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Baş söz yerinə
Cəlalı il sayarı əsasında yazın ilk günü
martın iyirmi biri və fərvərdinin birinə
düşür. Bu gün bütün varlıq qiş və
soyuqdan oyanıb yeni həyata girir. o üzdən
buna bayram və ya nevruz(yeni gün)
deyilir ıran türklərində bu günəş ilinin
başlanışıdır. Bu gün orta asıya türklərindən
balkanlara qədər qutlanır. o üzdən bu
bayram bir türk bayramıdir.
Bayramla bağlı türk ədəbiyatında istər
dıvan ədəbiyatı istər sözlü ədəbiyatda
çoxlu şeirlər və deyimlər vardır.
Iran türkləri neruz bayramında yeddi
bərkətdən ibarət səfrə döşərlər:
1. göy bərəkəti: quran ilə ayna
2. sü bərəkəti: sü ilə balıq
3. yer bərəkəti: qovurğa, qovrulmuş buğda
və ya mərci
4. heyvan bərəkəti: buyanmış yumurta
5. ağac bərəkəti: alma, iydə(qirmizi buyalı
olmalıdır)
6. al ver bərəkəti: sikkə
7. göyərti bərəkəti: göy göyərtmək, səmni
göyərtmək

ﺑﺎش ﺳﺆز ﯾﺌﺮﯾﻨﮫ

 و21 ﺟﻼﻟﯽ اﯾﻞ ﺳﺎﯾﺎري اﺳﺎﺳﯿﻨﺪا ﯾﺎزﯾﻦ اﯾﻠﮏ ﮔﻮﻧﻮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ
 ﺑﻮ ﮔﻮن ﺑﻮﺗﻮن وارﻟﯿﻖ ﻗﯿﺶ و.ﻓﺮوردﯾﻨﯿﻦ ﺑﯿﺮﯾﻨﻪ دوﺷﻮر
 او اوزدن ﺑﻮﻧﺎ ﺑﺎﯾﺮام و ﯾﺎ.ﺳﻮﯾﻮﻗﺪان اوﯾﺎﻧﯿﺐ ﯾﺌﻨﯽ ﺣﯿﺎﺗﺎ ﮔﯿﺮﯾﺮ
ﻧﻮروز)ﯾﺌﻨﯽ ﮔﻮن( دﺋﯿﯿﻠﯿﺮ اﯾﺮان ﺗﻮرﮐﻠﺮﯾﻨﺪه ﺑﻮ ﮔﻮﻧﺶ اﯾﻠﯿﻨﯿﻦ
 ﺑﻮ ﮔﻮن اورﺗﺎ آﺳﯿﺎ ﺗﻮرﮐﻠﺮﯾﻨﺪن ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﻼرا ﻗﺪر.ﺑﺎﺷﻼﻧﯿﺸﯿﺪﯾﺮ
ﺑﺎﯾﺮام ﻻ. او اوزدن ﺑﻮ ﺑﺎﯾﺮام ﺑﯿﺮ ﺗﻮرك ﺑﺎﯾﺮاﻣﯽ دﯾﺮ.ﻗﻮﺗﻼﻧﯿﺮ
ﺑﺎﻏﻠﯽ ﺗﻮرك ادﺑﯿﺎﺗﯿﻨﺪا اﯾﺴﺘﺮ دﯾﻮان ادﺑﯿﺎﺗﯽ اﯾﺴﺘﺮ ﺳﺆزﻟﻮ ادﺑﯿﺎت
.دا ﭼﻮﺧﻠﻮ ﺷﻌﺮﻟﺮ و دﺋﯿﯿﻤﻠﺮ واردﯾﺮ
اﯾﺮان ﺗﻮرﮐﻠﺮي ﻧﻮروز ﺑﺎﯾﺮاﻣﯿﻨﺪا ﯾﺌﺪدي ﺑﺮﮐﺘﺪن ﻋﺒﺎرت ﺳﻔﺮه
ﻗﺮآن اﯾﻠﻪ آﯾﻨﺎ: ﮔﺆي ﺑﺮﮐﺘﯽ. ١ :دؤﺷﺮﻟﺮ
 ﺳﻮ اﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟﯿﻖ:ﺳﻮ ﺑﺮﮐﺘﯽ. 2
 ﻗﻮوروﻟﻤﻮش ﺑﻮﻏﺪا و ﯾﺎ ﻣﺮﺟﯽ،ﻗﻮوورﻏﺎ: ﯾﺌﺮ ﺑﺮﮐﺘﯽ. 3
 ﺑﻮﯾﺎﻧﻤﯿﺶ ﯾﻮﻣﻮرﺗﺎ:ﺣﺌﯿﻮان ﺑﺮﮐﺘﯽ. 4
