﺪﯾﺮان اوﻻ
 ﺧﻮﺟﺎﻟﯿﺪاﮐﯽ- اﺋﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺸﺪﯾﺮ
.آﺧﺎن اﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﻧﯽ دوﻧﺪوران اوﻻ

Donub nitqi lilpar piyalələrin,
"Təbrik"i hecaya bölə bilməyir.
Tutulub ayağı şəlalələrin,
Qışın ad gününə gələ bilməyir.

،دوﻧﻮب ﻧﯿﻄﻘﯽ ﻟﯿﻞ ﭘﺎر ﭘﯿﯿﺎﻟﻪﻟﺮﯾﻦ
."ﺗﺒﺮﯾﮏ"ي ﻫﺌﺠﺎﯾﺎ ﺑﺆﻟﻪ ﺑﯿﻠﻤﻪﯾﯿﺮ
،ﺗﻮﺗﻮﻟﻮب آﯾﺎﻏﯽ ﺷﻼﻟﻪﻟﺮﯾﻦ
.ﻗﯿﺸﯿﻦ آد ﮔﻮﻧﻮﻧﻪ ﮔﻠﻪ ﺑﯿﻠﻤﻪﯾﯿﺮ

Bu buz mərasimə axı kim gələrÜzüyola tufan, çovğun bəllisi.
Örtə, lal qayalar utana bilərİşğal ayıbını qar təsəllisi...

-ﺑﻮ ﺑﻮز ﻣﺮاﺳﯿﻤﻪ آﺧﯽ ﮐﯿﻢ ﮔﻠﺮ
. ﭼﻮوﻏﻮن ﺑﻠﻠﯿﺴﯽ،اوزوﯾﻮﻻ ﺗﻮﻓﺎن
- ﻻل ﻗﺎﯾﺎﻻر اوﺗﺎﻧﺎ ﺑﯿﻠﺮ،اؤرﺗﻪ
...اﯾﺸﻐﺎل ﻋﺎﯾﯿﺒﯿﻨﯽ ﻗﺎر ﺗﺴﻠﻠﯿﺴﯽ

Təbiət Şuşada əsir daşlara
Ağı notlar yazır sitəm tarından.
Qışın ad gününə qonan quşlara
Murov "tort" kəsəcək utanc qarından.
Qış da gəlişinin, bilir ki, bu an
Ayaq səslərini eşitmək-günah.
O öz qarasına deyinir:
-Aman,
qəbir şəhidləri üşütmək-günah.
Ürəyi ağrıdan dərd qoşun-qoşun...
Həsrətin naləsi zil simə düşüb;
Torpaq sirdaşını itirən qışın
Təsəlli tapmağı tilsimə düşüb...
Yağan göz yaşının yoxdur alqışı,
Dərdin də buzunu əritmək olar;
Öz doğum gününə ağlayan qışı
Zəfər doğuşuyla kiritmək olar!..
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ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻮﺷﺎدا اﺳﯿﺮ داﺷﻼرا
.آﻏﯽ ﻧﻮﺗﻼر ﯾﺎزﯾﺮ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺎرﯾﻨﺪان
ﻗﯿﺸﯿﻦ آد ﮔﻮﻧﻮﻧﻪ ﻗﻮﻧﺎن ﻗﻮﺷﻼرا
.ﻣﻮروو "ﺗﻮرت" ﮐﺴﻪﺟﮏ اوﺗﺎﻧﺞ ﻗﺎرﯾﻨﺪان
 ﺑﻮ آن، ﺑﯿﻠﯿﺮ ﮐﯽ،ﻗﯿﺶ دا ﮔﻠﯿﺸﯿﻨﯿﻦ
.ﮔﻮﻧﺎه-آﯾﺎق ﺳﺴﻠﺮﯾﻨﯽ اﺋﺸﯿﺘﻤﮏ
:او اؤز ﻗﺎراﺳﯿﻨﺎ دﺋﯿﯿﻨﯿﺮ
،آﻣﺎن.ﮔﻮﻧﺎه-ﻗﺒﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪﻟﺮي اوﺷﻮﺗﻤﮏ
...ﻗﻮﺷﻮن-اورﮔﯽ آﻏﺮﯾﺪان درد ﻗﻮﺷﻮن
ﺣﺴﺮﺗﯿﻦ ﻧﺎﻟﻪﺳﯽ ذﯾﻞ ﺳﯿﻤﻪ دوﺷﻮب؛
ﺗﻮرﭘﺎق ﺳﯿﺮداﺷﯿﻨﯽ اﯾﺘﯿﺮن ﻗﯿﺸﯿﻦ
...ﺗﺴﻠﻠﯽ ﺗﺎﭘﻤﺎﻏﯽ ﺗﯿﻠﺴﯿﻤﻪ دوﺷﻮب
،ﯾﺎﻏﺎن ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻨﯿﻦ ﯾﻮﺧﺪور آﻟﻘﯿﺸﯽ
دردﯾﻦ ده ﺑﻮزوﻧﻮ ارﯾﺘﻤﮏ اوﻻر؛
اؤز دوﻏﻮم ﮔﻮﻧﻮﻧﻪ آﻏﻼﯾﺎن ﻗﯿﺸﯽ
..!ﻇﻔﺮ دوﻏﻮﺷﻮﯾﻼ ﮐﯿﺮﯾﺘﻤﮏ اوﻻر
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Azan Var Boğazımda
Rüqəyə Haşimzadə (Xan Sənəm)
Dan sökmədə dir gəl ki azan var boğazımda,
Yetdikcə qaranlıqlara dan var boğazımda.

١٣٩٧  ﺑﮭﻤﻦ.ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ دؤرداﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﻗﯿﺶ

اذان وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا
(رﻗﯿﻪ ﻫﺎﺷﯿﻢ زاده )ﺧﺎن ﺻﻨﻢ
،دان ﺳﺆﮐﻤﻪ ده دﯾﺮ ﮔﻞ ﮐﯽ اذان وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا
.ﯾﺌﺘﺪﯾﮑﺠﻪ ﻗﺎراﻧﻠ ﯿﻘﻼرا دان وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا

Sal kəndiri sal boynuma gözlətmə zamanı,
Duşsə kətil ölsəm yenə can var boğazımda.

،ﺳﺎل ﮐﻨﺪﯾﺮي ﺳﺎل ﺑﻮﯾﻨﻮﻣﺎ ﮔﺆزﻟﺘﻤﻪ زاﻣﺎﻧﯽ
.دوﺷﺴﻪ ﮐﺘﯿﻞ اؤﻟﺴﻢ ﯾﺌﻨﻪ ﺟﺎن وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا

Bir məmləkət əsgər klaşinkof çiginində,
Min şanlı zəfərlik həyəcan var boğazımda.

،ﺑﯿﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺴﮕﺮ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ ﭼﯿﮕﯿﻨﯿﻨﺪه
.ﻣﯿﻦ ﺷﺎﻧﻠﯽ ﻇﻔﺮﻟﯿﮏ ﻫﯿﺠﺎن وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا

Getsəmdə , gözum arxayınam arxada qalmaz,
Sel-sel sara ğeyrətli çoban var boğazımda.
Köksumdə umud bəsləyiban gözləri yolda,
Minlər ana qəlbi zərəban var boğazımda.
Məndən nəçə min mən turənər hər biri min mən,
Mən-mən hələ min lər cərəyan var boğazımda.
Sevda nə demək? Canilə canan göruşən an,
Yəni belə an dırki, hər an var boğazımda.
Hay-hay haray etməklə vətən borcu ödənməz,
Öz torpağıma qatmağa qan var boğazımda.

،ﮔﺆزوم آرﺧﺎﯾﯿﻨﺎم آرﺧﺎدا ﻗﺎﻟﻤﺎز، ﮔﺌﺘﺴﻢ ده
.ﺳﺌﻞ_ﺳﺌﻞ ﺳﺎرا ﻏﺌﯿﺮﺗﻠﯽ ﭼﻮﺑﺎن وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا
،ﮐﺆﮐﺴﻮﻧﺪه اوﻣﻮد ﺑﺴﻠﻪ ﯾﯿﺒﺎن ﮔﺆزﻟﺮي ﯾﻮﻟﺪا
.ﻣﯿﻦ ﻟﺮ آﻧﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺿﺮﺑﺎن وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا
،ﻣﻨﺪن ﻧﺌﭽﻪ ﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺆره ﻧﺮ ﻫﺮ ﺑ ﯿﺮي ﻣﯿﻦ ﻣﻦ
.ﻣﻦ _ﻣﻦ ﺣﻠﻪ ﻣﯿﻦ ﻟﺮ ﺟﺮﯾﺎن وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا
،ﺳﺌﻮدا ﻧﻪ دﺋﻤﮏ؟ ﺟﺎﻧ ﯿﻠﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﮔﺆروﺷﻦ آن
.ﻫﺮ آن وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺌﻠﻪ آن دﯾﺮﮐﯽ
،ﻫﺎي_ﻫﺎي ﻫﺎراي اﺋﺘﻤﮑﻠﻪ وﻃﻦ ﺑﻮرﺟﻮ اؤدﻧﻤﺰ
.اؤز ﺗﻮرﭘﺎﻏﯿ ﻤﺎ ﻗﺎﺗﻤﺎﻏﺎ ﻗﺎن وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا
،ﺳﺎل ﮐﻨﺪﯾﺮي ﺳﺎل ﺑﻮﯾﻨﻮﻣﺎ ﮔﺆزﻟﺘﻤﻪ زاﻣﺎﻧﯽ
.دان ﺳﺆﮐﻤﻪ ده دﯾﺮ ﮔﻞ ﮐﯽ اذان وار ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪا

Sal kəndiri sal boynuma gözlətmə zamanı,
Dan sökmədə dir gəl ki azan var boğazımda.

Əbədi Körpû
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Yu Ömrü

İtlər

Şahinə Könül
Əbülfəzl Məhəmmədzadə (Əbülfəzl Ramin)
İt eşqin buraxan ağıllı itbaz,
Bütün öz keçmişin taladı itlər.
Vəfanın,ilqarın,boğazın cırıb,
Qanın qanlı kimi yaladı itlər.

Kimə deyim, kimdən umum haqqını?
Sevindirə biləmmədim bu ömrü.
Yaralanmış bir budağın köksünə,
Gözlərimdən axıtmışam su ömrü.

Yaman itirdilər yiyənin duzun,
Hürüşmək eşvəli, ulaşmaq uzun,
"Tavankeş" kaftarın,"kələ" quduzun,
Yanınca dolanır,"bala"dı itlər.

Səhralarda çat-çat olub həvəsi,
Yazıq ömrüm kor ərəbin dəvəsi.
Öz əlimlə hər namərdin, nakəsin,
Hədəfinə tuş etmişəm qu ömrü.

Bu gecə qəzəbdən it olmaq gərək,
Bu gecə hikkəli it tək keşik çək,
Bu gecə evizə oğru gələcək,
Səhər küçənizi suladı itlər.

Solan güllər saraldıbdı rəngini,
Olan gündən can yanğısı səngimir.
Qara günlər qaraldıbdı rəngini,
Deyən də yox, yağışa tut, yu ömrü.

Ay itbaz nə işdir bu yer üzündə?!
İtlər ulaşsada nifrət düzündə,
Axtarsan çoban var yenə gözündə,
Gözü nərgiz,üzü laladı itlər.

اﯾﺘﻠﺮ
(اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪزاده)اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ راﻣﯿﻦ
،اﯾﺖ ﻋﺸﻘﯿﻦ ﺑﻮراﺧﺎن ﻋﺎﻏﯿﻠﻠﯽ اﯾﺖ ﺑﺎز
.ﺑﻮﺗﻮن اؤز ﮐﺌﭽﻤﯿﺸﯿﻦ ﺗﺎﻻدي اﯾﺘﻠﺮ
، ﺑﻮﻏﺎزﯾﻦ ﺟﯿﺮﯾﺐ،اﯾﻠﻘﺎرﯾﻦ،وﻓﺎﻧﯿﻦ
.ﻗﺎﻧﯿﻦ ﻗﺎﻧﻠﯽ ﮐﯿﻤﯽ ﯾﺎﻻدي اﯾ ﺘﻠﺮ
،ﯾﺎﻣﺎن اﯾ ﺘﯿﺮدﯾﻠﺮ ﯾﯿﯿﻪ ﻧﯿﻦ دوزون
،اوﻻﺷﻤﺎق اوزون،ﻫﻮروﺷﻤﮏ ﻋﺸﻮﻟﯽ
،"ﮐﻠﻪ"ﻗﻮدوزون،"ﺗﺎوان ﮐﺌﺶ"ﮐﺎﻓ ﺘﺎرﯾﻦ
."ﺑﺎﻻ"دي اﯾﺘﻠﺮ،ﯾﺎﻧ ﯿﻨﺠﺎ دوﻻﻧﯿﺮ
،ﺑﻮ ﮔﺌﺠﻪ ﻏﻀﺒﺪن اﯾﺖ اوﻟﻤﺎق ﮔﺮك
،ﺑﻮ ﮔﺌﺠﻪ ﻫﯿﮑﮑﻪ ﻟﯽ اﯾﺖ ﺗﮏ ﮐﺌﺸﯿﮏ ﭼﮏ
،ﺑﻮ ﮔﺌﺠﻪ اﺋﻮﯾﺰه اوﻏﺮو ﮔﻠﺠﮏ
.ﺳﺤﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﯿﺰي ﺳﻮﻻدي اﯾﺘﻠﺮ
!آي اﯾﺘﺒﺎز ﻧﻪ اﯾ ﺸﺪﯾﺮ ﺑﻮ ﯾﺌﺮ اوزوﻧﺪه؟
،اﯾﺘﻠﺮ اوﻻﺷﺴﺎدا ﻧﯿﻔﺮت دوزوﻧﺪه
،آﺧﺘﺎرﺳﺎن ﭼﻮﺑﺎن وار ﯾﺌﻨﻪ ﮔﺆزوﻧﺪه
.اوزو ﻻﻻدي اﯾ ﺘﻠﺮ،ﮔﺆزو ﻧﺮﮔ ﯿﺰ

