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 آیلیق درگی
 آیلیق ادبی درگی

 

 یؤنتمن
 سخاوت عزتی

 

 یازیشما عنوانی

 
edebikopru@gmail.com 

.سای5  

1397 قیش اسفند  

 )نت درگی سی(

 BU SAYIDA 

 
Əli Şamlı 

Lütfəli Bərqi 

Sezai Çiçek 

Ozan İhlasi 

Mikdad Hoddyoğlu 

Yavər Həsə 

Amil Bəxtiyar 

Elman Muğanlı 

Muğan Oğlu 

Əli Cəvadpur  

Elməddin Laçınlı 

Əbbas  Babayı (Söyler)  

Əlovset Tahirli 

Fəridə Ləman 

Məryəm ƏLiyeva 

Təbəssüm Əbdüllhzadə   

Hüseyn Rəzmi         

Huşəng Cəfəri 

Esmira Günəş 

Elməddin Nicat 

Hikmet Elp 

İlahə Bayındır 

Səxavət İzzəti(Əndəlib) 
Məsud İslami 

Necdet Ceylan 

İkram Vəlixan 

Behruz Sədiqi  

Vuqar Nemət 

 بو سایدا
 

یشامل یلع  

یبرق یلطفعل  
چکیچ یسزا  

یخالصیا اوزان   
هددو اوغلو دادقیم   

حسن یاور   
یاریبخت عامل   

یموغانل ائلمان   
جوادپور علی  

موغان اوغلو   

ینلیالچ نیالد علم   
(لری)سؤ ییبابا عباس  

یرلیاوسط طاه یعل  
لَمان فریده  
ی یئواعل مریم  
عبداله زاده تبسم   
یرزم نیحس           

یجعفر هوشنگ  
  اسمیرا گونش 

الدین نجات علم   
الپ حیکمت    

ریندیبا الهه  
یعزت سخاوت  

یاسالم مسعود   
النیج نجدت  

 ایکرام ولی خان
یقیصد بهروز  
نعمت ووقار  

 
 

 

 

ƏDƏBİ KÖRPÛ 

Aylıq Edebi Dergi 

 

Yayın  Yönetmeni 

Səxavet İzzəti 

 

Yazışma Adresi 

 
edebikopru@gmail.com          

          5.Sayı 

Qiş.mart 2019 

   (e-dergi) 

 

Baş söz yerinə 

 

salam əziz dostlar.  

qarşıdan gələn növruz bayramı 

münasibətilə hər kəsə uğurlu həyat 

günləri diləyirəm.  

sızləri altmış il qabaq bahar bayramı 

gəlişiylə ilgili bir şerilə baş - başa 

qoyuram. ömürünüz bu gözəl şeir 

ömürü qədər uzun olsun.  

  

əziz dostum gəlir bahar, gəlir yeni 

ilimiz, taza ili səadətlə qarşılasın 

elimiz. bülbül bağda el nəğməsin ana 

dildə oxusun, xəlqimizə fərəh versin 

şirin doğma dilimiz.  

şair: mərhum məhəmməd hüseyn 

bəxtıyar   

növruz bayramı irandan yeni il 

başlanışıdır. 

 

Səxavət izzəti 

 

 باش سؤز یئرینه
 

 سالم عزیز دوستالر.
قارشیدان گلن نوروز بایرامی موناسیبتیله هر 

 کسه اوغورلو حیات گونلری دیله ییرم. 
ی آلتمیش ایل قاباق باهار بایرامی سیزلر

باشا  –گلیشییله ایلگیلی بیر شعریله باش 
قویورام. عمرونوز بو گؤزل شعر عمرو قدر 

 اوزون اولسون.
 

 عزیز دوستوم گلیر باهار، گلیر یئنی ایلیمیز،
 تازا ایلی سعادتله قارشیالسین ائلیمیز.

بولبول باغدا ائل نغمه سین آنا دیلده 
 اوخوسون،

 یزه فرح وئرسین شیرین دوغما دیلیمیز.خلقیم
 

 شاعیر:مرحوم محمد حسین بختیاری
 

 نوروز بایرامی ایراندان یئنی ایل باشالنیشیدیر.
 

 سخاوت عزتی
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QƏZƏL 
Əli ŞAMLI 

Bahar nədir a gülüm dörd fəsil qişam özümə 

Darıxma pəncərəsındən darıxmışam özümə.   

  

Bahar nədir ki? töküldüm sən öpdüyün ğəzli,   

Eşit xəzandı səsim, səslə xış xışam özümə.   

  

Bahar nədir nə bilim bəlkə “mən”di səndə yatıb  

Oyaltmasanda oyaq bir qaranquşam özümə.   

  

Bahar nədir mənə lənət gedən səni üşüdüm 

Soyuq baxışla inandırdı qarqışam özümə.   

  

Bahar nədir əsirəm yel küləklə sevgimizi,   

Barış üçün gərəkir sənlə tartışam özümə-   

  

Bahar nədir deyib ağlatmışam kağaz qələmi   

Qayıt-qayıt göyərib nəğmələr quşam özümə.   

  

Bahar nədir kafədə içdiyim o gözlərini-   

Geyib öz əgnimə sənsız darıxmışam özümə.  

   

 غزل 

 علی شاملی

 
 ،اؤزومه شامیق لیآ گولوم دؤرد فص ؟ریباهار نه د

  ه.اؤزوم شامیخمیدار ندنیپنجره س خمایدار
 

  ،یغزل ونیتؤکولدوم سن اؤپدو ی؟ک رینه د باهار
  .اؤزومه شامیخ شیسسله خ م،یسس یزان دخ تیائش
 

  ،بیاتیسنده  ید« من»بلکه  میلینه ب ؟رینه د باهار
  .قارانقوشام اؤزومه ریب اقیدا او التماسانیاو
 

 ، اوشودوم یمنه لعنت گئدن سن ؟رینه د باهار
  .اؤزومه شامیقارق یردیناندیا شالیباخ وقیسو

 
  ،یزیمیسئوگکولک له  ئلی رمی؟ اس رینه د باهار

  -اؤزومه شامیسنله تارت ریاوچون گرک شیبار
 

  ،یکاغاذ قلم شامیآغالتم بییدئ ؟رینه د باهار
  .نغمه لر قوشام اؤزومه بیر هیگؤ تییقا-تییقا
 

  -ینیاو گؤزلر میییچدیکافه ده ا ؟رینه د باهار
 .اؤزومه شامیخمیدار زیسن س مهیاؤز اگن بییگئ
 
 

 

    

QƏZƏL 
Lütfəli BƏRQİ 

Oxşatdı saqi badeyə yarın yanağını,  
Meyxanədən gərək çölə çəksin ayağını.  

  

Sən var ikən qopuz ağız açdı danışmağa,  
Tənbihi lazm oldu və burdum qulağını.  

  

Ayın hilalı qaşlarına olmayıb qabaq,  

Azürdə(incimiş) oldu salladı tez qaş qabağını.  
  

Vaız hǝdis eşqi cəmalında bilməyib,  

Rüsva edib özün çəkər aləm qinağını.  
  

Pərvanə tək başında nigarın dolanmamış,  

Söndür ilahi! sübhilə şamın çırağını.  
  

Sərv istəyir ki qaməti olsun sənin kimi,  

Etmiş dua, yoxarı götürmüş budağını.  

  
Bir dəfhə qoydu camı dodağın dodağına,   

Ondan bəri həmişə öpərlər dodağını.  

  
Aşıftə eyləyib məni şirin dodaq gözəl,  

Fərhad tək yanıb çəkirəm eşq dağını.  

 

 غزل
 لطفعلی برقی

 ،یه یارین یاناغینیاوخشاتدی ساقی باده
 .دن گرک چؤله چکسین آیاغینیمیخانه

 
 ،سن وار ایکن قوپوز آغیز آچدی دانیشماغا

 .تنبیهی الزم اولدو و بوردوم قوالغینی
 

 آیین هاللی قاشالرینا اولماییب قاباق
 .آزرده اولدو سالالدی تئز قاش قاباغینی

 
 ییبواعظ حدیث عشقی جمالیندا بیلمه

 .رسوا ائدیب اؤزون چکر عالم قیناغینی
 

 ،پروانه تک باشیندا نگارین دوالنمامیش
 .سؤندور الهی! صبح ایله شمعین چراغینی

 
 ،ییر کی قامتی اولسون سنین کیمیسرو ایسته

 .ائتمیش دعا، یوخاری گؤتورموش بوداغینی
 

 بیر دفعه قویدو جام دوداغین دوداغینا، 
 اوندان بری همیشه اؤپرلر دوداغینی.

 
 ،ییب منی شیرین دوداق گؤزلآشفته ائیله

 یانیب چکیرم عشق داغینی. تکفرهاد 
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GİDERİM… 

Sezai ÇİÇEK 
 

 

Kamaştı gözlerim şavkınla yandım 

Daima kalbimle inanıp kandım 

Yitirdim cananı aşkını andım 

Gayrı hayalini düşler giderim. 

 

Gülüşün güllerden inan güzelde 

Gönlümden çıkmıyor düşün ezelde 

Sükûtun sözlerin hepsi özelde  

Zihnime resmini işler giderim. 

 

Bastığın toprağım yanıp tütecek 

Ne istersen dile canım iste tek 

Bir bakışın kâfi aklım yitecek 

Senden gayrısını dışlar giderim. 

 

Huma kuşu yükseklerde uçuyor 

Bahçemde çiçekler sana açıyor 

Güz gelmiş turnalar burdan göçüyor 

Gönlümde nakşına başlar giderim. 

 

Bulut olup peşin sıra gelmedim 

Yağmur gibi başın üzre gülmedim 

Mendil olup gözün yaşın silmedim 

Yüce dağ başında kışlar giderim! 