( اﯾﯿﺪه) ﻗﯿﺮﻣﯿﺰي ﺑﻮﯾﺎﻟﯽ اوﻟﻤﺎﻟﯿﺪﯾﺮ،آﻟﻤﺎ: آﻏﺎج ﺑﺮﮐﺘﯽ. 5
ﺳﯿﮑﮑﻪ: آلوﺋﺮ ﺑﺮﮐﺘﯽ. 6
 ﺳﻤﻨﯽ ﮔﺆﯾﺮﺗﻤﮏ،  ﮔﺆي ﮔﺆﯾﺮﺗﻤﮏ:ﮔﺆﯾَﺮﺗﯽ ﺑﺮﮐﺘﯽ. 7
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NECƏ OZ DƏRİMƏ SIĞMIŞAM
GÜLÜM?
Fərman FƏRZİ
bir otaq içində min yataq itir,
bir budaq bir saat saxlamır barın.
bir dərə döşündə min ömür bitir,
bu boyda aləmin kəhkəşanlarınmən necə gözündən sağmışam gülüm?.
min kəndi sel basır bir çay daşanda,
bir bulaq böyüdür çınarın yüzün.
Xəyalım səninlə qucaqlaşanda,
bütün bu aləmin suyun, dənizinnecə gözlərimdə boğmuşam gülüm?.
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ﻧﺌﺠﻪ اوز درﯾﻤﻪ ﺳﯿﻐﻤﯿﺸﺎم ﮔﻮﻟﻮم؟
ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﺿﯽ
،ﺑﯿﺮ اوﺗﺎق اﯾﭽﯿﻨﺪه ﻣﯿﻦ ﯾﺎﺗﺎق اﯾﺘﯿﺮ
.ﺑﯿﺮ ﺑﻮداق ﺑﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﻼﻣﯿﺮ ﺑﺎرﯾﻦ
،ﺑﯿﺮ دره دؤﺷﻮﻧﺪه ﻣﯿﻦ ﻋﺆﻣﻮر ﺑﯿﺘﯿﺮ
-ﺑﻮ ﺑﻮﯾ ﺪا ﻋﺎﻟﻤﯿﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻼرﯾﻦ
.ﻣﻦ ﻧﺌﺠﻪ ﮔﺆزوﻧﺪن ﺳﺎﻏﻤﯿﺸﺎم ﮔﻮﻟﻮم؟
،ﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪي ﺳﺌﻞ ﺑﺎﺳﯿﺮ ﺑﯿﺮ ﭼﺎي داﺷﺎﻧﺪا
.ﺑﯿﺮ ﺑﻮﻻق ﺑﺆﯾﻮدور ﭼﯿﻨﺎرﯾﻦ ﯾﻮزون
،ﺧﯿﺎﻟﯿﻢ ﺳﻨﯿﻨﻠﻪ ﻗﻮﺟﺎﻗﻼﺷﺎﻧﺪا
- دﻧﯿﺰﯾﻦ،ﺑﻮﺗﻮن ﺑﻮ ﻋﺎﻟﻤﯿﻦ ﺳﻮﯾﻮن
.ﻧﺌﺠﻪ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﺪه ﺑﻮﻏﻤﻮﺷﺎم ﮔﻮﻟﻮم؟

təzadlar içində yürüyür həyat,
bulud ağlayanda çiçəklər gülür.
bir külək əsəndə min budaq sinir,
bir yağış yağanda yüz bulud ölür.
mən necə bir ömür yağmışam gülüm?.

،ﺗﻀﺎدﻻر اﯾﭽﯿﻨﺪه ﯾﻮروﯾﻮر ﺣﯿﺎت
.ﺑﻮﻟﻮد آﻏﻼﯾﺎﻧﺪا ﭼﯿﭽﮏ ﻟﺮ ﮔﻮﻟﻮر
،ﺑﯿﺮ ﮐﻮﻟﮏ َاﺳَﻨﺪه ﻣﯿﻦ ﺑﻮداق ﺳﯿﻨﯿﺮ
.ﺑﯿﺮ ﯾﺎﻏﯿﺶ ﯾﺎﻏﺎﻧﺪا ﯾﻮز ﺑﻮﻟﻮد اؤﻟﻮر
ﻣﻦ ﻧﺌﺠﻪ ﺑﯿﺮ ﻋﺆﻣﻮر ﯾﺎﻏﻤﯿﺸﺎم ﮔﻮﻟﻮم؟

şəhərlər yapılır bir dağ döşündə,
doğulur günəşdə bir dağ başından.
yüz kəndin,şəhərin bir dağ bəsidir,
bu qədər dağları bir göz yaşındanmən necə hər gecə doğmuşam gülüm?.