Əbədi Körpû

ﯾﻮ ﻋﺆﻣﺮو
ﺷﺎﻫﯿﻨﻪ ﮐﺆﻧﻮل
 ﮐﯿﻤﺪن ﻋﻮﻣﻮم ﺣﺎ ّﻗﯿﻨﯽ؟،ﮐﯿﻤﻪ دﺋﯿﯿﻢ
.ﺳﺌﻮﯾﻨﺪﯾﺮه ﺑﯿﻠَﻤﻤﻪدﯾﻢ ﺑﻮ ﻋﺆﻣﺮو
،ﯾﺎراﻻﻧﻤﯿﺶ ﺑﯿﺮ ﺑﻮداﻏﯿﻦ ﮐﺆﮐﺴﻮﻧ ﻪ
.ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﺪن آﺧﯿﺘﻤﯿﺸﺎم ﺳﻮ ﻋﺆﻣﺮو
،ﭼﺎت اوﻟﻮب ﻫﻮهﺳﯽ-ﺻﺤﺮاﻻردا ﭼﺎت
.ﯾﺎزﯾﻖ ﻋﺆﻣﺮوم ﮐﻮر ﻋﺮﺑﯿﻦ دوهﺳﯽ
، ﻧﺎﮐﻪﺳﯿﻦ،اؤز اﻟﯿﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮدﯾﻦ
.ﻫﺪﻓﯿﻨﻪ ﺗﻮش اﺋﺘﻤﯿﺸﻢ ﻗﻮ ﻋﺆﻣﺮو
،ﺳﻮﻻن ﮔﻮﻟﻠﺮ ﺳﺎراﻟﺪﯾﺒﺪي رﻧﮕﯿﻨﯽ
.اوﻻن ﮔﻮﻧﺪن ﺟﺎن ﯾﺎﻧﻐﯿﺴﯽ ﺳﻨﮕﯿﻤﯿﺮ
،ﻗﺎرا ﮔﻮﻧﻠﺮ ﻗﺎراﻟﺪﯾﺒﺪي رﻧﮕﯿﻨﯽ
. ﯾﻮ ﻋﺆﻣﺮو، ﯾﺎﻏﯿﺸﺎ ﺗﻮت،دﺋﯿَﻦ ده ﯾﻮخ
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Sır
Özcan ÜNLÜ
En son kuşlarla konuşuyorum, geceye dönerken
Çatılarda tüneyen seslere bakıp...
Ellerinde uyanacak dudaklarını düşlüyorum
Üflüyorum gecenin gaz lambasına
Parmaklarını öpüyorum...
Gidiyorsun...
Susuyor ve gidiyorsun...
İmece topluyorum, ipini çekmek için gecenin
Güneş ne çok uzakta,
Ne çok yakında gece....
Savaşa giden askerler anlar beni,
Yattığım sensizlik siperinde.
Ve kör kuyularda büyürken karanlıklar,
Zehirli sarmaşıklar dolanır dilime...
Bir sürgünü yaşıyorum,
Sıkıyorum yumruklarımı,
Taze aşklar geliyor her sabah güneşle yâr...
Hepsi günahtan uzak,
Ve yakın sesin kadar yüreğime....
Sen dinç zamanlarımın korkusuz rengi,
Günü gülistana çeviren sırsın
Tılsımın satılmaz hiçbir pazarda,
Öpersin güneşi uyandırırsın,
Her sabah isyanımı dindiren sırsın....
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ﺳﯿﺮ
اؤزﺟﺎن اوﻧﻠﻮ
 ﮔﺌﺠﻪﯾﻪ دؤﻧﺮﮐﻦ،ان ﺳﻮن ﻗﻮﺷﻼرﻻ ﻗﻮﻧﻮﺷﻮﯾﻮرام
...ﭼﺎﺗﯿﻼردا ﺗﻮﻧﻪﯾﻦ ﺳﺴﻠﺮه ﺑﺎﺧﯿﺐ
اﻟﻠﺮﯾﻨﺪه اوﯾﺎﻧﺎﺟﺎق دوداﻗﻼرﯾﻨﯽ دوﺷﻠﻮﯾﻮ َرم
اوﻓﻠﻮﯾﻮروم ﮔﺌﺠﻪﻧﯿﻦ ﮔﺎز ﻻﻣﺒﺎﺳﯿﻨﺎ
...ﺑﺎرﻣﺎﻗﻼرﯾﻨﯽ اؤﭘﻮرَم
...ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ
...ﺳﻮﺳﻮﯾﻮر و ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ
 اﯾﭙﯿﻨﯽ ﭼﮑﻤﮏ اﯾﭽﯿﻦ ﮔﺌﺠﻪﻧﯿﻦ،اﯾﻤﺠﻪ ﺗﻮﭘﻼﯾﯿﺮام
،ﮔﻮﻧﺶ ﻧﻪ ﭼﻮخ اوزاﻗﺪا
....ﻧﻪ ﭼﻮخ ﯾﺎﺧﯿﻨﺪا ﮔﺌﺠﻪ
،ﺳﺎواﺷﺎ ﮔﺌﺪن ﻋﺴﮑﺮﻟﺮ آﻧﻼر ﻣﻨﯽ
.ﯾﺎﺗﺪﯾﻐﯿﻢ ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮏ ﺳﯿﭙﺮﯾﻨﺪه
،و ﮐﻮر ﻗﻮﯾﻮﻻردا ﺑﻮﯾﻮرﮐﻦ ﻗﺎراﻧﻠﯿﻘﻼر
...زﻫﯿﺮﻟﯽ ﺳﺎرﻣﺎﺷﯿﻘﻼر دوﻻﻧﯿﺮ دﯾﻠﯿﻤﻪ
،ﺑﯿﺮ ﺳﻮرﮔﻮﻧﻮ ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺮام
،ﺳﯿﺨﯿﺮام ﯾﻮﻣﺮوﻗﻼرﯾﻤﯽ
...ﺗﺎزه ﻋﺸﻖ ﻟﺮ ﮔﻠﯿﺮ ﻫﺮ ﺻﺎﺑﺎح ﮔﻮﻧﺸﻠﻪ ﯾﺎر
،ﻫﺎﻣﯿﺴﯽ ﮔﻮﻧﺎﻫﺪان اوزاق
....و ﯾﺎﺧﯿﻦ ﺳﺴﯿﻦ ﻗﺪر اورﮔﯿﻤﻪ
،ﺳﻦ دﯾﻨﭻ زاﻣﺎﻧﻼرﯾﻤﯿﻦ ﻗﻮرﺧﻮﺳﻮز رﻧﮕﯽ
ﮔﻮﻧﻮ ﮔﻮﻟﯿﺴﺘﺎﻧﺎ ﭼﺌﻮﯾﺮن ﺳﯿﺮﺳﻦ
،ﺗﯿﻠﺴﯿﻤﯿﻦ ﺳﺎﺗﯿﻠﻤﺎز ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺮ ﺑﺎزاردا
،اؤﭘﺮﺳﻦ ﮔﻮﻧﺸﯽ اوﯾﺎﻧﺪﯾﺮﯾﺮﺳﺎن
....ﻫﺮ ﺻﺎﺑﺎح ﻋﺼﯿﺎﻧﯿﻤﯽ دﯾﻨﺪﯾﺮن ﺳﯿﺮﺳﻦ
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Dil Olsa Gerek
Cahit Can
Neden halden bilmez şu insanoğlu,
Tatlı dil, yılana bal değil midir?
Gönüllerin paslı kilidin açan,
Sihirli anahtar dil değil midir?
Cemiyette artar günbegün sızı,
Kalmadı hayatın zerre bir hazzı,
Yalnız İslâmiyet insanımızı,
Huzura götüren yol değil midir?
İnsana akıl verip, buyurdu AllahDedi: “Kur’an’dadır ebedî felâh.”
Çirkef çukurunda, iman-ı billâh,
Tek tutunacak dal değil midir?
Nerede büyüğü, küçüğü bilen?
Çoğaldı “ben” deyip nefsini öven,
Kalmadı kimseye bu demde güven,
Bu hal çok tuhaf hal değil midir?
Dünyevî arzular her an revaçta,
Bağlayan para pul bizi hayata,
Gün olup binince tahtadan ata,
Bizden ilk ayrılan mal değil midir?
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دﯾﻞ اوﻟﺴﺎ ﮔﺮك
ﺟﺎﻫﯿﺖ ﺟﺎن
،ﻧﺪن ﺣﺎﻟﺪن ﺑﯿﻠﻤﺰ ﺷﻮ اﯾﻨﺴﺎن اوﻏﻠﻮ
 اﯾﻼﻧﺎ ﺑﺎل دﮔﯿﻞ ﻣﯿﺪﯾﺮ؟،ﺗﺎﺗﻠﯽ دﯾﻞ
،ﮐﺆﻧﻮﻟﻠﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﻠﯽ ﮐﯿﻠﯿﺪﯾﻦ آﭼﺎن
ﺳﯿﺤﯿﺮﻟﯽ آﻧﺎﻫﺘﺎر)آﭼﺎر( دﯾﻞ دﮔﯿﻞ ﻣﯿﺪﯾﺮ؟
،ﺟﻤﻌﯿﯿﺘﺪه آرﺗﺎر ﮔﻮن ﺑﻪ ﮔﻮن ﺳﯿﺰي
،ﻗﺎﻟﻤﺎدي ﺣﺎﯾﺎﺗﯿﻦ ذره ﺑﯿﺮ ﺣﻈﻈﯽ
،ﯾﺎﻟﻨﯿﺰ اﯾﺴﻼﻣﯿﯿﺖ اﯾﻨﺴﺎﻧﯿﻤﯿﺰي
ﺣﻀﻮرا ﮔﺆﺗﻮرن ﯾﻮل دﮔﯿﻞ ﻣﯿﺪﯾﺮ؟
-  ﺑﻮﯾﻮردو آﻟﻼه،اﯾﻨﺴﺎﻧﺎ ﻋﺎﻏﻞ وﺋﺮﯾﺐ
". "ﻗﺮآن’دادﯾﺮ اﺑﺪي ﻓ ّﻠﺎح:دﺋﺪي
، اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﷲ،ﮐﻒ ﭼﻮﺧﻮروﻧﺪا
َ ﭼﯿﺮ
ﺗﮏ ﺗﻮﺗﻮﻧﺎﺟﺎق دال دﮔﯿﻞ ﻣﯿﺪﯾﺮ؟
 ﮐﻮﭼﻮﮔﻮ ﺑﯿﻠﻦ؟،ﻫﻬﺮﻫﺪا ﺑﻮﯾﻮﮔﻮ
،ﭼﻮﺧﺎﻟﺪي "ﻣﻦ" دﺋﯿﯿﺐ ﻧﻔﺴﯿﻨﯽ اؤوَن
،ﻗﺎﻟﻤﺎدي ﮐﯿﻤﺴﻪﯾﻪ ﺑﻮ دﻣﺪه ﮔﻮوَن
ﺑﻮ ﺣﺎل ﭼﻮخ ﻗﻮرﺧﻮ ﺣﺎل دﮔﯿﻞ ﻣﯿﺪﯾﺮ؟
،دوﻧﯿﻮي آرزوﻻر ﻫﺮ آن رواﭼ ﺪا
،ﺑﺎﻏﻼﯾﺎن ﭘﺎرا ﭘﻮل ﺑﯿﺰي ﺣﺎﯾﺎﺗﺎ
،ﮔﻮن اوﻟﻮب ﺑﯿﻨﯿﻨﺠﻪ ﺗﺎﺧﺘﺎدان آﺗﺎ
ﺑﯿﺰدن اﯾﻠﮏ آﯾﺮﯾﻼن ﻣﺎل دﮔﯿﻞ ﻣﯿﺪﯾﺮ؟
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ﻗﺎر ﯾﺎﻏﯿﺸﯽ