 

 

  …گیدریم
 سزای چیچک

 
  ،ینال یاندیموقوی  گؤزلریم شداماشق

  ،اندیمق  بلبیمله اینانیقدایما 
  ،ینی آندیمعشقیتیردیم جانانی ا

 ، ایالینی دوشلر گئَدرَمخیری غئ
 

  ،زلدهؤگولوشون گوللردن اینان گ
  ،ر دوشون ازلدهه ییگؤنلومدن چیکم

   ،سی اؤزلدهامیتون سؤزلرین هوسوک
  ،هنیمه رسمینی ایشلر گئدَرَمئز
 

  ،جکتوته بباستیغین توپراغیم یانی
  ،نه ایسترسن دیله جانیم ایسته تک

  ،جکیتهالیم عاقفی آایشین کخبیر با
 ، گئدَرَمیریسینی دیشالر غئسندن 

 
  ،وشو یوکسکلرده اوچویورقهوما 

  ،چیچکلر سانا آچییور امداچغبا
  ،ورناالر بوردان گؤچویوردگلمیش  )پاییز(گوز

 ،  گئدَرَما باشالر شینخگؤنلومده نا
 

  ،دیمگلمه )آردینجا(پشین سیرا ببولوت اولو
  ،دیمگولمه اوزرهی باشین کیمیاغمور 

  ،دیمگؤزون یاشین سیلمه بمندیل اولو
 ! گئدَرَمیشالر قداغ باشیندا  اوجا
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YOLA YALVARDIM YALVARDIM 
Bekir AKBULUT OZAN İHLASİ 

 

 

Sevdiğimi al gel diye  

Yola yalvardım yalvardım  

Gözyaşlarımı sil diye  

Ele yalvardım yalvardım 

 

Sen bana küsmüşsün niye  

Bir gül gönderdim hediye  

Tutunca incitme diye  

Güle yalvardım yalvardım 

 

Dört mevsimde bahar yüzün  

Uğramasın yara hüzün 

Konuşurken sakın sözün 

Dile yalvardım yalvardım 

 

Her gün hasretle koklaştım  

Ne buldum ne de ulaştım  

Sahraya düştüm dolaştım  

Çöle yalvardım yalvardım 

 

İHLASÎ’yi yakmayasın  

Yüreğinden çıkmayasın  

N'olur yâri sıkmayasın  

Tüle yalvardım yalvardım 

 
 

     

 یوال یالواردیم یالواردیم
  یصالخبولوت اوزان ایآغ کیر ب 

 
 

   ،یهئیمی آل گل دگسئودی
   .یوال یالواردیم یالواردیم

   ،گؤزیاشالریمی سیل دییه
  .ائله یالواردیم یالواردیم

 
   ؟ن نییهکوسموشس منهسن 

   ،گول گؤندردیم هدییه بیر
   ،یهئتوتونجا اینجیتمه د

  .گوله یالواردیم یالواردیم
 

   ،وزونادؤرت مئوسیمده باهار 
  ،وزونحاوغراماسین یارا 

  ،ین سؤزونقونوشورکن ساق
  .دیله یالواردیم یالواردیم

 
   ،یمدالشخوقسرتله حهر گون 

   ،یمدنه بولدوم نه ده اوالش
   ،یمدوم دوالشدرایا دوشصح

  .چؤله یالواردیم یالواردیم
 
   ،نامایاسخی یای یصالخای
   ،نامایاسخیندن چییورا
   ،نامایاسخری سیاولور یه ان

 .توله یالواردیم یالواردیم
 

  ایپک دن توخونموش نازیک تور ،  –تول 
 

 
 

https://www.antoloji.com/bekir-akbulut-ozan-ihlasi/
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 اونجا سئنی سئوییوروم 
 اوغلو  هددوداد قمی

 تئالفئر  - عراق

 
 

   ،ون سئلینجهغباهارین جوش
   ،نالرین گولونجهاگولیست

   ،نین یئلینجهاهابوتون ج
  . )سئویرم من(اونجا سنی سئوییوروم

 
   ا،رجالاچغباغالرجا هم با

   ،باشیمدا اوالن ساچالرجا
   ،یاداکی اینسانالرجادون

  .اونجا سنی سئوییوروم
 

   ،باهاردا بیتن گوللرجه
   ،اؤتن بولبوللرجه اشئید

   ه،رجیللامرومده گئچن ؤع
  .اونجا سنی سئوییوروم

 
   ،ون آراسینجاییئر و گؤ

   ،دونیاالرین دریاسینجا
   ،اراسینجاقگؤزلریمین 

  .اونجا سنی سئوییوروم
 

   ،ه اوالن ملکلرجهیدگؤ
   ،دونیاداکی فلکلرجه

   ،کی دیلکلرجهدهورکا
  .اونجا سنی سئوییوروم

 
  ،کی جفاالرجادهورکا

   ،سنده اوالن صفاالرجا
   ،بنده اوالن وفاالرجا

  .اونجا سنی سئوییوروم
 

   ،دیللرده اوالن سؤزلرجه
   ،ارا گؤزلرجهقوم گگؤردو

   ،یزالردا اوالن نازالرجاق
  .اونجا سنی سئوییوروم

 
 

 

 

ONCA SENİ SEVİYORUM 
Mikdad HODDY OĞLU 

Irak - Telafer 

 

Baharın coşkun selince  

Gülistânların gülünce  

Bütün cihânın yelince  

Onca seni seviyorum 

 

Bağlarca hem bahçelerce  

Başımda olan saçlarca  

Dünyadaki insanlarca  

Onca seni seviyorum 

 

Baharda biten güllerce  

Şeydâ öten bülbüllerce  

Ömrümde geçen yıllarca  

Onca seni seviyorum 

 

Yer ve göğün arasınca  

Dünyaların deryasınca  

Gözlerimin karasınca  

Onca seni seviyorum 

 

Gökte olan meleklerce  

Dünyadaki feleklerce  

Yürekteki dileklerce  

Onca seni seviyorum 

 

Yürekteki cefalarca 

Sende olan sefalarca  

Bende olan vefalarca  

Onca seni seviyorum 

 

Dillerde olan sözlerce  

Gördüğüm kara gözlerce  

Kızlarda olan nazlarca  

Onca seni seviyorum 
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 دونیا کار اوالن یئرده 

 
 یاور حسن 

 
 ییم سولدو،  سولدو، چیچه

 قالدیم قار اوالن یئرده. 
 یه بیللم کی،  من نئیله

 بختیم خار اوالن یئرده؟ 
 

 داغالردا دومان گؤردوم،  
 احوالی یامان گؤردوم. 

 ؤردوم، آمان گؤردوم،  آه گ
 هیجرین وار اوالن یئرده. 

 
 سولموش یاشیلیم، آلیم،  

 بیر حالمی مگر حالیم؟ 
 زققوم دادیرام، ظالم،  

 قملر بار اوالن یئرده. 
 
 رده مین آه بیتسین،  ر شَشَ

 محشرده گوناه بیتسین. 
 گئتسین،   –زاهید نه بیلیر؟ 

 ر اوالن یئرده. عادورسون 
 

 وم قالسین،  قوی منده دؤز
 سؤندورمه، کؤزوم قالسین. 
 قییما کی، گؤزوم قالسین  

 سئللر جار اوالن یئرده. 
 

 گؤیدن تاج آالر قارتال،  
 یئردن باج آالر قارتال. 

 درددن قوجاالر قارتال  
 هر یان سار اوالن یئرده. 

 
 داغ قالدی، دومان کئچدی،  

 عومرومدن آمان کئچدی. 
 ی،  واخت اؤتدو، زامان کئچد

 قالدیم تور اوالن یئرده. 
 

 باغریمداکی کؤزدور، کؤز،  
  "ائی جان، دؤز!"ییر: دیل سؤیله

 من حاقی گؤرن بیر گؤز،  
 هر کس کور اوالن یئرده. 

 
 یاور، سؤزه زرگرسن،  

 مک ایسترسن؟ سن نئیله
   –مک ایسترسن؟ سؤز سؤیله

 دونیا کار اوالن یئرده. 
 
 
 

  

 

DÜNYA KAR OLAN YERDƏ 

 
Yavər HƏSƏN 

 

Soldu, çiçəyim soldu,  

Qaldım qar olan yerdə. 

Mən neyləyə billəm ki,  

Bəxtim xar olan yerdə? 

 

Dağlarda duman gördüm,  

Əhvalı yaman gördüm. 

Ah gördüm, aman gördüm,  

Hicrin var olan yerdə. 

 

Solmuş yaşılım, alım,  

Bir halmı məgər halım? 

Zəqqum dadıram, zalım,  

Qəmlər bar olan yerdə. 

 

Şər şərdə min ah bitsin,  

məhşərdə günah bitsin. 

Zahid nə bilir? – getsin,  

Dursun ar olan yerdə. 

 

Qoy məndə dözüm qalsın,  

Söndürmə, közüm qalsın. 

Qıyma ki, gözüm qalsın  

Sellər car olan yerdə. 

 

Göydən tac alar qartal,  

Yerdən bac alar qartal. 

Dərddən qocalar qartal  

Hər yan sar olan yerdə. 

 

Dağ qaldı, duman keçdi,  

Ömrümdən aman keçdi. 

Vaxt ötdü, zaman keçdi,  

Qaldım tor olan yerdə. 

 

Bağrımdakı közdür, köz,  

Dil söyləyir: "Ey can, döz!" 

Mən Haqqı görən bir Göz,  

Hər kəs kor olan yerdə. 

 

Yavər, Sözə zərgərsən,  

Sən neyləmək istərsən? 

Söz söyləmək istərsən? –  

Dünya kar olan yerdə. 
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 اخیر ب گؤزلرین نه یامان قریبه
 

 ار عامل بختیی
 

  ،رمسنه قوووشماغی هر آن دیله
 رم، قلبیمین سولطانی سنی بیله

  ،رماودا آلیشارام،سنسیز اؤله
  ،یمه سو کیمی آخیریعشقین اور

  .گؤزلرین نه یامان قریبه باخیر
 

  ،آس سؤزومه ائشیت بیرینجی ققوال
  ،قاشالرین آی کیمی،گؤزلرین اینجی

  ،رم گؤزونده سئوگیایللردی گؤزله
  ،یمی یاندیریر،یاخیریرت اورَحس

 گؤزلرین نه یامان قریبه باخیر. 
 