،ﺷﻬﺮﻟﺮ ﯾﺎﭘﯿﻠﯿﺮ ﺑﯿﺮ داغ دؤﺷﻮﻧﺪه
.دوﻏﻮﻟﻮر ﮔﻮﻧﺶ ده ﺑﯿﺮ داغ ﺑﺎﺷﯿﻨﺪان
، ﺷَﻬَﺮﯾﻦ ﺑﯿﺮ داغ ﺑﺴﯽ دﯾﺮ،ﯾﻮز ﮐﻨﺪﯾﻦ
-ﺑﻮ ﻗﺪر داﻏﻼري ﺑﯿﺮ ﮔﻮز ﯾﺎﺷﯿﻨﺪان
.ﻣﻦ ﻧﺌﺠﻪ ﻫﺮ ﮔﺌﺠﻪ دوﻏﻤﻮﺷﺎم ﮔﻮﻟﻮم؟

xeyirdən çıxmışam,şərdən çıxmışam,
xeyirə sığmıram, şərə sığmıram.
bu göylər, bu yerlər mənə dar gəlir,
güylərə sığmıram, yerə sığmıramnecə öz dərimə sığmışam gülüm?.

Əbədi Körpû

، ﺷﺮ دن ﭼﯿﺨﻤﯿﺸﺎم،ﺧﺌﯿﯿﺮدن ﭼﯿ ﺨﻤﯿﺸﺎم
. ﺷﺮه ﺳﯿﻐﻤﯿﺮام،ﺧﺌﯿﯿﺮه ﺳﯿﻐﻤﯿﺮام
، ﺑﻮ ﯾﺌﺮﻟﺮ ﻣﻨﻪ دار ﮔﻠﯿﺮ،ﺑﻮ ﮔﺆﯾﻠﺮ
- ﯾﺌﺮه ﺳﯿ ﻐﻤﯿﺮام،ﮔﻮﯾﻠﺮه ﺳﯿﻐﻤﯿﺮام
.ﻧﺌﺠﻪ اؤز درﯾﻤﻪ ﺳﯿﻐﻤﯿﺸﺎم ﮔﻮﻟﻮم؟
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ﺳﻮﻣﻘﺎﯾﯿﺖ

SUMQAYIT
Elvin ELİZADE
Hamının hər səfərdən geri döndüyü yer var..
Bizi də varlığıyla tamamlayan şəhər var.
Günəşini Xəzərdən salamlayan şəhər var.
Dərdini başqa yerdə ovuda bilmir adam,
Burda öz sevdiyini unuda bilmir adam.
Küçələri upuzun, ayrılıqları qısa,
Qarşılaşır hardasa...
Abadlaşır günbəgün, gözəlləşir ilbəil,
Bu gün dünənki deyil, sabah bu günkü deyil.
Kiçik məhəllələrdən böyük şəhərə dönüb.
Fəhlələrin şəhəri “Möcüzələr”ə dönüb.
Dəqiq xatırlamıram mən o həmin illəri,
Uşaqlığımdan bəri
Bir ağ göyərçin qonub dənizin sahilinə.
Hamı tamaşa edir bu ağ donlu gəlinə
Onu hər an qoruyan, arxasında dayanan
Xəzər adlı qardaşın başının tacıdır o.
Bir ovuc dənin deyil, sülhün, saf məhəbbətin,
Dostluğun acıdır o.
Onu ucaldanların ağarmış saçıdır o.
Bu möhtəşəm şəhərin sülh olsa da nişanı
Böyüdü yavaş-yavaş Şəhidlər Xiyabanı.
Böyüdü böyüməmiş, gör necə də böyüdü.
Özü də Göyərçinlə bir həyətdə böyüdü,
bir küçədə böyüdü.
Burda çox şəhidlərin son mənzili qazıldı,
Şanlı şəhərimizə şanlı tarix yazıldı.
Üstündən əskilmədi böyüklərin nəzəri,
Doğrultdu öz adını:
“İstedadlı gənc qızlar, gənc oğlanlar şəhəri”Qəhrəmanlar şəhəri.
O vaxtkı fəhlələrin yenə qoruyur səni,
Həmin əllərdəsən sən.
Səni quran kişilər nigaran olmasınlar,
Əmin əllərdəsən sən !!!