Qar Yağışı
Səxavət izzəti- əndəlib
Nə yaxşı çirpinir göy mələkləri,
Yağır yer üzünə ağ lələk yağır.
Bəlkə yerlə göyün toyudur bu gün,
Göydən yer özünə kəpənək yağır.
Yağır göydən yerə çiçək sovqatı,
Sevgidən sevgiyə ürək sovqatı,
Bəy dən gəlin qıza çörək sovqatı,
Yağır ruzu yağır, duz, çörək yağır.
Yağır kəndimizin kefi saz olsun,
Bulaqlar oxusun xoş avaz olsun,
Yağır kəndimizin yazı- yaz olsun,
Bu yağış min ümid, min dilək yağır.
Təpənin öz dərdi, təpə həsrəti,
Dərənin sel dərdi, ləpə həsrəti,
Haçandı bu dağlar şəpə həsrəti,
Kəsməsin bu yağış nə göyçək yağır.
“Ənədəlib” ağaran bu ağ lələklərSəbah yer üzündə güllüyəcəklər,
Yağsın qanadını yağsın məlklər,
Bu yağış dünyaya gəlcək yağır.
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ﺳﺨﺎوت ﻋﺰﺗﯽ – ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ
،ﻧﻪ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﭼﯿﺮﭘﯿﻨﯿﺮ ﮔﺆي ﻣﻠﮑﻠﺮي
.ﯾﺎﻏﯿﺮ ﯾﺌﺮ اوزوﻧﻪ آغ ﻟﻠﮏ ﯾﺎﻏﯿﺮ
،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺌﺮﻟﻪ ﮔﺆﯾﻮن ﺗﻮﯾﻮدور ﺑﻮ ﮔﻮن
.ﮔﺆﯾﺪن ﯾﺌﺮ اؤزوﻧﻪ ﮐﭙﻨﮏ ﯾﺎﻏﯿﺮ
،ﯾﺎﻏﯿﺮ ﮔﺆﯾﺪن ﯾﺌﺮه ﭼﯿﭽﮏ ﺳﻮوﻗﺎﺗﯽ
،ﺳﺌﻮﮔﯽ دن ﺳﺌﻮﮔﯿﯿﻪ اورك ﺳﻮوﻗﺎﺗﯽ
،ﺑﯽ دن ﮔﻠﯿﻦ ﻗﯿﺰا ﭼﺆرك ﺳﻮوﻗﺎﺗﯽ
. ﭼﺆرك ﯾﺎﻏﯿﺮ،  دوز، ﯾﺎﻏﯿﺮ روزي ﯾﺎﻏﯿﺮ
،ﯾﺎﻏﯿﺮ ﮐﻨﺪﯾﻤﯿﺰﯾﻦ ﮐﺌﻔﯽ ﺳﺎز اوﻟﺴﻮن
،ﺑﻮﻻﻗﻼر اوﺧﻮﺳﻮن ﺧﻮش آواز اوﻟﺴﻮن
،ﯾﺎﻏﯿﺮ ﮐﻨﺪﯾﻤﯿﺰﯾﻦ ﯾﺎزي ﯾﺎز اوﻟﺴﻮن
. ﻣﯿﻦ دﯾﻠﮏ ﯾﺎﻏﯿﺮ، ﺑﻮ ﯾﺎﻏﯿﺶ ﻣﯿﻦ اﻣﯿﺪ
، ﺗﭙﻪ ﺣﺴﺮﺗﯽ، ﺗﭙﻪ ﻧﯿﻦ اؤز دردي
، ﻟﭙﻪ ﺣﺴﺮﺗﯽ، دره ﻧﯿﻦ ﺳﺌﻞ دردي
،ﻫﺎﭼﺎﻧﺪي ﺑﻮ داﻏﻼر ﺷﭙﻪ ﺣﺴﺮﺗﯽ
.ﮐﺴﻤﻪ ﺳﯿﻦ ﺑﻮ ﯾﺎﻏﯿﺶ ﻧﻪ ﮔﺆﯾﭽﮏ ﯾﺎﻏﯿﺮ
،»ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ« آﻏﺎران ﺑﻮ آغ ﻟﻠﮑﻠﺮ
،ﺻﺒﺎح ﯾﺌﺮ اوزوﻧﺪه ﮔﻮﻟﻠﻮﯾﻪ ﺟﮑﻠﺮ
،ﯾﺎﻏﺴﯿﻦ ﻗﺎﻧﺎدﯾﻨﯽ ﯾﺎﻏﺴﯿﻦ ﻣﻠﮑﻠﺮ
.ﺑﻮ ﯾﺎﻏﯿﺶ دوﻧﯿﺎﯾﺎ ﮔﻠﺠﮏ ﯾﺎﻏﯿﺮ
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Qor
Jamila Kamol. Şaira Uzbekistan
Quyoş nürlariga töymaydi zamin,
Toğlar yon bağridan qor panoh topgan.
Osmonda yuldüzlar körinmay qoldi,
Oyning yuzini ham bülütlar yopgan.
Söngi barg tökilib xazon bölmoqda,
Yordan ayrilgandek hissiz daraxtlar.
Barça jonzotlar ham iniga kirgan,
Zaminnig bağrida bügün karaxtlar.
Oq parqü körpasin silkitar osmon,
Yöllardan adaşib keladi böron.
Qovoqlari soliq qahri ham qattiq,
Bütün borliq uzra sovuq hukmron.
Hozirça xuş kelding qahraton qişim,
Künlar ötib bir kün keladi yoz ham.
Zamin qayta yaşnab kulmoği uçun,
Mayli qorlar yoğsin bölsin ayoz ham.