  ،اونسوز دا ازلدن بختی کم اولدوم
  ،باهاردا سولدوم ،قیشدا چیچک آچدیم

  ،گؤیده بولودالرین بطنینه دولدوم
 عشقیم آسیماندان قار کیمی یاغیر، 

  .گؤزلرین نه یامان قریبه باخیر
 

  ،نرین دویمادیغیم سئودا گولومسعط
 قه آمان گولوم سن! یرحم ائیله عاش

  ،یمی یاری بؤلموسنیخسته اورَ
  ،گؤیلر ده عشقیمی باشیما قاخیر
 گؤزلرین نه یامان قریبه باخیر. 

 
  ،نتظیر اولموشام اوزون یولالرام

  ،دردیمی دئییرم دیلسیز کولالرا
  ،قولالرا ضبوینوم دوالنایدی بَیا

  ،وصال قیسمتیمیز اوالیدی آخیر
  .ؤزلرین نه یامان قریبه باخیرگ
 

  ،ر گول اولسانیَشئهه قیسقانارام اَ
  ،رم یانیمدا قالسانجان قوربان ائیله

  ،نه اوالر،منی ده یادینا سالسان
  ،سین اوزومه چاخیرآیریلیق شیلله

 گؤزلرین نه یامان قریبه باخیر. 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 GÖZLƏRİN NƏ YAMAN 

  
Amil BƏXTİYAR 

 

Sənə qovuşmağı hər an dilərəm, 

Qəlbimin sultanı səni bilərəm, 

Oda alışaram, sənsiz ölərəm, 

Eşqin ürəyimə su kimi axır, 

Gözlərin nə yaman qəribə baxır. 

 

Qulaq as sözümə eşit birinci, 

Qaşların ay kimi, gözlərin inci, 

İllərdi gözlərəm gözündə sevgi, 

Həsrət ürəyimi yandırır, yaxır, 

Gözlərin nə yaman qəribə baxır. 

 

Onsuz da əzəldən bəxti kəm oldum, 

Qışda çiçək açdım baharda soldum, 

Göydə buludların bətninə doldum, 

Eşqim asimandan qar kimi yağır, 

Gözlərin nə yaman qəribə baxır. 

 

Ətrin duymadığım sevda gülümsən, 

Rəhm eylə aşiqə aman gülüm sən! 

Xəstə ürəyimi yarı bölmüsən. 

Göylər də eşqimi başıma qaxır, 

Gözlərin nə yaman qəribə baxır. 

 

Müntəzir olmuşam uzun yollara, 

Dərdimi deyirəm dilsiz kollara, 

Boynum dolanaydı bəyaz qollara, 

Vüsal qismətimiz olaydı axır, 

Gözlərin nə yaman qəribə baxır 

 

Şehə qısqanaram əyər gül olsan, 

Can qurban eylərəm yanımda qalsan, 

Nə olar, məni də yâdına salsan, 

Ayrılıq şilləsin üzümə çaxır, 

Gözlərin nə yaman qəribə baxır. 
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QAR DƏNƏSİ 
Elman MUĞANLI 

 

Qar dənəsi olmağım gəlir 

Narın dənə 

Dayanmazdan yağam quzeylərə 

Günəşin gözündən gizlin 

Yer salıb qalam 

Sənin yatağındakı pencərə önündə 

Qaynadam beynivin dopaminlərini 

Aşıb daşırdam oksitusinlərini 

Mənə tay sən də sevdalanasan 

Hay haray sala norepinefrinlərin 

Gözlərinlə yuxunu qanlı-bıçaq salam 

Gizildəyə gecənin ürəyi 

Açasan pencərələri 

Alovlu əllərinə alasan  

Bu yaşamdan didərgin qar dənəsini 

Dalam gözlərinə 

Dadasan məni və çəkdiklərimi 

Qanadlanam bal ayına 

Qala salıb qalam 

Açmayam gözlərimi 

Əriyib öləm əllərində 

Ay nə yaşamaqdır 

 یسقار دنه

  یائلمان موغانل 
 

 ریگل میلماغۏا یسنهدَ قار

 دَنه نینار

 لرهیقوزئ اغامی انمازدانیدا

 نیزلیگ دننزوگؤ نیگونش

 قاالم بیسال ئری

 دهننوپئنجره اؤ یداکنیاتاغی نیسن 

 ینیلرنیپامدو نیوینیبئ نادامیقا

 ینیلرنیستویکساو ردامیداش بیآش

 سن ده سئوداالناسان یتا منه

 نیلرنینفریپاساال  نور  یهارا یها

 ساالم چاقیپ یلقان وخونویله 'نیگؤزلر

 ییراو نینگئجه هیلدهیزیگ

 یلرپئنجره آچاسان

 آالسان  نهیلرلا ولولوآ

 ینیسقار دنه نیدَرگید داناشامی بو

 نهیگؤزلر داالم

 یمیلرکیو چکد یمن داداسان

 ناییبال آ قانادالنام

 قاالم بیسال قاال

 یمیگؤزلر امیآچما

 دهنلریللم ااؤ بیییرا

 .رید اشاماقینه  یآ
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İTIN BALASI DA BALADIR!   
 Əli CƏVADPUR  

  

 Bu qədər İt balasına  

Kimdi yal verən!   

  Deyə:  

Beş küçükdən, dördün basdırdılar,  

 Diri  - diri!   

Bir  - birindən gözəl və tütüqıdı,  

 İt küçükləri.  

Zəngiltisi yandırırdı yeri, güyü!   

  İt ürəyi dözmədi,  

     Ana ürəyi ıdı;  

Eşdi çıxartdı balaların.  

Ağzından alıb yenə basdırdılar adamlar!   

Ana İtin başına hava gəldi,  

O havada bala səsi varıdı!   

Dilin yelə verə-verə  qudurdu,  

  Küçüklərin anası!   

Adamların balasına hürürdü,  

  Küçüklərin anası!   

Havalar soyudu, qar yağdı,  

Hələ dünyanın üzüdə ağardı,  

  Qancıqlar, köpklər oladı yana-yana  

Hər şey qarın altında qaldı…  

                  Qaldı gün çıxana….!   

 

دا باالدیر!ایتین باالسی  
ورعلي جوادپ  

 
 ر ایت باالسینابو قده

 ؟!نوئره یال کیمدی
 :دئیه

 بئش کوچوکدن، دؤردون باسدیردیالر
 ! دیری-دیری  
 ایدیتوتوق و گؤزل   بیریندن-بیر   

 . لریکوچوک ایت     
 ! گویو یئری، یاندیریردی زنگیلتیسی
 دییی دؤزمهایت اوره

 ایدی؛ ییاوره آنا 
 .باالالرین چیخارتدی ائشدی  
 غزیندان آلیب یئنه باسدیردیالر آدامالر!آ

 گلدی  هاواآنا ایتین باشینا،
 ! ایدی وار سسی باال  هاوادااو
 قودوردو  وئره -وئره یئله دیلین 
 ! آناسی لرینکوچوک 

 الرین باالسینا هوروردوآدام
 ! آناسی لرینکوچوک

 یاغدی قار  هاواالر سویودو،
 هله دونیانین اوزوده آغاردی،

 یانا -لر اوالدی یاناالر، کؤپکجیققان
 .…قالدی  آلتیندا قارین شئی هر

 .!…چیخانا گون قالدی                                           
                       

TƏLƏSİ QARDAŞ 

 
 Bəxtiyar Əli muradı (MUĞANOĞLU) 

  

Ehtiyat  igidin  yaraşiqidir- 

Çoxdur bu dünyanin tələsi qardaş. 

Inanki  oyunbaz oğru yol kəsən- 

Yaman  çoxalibdir  eləsi qardaş. 

  

Çoxlari  danişir yorulmur əngi 

Quzu canavara basir  üzəngi 

Sinə sinə döyən şiri pələngi 

Aldadir çollərin dələsi  qardaş. 

  

Tülkü  suru  çəkib dağa aparir. 

Dəvəni xixirdib bağa aparir. 

Nökərin   muzdunu   ağa aparir- 

Artir yaziqlarin şələsi qardaş. 

  

Durna qanad çalir bulağa çatmir 

At dörd nala qaçir ulağa çatmir 

Elə qişqirirsan  qulağa çatmir 

(muğanoğlu) yanir beləsi qardaş. 