Əbədi Körpû
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اﺋﻠﻮﯾﻦ ﻋﻠﯿﺰاده

..ﻫﺎﻣﯿﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﺳﻔﺮدن ﮔﺌﺮي دؤﻧﺪوﯾﻮ ﯾﺌﺮ وار
.ﺑﯿﺰي ده وارﻟﯿﻐﯿﯿﻼ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﯾﺎن ﺷﻬﺮ وار
.ﮔﻮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺰردن ﺳﺎﻻﻣﻼﯾﺎن ﺷﻬﺮ وار
،دردﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯾﺌﺮده اووودا ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ آدام
.ﺑﻮردا اؤز ﺳﺌﻮدﯾﮕﯿﻨﯽ اوﻧﻮدا ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ آدام
، آﯾﺮﯾﻠﯿﻘﻼري ﻗﯿﺴﺎ،ﮐﻮﭼﻪﻟﺮي اوپ ا وزون
...ﻗﺎر ﺷﯿﻼﺷﯿﺮ ﻫﺎرداﺳﺎ
، ﮔﺆزﻟﻠﺸﯿﺮ اﯾﻞ ﺑ ﻪ اﯾﻞ،آﺑﺎدﻻﺷﯿﺮ ﮔﻮن ﺑ ﻪ ﮔﻮن
. ﺻﺎﺑﺎح ﺑﻮ ﮔﻮﻧﮑﻮ دﺋﯿﯿﻞ،ﺑﻮ ﮔﻮن دوﻧﻨﮑﯽ دﺋﯿﯿﻞ
.ﮐﯿﭽﯿﮏ ﻣﺤﻠﻠﻪ ﻟﺮدن ﺑﺆﯾﻮك ﺷﻬﺮه دؤﻧﻮب
.ﻓﻬﻠﻪﻟﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮي "ﻣﺆﻋﺠﯿﺰه ﻟﺮ"ه دؤﻧﻮب
،دﻗﯿﻖ ﺧﺎﻃﯿﺮﻻﻣﯿﺮام ﻣﻦ او ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻠﻠﺮي
اوﺷﺎﻗﻠﯿﻐﯿﻤﺪان ﺑﺮي
.ﺑﯿﺮ آغ ﮔﺆﯾﺮﭼﯿﻦ ﻗﻮﻧﻮب دﻧﯿﺰﯾﻦ ﺳﺎﺣﯿﻠﯿﻨﻪ
ﻫﺎﻣﯽ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ اﺋﺪﯾﺮ ﺑﻮ آغ دوﻧﻠﻮ ﮔﻠﯿﻨﻪ
 آرﺧﺎﺳﯿﻨﺪا داﯾﺎﻧﺎن،اوﻧﻮ ﻫﺮ آن ﻗﻮروﯾﺎن
.ﺧﺰر آدﻟﯽ ﻗﺎرداﺷﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻨﯿﻦ ﺗﺎﺟﯿﺪﯾﺮ او
، ﺻﺎف ﻣﺤﺒﺘﯿﻦ، ﺻﻮﻟﺤﻮن،ﺑﯿﺮ اوووج دﻧﯿﻦ دﺋﯿﯿﻞ
.دوﺳﺘﻠﻮﻏﻮن آﺟﯿﺪﯾﺮ او
.اوﻧﻮ اوﺟﺎﻟﺪاﻧﻼرﯾﻦ آﻏﺎرﻣﯿﺶ ﺳﺎﭼﯿﺪﯾﺮ او
ﺑﻮ ﻣﺆﺣﺘﺸﻢ ﺷﻬﺮﯾﻦ ﺻﻮﻟﺢ اوﻟﺴﺎ دا ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ
.ﯾﺎواش ﺷﻬﯿﺪﻟﺮ ﺧﯿﯿﺎﺑﺎﻧﯽ-ﺑﺆﯾﻮدو ﯾﺎواش
. ﮔﺆر ﻧﺌﺠﻪ ده ﺑﺆﯾﻮدو،ﺑﺆﯾﻮدو ﺑﺆﯾﻮﻣﻪﻣﯿﺶ
،ﺣﯿَﻄﺪه ﺑﺆﯾﻮدو
َ اؤزو ده ﮔﺆﯾﺮﭼﯿﻨﻠﻪ ﺑﯿﺮ
.ﺑﯿﺮ ﮐﻮﭼﻪده ﺑﺆﯾﻮدو
،ﺑﻮردا ﭼﻮخ ﺷﻬﯿﺪﻟﺮﯾﻦ ﺳﻮن ﻣﻨﺰﯾﻠﯽ ﻗﺎزﯾﻠﺪي
.ﺷﺎﻧﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﻤﯿﺰه ﺷﺎﻧﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎزﯾﻠﺪي
،اوﺳﺘﻮﻧﺪن اﺳﮑﯿﻠﻤﻪدي ﺑﺆﯾﻮﮐﻠﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮي
:دوﻏﺮوﻟﺘﺪو اؤز آدﯾﻨﯽ
-" ﮔﻨﺞ اوﻏﻼﻧﻼر ﺷﻬﺮي،"اﯾﺴﺘﻌﺪادﻟﯽ ﮔﻨﺞ ﻗﯿﺰﻻر
.ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻼر ﺷﻬﺮي
،او واﺧﺘﮑﯽ ﻓﻬﻠﻪﻟﺮﯾﻦ ﯾﺌﻨﻪ ﻗﻮروﯾﻮر ﺳﻨﯽ
.ﻫﻤﯿﻦ اﻟﻠﺮدهﺳﻦ ﺳﻦ
،ﺳﻨﯽ ﻗﻮران ﮐﯿﺸﯿﻠﺮ ﻧﯿﮕﺎران اوﻟﻤﺎﺳﯿﻨﻼر
!!! اﻣﯿﻦ اﻟﻠﺮدهﺳﻦ ﺳﻦ
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MƏNƏ BİR ÇƏTİRLİK...