Azərbaycan Türkcəsinə
Qor
Cəmilə Kəmal. Üzbəkistan
Günəş nurlarıla doymadı zəmin,
Dağlar yan bağrinda qar pənah tapa.
Asmanda ulduzlar görünməz qaldı ,
Ayın üzünü həm bulutlar yapa ( örtə ).
Sonki bərg tökülüb xəzan bulmaqdə,
Yar dan ayrıldığında həiss siz dirəxtlər.
Bütün canlılar həm nininə kəirərkən,
Zəminin bağrıda bu gün kirimiş.
Aq pərqu kürpəsin silkələr asman,
Yollardan adlayıb gəlib di boran.
Qabaqları salıq qəhri həm qatı,
Bütün varlıq üzrə soyuq hökümran.
Hazırcə xoş gəldin qəhr edən qişim ,
Günlər ötüb bir gün gələcək yaz həm.
Zəmin yenidən yaşanıb gulmağı üçün ,
Meyli qarlar yağsın bulsun ayaz həm.
Əbədi Körpû
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ﻗﺎر
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﮐﻤﺎل اوزﺑﮑﺴﺘﺎن
،ﻗﻮﯾﺎش ﻧﻮرﻟَﺮﯾﮕﻪ ﺗﻮﯾﻤَﯿﺪي زَﻣﯿﻦ
.ﺗﺎﻏﻠَﺮ ﯾﺎن ﺑَﻐﺮﯾﺪه ﻗﺎر ﭘَﻨﺎه ﺗﺎﭘﮕﻦ
،آﺳﻤﺎﻧﺪه ﯾﻮﻟﺪوزﻟَﺮ ﮐﻮرﯾﻨﻤَﯽ ﻗﺎﻟﺪي
.آﯾﻨﯿﻨﮓ ﯾﻮزﯾﻨﯽ ﻫَﻢ ﺑﻮﻟﻮﺗﻠَﺮ ﯾﺎﭘﮕﻦ
،ﺳﻮﻧﮕﮕﯽ ﺑَﺮگ ﺗﻮﮐﻮﻟﯿﺐ ﺧَﺰان ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺪه
.ﯾﺎر دن َأﯾﺮﯾﻠﮕﻨﺪﯾﮏ ﺣِﺴﱢﺰ دَرَﺧﺖ ﻟَﺮ
،ﺑَﺮﭼﻪ ﺟﺎﻧﺰاﺗﻠﻪ ر ﻫَﻢ إِﻧﯿﮕﻪ ﮐِﺮﮔَﻦ
.زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻨﮓ ﺑَﻐﺮﯾﺪه ﺑﻮﮔﻮن َﮐﺮَﺧﺘﻠَﺮ
،آق ﭘَﺮﻗﻮ ﮐﻮرﭘﻪ ﺳﯿﻦ ﺳِﻠﮑﯿﺘَﺮ آﺳﻤﺎن
.ﯾﻮﻟﱠﺮدَن َا دَﺷﯿﺐ ﮐِ ﯿﻠَﻪ دي ﺑﻮران
،ﻗﺎواﻗﻠَﺮي ﺳﺎﻟﯿ ﻖ ﻗَﻬﺮي ﻫَﻢ ﻗَ ﱢﺘﯿﻖ
.ﺑﻮﺗﻮن ﺑﺎرﻟﯿﻖ اوزره ﺳﺎوُوق ﺣُﮑِﻤﺮان
،ﺣﺎزِر ﭼﻪ ﺧﻮش ﮐﯿﻠﺪﯾﻨﮓ ﻗَﻬﺮَﺗﺎن ﻗِﺸﯿﻢ
.ﮐﻮﻧﻠَﺮ اوﺗﯿﺐ ﺑِﺮ ﮐﻮن ﮐِ ﯿﻠَﻪ دي ﯾﺎز ﻫَﻢ
،زﻣﯿﻦ ﻗَﯿﺘَﻪ ﯾَﺸﻨَﺐ ﮐﻮﻟﻤﺎﻏﯽ اوﭼﻮن
.ﻣَﯿﻠﯽ ﻗﺎرﻟَﺮ ﯾﺎﻏﺴﯿﻦ ﺑﻮﻟﺴﯿﻦ َاﯾﺎز ﻫَﻢ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﺳﯿﻨﻪ اوﯾﻐﻮﻧﻼﻧﻤﯿﺶ