 
 

قارداش سی تله   

 بختیارعلی مرادی )موغان اوغلو(
 

 -یاراشیقیدیر     گیدینای      احتیاط
 قارداش، سی تله دونیانین بو چوخدور

 -کسن یول اوغرو ز اویونبا نکی اینا
 قارداش،  سی ائله چوخالیبدیر یامان

  
 انگی،   یورولمور  دانیشیر چوخالری

 اوزنگی، باسیــــــر   جاناوارا.    قوزو
 پلنگی،  شیری ن دویه سینه سینه

 .قارداش سی له ده چوللرین آلدادیر 
  

 آپاریر،  . داغا  چکیب سورو   تولکو
 آپاریر،  .   باغا  خیخیردیب نی دوه

 آپاریر،   .  آغا       موزدونو    نوکرین
 .قارداش سی شله یازیقالرین آرتیر

  
 چاتمیر،    بوالغا    چالیر قاناد دورنا
 چاتمیر،   اوالغا  قاچیر ناال دورد آت
 چاتمیر، قوالغا  قیشقیریرسان ائله

 .)موغان اوغلو(یانیر بئله سی قارداش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://muqhanoqhlo.blogfa.com/post-49.aspx
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 دیم.من اونا بیر شعر یازا بیلمه
 

 ین الچینلی... دال علم

 

 
  ،آغلیمی باشیمدان آلدی گؤزلری

 دیم. یوخویدو یا گئرچک، یوزا بیلمه
 دوزوب میرواری تک ساپا سؤزلری، 

 دیم. لمهمن اونا بیر شعر یازا بی
 

  ،گولدو، گؤزلریمه شفق قاریشدی
  ،آلیشدی-یم اود توتدو، یاندییاور

 او منه بیر کیتاب داستان دانیشدی، 
 دیم. من اونا بیر شعر یازا بیلمه

 
  ،دنیزه گؤز ووردو، آیا سؤز آتدی

  ،تدیردی گوناهین یویا، سؤز آایسته
  ،منه شاعر دئدی، گویا سؤز آتدی

 دیم. یازا بیلمهمن اونا بیر شعر 
 

  ،رینی تئلیندن آلدیعطچمنلر 
  ،نی دیلیندن آلدیآریالر شیره

 او منی حسرتین الیندن آلدی، 
 دیم. من اونا بیر شعر یازا بیلمه

 
 راییل قاپیمی دؤیسون، عزراضییام 

 یاپیشسین یاخامدان، قددیمی ایسین! 
  ،مه دیَسینیازدیغیم شعرلر تپه

 دیم... بیلمهمن اونا بیر شعر یازا 
 

 

 

MƏN ONA BİR ŞEİR YAZA 

BİLMƏDİM 

Elməddin LAÇINLI 

 

 

Ağlımı başımdan aldı gözləri, 

Yuxuydu ya gerçək, yoza bilmədim. 

Düzüb mirvari tək sapa sözləri, 

Mən ona bir şeir yaza bilmədim. 

 

Güldü, gözlərimə şəfəq qarışdı, 

Ürəyim od tutdu, yandı-alışdı, 

O mənə bir kitab dastan danışdı, 

Mən ona bir şeir yaza bilmədim. 

 

Dənizə göz vurdu, aya söz atdı, 

İstədi günahın yuya, söz atdı, 

Mənə şair dedi, guya söz atdı, 

Mən ona bir şeir yaza bilmədim. 

 

Çəmənlər ətrini telindən aldı, 

Arılar şirəni dilindən aldı, 

O məni həsrətin əlindən aldı, 

Mən ona bir şeir yaza bilmədim. 

 

Razıyam əzrayıl qapımı döysün, 

Yapışsın yaxamdan, qəddimi əysin! 

Yazdığım şeirlər təpəmə dəysin, 

Mən ona bir şeir yaza bilmədim... 
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ƏBBAS BABAYI  (SÖYLƏR) 
 Səxavət İZZƏTİ  

  
 Bir töhfə sazım var, səsi zirdən bəmə qəm dir,  

 Şənlik havasın çalmağa şayəd simi kəmdir;  

 Söylərdi atam: qaldı babamın babasından,  

 Dindirmə kökün, hər simi bir nəslə həkəmdir.  

 Gahdan salıram çiynimə bəndin, çalırlmda,  

 Hər sim seçirəm nəğməsi matəmlə sətmdir.  

  

 Çağdaş ıran türk ədəbiyatınin şanli və şərəfli şairlərındən olan mərhum əbbas babayınin hər zaman 

dilimdə zümzümə etdigim bir şeirilə başladım bu şeir tək mənim yox bəlkə çoxlarının dilində gəzən bir 

şeirdir.  

 Mərhum əbbas babayı 1323 (1944) də allı, güllü zəncan şəhərində doğulub və zəncanda dərin bir eyitim 

alan şair başlanışda farsca şeirlər yazır və şeirləri1344 (1965) dan tehranda çıxan dərgi və gündəliklərdə 

nəşr olunmağabaşlayır. 1350 (1971) də  “çırağ və çah” (şıraq və quyu) adlı şeir tüplüsü fars dilində 

basılır ancaq o dövrə ayıd  “yazılım idarə” si tərəfindən yayılmağa icazə verilmir və kitabı xəmir edirlər. 

mərhum şairimiz əbbas babayı1394 (2015) də 71 yaşında yazın ara ayı zəncanda dünyasını dəgişdi. 

ustad şairdən “gəlirm”, “ayıq gecələr”və birdə farsca “rəd xun bər səng” (daşda qanın ızı) adlı kitabları 

nəşr olunubdur.  Şarın şerləri bir tərəfdən yaşadığı ortamın dərdlərinin danışan dilidir bir yandan sevgili 

vətəninin gözəlliklərinin gözəllik tərcümanıdir və bir yandanda insan ruhunun ehtıyacı olan irfanı bir 

duyğunun danışanıdir şairin irfanında islam dünyasında “ışraq” adiylə tanınan sührəverdinin irfan və 

fəlsəfəsinin izi görünməkdədir.   

 Şairın şeirləri türk şerinin çeşidli şəkillərində yaranıb ancaq qəzəl şəklinə daha çox maraqlı olması 

şeirlərində bəlli olur.  şairın bu günkü zəncan türk şeirinin birikməsində danılmaz yeri vardır. Son 

otuz ildə zəncanda işə başlayan hər bir ədəbi məclisə açıq ürəklə gedən şair oxuduğu şeirlərlə və 

danışdığı danışıqlarla gəncləri ədəbiyat yolunda yönətmədən yorulmamışdır. türkcə şeirləri “ümıdı 

zəncan”, “bəharı zəncan”,”bayram” və başqa nəşriyələrin bəzəgiıdı. Şairin tanınmış yazarlar və 

şairlərlədə yaxın dostluğu olubdur o cümlədən  “əhməd şamlu” tanınmış şair “cəlal al əhməd” 

tanınmış yazıçı və  “ rıza bərahənı” tanınmış şar, yazıçı və ədəbiyat alimi və... 
 ustad şair kılasik ədəbiyatımızın afətlərını dərindən bilib və çalışıbdır oları şeirlərində təkrar etməsin və 

bir şeirində o afətlərı ifşa edir o şerdən bir neçə sətir oxumaqla şairdən iki qətə başqa şeirdə təqdim 

edirəm.  

  

 Şair o qədər söylədi çəşmı xumarıdən,  

 Millət xumar qaldı, gedir ıxtıyarıdən.  

 Əz bəs deyibdi kiprigə ox, qaşlara kəman,  

 Səngər dutub nigarə baxırlar kənarıdən.  

 Şayəd yüz ıldı bağçada bülbül görünməyib,  

 Çün aslanıb qəfəsdə ki məftül hesarıdən.  

  

 2  

 Soruşdum çənli bel yurdun yolundan,  

 Dedi: aşiq cünün söylərdi ondan.  

 Igıdlər içrə vardır min koroğlu,  

 Bu yer büş qalmasın  “aşiq cünun”dan.  

  

 3  

 Gəlirəm sındıram əndazələrin səddinidə ,  

 Duturam yoldakı avarələrin rəddinidə.  

 Yenə bir kamıl əyar eşəqdə şeyda görürəm,  

 Gəlirəm bahəm aşaq nəşeələrin həddini də.  

 Dolduraq badə dəniz cənbəli peymanələrə ,  

 Oturaq bahəm ıçək dəryaların məddinidə.  
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 عباس بابایی )سؤیلر(
 سخاوت عزتی

 
 دیر،بیر تحفه سازیم وار، سسی زیردن بمه غم

 دیر؛چالماغا شاید سیمی کَم نشنلیک هاواسی

 ام: قالدی بابامین باباسیندان،تسؤیلردی آ

 .دیردیندیرمه کؤکون، هر سیمی بیر نسله حَکَم

 گاهدان سالیرام چیگنیمه بندین، چالیرلم دا،

 .دیرسی ماتمله ستمسئچیرم نغمههر سیم 
 

چاغداش ایران تورک ادبیاتی نین شانلی و شرفلی شاعرلریندن اوالن مرحوم عباس بابایی نین هر زامان دیلیمده زومزومه 
 ائتدیگیم بیر شعریله باشالدیم بو شعر تک منیم یوخ بلکه چوخالرینین دیلینده گزن بیر شعردیر.

ده آللی ، گوللو زنجان شهرینده دوغولوب و زنجاندا درین بیر ائییتیم آالن شاعر باشالنیشدا  (1944)1323مرحوم عباس بابایی 
( ده 1971) 1350( دن تهراندا چیخان درگی و گونده لیکلرده نشر اولونماغاباشالییر. 1965) 1344فارسجا شعرلر یازیر و شعرلری

سی طرفیندن یاییلماغا ایجازه وئریلمیر و « یازیلیم ایداره »ید آدلی شعر توپلوسو باسیلیر آنجاق او دؤوره عا« چراغ وچاه»
یاشیندا یازین آرا آیی زنجاندا دونیاسینی دگیشدی.   71( ده 2015)1394کتابی خمیر ائدیرلر. مرحوم شاعیریمیز عباس بابایی

 داشدا قانین ایزی(آدلی کتابالری نشر اولونوبدور. «)رد خون بر سنگ»و بیرده فارسجا«آییق گئجه لر»،«گلیرم»استاد شاعردن 
ینین گؤزللیکلرینین شاعرین شعرلری بیر طرفدن یاشادیغی اورتامین دردلرینین دانیشان دیلی دیر بیر یاندان سئوگیلی وطن

گؤزللیک ترجمانی دیر و بیر یانداندا انسان روحونون احتیاجی اوالن عرفانی بیر دویغونون دانیشانی دیر شاعرین عرفانیندا 
 آدیله تانینان سهروردی نین عرفان و فلسفه سینین ایزی گؤرونمکده دیر.  « ایشراق»اسالم دنیاسیندا 

دلی شکیللرینده یارانیب آنجاق غزل شکلینه داها چوخ ماراقلی اولماسی شعرلرینده بللی شاعرین شعرلری تورک شعرینین چئشی
 اولور.