BU

Ümid NƏCCARİ
Məni yuxunda gördün
Ayaqlarımı unutduğum gün.
Əllərimin sahibsizliyini bildiyim saatdan,
Mən payızın buruq buruq küçələrindən sənə
danışıram.
Məni yuxunda gördün
Küləklər şəhərində kül olduğum gecələr.
Qurbəti gözlərimə yüklədiyim an,
Mən quru yarpaqlar radiosundan sənə
danışıram,
Dinlə !
Sənsizliyə bir stansiya qalmışam mən,
Sənsizlik acı dərmandır toxdatmır dərdlərimi…
Məni yuxunda gördün
Bir qullab udduğum bulud da sənsizlikdir…
Güzgüdə görünən hər nə varsa
hisslərimin saçları ağarır yoxluğunda…
Hisslərimin ağıl dişi ağrıyır, uzaqlaşdıqca sən.
Sənsiz divar dibində qalan dilənçi qədərdir
darıxmalarım,
Sənsiz darıxmadır hər addım.
Qürbətimə ağlayınca
mənə bir çətirlik vətən saxla yağmurda…

...ﻣﻨﻪ ﺑﯿﺮ ﭼﺘﯿﺮﻟﯿﮏ
اوﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎري
،ﻣﻨﯽ ﯾﻮﺧﻮﻧﺪا ﮔﺆردون
.آﯾﺎﻗﻼرﯾﻤﯽ اوﻧﻮﺗﺪوﻏﻮم ﮔﻮن
،اﻟﻠﺮﯾﻤﯿﻦ ﺻﺎﺣﯿﺒﺴﯿﺰﻟﯿﻐﯿﻨﯽ ﺑﯿﻠﺪﯾﮕﯿﻢ ﺳﺎﻋﺎﺗﺪان
.ﺑﻮروق ﮐﻮﭼﻪﻟﺮﯾﻨﺪن ﺳﻨﻪ داﻧﯿﺸﯿﺮام-ﻣﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰﯾﻦ ﺑﻮروق
-ﻣﻨﯽ ﯾﻮﺧﻮﻧﺪا ﮔﺆردون
.ﮐﻮﻟﮑﻠﺮ ﺷﻬﺮﯾﻨﺪه ﮐﻮل اوﻟﺪوﻏﻮم ﮔﺌﺠﻪ ﻟﺮ
،ﻗﻮرﺑﺘﯽ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﻪ ﯾﻮﮐﻠﻪدﯾﮕﯿﻢ آن
،ﻣﻦ ﻗﻮرو ﯾﺎرﭘﺎﻗﻼر رادﯾﻮﺳﻮﻧﺪان ﺳﻨﻪ داﻧﯿﺸﯿﺮام
! دﯾﻨﻠﻪ
،ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﯿﻪ ﺑﯿﺮ اﯾ ﺴﺘﺎﻧﺴﯿﯿﺎ ﻗﺎﻟﻤﯿﺸﺎم ﻣﻦ
… ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮏ آﺟﯽ درﻣﺎﻧﺪﯾﺮ ﺗﻮﺧﺪاﺗﻤﯿﺮ دردﻟﺮﯾﻤﯽ
،ﻣﻨﯽ ﯾﻮﺧﻮﻧﺪا ﮔﺆردون