ﻗﺎر
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﮐﻤﺎل اوزﺑﮑﺴﺘﺎن
،ﮔﻮﻧﺶ ﻧﻮرﻻرﯾﻼ دوﯾﻤﺎدي زَﻣﯿﻦ
.داﻏﻼر ﯾﺎن ﺑﺎﻏﺮﯾﻨﺪا ﻗﺎر ﭘَﻨﺎه ﺗﺎﭘﺎ
،آﺳﻤﺎﻧﺪا اوﻟﺪوزﻻر ﮔﺆر وﻧﻤﺰ ﻗﺎﻟﺪي
.(آﯾﯿﻦ اوزوﻧﻮ ﻫَﻢ ﺑﻮﻟﻮﺗﻼر ﯾﺎﭘﺎ)اؤرﺗﻪ
،ﺳﻮﻧﮑﯽ ﺑَﺮگ ﺗﺆﮐﻮﻟﻮب ﺧَﺰان ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺪه
.ﯾﺎر دان آﯾﺮﯾﻠﺪﯾﻐﯿﻨﺪا ﺣِﯿﺲﱢ ﺳﯿﺰ درَﺧﺖ ﻟَﺮ
،ﺑﻮﺗﻮن ﺟﺎﻧﻠﯽ ﻻر ﻫَﻢ ﻧﯿﻨﯿﻨﻪ ﮔﯿﺮرﮐﻦ
.زﻣﯿﻨﯿﻦ ﺑﺎﻏﺮﯾﺪا ﺑﻮﮔﻮن ﮐﯿﺮﯾﻤﯿﺶ
،آق ﭘَﺮﻗﻮ ﮐﻮرﭘﻪ ﺳﯿﻦ ﺳﯿﻠﮑﻪ ﻟﺮ آﺳﻤﺎن
.ﯾﻮ ّﻟﻼردان آدﻻﯾﯿﺐ ﮔﻠﯿﺐ دي ﺑﻮران
،ﻗﺎﺑﺎﻗﻼري ﺳﺎﻟﯿﻖ ﻗَﻬﺮي ﻫَﻢ ﻗﺎﺗﯽ
.ﺑﻮﺗﻮن وارﻟﯿﻖ اوزره ﺳﻮﯾﻮق ﺣُﮑﻤﻮران
،ﺣﺎﺿﯿﺮ ﺟﻪ ﺧﻮش ﮔﻠﺪﯾﻦ ﻗَﻬﺮ اﺋﺪن ﻗ ﺸﯿﻢ
.ﮔﻮﻧﻠَﺮ اؤﺗﻮب ﺑﯿﺮ ﮔﻮن ﮔﻠﺠﮏ ﯾﺎز ﻫَﻢ
،زﻣﯿﻦ ﯾﺌﻨﯽ دن ﯾﺎﺷﺎﻧﯿﺐ ﮔﻮﻟﻤﺎﻏﯽ اوﭼﻮن
ﻣﺌﯿﻠﯽ ﻗﺎرﻻر ﯾﺎﻏﺴﯿﻦ ﺑﻮﻟﺴﻮن آﯾﺎز ﻫَﻢ
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Hak Yolcusu Yunus İçin
Aysen Akdemir
Şol dağların ötesinden
Biri gelir,Yunustur O.
Işığı ufuk çizgisi,
Allah bilir Yunus’tur O.
Yolu mezarlıktan geçer,
Efkârlanır,hikmet saçar,
Enginden enginden uçar,
Aşk tapşırır,Yunus’tur O.
Yüreği yağlı bir çıra
Asar sevgi çınarına,
İner dere kenarına,
Abdest alır,Yunus’tur O.
Aşkla namaza duranda
Ruhu gezinir Kur’an’da,
Canlar canını bulanda
Pîr sarılır,Yunus’tur O.
Karlı karlı dağlar aşar,
Yolu şardan şara düşer,
Mal-mülk diyenlere şaşar,
Tez durulur,Yunus’tur O.
‘’Bana seni gerek seni’’
Pişirip der dediğini,
Dünyanın her gediğini
Aşıp gelir,Yunus’tur O.
Aşık bir malihülyâda,
Ha var,ha yok bu dünyada,
Yunus’u gördü rüyâda,
Ay yükselir,Yunus’tur O.

Əbədi Körpû
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ق ﯾﻮﻟﭽﻮﺳﻮ ﯾﻮﻧﻮس اوﭼﻮن
ّ ﺣﺎ
آﯾﺴﻦ آﮐﺪﻣﯿﺮ
ﺷﻮل داﻏﻼرﯾﻦ اؤﺗﻪ ﺳﯿﻨﺪن
.ﯾﻮﻧﻮﺳﺪور او،ﺑﯿﺮي ﮔﻠﯿﺮ
،اﯾﺸﯿﻐﯽ اوﻓﻮق ﭼﯿﺰﮔﯿﺴﯽ
.آﻟﻼه ﺑﯿﻠﯿﺮ ﯾﻮﻧﻮس’دور او
،ﯾﻮﻟﻮ ﻣﺰارﻟﯿﻘﺪان ﮔﺌﭽﺮ
،ﺣﯿﮑﻤﺖ ﺳﺎﭼﺎر،اﻓﮑﺎرﻻﻧﯿﺮ
،اﻧﮕﯿﻨﺪن اﻧﮕﯿﻨﺪن اوﭼﺎر
.ﯾﻮﻧﻮس’دور او،ﻋﺸﻖ ﺗﺎﭘﺸﯿﺮﯾﺮ
ﯾﻮرﻏﻮ ﯾﺎﻏﻠﯽ ﺑﯿﺮ ﭼﯿﺮا
،آﺳﺎر ﺳﺌﻮﮔﯽ ﭼﯿﻨﺎرﯾﻨﺎ
،اﺋﻨﺮ دره ﮐﻨﺎرﯾﻨﺎ
.ﯾﻮﻧﻮس’دور او،آﺑﺪﺳﺖ آﻟﯿﺮ
ﻋﺸﻘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎزا دوراﻧﺪا
،روﺣﻮ ﮔﺰﯾﻨﯿﺮ ﻗﺮآ ن’دا
ﺟﺎﻧﻼر ﺟﺎﻧﯿﻨﯽ ﺑﻮﻻﻧﺪا
.ﯾﻮﻧﻮس’دور او،ﭘﯿﺮ ﺳﺎرﯾﻠﯿﺮ
،ﻗﺎرﻟﯽ ﻗﺎرﻟﯽ داﻏﻼر آﺷﺎر
،ﯾﻮﻟﻮ ﺷﺎردان ﺷﺎرا دوﺷﺮ
،ﻣﻮﻟﮏ دﺋﯿﻨﻠﺮه ﺷﺎﺷﺎر-ﻣﺎل
.ﯾﻮﻧﻮس’دور او،ﺗﺌﺰ دوروﻟﻮر
’’ ’‘ﺑﺎﻧﺎ ﺳﻨﯽ ﮔﺮك ﺳﻨﯽ
،ﭘﯿﺸﯿﺮﯾﺐ در دﺋﺪﯾﮕﯿﻨﯽ
دوﻧﯿﺎﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺪﯾﮕﯿﻨﯽ
.ﯾﻮﻧﻮس’دور او،آﺷﯿﺐ ﮔﻠﯿﺮ
،ﻋﺎﺷﯿﻖ ﺑﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﻟﯿﺎدا
،ﻫﺎ ﯾﻮخ ﺑﻮ دوﻧﯿﺎدا،ﻫﺎ وار
،ﯾﻮﻧﻮس’و ﮔﺆردو روﯾﺎدا
.ﯾﻮﻧﻮس’ﺗﻮر او،آي ﯾﻮﮐﺴﻪﻟﯿﺮ
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(ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻮﻧﺎﻟﯿﯿﻮر )اﻟﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن

Başım Bulanıyor
(Aliterasyon)
Alaeddin İkican
Beni bin belaya boğsan bağrıma basarım,
Başını böğre bıraksan benliğimi bulurum,
Bir başkası bıraksa bütünüyle boşluğa,
Ben bırakmam bedenini, bildiğimce bağlarım.
Belaya bulaştıkça, başkasına benzerim,
Bir buse bırakan bülbülleri bile, büzerim
Bencil baykuşun böyle bedbaht bakışlarında,
Biçare bulunan benzini biçtikçe biçerim.
Bazen, bariz barışla barışık bulunmaksa,
Bayramlar bayramca bilinmekse belleğimizde,
Benim bekleşen beynim baygın bulunacaksa,
Bedava bedelini buldular benliğimizde.
Bezendi bezler bademli baklava biçimi,
Boyandı binalar bembeyaz bengi bir beğeni,
Beşgen beşikte beşizler birbirine benzer,
Beşeriyette bereket bol, bilhassa bilimi..
Bülbüller bakışıyor baharda, bak biçare
Bıldırcınlar bekleşiyor bir bilge betimiyle
Batı balkanlarda bad-ı berin benzerinde,
Belirleniyor bengisu besmeleyle birlikte.
Bana böyle bakma, bak bilincim büzülüyor,
Bırakma beni biçare, benliğim burkuluyor,
Böyle bitmesin, boynum bükülmesin, bağırma
Bekleme baharı, boşlama, başım bunalıyor
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ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ اﯾﮑﯿﺠﺎن
،ﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﻮﻏﺴﺎن ﺑﺎﻏﺮﯾﻤﺎ ﺑﺎﺳﺎرﯾﻢ
،ﺑﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺆﯾﻮره ﺑﯿﺮاﺧ ﺴﺎن ﺑﻨﻠﯿﻐﯿﻤﯽ ﺑﻮﻟﻮرام
،ﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯽ ﺑﯿﺮاﺧﺴﺎ ﺑﻮﺗﻮﻧﻮﯾﻠﻪ ﺑﻮﺷﻠﻮﻏﺎ
. ﺑﯿﻠﺪﯾﮕﯿﻤﺠﻪ ﺑﺎﻏﻼرام،ﺑﻦ ﺑﯿﺮاﺧ ﻤﺎم ﺑﺪﻧﯿﻨﯽ
، ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯿﻨﺎ ﺑﻨﺰره م،ﺑﻼﯾﺎ ﺑﻮﻻﺷﺪﯾﻘﺠﺎ
 ﺑﻮزره م،ﺑﯿﺮ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﯿﺮاﺧﺎن ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﻠﺮي ﺑﯿﻞ
،ﺑﻨﺠﯿﻞ ﺑﺎﯾﻘﻮﺷﻮن ﺑﺆﯾﻠﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﺎﺧﯿﺸﻼرﯾﻨﺪا
.ﺑﯿﭽﺎره ﺑﻮﻟﻮﻧﺎن ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﭽﺘﯿﮑﭽﻪ ﺑﯿﭽﺮه م
، ﺑﺎرﯾﺰ ﺑﺎرﯾﺸﻼ ﺑﺎرﯾﺸﯿﻖ ﺑﻮﻟﻮﻧﻤﺎﻗ ﺴﺎ،ﺑﻌﻀ ًﺎ
،ﺑﺎﯾﺮاﻣﻼر ﺑﺎﯾﺮاﻣﺠﺎ ﺑﯿﻠﯿﻨﻤﮑﺴﻪ ﺑﺌﻠﻠَﮕﯿﻤﯿﺰده
،ﺑﻨﯿﻢ ﺑﮑﻠﺸﻦ ﺑﺌﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﻐﯿﻦ ﺑﻮﻟﻮﻧﺎﺟﺎﻗ ﺴﺎ
.ﺑﺌﺪاوا ﺑﺪهﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮﻟﺪوﻻر ﺑﻨﻠﯿﮕﯿﻤﯿﺰده
،ﺑﺰﻧﺪي ﺑﺌﺰﻟﺮ ﺑﺎدﻣﻠﯽ ﺑﺎﺧﻼوا ﺑﯿﭽﯿﻤﯽ
،ﺑﻮﯾﺎﻧﺪي ﺑﯿﻨﺎﻻر ﺑﻢ ﺑﯿﺎض ﺑﻨﮕﯽ ﺑﯿﺮ ﺑَﮕﻨﯽ
،ﺑﺌﺸﮑﻦ ﺑﺸﯿﮑﺪه ﺑﺸﯿﺰﻟﺮ ﺑﯿﺮﺑﯿﺮﯾﻨﻪ ﺑﻨﺰر
.. ﺑﯿﻠﺨﺎﺻّﺎ ﺑﯿﻠﯿﻤﯽ،ﺑﺸﺮﯾﯿﺘﺪه ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻮل
 ﺑﺎخ ﺑﯿﭽﺎره،ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﻠﺮ ﺑﺎﺧﯿﺸﯿﺮ ﺑﺎﻫﺎردا
ﺑﯿﻠﺪﯾﺮﭼﯿﻨﻠﺮ ﺑﮑﻠﺸﯿﺮ ﺑﯿﺮ ﺑﯿﻠﮕﻪ ﺑﺘﯿﻤﯿﯿﻠﻪ
،ﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﻼردا ﺑﺎدي ﺑﺮﯾﻦ ﺑﻨﺰرﯾﻨﺪه
.ﺑﻠﯿﺮﻟﻪﻧﯿﺮ ﺑﻨﮕﯿﺴﻮ ﺑﺴﻤﻠﯿﻠﻪ ﺑﯿﺮﻟﯿﮑﺪه
، ﺑﺎخ ﺑﯿﻠﯿﻨﺠﯿﻢ ﺑﻮزوﻟﻮر،ﺑﺎﻧﺎ ﺑﺌﯿﻠﻪ ﺑﺎﺧﻤﺎ
، ﺑﻨﻠﯿﮕﯿﻢ ﺑﻮرﮐﻮﻟﻮر،ﺑﯿﺮاﺧ ﻤﺎ ﺑﻨﯽ ﺑﯿﭽﺎر
 ﺑﺎﻏﯿﺮﻣﺎ، ﺑﻮﯾﻨﻮم ﺑﻮﮐﻮﻟﻤﻪﺳﯿﻦ،ﺑﺌﯿﻠﻪ ﺑﯿﺘﻤﻪﺳﯿﻦ
 ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻮﻧﺎﻟﯿﺮ، ﺑﻮﺷﻼﻣﺎ،ﺑﮑﻠﻪﻣﻪ ﺑﺎﻫﺎري
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١٣٩٧  ﺑﮭﻤﻦ.ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ دؤرداﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﻗﯿﺶ

آدي اوﯾﻮن اوﻟﺴﻮن

Adı Oyun Olsun
Hasan Hüseyin Cesur
Kaç kere yıkandım bilmiyorum,
Temizlensin diye yüreğim.
Kaç kere avundum,
Bir çınara yaslanıyorum sandım,
Yüzüm güleç.
Ne zaman başladı içimde fukaralık,
Eklemlerime musallat olan ağrılar,
Yapışıp kalan yarama,
Sızdıkça, sızdıkça sızlayan,
Bu rezil aşk avuntusu…

ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺴﻮر
،ﻧﺌﭽﻪ ﮐﺮه ﯾﻮﯾﻮﻧﺪوم ﺑﯿﻠﻤﯿﺮﻣﻢ
.ﺗﻤﯿﺰﻟﻨﺴﯿﻦ دﯾﯿﻪ اوره ﯾﯿﻢ
،ﻧﺌﭽﻪ ﮐﺮه اووﻧﺪوم
،ﺑﯿﺮ ﭼﯿﻨﺎرا ﯾﺎﺳﻼﻧﯿﺮام ﺳﺎﻧﺪﯾﻢ
.اوزوم ﮔﻮﻟﺞ
،ﻧﻪ زاﻣﺎن ﺑﺎﺷﻼدي اﯾﭽﯿﻤﺪه ﻓﻘﺮارﻟﯿ ﻖ
،اﮐﻠﻤﻠﺮﯾﻤﻪ ﻣﺴﻠﻂ اوﻻن آﻏﺮﯾﻼر
،ﯾﺎﭘﯿﺸﯿﺐ ﻗﺎﻻن ﯾﺎراﻣﺎ
، ﺳﯿﺰدﯾﻘﺠﺎﺳﯿﺰﻻﯾﺎن،ﺳﯿﺰدﯾﻘﺠﺎ
… ﺑﻮ رذﯾﻞ ﻋﺸﻖ اووﻧﺘﻮﺳﻮ

Elimizde kaldı tanrılar heeyy,
Kutsal tablolar asılmış kulaklarından,
Seç birini enstrümanlardan,
Nasıl olsa hiçbiri doğru ses vermiyor,
Elime yüzüme bulaşmış güldüğüm zamanlar,
Olsun…evde çocuklar var…

!اﻟﯿﻤﯿﺰده ﻗﺎﻟﺪي ﺗﺎﻧﺮﯾﻼر ﻫﯿﯽ
،ﻗﻮﺗﺴﺎل ﺗﺎﺑﻠﻮﻻر آﺳﯿﻠﻤﯿﺶ ﻗﻮﻻﻗﻼرﯾﻨﺪان
،ﺳﺌﭻ ﺑﯿﺮﯾﻨﯽ اﻧﺴﺘﺮوﻣﺎﻧﻼردان
،ﻧﺠﻮر اوﻟﺴﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺮي دوﻏﺮو ﺳﺲ وﺋﺮﻣﯿﺮ
،اﻟﯿﻤﻪ اوزوﻣﻪ ﺑﻮﻻﺷﻤﯿﺶ ﮔﻮﻟﺪوﻏﻮم زاﻣﺎﻧﻼر
… اوﻟﺴﻮن…اﺋﻮده ﭼﻮﺟﻮﮐﻼر وار

Kaç kere yıkandım bilmiyorum,
Arınsın diye gözlerim,
“İnsan gözünden avlanır” derdi hocam,
İşte bu yüzdenHala körebe oynuyorum sokaklarda.

،ﻧﺌﭽﻪ ﮐﺮه ﯾﯿﻮﯾﻮﻧﺪوم ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
،آرﯾﻨﺴﯿﻦ دﺋﯿﻪ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ
،"اﯾﻨﺴﺎن ﮔﺆزوﻧﺪن آوﻻﻧﯿﺮ" دردي ﺧﻮﺟﺎم
-اﯾﺸﺘﻪ ﺑﻮ اوزدن
.ﺣﺎﻻ ﮐﺆرﭘﻪ اوﯾﻨﺎﯾﺮام ﺳﻮﮐﺎﮐﻼردا

Adı sürgün olmuş ya da avuntu,
Bu hayatın heykelleri heeyyHa yokluk işlenmiş cüzdanıma ha züğürtlük,
Yeter ki ellerimTemiz değsin yüzüme,
Bir kara gecede,
Tel tel dökülen zifir bulaşmasın,
Kalbimin çocuk yüzlü sokaklarına.

Əbədi Körpû

،آدي ﺳﻮرﮔﻮن اوﻟﻤﻮش ﯾﺎ دا اووﻧﺘﻮ
-ﺑﻮ ﺣﺎﯾﺎﺗﯿﻦ ﻫﺌﯿﮑﻠﻠﺮي ﻫﺌﯽ
،ﻫﺎ ﯾﻮﺧﻠﻮق اﯾﺸﻠﻨﻤﯿﺶ ﺟﻮزداﻧﯿﻤﺎ ﻫﺎ ﭘﺎراﺳﯿﺰﻟﯿﻖ
-ﯾﺌﺘﺮ ﮐﯽ اﻟﻠﺮﯾﻢ
،ﺗﻤﯿﺰ َدﯾ ﺴﯿﻦ اوزوﻣﻪ
،ﺑﯿﺮ ﻗﺎرا ﮔﺌﺠﻪده
،ﺗﺌﻞ ﺗﺌﻞ ﺗﺆﮐﻮﻟﻦ ﺳﯿﮕﺎرﻫﯿﺴﯿﻨﻪ ﺑﻮﻻﺷﻤﺎﺳﯿﻦ
.ﻗﻠﺒﯿﻤﯿﻦ ﺟﻮﺟﻮك اوزﻟﻮ ﺳﻮﮐﺎﮐﻼرﯾﻨﺎ
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