شاعرین بو گونکو زنجان تورک شعرینین بیریکمه سینده دانیلماز یئری واردیر. سون اوتوز ایلده زنجاندا ایشه باشالیان هر بیر 
دانیشدیغی دانیشیقالرال گنجلری ادبیات یولوندا یؤنتمه دن ادبی مجلیسه آچیق اورکله گئدن شاعر اوخودوغو شعرلرله و 

تانینمیش  ینو باشقا نشریه لرین بزگی ایدی. شاعر« بایرام»،« بهارزنجان»،«امید زنجان»یورولمامیشدیر. تورکجه شعرلری 
تانینمیش یازیچی « احمدجالل آل »تانینمیش شاعر«احمدشاملو»یازارالر و شاعرلرله ده یاخین دوستلوغو اولوبدور او جمله دن 

 تانینمیش شاعر ، یازیچی و ادبیات عالیمی و...« رضابراهنی»و 
اوستاد شاعر کالسیک ادبیاتیمیزین آفتلرینی دریندن بیلیب و چالیشیبدیر اوالری شعرلرینده تکرار ائتمه سین و بیر شعرینده او 

 یکی قطعه باشقا شعرده تقدیم ائدیرم.آفتلری افشا ائدیر او شعردن بیر نئچه سطیر اوخوماقال شاعردن ا
 

 شاعر او قدر سؤیله دی چشم خماردن،
 میللت خومار قالدی، گئدیر ایختیاردن.

 از بس دئییبدی کیپریگه اوخ، قاشالرا کمان،
 سنگر دوتوب نگاره باخیرالر کناردن.

 غچادا بولبول گؤرونمه ییب،اشاید یوز ایلدی ب
 .چون آسالنیب قفسده کی مفتول حصاردن

 
2 

 سوروشدوم چنلی بئل یوردون یولوندان،
 دئدی : عاشیق جنون سؤیلردی اوندان.

 ایگیدلر ایچره واردیر مین کوراوغلو،
 دان.«عاشیق جنون»بو یئر بوش قالماسین 

 
3 

 گلیرم سیندیرام اندازه لرین سددینی ده،
 دوتورام یولداکی آواره لرین رددینی ده.

 گؤرورم، یئنه بیر کامیل عیار عشقده شئیدا
 گلیرم باهم آشاق نشئه لرین حددینی ده.
 دولدوراق باده دنیز جنبه لی پئیمانه لره،

 اوتوراق باهم ایچک دریاالرین مددینی ده.
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 GƏL GÖRÜM 

Fəridə LƏMAN 
 

A bəxt yazan, 

Gələrsənmi?! Gəl bir yoxla halımı, 

İçin-için sökülənə bir bəxt yaz. 

Buludların gözü doldu halımdan, 

Damla-damla tökülənə bir bəxt yaz. 

 

A bəxt yazan, a bəxtəvər hardasan? 

Demirsənmi ünü ərşə qalxan var. 

Bağrı yanıb, hey boylanıb dörd yana, 

Varlığını oda, közə yaxan var. 

 

Altun taxtım olmasa da, bir bəxt yaz, 

Əzablardan qarsalanıb, qovruldum. 

Yollar kəsək, yollar çınqıl, yollar daş, 

Yaraları sarımaqdan yoruldum. 

 

Olacaqmı xoş xəbərin bir söylə? 

A bəxt yazan,de hardasan? 

Gəl görüm 

Qələmini bu ad üstə bir əylə. 

Xoş xəbərlə bir üzümə gül görüm... 

 

 گل گؤروم 
 مانفریده ل  

  
 آ بخت یازان،

 لرسنمی؟! گل بیر یوخال حالیمی، گه 
 ایچین سؤکولنه بیر بخت یاز. -ایچین

 بولودالرین گؤزو دولدو حالیمدان، 
 دامال تؤکولنه بیر بخت یاز. -دامال

  
 ور هارداسان؟ ه آ بخت یازان، آ بخت

 می اونو عرشه قالخان وار. دئمیرسن
 باغری یانیب، هئی بویالنیب دؤرد یانا، 

 وارلیغینی اودا، کؤزه یاخان وار. 
  

 آلتون تاختیم اولماسا دا، بیر بخت یاز، 
 عذابالردان قارساالنیب، قوورولدوم. 

 یولالر کسک، یولالر چینقیل، یولالر داش، 
  یاراالری ساریماقدان یورولدوم.

  
 ؟ هخوش خبرین بیر سؤیلاوالجاقمی 

 آ بخت یازان،دئ هارداسان؟گل گؤروم 
 قلمینی بو آد اوسته بیر اَیله. 

 خوش خبرله بیر اوزومه گول گؤروم... 

  

TƏKDİR TƏNHADIR O QADIN 

 
Əlovset TAHİRLİ 

 

Təkdir, tənhadır o qadın. 

Gözū yollara dikilən, 

Yuxusu əršə çəkilən, 

Söz-söz ömūrdən tökūlən, 

Qoruyub tək təmiz adın, 

 

Təkdir, tənhadır o qadın. 

Bəxti dönūk,arzusu kəm, 

Gözlərindən qurumaz nəm, 

Pūnhan dərdi ona həmdəm, 

Dadmayıb sevginin dadın, 

 

Təkdir, tənhadır o qadın. 

Yaz ömrūnū.verib qışa, 

Dərddən köksū dönūb daşa, 

Özūylə qalıb başbaşa, 

Haqqdan almayıb muradın, 

Təkdir, tənhadır o qadın. 

 تکدیر،تنهادیر او قادین
 علی اوسط طاهیرلی

 
 تکدیر،تنهادیر او قادین. 

 یولالرا دیکیلن،  وگؤز
 ه چکیلن، شرعیوخوسو 

 لن، وردن تؤکوؤمعسؤز -سؤز
 قورویوب تک تمیز آدین، 

  
 تکدیر،تنهادیر او قادین. 

 رزوسو کم، آک،وبختی دؤن
 وروماز نم، گؤزلریندن ق

 نهان دردی اونا همدم، وپ
 دادماییب سئوگینین دادین، 

  
 تکدیر،تنهادیر او قادین. 

 .وئریب قیشا، ونویاز عؤمر
 ب داشا، ودؤن ودرددن کؤکس

 یله قالیب باشباشا، واؤز
 حاقدان آلماییب مورادین، 

 تکدیر،تنهادیر او قادین. 

  
 

 

 

https://www.facebook.com/hetemov.elovset?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAJDAQ67bhNMspmr2oVbq3ol890k4pVbDfHGtMivSXrb-epLc8CAW0GBfSxZ2XIIUwy6k3VPGiQfdXv&hc_ref=ARRS-ICgNDi99wy1FOgstdEy2wX87N3xDn57QMidNWNQa8EmsvDjwZwEN_AyTvL3AXk&fref=nf
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KEFLİ DANLAR 

 
Təbəssüm ƏBDÜLLHZADƏ  

  

zəhəriylə doldu sevgi çanağım,  

 baş qoyaraq öz dizimə qucağım,  

 bulud kimi yağışlanan yanağım,  

 dolmasa neylirəm dolsa neylirəm.  

  

 sel sarası duyğumuzu arasın,  

 yaşadıram içimdə el yarasın,  

 bir baxışa dərdlərimin çarasın,  

 almasa neylirəm alsa neylirəm.  

  

 kimsələrdən parçalanmış kürəyim,  

 dərd əlındən alovlanan ürəyim,  

 sevgimizə cəsartım gərəyim,  

 olmasa neylirəm olsa neylirəmş  

  

 saatlarda sancılanan anlarım,  

 gecə boyu kefli qalan danlarım,  

 məndən sunra duyulmamış sanlarım,  

 qalmasa neylirəm qalsa neylirəm.  

  

 کئفلی دانالر
 عبداله زاده  تبسم

 
 ،میچاناغ یدولدو سئوگ لهیزَهَرا
 ،ؤز دیزیمه قوجاغیما اراقیقو باش

 ،کیمی یاغیش النان یاناغیم بولود
 .نئیلیرم دولسا نئیلیرم دولماسا

 
 ،نیآراس غوموزویدو یساراس سئل

 ،ائل یاراسین مدهیایچ  رامیاشادی
 ،باخیشا دردلریمین چاراسین بیر

 .آلسا نئیلیرم آلماسانئیلیرم
 

 ،میه یکور شیلردن پارچاالنم کیمسه
 ،میه یاور آلووالنان ندنیال درد

 ،مییگره  میجسارت زهیمیسئوگ
 .نئیلیرم اولسا نئیلیرم اولماسا

 
 ،میسانجیالنان آن الر ساعاتالردا

 ،بویو کئفلی قاالن دان الریم گئجه
 ،دن سونرادویولمامیش سان الریم من

 نئیلیرم قالسا نئیلیرم قالماسا

 
  
  
 

ÇİRKLİ ŞÜŞƏLƏR 
 

Məryəm ƏLİYEVA 

 

Darıxıram bu boyda nəfəslərin içində, 

Sanki bir dənizdəyəm,sular qoynuna dalır. 

Ürək geri çevirir əcəlin əllərini, 

Özümsə göylərdəyəm,səma yanına alır. 

  

Başımın üstündəki buludları gözləsəm, 

Günəş baxıb ağladar torpağımın qatını. 

Süzülər yağan yağış kirpik-kirpik üstünə, 

Damcısıyla isladar dodağımın çatını. 

 

Bəlkə onda rəngləyəm ağ-qara ürəyimi 

Bilirəm ki içimdə kinli guşələr yatır. 

İmdadıma sükunət, boş otaq, soyuq balış, 

Bir də eyni biçimdə çirkli şüşələr çatır. 