… ﺑﯿﺮ ﻗﻮﻟﻼب اوددوﻏﻮم ﺑﻮﻟﻮددا ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮑﺪﯾﺮ
ﮔﻮزﮔﻮده ﮔﺆروﻧﻦ ﻫﺮ ﻧﻪ وارﺳﺎ
… ﺣﯿﺲ ﻟﺮﯾﻤﯿﻦ ﺳﺎﭼﻼري آﻏﺎرﯾﺮ ﯾﻮﺧﻠﻮﻏﻮﻧﺪا
. اوزاﻗﻼﺷﺪﯾﻘﺠﺎ ﺳﻦ،ﺣﯿﺲ ﻟﺮﯾﻤﯿﻦ ﻋﺎﻏﯿﻞ دﯾﺸﯽ آﻏﺮﯾﯿﯿﺮ
،ﺳﻨﺴﯿﺰ دﯾﻮار دﯾﺒﯿﻨﺪه ﻗﺎﻻن دﯾﻠﻨﭽﯽ ﻗﺪردﯾﺮ دارﯾﺨﻤﺎﻻرﯾﻢ
.ﺳﻨﺴﯿﺰ دارﯾﺨﻤﺎدﯾﺮ ﻫﺮ آددﯾﻢ
ﻗﻮرﺑﺘﯿﻤﻪ آﻏﻼﯾﯿﻨﺠﺎ
…ﻣﻨﻪ ﺑﯿﺮ ﭼﺘﯿﺮﻟﯿﮏ وﻃﻦ ﺳﺎﺧﻼ ﯾﺎﻏﻤﻮردا

Əbədi Körpû
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Günel EYVAZLI
Xoşbəxtlik –
Qışdan yaya qalmış paltarlarımın
Cibindəki pul kimidir.
Tapıram, sevinirəm.
Qismət –
Külək əsən kimi yerə tökülən
Kal armud kimidir.
Görürəm, məyus oluram.
Zaman –
Gözümün önündə
böyüyən övladım kimidir.
O böyüyür, qocalıram.
Həyat –
Hava kimidir
Çəkməliyəm, udmalıyam.
Mən –
Hamı kimiyəm.
Yaşamalıyam, ölməliyəm.

ﺑﻮ
ﮔﻮﻧﺌﻞ اﺋﯿﻮازﻟﻲ
- ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻠﯿﮏ
ﻗﯿﺸﺪان ﯾﺎﯾﺎ ﻗﺎﻟﻤﯿﺶ ﭘﺎﻟﺘﺎرﻻرﯾﻤﯿﻦ
.ﺟﯿﺒﯿﻨﺪهﮐﯽ ﭘﻮل ﮐﯿﻤﯿﺪﯾﺮ
. ﺳﺌﻮﯾﻨﯿﺮم،ﺗﺎﭘﯿﺮام
- ﻗﯿﺴﻤﺖ
ﮐﻮﻟﮏ اﺳﻦ ﮐﯿﻤﯽ ﯾﺌﺮه ﺗﺆﮐﻮﻟﻦ
.ﮐﺎل آرﻣﻮد ﮐﯿﻤﯿﺪﯾﺮ
. ﻣﺄﯾﻮس اوﻟﻮرام،ﮔﺆرورم
- زاﻣﺎن
ﮔﺆزوﻣﻮن اؤﻧﻮﻧﺪه
.ﺑﺆﯾﻮﯾﻦ اؤوﻻدﯾﻢ ﮐﯿﻤﯿﺪﯾﺮ
. ﻗﻮﺟﺎﻟﯿﺮام،او ﺑﺆﯾﻮﯾﻮر
- ﺣﯿﺎت
ﻫﺎوا ﮐﯿﻤﯿﺪﯾﺮ
. اودﻣﺎﻟﯿﯿﺎم،ﭼﮑﻤﻪﻟﯿﯿﻢ
- ﻣﻦ
.ﻫﺎﻣﯽ ﮐﯿﻤﯿﯿﻢ
. اؤﻟﻤﻪﻟﯿﯿﻢ،ﯾﺎﺷﺎﻣﺎﻟﯿﯿﺎم
Sayfa 5
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ƏLLƏRİMİ TANRIYA BORC...
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MƏNİMLƏ REALLARDA QAL

Sevinc QƏRİB
Sənə nə könlümə yağan yağışdan,
Ruhunu, könlünü buz tutan adam.
Çəkmə izlərimi, çəkmə yoxuşdan,
Şeytanın evinə üz tutan adam.

Şəhla NORUZİ
ey mənim mənliyim bir gecə məni,
sanaldan çıxarıb reala köçür.
əlـələ tamsınaq yaşamın dadın,
sənsizlik ıçımın içinə çökür.

Mənim ruhum başqa, düşüncəm başqa,
Quşun dimdiyində yem sevinciyəm.
Könlümə dost olur bəzən qarışqa,
Kimdi bu qəribdən küsüb inciyən.

bir gecə mənimlə əlـələ dolan,
şəhərin gözləri bizi izləsin.
kimsələr xor baxıb qınasa bizi,
qucağın açıbda bizi gizləsin.

Əbəsdir tənimə yetişmək cəhdin,
Məni dağ doğurub, səni dərələr.
Sənin savab ilə ötüşmək əhdin,
Xülyadı, önünə iman sərələr.

O gecə sən məni elə danışdır,
gözlərin gözümün içinə dalsın.
tanışdır sevginin ögey qucağın,
ölüncə bu sevgi yadımda qalsın.

Çək uzağa duasız əllərini,
Mən göylərdən duaları dərmişəm.
Savab yazsın deyə əməllərimi
Əllərimi Tanrıya borc vermişəm.

otandır dünyanın acılıqların,
əlımdən ayrılıq qoxusunu çal.
yellərə tapşıraq hər nə var yoxu,
mənimlə mənimlə reallarda qal.

Vicdan qamçılayıb atını, səndən
Çox - çox uzaqlarda dincini alır.
İnsaf da, mürvət də dolanır gendən,
Boğaza çəkməyə ülgücün qalır.

ﻣﻨﯿﻤﻠﻪ رﺋﺎل ﻻردا ﻗﺎل
ﺷﮭﻼ ﻧﻮروزی

اﻟﻠﺮﯾﻤﯽ ﺗﺎﻧﺮﯾﯿﺎ ﺑﻮرج وﺋﺮﻣﯿﺸﻢ
ﺳﺌﻮﯾﻨﺞ ﻗﺮﯾﺐ
،ﺳﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻪ ﯾﺎﻏﺎن ﯾﺎﻏﯿﺸﺪان
. ﮐﺆﻧﻠﻮﻧﻮ ﺑﻮز ﺗﻮﺗﺎن آدام،روﺣﻮﻧﻮ
، ﭼﮑﻤﻪ ﯾﻮﺧﻮﺷﺪان،ﭼﮑﻤﻪ اﯾﺰﻟﺮﯾﻤﯽ
.ﺷﺌﯿﺘﺎﻧﯿﻦ اﺋﻮﯾﻨﻪ اوز ﺗﻮﺗﺎن آدام
، دوﺷﻮﻧﺠﻢ ﺑﺎﺷﻘﺎ،ﻣﻨﯿﻢ روﺣﻮم ﺑﺎﺷﻘﺎ
.ﻗﻮﺷﻮن دﯾﻤﺪﯾﮕﯿﻨﺪه ﯾﺌﻢ ﺳﺌﻮﯾﻨﺠﯿﯿﻢ
،ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻪ دوﺳﺖ اوﻟﻮر ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻗﺎرﯾﺸﻘﺎ
.ﮐﯿﻤﺪي ﺑﻮ ﻗﺮﯾﺒﺪن ﮐﻮﺳﻮب اﯾﻨﺠﯿﯿﻦ
،ﻋﺒﺜﺪﯾﺮ ﺗﻨﯿﻤﻪ ﯾﺌﺘﯿﺸﻤﮏ ﺟﻬﺪﯾﻦ
. ﺳﻨﯽ دره ﻟﺮ،ﻣﻨﯽ داغ دوﻏﻮروب
،ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎواب اﯾﻠﻪ اؤﺗﻮﺷﻤﮏ ﻋﻬﺪﯾﻦ
. اؤﻧﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﺳﺮهﻟﺮ،ﺧﻮﻟﯿﺎدي
،ﭼﮏ اوزاﻏﺎ دوﻋﺎﺳﯿﺰ اﻟﻠﺮﯾﻨﯽ
.ﻣﻦ ﮔﺆﯾﻠﺮدن دوﻋﺎﻻري درﻣﯿﺸﻢ
ﺳﺎواب ﯾﺎزﺳﯿﻦ دﺋﯿﻪ ﻋﻤﻠﻠﺮﯾﻤﯽ
.اﻟﻠﺮﯾﻤﯽ ﺗﺎﻧﺮﯾﯿﺎ ﺑﻮرج وﺋﺮﻣﯿﺸﻢ