 

 چیرکلی شوشه لر
 یئوا ليعمریم 

 

 ، هداریخیرام بو بویدا نفسلرین ایچیند
 سانکی بیردنیزدیم،سوالر قوینونا دالیر. 
 اورک گئری چئویریر اجلین اللرینی، 

 یانینا آلیر.  ءیم،سماه اؤزومسه گؤیلرد
 

 سم، ه بولودالری گؤزل کیباشیمین اوستونده
 غالدار تورپاغیمین قاتینی. آ گونش باخیب

 ، هکیرپیک اوستون-سوزولر یاغان یاغیش کیرپیک
 یسالدار دوداغیمین چاتینی. ا دامجیسییال

  
 قارا اورگیمی  -غآ میَبلکه اوندا رنگله
 لر یاتیر. مده کینلی گوشهبیلیرم کی ایچی

 سکونت ،بوش اوتاق،سویوق بالیش،  ایمدادیما
 لر چاتیر. بیر ده عئینی بیچیمده چیرکلی شوشه
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سیناینجیمه  
          حسین رزمی

   
   ،باغیران سوکوت ائی گئجه یاریسی

   .سینائله سپ یاراما دوز اینجیمه
   ،ائله گل ، ائله گئت اودلو سینمدن

 سین.  دوداق کؤزرنده ، سؤز اینجیمه
   

   ،ائله یاخ قارانی ، آغ دؤزه بیلسین
   ،ائله باخ باغمانا ، باغ دؤزه بیلسین

   ،ائله چک داغالری ، داغ دؤزه بیلسین
 سین.  ز اینجیمهدن ، دوائله کئچ دره

   
   ،رین دالین گلعدورما گل بیزیمله، ش

   ،بوراخ آییقالرین  قالماقالین، گل
    ،یالین گل -ریمه آیاق عگلنده ش

 یمه سین.  جائله آیاق گؤتور ایز این
   

   ،بیز داردان گونشه یولالر چکمیشیک
   ،لر چکمیشیکآنجاق چاخیر بیلیر نه

   ،شمیشیکدانیلیب گئرچکل -دانیلیب 
 سین.  ائله ایتریک  کی توز اینجیمه

   
   ،تانری بیزدن سونرا بورایا چاتدی 

   ،بیزدن ایلهام آلیب بیزی یاراتدی
   ،سونرا اؤزون بیزله درد ایچره آتدی

 سین.دئدی: شاعر گرک آز اینجیمه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

İNCİMƏSİN  
 Hüseyn RƏZMİ         

  

Ey gecə yarısı bağıran süküt,  

Elə səp yarama duz inciməsin.  

Elə gəl , elə get odlu sınəmdən,  

Dodaq közərəndə , söz inciməsin.  

  

Elə yax qaranı, ağ dözə bilsin,  

Elə bax bağmana, bağ dözə bilsin,  

Elə çək dağları, dağ dözə bilsin,  

Elə keç dərədən, düz inciməsın.  

  

Durma gəl bizimlə, şeirin dalın gəl,  

Burax ayıqların qalmaqalın, gəl,  

Gələndə şeirimə ayaq - yalın gəl,   

Elə ayaq götür iz əynhimə sin.  

  

Biz dardan günəşə yollar çəkmişik,  

Ancaq çaxır bilir nələr çəkmişik,  

Danılıb - danılıb gerçəkləşmişik,  

Elə itərik ki toz inciməsın.  

  

Tanrı bizdən sonra buraya çatdı,  

Bizdən ilham alib bizi yaratdı,  

Sonra özün bizlə dərd içrə atdı,  

Dedi: şair gərək az inciməsın.  
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YAR AĞLADI, MƏN AĞLADIM 
Huşəng CƏFƏRİ 

  
Yarın boyun qucaqladım, Yar ağladı, mən ğladım. 

Yığışdı qonşular bütün, Car ağladı, mən ağladım. 

  

Başında qar qalan dağa, Danışdım ayrılıq sözün, 

Bir ah çəkib başındakı, Qar ağladı, mən ağladım. 

  

Tarımda nar ağacları, Məni görüb danışdılar, 

Boyumu zeytun oxşadı, Nar ağladı, mən ağladım. 

  

Elə ki, əsdi bir xəzan, Talandı güllərim mənim, 

Xəbər çatınca bülbülə,Xar ağladı, mən ağladım. 

  

Ürək sözün dedim tara, Simlər oldu para-para, 

Yavaş-yavaş sızıldadı, Tar ağladı, mən ağladım. 

   

Dedim ki, həqq mənimkidir, Başımı çəkdilər dara, 

Tənab kəsəndə boynumu, Dar ağladı, mən ağladım. 

  

Cəfəriyəm boyum bala, Qəm sinəmdə qala-qala, 

Yar canımı ala-ala, Yar ağladı, mən ağladım. 

 یار آغالدی من آغالدیم
 هوشنگ جعفری

 یارین بویون قوجاقالدیم، یار آغالدی من آغالدیم،

 ییغیشدی قونشوالر بوتون، جار آغالدی من آغالدیم،
 

 باشیندا قار قاالن داغا، دانیشدیم آیرِیلیق سؤزون،

 باشینداکی، قار آغالدی من آغالدیم،بیر آه چکیب 
 

 طارمدا نار آغاجالری، منی گؤروب دانیشدیالر،

 بویومو زیتون اوخشادی، نار آغالدی من آغالدیم.
 

 ایله کی اسدی بیر خزان، تاالندی گوللریم منیم،

 خبر چاتینجا بولبوله، خار آغالدی من آغالدیم،
 

 ارا،پ -یؤرک سؤزون دئدیم تارا، سیملر اولدو پارا

 یواش سیزیلدادی، تار آغالدی من آغالدیم، -یواش
 

 
 دیئدیم کی حاق منیم کیدیر، باشیمی چکدیلر دارا،

 طناب کسنده بوینومو، دار آغالدی من آغالدیم،
 
 قاال، -بویوم باال، غم سینمده قاقا« جعفریم»

 .یار جانیمی آال آال، یار آغالدی من آغالدیم

 
 

BAHAR 

Esmira GÜNƏŞ 

 

Sən nə gözəlsən bahar, 

Həsrətin qəlbi yaxar. 

Sənlə başlar nağıllar, 

Hər nə desən, səndə var. 

 

Günəş telini darar, 

Təbiət də oyanar. 

Ağaclar çiçək açar, 

Quşlar da cəh-cəh vurar. 

 

Gülüş qonar dodağa, 

Kədər qaçar uzağa. 

Xəbər çatar durnaya, 

Qayıdarlar obaya. 

 

Sevib əl-ələ tutur, 

Baharda toylar olur. 

Ürəkdə sevgi coşur, 

İki könül qovuşur. 

 

  باهار
  اسمیرا گونش 

 
 سن نه گؤزلسن باهار، 
 حسرتین قلبی یاخار. 
 سنله باشالر ناغیلالر، 

 هر نه دئسن، سنده وار. 
  

 گونش تئلینی دارار، 
 طبیعت ده اویانار. 

 آغاجالر چیچک آچار، 
 جه وورار. -قوشالر دا جه

  
 گولوش قونار دوداغا، 

 کدر قاچار اوزاغا. 
 ورنایا، خبر چاتار د

 قاییدارالر اوبایا. 
  

 اله توتور، -سئویب ال
 باهاردا تویالر اولور. 

 اورکده سئوگی جوشور، 
 ایکی کؤنول قوووشور. 
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ری عاوتوز یاشین ایلک ش  
 دین نجات ال ملع

  
 بو گونلرین قارا گونو، 

 نین آغ یولو دردیم. دونه
 نوانی، عدولوالرین بوش 

 بوشلوقالردان دولو دردیم. 
  

 جلی سال قارا داش، کؤمَ-کؤک
 کسرلی دیل، هاوالی باش. 

  -قاراواش-قاپیسیندا قول
 اؤزو سئودا قولو دردیم. 

  
 ییب قان توخومو، سپیلمه

 قوخومور. روحوم قادا، قان 
 یمین قان قوهومو، یاورَ

 اولوالردان اولو دردیم. 
  

 آرزوالریم باال قوشدو، 
 آغرین، آجین باال توشدو. 

 سندن گلن بال خوشدو، 
 رسن اولو دردیم. نه گؤندَ

  
 یئللر اسدی باشینداجا، 

 ککلیک اوخور داشینداجا. 
 عؤمرون اوتوز یاشینداجا، 

 ، دوپدولو دردیم. هسیپسیل

  
 
 

OTUZ YAŞIN İLK ŞEİRİ 

 
Elməddin NİCAT 

 

Bu günlərin qara günü, 

Dünənin ağ yolu dərdim. 

Doluların boş ünvanı, 

Boşluqlardan dolu dərdim. 

 

Kök-köməcli sal qara daş, 

Kəsərli dil, havalı baş. 

Qapısında qul-qaravaş— 

Özü sevda qulu dərdim. 

 

Səpilməyib qan toxumu, 

Ruhum qada, qan qoxumur. 

Ürəyimin qan qohumu, 

Ululardan ulu dərdim. 

 

Arzularım bala quşdu, 

Ağrın, acın bala tuşdu. 

Səndən gələn bəla xoşdu, 

Nə göndərsən olu dərdim. 

 

Yellər əsdi başındaca, 

Kəklik oxur daşındaca. 

Ömrün otuz yaşındaca, 

Sipsilə, dopdolu dərdim. 
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BEN KÖY ÖĞRETMENİYİM 
Hikmet ELP 

 

Eriyen karların suyuyum 

Dağlar aşan, çağıldayan derelerde 

Çiçeklerin soluğuyum 

Toprağın sinesinde hercai açan 

Varoluş sebebim çiçeklerim 

Boy boy, demet demet 

Saçak saçak eserim 

Ben köy öğretmeniyim 

Bir duru pınar, içilesi 

Berrak mı berrak 

Aşınır kayalar, delinir dağlar 

kevgir misali ellerimde 

Fidanlarım boyun büker benden yana 

günebakan benzeri 

Aydınlık içerler gözlerimden kana kana 

Ben köy öğretmeniyim 

 

م یَ  نیرتمین کؤی اؤم  
 یکمت الپ ح
  

 م اارالرین سویویقن اریی
  هردلرداغالر آشان،چاغیلدایان د

 م ارین سولوغویچیچکل
 رجای آچان ه هسینده توپراغین سین

 م م چیچکلرَی بیولوش سبا وار
 ت دم -بوی بوی،دمت

 م اسرَ قساچا قساچا
 م یَ رتمنیین کؤی اؤم

 سی ه یچیلابیر دورو پینار،
  قررامی ب قرراب

 لینیر داغالر ایاالر،دقآشینیر 
 هریمدگیر میثالی ائللفک

 ن یانا ندمفیدانالریم بویون بوکر 
 ری نزان بخباه گون

 انا ق -اناقن ایچرلر گؤزلریمد قآیدینلی
 م یَ رتنیین کؤی اؤم

  
 

 

 

AHƏSTƏ, AHƏSTƏ 
İlahə BAYINDIR 

 
O aləmin harasından gelib düşdüm gör haraya, 

Çətin bundan sonra mənim saçımı Tanrı daraya. 

Əlac etməz, dərman verməz özü vurduğu yaraya, 

Gözüm baxar, canım yanar, yanar ahəstə, ahəstə. 

 

Baxmaq qalar min-bir donlu zalım fələyin oynuna, 

Hiyləgərmiş ey dad, bidad, aldı məni öz qoynuna. 

Mələk üzlü bir varlıqdım, qol qoydum Həvva yoluna, 

Haram yeyən hakkı danar, danar ahəstə, ahəstə. 

 

Öz nəfsimə əsir oldum, düşdüm şeytanın toruna, 

Hakkın yolundan caymağım getdi Tanrının zoruna. 

Acı taleyim yazılıb Qır qazanının qoruna 

Alovlanar ruhum donar, donar ahəstə, ahəstə. 

 

Edən birdir, görən birdir, hər kəs bilər öz sirrini, 

Açan bağlar, qaçan ağlar, verməz kimsəyə sehrini, 

Aqil olan bu dünyada salmaz kimsəyə mehrini, 

Sevər Onu Yaradanı, anar ahəstə, ahəstə. 

 
 آهسته، آهسته 

 الهه بایندیر
 

 یا، او عالمین هاراسیندان گئلیب دوشدوم گؤر هارا
 چتین بوندان سونرا منیم ساچیمی تانری دارایا. 

 عالج ائتمز، درمان وئرمز اؤزو ووردوغو یارایا، 
 گؤزوم باخار، جانیم یانار، یانار آهسته، آهسته. 

 
 یین اوینونا، بیر دونلو ظالم فله-باخماق قاالر مین

 گرمیش ائی داد، بیداد، آلدی منی اؤز قوینونا. حیله
 یر وارلیقدیم، قول قویدوم هووا یولونا، ملک اوزلو ب

 حرام یئین هاککی دانار، دانار آهسته، آهسته. 
 

 اؤز نفسیمه اسیر اولدوم، دوشدوم شیطانین تورونا، 
 نین زورونا. هاککین یولوندان جایماغیم گئتدی تانری

 نین قورونا آجی طالعییم یازیلیب قیر قازانی
 سته، آهسته. آلووالنار روحوم دونار، دونار آه

 
 ائدن بیردیر، گؤرن بیردیر، هر کس بیلر اؤز سیررینی، 

 یه سئهرینی، آچان باغالر، قاچان آغالر، وئرمز کیمسه
 یه مئهرینی، عاقیل اوالن بو دونیادا سالماز کیمسه

 آهسته.سئور اونو یارادانی، آنار آهسته، 

https://www.antoloji.com/hikmet-elp/
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 آچین قاپیالری گلن باهاردی
 سخاوت عزتی

 
 ،نده کؤیردی دیشهیئنه داش دیبی

 .شاختادا قورتاردی ، قیشدا قورتاردی

  ،حزین نفسیله دئییر بنؤوشه

 .آچین قاپیالری گلن باهاردی

 
 ،هر بوداق باشیندا بیر دسته گول وار

 ،وار گل –گوللرین اوستونده نه گلها 

 ،قدیم باباالردان بئله مثل وار

 ،سویوغون شاختانین مئیدانی داردی

 .باهاردی آچین قاپیالری گلن

 
 ،یاستی چمنلرده اوتالییر قوزو

 ،بوالقالر باغرینا باسیب یارپیزی

 ،دوشون داغ دؤشونده اریین بوزو

 ،هر بیر قارانلیغین دان یئری واردی

 .آچین قاپیالری گلن باهاردی

 
 ،کسمه اومیدینی کسمه باهاردان

 ،اومیددی قورتاران انسانی داردان

 ،دئمه بیرده چیچک بیته جک هاردان

 ،اسنسه کولک دی یاغانسا قاردی

 .آچین قاپیالری گلن باهاردی

 
 ،عندلیب بو گلن نه خوش قوناقدی

 ،طعبیت یولونا چیچک لر یاغدی

 ،هایقیران دره دی ، کیشنه ین داغدی

 ،دئمه نه های هارای نه شارها شاردی

 .آچین قاپیالری گلن باهاردی

 

AÇIN QAPILARI GƏLƏN BAHARDI  

 
 Səxavət İZZƏTİ-ƏNDƏLİB  

 

 Yenə daş dibində köyərdi dişə,  

 Şaxtada qurtardı, qışda qurtardı.  

 Həzin nəfsilə deyir bənövşə,   

 Açın qapıları gələn bahardı.  

  

 Hər budaq başında bir dəstə gül var,  

 Güllərin üstündə nə gəlha-gəl var,  

 Qədim babalardan belə məsəl var,  

 Soyuğun şaxtanın meydanı dardı,  

 Açın qapıları gələn bahardı.  

  

 Yastı çəmənlərdə otlayır quzu,  

 Bulaqlar bağrına basıb yarpızı,  

 Düşün dağ döşündə ərıyən buzu,  

 Hər bir qaranlığın dan yeri vardı,  

 Açın qapıları gələn bahardı.  

  

 Kəsmə ümidini kəsmə bahardan,  

 ümiddir qurtaran insanı dardan,  

 Demə birdə çiçək bitəcək hardan,  

 Əsnsə küləkdir, yağansa qardı,  

 Açın qapıları gələn bahardı.  

  

 Ənədəlib bu gələn nə xoş qonaqdı,  

 Təbiət yoluna çiçəklər yağdı,  

 Hayqıran dərədi, kişnəyən dağdı,  

 Demə nə hay haray nə şarha şardı,  

 Açın qapıları gələn bahardı.  
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 ایلک شاعر
 مسعود اسالمی 

 
 سؤزدن یاپیشیب گؤیه چیخدی -سؤز

 ،شعیر یاغموردان آسالنیب یئره ائندی

 :دان باشالندیایلک شعیر تانری

ْسما رَب اَك الَّذاي َخَلقَ  »  « اقْ َرْأ ِبا

 لیق قوووشدوسوالرمنی اوخومادان قاران

 .الر قاراوولالندیبوتون یول

 !کیمسه تانیمادان سؤزلریمه سؤز آتدی سنی

 !یازیالریما یاسا یازدی، یاراساالرینی

 لریمه سانجی دولدوردو،سؤزجوک

 شووونیزمینی

 رکسؤزلرین مسواکینی ایتیره

 !سطیرلریمدن ساریمساق آختاردی

 دیهئچ بیلمه

 ووارالقهامیسی یآیینین چوخ اویونو وار

 ...هامیسی مین بیر

 قوز آغاجینا چیخماق آغیر بیر ایش

 لر یورولماز دئیهگنج

 اوزونلوغوندا بوغوالرسان!لریمیئیینمه گئییمگ

 گئجه قوشو هیس قوروم قوخویار

 گؤیرچین گونش گولو

 آلدیغین بو قوش، لَئش قوخویور

 سربست بوراخ گئتسین!؟

 
 

İLK ŞAİR 

 

Məsud İSLAMI 

 

Söz- sözdən yapışıb göyə çıxdı,  

 Şeir yağmurdan aslanıb yerə endi,  

 İlk şair tanrıdan başlandı:  

  “Eqrə besme rəbekəlləzı xələqə” (1) 

 Sularmənı oxumadan qaranlıq qovuşdu,  

 Bütün yollar qaravullandı.  

 Kimsə tanımadan sözlərimə söz atdı səni!   

 Yazılarıma yasa yazdı, yarasalarını!   

 Sözcüklərimə sancı doldurdu,  

 Şovunizmini,  

 Sözlərin misvakını itirərək,  

 Sətirlərimdən sarımsaq axtardı!   

 Heç bilmədi  

 Ayının çox oyunu var hamısı yuvarlaq,  

 Hamısı min bir...  

 Qoz ağacına çıxmaq ağır bir ış,  

 Gənclər yorulmaz deyə,  

 Geyinmə geyimlərimi uzunluğunda 

boğularsan!   

 Gecə quşu his qurum quxuyar,  

 Göyərçin günəş gülü  

 Aldığın bu qüş, ləeş qoxuyur  

 Sərbsət burax getsin!?   

 

(1)- ْسما رَب اَك الَّذاي َخَلقَ   اقْ َرْأ ِبا  
Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! 
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QƏZƏL  

İkram VƏLİXAN 

 

Man, mano birla şarob istar yana 

Darzidin taqtiri nob istar yana. 

 

To tökulğunça tölarmi kosasi 

Kosasi çaşmi gulob istar yana. 

 

Mast desang hoyu havasning mastliği 

Keçmağay, ham tarki xob istar yana. 

 

Közlaridin ğaflati ketmas hanuz 

Mohtobu ham şihob istar yana. 

 

Loyiq ölğunça muhabbatğa Kirom 

Be amalliğla şitob istar yana 

 

Azəri türkcəsi 

Mən, məna birla şərab istər yenə 

Dərzidən təqtiri nab istər yenə. 

 

Ta tökülüncə’ dölərmi kasəsı 

Kasəsı çeşmi gülab istər yenə. 

 

Mest desən hayu həvəsnin məstliği 

Keçməğə, həm tərki xab istər yenə. 

 

Gözləridən ğəfləti ketməz hənuz 

Mahtabu həm şəhab istər yenə. 

 

Layiq ölunça muhəbbətlə Kiram 

Bi əməlliglə şitab istər yenə 

 

 اکرام ولی خان

 آذری تورکجه سیله
 بیرال شراب ایستر یئنه  همن، من

 یری ناب ایستر یئنه. طدرزیدن تق
 

 سی ه رمی کاسؤالد جهتا تؤکولون
 سی چشمی گوالب ایستر یئنه. ه کاس

 
 مئست دئسن هایو هوسنین مستلیغی 

 ه. اب ایستر یئنوه، هم ترکی خگکئچم
 

 گؤزلریدن غفلتی کئتمز هنوز 
 و هم شهاب ایستر یئنه.  ماهتاب

 
  «کیرام»ببتله حالییق اؤلونچا م

 له شیتاب ایستر یئنهگبی عمللی

SEVDİĞİM 
Necdet CEYLAN 

 

Mazide kaldı sevdiğim  

İçin için hep yandığım  

Yoluna kurban olduğum  

Yaz bahar geçti gel gayrı 

 

Yollarına güller diktim  

Sen diye kokladım öptüm 

Ben bu ömrü feda ettim  

Yaz bahar geçti gel gayrı 

 

Tuttuğum dalım kırıldı  

Yürüdüğüm yol yoruldu  

Gücendi gönül darıldı  

Yaz bahar geçti gel gayrı 

 

یم گسئودی  
 نجدت جیالن

 
 ،یمگالدی سئودیق هیدضما

 .ایچین ایچین هپ یاندیغیم
 ،وربان اولدوغومقیولونا 

  .یریغئی گل دیاز باهار گئچ
  

 ،یمدیکتیولالرینا گوللر 
  .ومدالدیم اؤپخوق هیئسئن د

 ،یمدن بو عؤمرو فدا ائتم
  .یریغئی گل دهار گئچیاز با

  
 ،یریلدیقوغوم دالیم دتوت

 ،یورودوغوم یول یورولدو
 ،ؤنول داریلدیکگوجندی 

 .یریغئی گل دیاز باهار گئچ
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DURĞUNLUQ-HƏRƏKƏT 
Behruz SƏDİQİ  

 

Əlimdə darıxır yazdığım qələm,  

Sənin həsrətindən, sənin bir dənəm!  

  

Mən yolu qayalı, ürəyı dağlı,  

Ağrı yixilmişi, qolları bağlı.  

  

Yixilmiş diləyim “cansız kölgədə”,  

Gəlişin gözləyir gülməz ölkədə.  

  

Qapalı qapıdan, pəncərələrdən  

Haray qamçılamış həncrələrdən,  

  

Baxaraq hıçqırır bir dəli şair,  

Varlıqdan acıqlı gileyli şair.  

  

Ağlayır gözündən kəsilmir yağış,  

Bürümüş yolları yollarca qarğış.  

  

Bir paprız odlayır boşluğu yixsin,  

Bu təşviş yurdundan bir yana çıxsın.  

  

Əl atir səmadan dərə ulduzu,  

Dərmə dur!:söyləyir göylərin qızı.  

  

Öyrənir qaranlıq adlı dəhşətə,  

Pambıq xıyalını basaraq şətə,  

  

Çürümək yurduna ati yəhərli,  

Gözləri kinlidir fikri qəhərli.  

  

Düşünür durğunluq ucuz ölümdür,  

Hər cığır hər bir iz ipək yolumdur.  

  

Sevinmək dağların arxasındadır,  

Kədər ağac üstə cuma qarğadır.  

  

Durğunluq ölümdür, hərəkət sevinc,  

Yollarda həyatim keçəckmi dinc?!  

  

 

حرکت -دورغونلوق  
 یقیبهروز صد

 
 قلم، میغیازدی ریخیدار مدهیال

 م!دنه ریب نیسن ندن،یحسرت نیسن
 

 ،یداغل ییاوره ،یالیقا ولوی من

 .یباغل یقولالر ،یشیلمیخیی یآغر
 
 ،”دهکؤلگه زیجانس“ مییلهید شیلمیخیی

 ده.گولمز اؤلکه رییگؤزله نیشیگل
 

 لردنپنجره دان،یقاپ یقاپال

 لردن،حنجره شیالمیقامچ یهارا
 

 ر،یشاع یدل ریب ریریچقیه باخاراق

 .ریشاع یلیلئیگ یقلیآج قدانیوارل
 

 ش،یاغی ریلمیگؤزوندن کس رییآغال

 .شیقارغ ولالرجای یلالروی بوروموش
 
 ن،یخسییبوشلوغو  رییاودال زیپاپر ریب

 .نیخسیچ انای ریب وردوندانی شیتشو بو
 

 سمادان دره اولدوزو، ریآت ال

 .یزیق نیلریگؤ رییلهیدور!:سؤ درمه
 
 دهشته، یآدل قیقارانل رینرهیاؤ

 باساراق شته، ینیالیخ قیپامب
 

 ،یهرلی یآت وردونای چورومک

 .یقهرل یکریف ریدیلنیک یگؤزلر
 

 دورغونلوق اوجوز اؤلومدور، دوشونور

 .ولومدوری پکیا زیا ریهر ب ریغیج هر
 

 ر،یندادیآرخاس نیداغالر نمکیسئو

 .ریآغاج اوسته جوما قارغاد کدر
 

 نج،یاؤلومدور، حرکت سئو دورغونلوق

 !نج؟یدیمجککئچه میاتیح ولالردای
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BU GÜN KƏNDİMİZDƏN BİR  

 
Vuqar NEMƏT 

 
Bu gün kəndimizdən bir ağac köçür, 

Odunçu dayanıb, durub ər kimi. 

O ağac gözünün yaşını içir, 

Zorla ərə gedən gəlinlər kimi. 

 

Bu bahar kəndimiz qış keçirəcək, 

Bir palıd inadı doğranıb onun. 

Bu bahar yovasız quşlar gələcək, 

Üzünə qəm tozu qonub kəndimin. 

 

O ömür payını bu gün keçir ki, 

Bir ömrə bır anlıq gərək olacaq. 

Onda min bir quşun evi uçur ki, 

 Hardasa bir evə dirək olacaq. 

 

Bu ağac, bəlkə bir çəliyə dönüb, 

Bir qoca əlindən yapışacaqdı. 

Bir soyuq ocaqda alışıb, yanib, 

Nə bilim üstündə nə bişə cəkdi. 

 

Bəlkə bir daxmaya çevrildi sabah, 

Bir insan ömrünü bitirmək üçün. 

Bəlkə bir tabuta çevrildi o, ah!... 

Bir insanı yerdən götürmək üçün.   

 

Bu gün kəndimizdən bir ağac köçür, 

Zorla ərə gedən o yazıq qız tək. 

Neçə arzu quşu yovasiz qalıb, 

Neçə quş bu kənddən üz döndərəcək.     

 

Bəlkə bax bu kağız həmən ağacdı, 

Özü o zülümə qol çəkir indi. 

Bir cahil əlində dili kəsildi, 

Bir şair əlində dil açır indi. 

 

Bir qələm olmağa bir çöpü yetər, 

O zülmü dəftərə köçürmk üçün.  

Yovasız quşları o qatar-qatar, 

Arzu göy lərinə uçurmaq üçün. 

 

Dünya kəndimizdən köçən ağacın,  

Çiynində bir dünya ehtiyac köçür. 

Bu gün dünyamız da sıxılır bır an, 

Bu gün dünyamızdan bir ağack köçür...! 

 بو گون کندیمیزدن بیر آغاج کؤچور 
 ووقار نعمت 

  
  ،بو گون کندیمیزدن بیر آغاج کؤچور

  .اودونچو دایانیب، دوروب ار کیمی
  ،یاشینی ایچیر او آغاج گؤزونون

  .زورال اره گئدن گلینلر کیمی
  

  ،جکبو باهار کندیمیز قیش کئچیره
  .بیر پالید عینادی دوغرانیب اونون

  ،جکبو باهار یوواسیز قوشالر گله
  .م توزو قونوب کندیمینغاوزونه 

  
  ،او عؤمور پایینی بو گون کئچیر کی
  .بیر عؤمره بیر آنلیق گرک اوالجاق

 ن بیر قوشون ائوی اوچور کی، اوندا می
  .ک اوالجاقهارداسا بیر ائوه دیرَ 
  

  ،لییه دؤنوببو آغاج، بلکه بیر چَ
  .بیر قوجا الیندن یاپیشاجاقدی

  ،بیر سویوق اوجاقدا آلیشیب، یانیب
  .نه بیلیم اوستونده نه بیشه جکدی

  
  ،بلکه بیر داخمایا چئوریلدی صاباح

  .اوچون بیر اینسان عؤمرونو بیتیرمک
 بلکه بیر تابوتا چئوریلدی او، آه!... 

  .بیر اینسانی یئردن گؤتورمک اوچون
  

  ،بو گون کندیمیزدن بیر آغاج کؤچور
  .زورال اره گئدن او یازیق قیز تک

  ،نئچه آرزو قوشو یوواسیز قالیب
  .جکنئچه قوش بو کنددن اوز دؤندره

  
  ،بلکه باخ بو کاغیذ همن آغاجدی

  .ولومه قول چکیر ایندیظاؤزو او 
  ،بیر جاهیل الینده دیلی کسیلدی

  .بیر شاعیر الینده دیل آچیر ایندی
  

  ،بیر قلم اولماغا بیر چؤپو یئتر
 .او ظولمو دفتره کؤچورمک اوچون

  ،قاتار -یوواسیز قوشالری او قاتار
  .آرزو گؤی لرینه اوچورماق اوچون

  
  ،...دونیا کندیمیزدن کؤچن آغاجین

  .نینده بیر دونیا احتییاج کؤچورچیی
 بو گون دونیامیز دا سیخیلیر بیر آن 

 بو گون دونیامیزدان بیر آغاجک کؤچور!... 
  
 

 