،اي ﻣﻨﯿﻢ ﻣﻨﻠﯿﯿﯿﻢ ﺑﯿﺮ ﮔﺌﺠﻪ ﻣﻨﯽ
.ﺳﺎﻧﺎل دان ﭼﯿﺨﺎرﯾﺐ رﺋﺎﻻ ﮐﺆﭼﻮر
،الـ اﻟﻪ ﺗﺎﻣﺴﯿﻨﺎق ﯾﺎﺷﺎﻣﯿْﻦ دادﯾْﻦ
.ﺳﻨﺴﯿﺰ ﻟﯿﮏ اﯾﭽﯿﻤﯿﻦ اﯾﭽﯿﻨﻪ ﭼﺆﮐﻮر
،ﺑﯿﺮ ﮔﺌﺠﻪ ﻣﻨﯿﻤﻠﻪ ال ـاﻟﻪ د وْﻻن
.ﺷَﻬَﺮﯾﻦ ﮔﺆزﻟﺮي ﺑﯿﺰي اﯾﺰﻟﻪﺳﯿﻦ
،ﮐﯿﻤﺴﻪﻟﺮ ﺧﻮْر ﺑﺎﺧﯿْﺐ ﻗﯿْﻨﺎﺳﺎ ﺑﯿﺰي
.ﻗﻮﺟﺎﻏﯿﻦ آﭼﯿﺐ دا ﺑﯿﺰي ﮔﯿﺰﻟﻪﺳﯿﻦ
،اوﮔﺌﺠﻪ ﺳﻦ ﻣﻨﯽ اﺋﻠﻪ داﻧﯿﺸﺪﯾﺮ
.ﮔﺆزﻟﺮﯾﻦ ﮔﺆزوﻣﻮن اﯾﭽﯿﻨﻪ داﻟﺴﯿﻦ
،ﺗﺎﻧﯿﺸﺪﯾﺮ ﺳﺌﻮﮔﯿﻨﯿﻦ اؤﮔﺌﯽ ﻗﻮﺟﺎﻏﯿﻦ
.اؤﻟﻮﻧﺠﻪ ﺑﻮ ﺳﺌﻮﮔﯽ ﯾﺎدﯾ ﻤﺪا ﻗﺎﻟﺴﯿﻦ
،اوﺗﺎﻧﺪﯾﺮ دﻧ ﯿﺎﻧﯿﻦ آﺟﯿﻠﯿﻘﻼرﯾﻦ
.اﻟﯿﻤﺪن آﯾﺮﯾﻠﯿ ﻖ ﻗﻮﺧﻮﺳﻮﻧﻮ ﭼﺎل
،ﯾﺌﻠﻠﺮه ﺗﺎﭘﺸﯿﺮاق ﻫﺮ ﻧﻪ وار ﯾ ْﻮﺧﻮ
.ﻣﻨﯿﻤﻠﻪ ﻣﻨﯿ ﻤﻠﻪ رﺋﺎل ﻻردا ﻗﺎل

 ﺳﻨﺪن،وﯾﺠﺪان ﻗﺎﻣﭽﯿﻼﯾﯿﺐ آﺗﯿﻨﯽ
. ﭼﻮخ اوزاﻗﻼردا دﯾﻨﺠﯿﻨﯽ آﻟﯿﺮ- ﭼﻮخ
، ﻣﻮروت ده دوﻻﻧﯿﺮ ﮔﺌﻨﺪن،اﯾﻨﺼﺎف دا
.ﺑﻮﻏﺎزا ﭼﮑﻤﻪﯾﻪ اوﻟﮕﻮﺟﻮن ﻗﺎﻟﯿﺮ
Əbədi Körpû

Sayfa 6

ƏDƏBİ KÖRPÛ

6. Sayı yaz. nisan 2019

DÜŞÜNEN KİMDİR

١٣٩٨ ﻓﺮوردﯾﻦ. ا ﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎز۶ .ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

ÜŞÜMÜŞ YAPRAĞAM

Casim BABA OĞLU
Irak – Telafar

Məryəm BƏYRAMI

Mümünler çok azdı nede bu sözler
İrfanlığa dara düşünen kimdir?
Haramdan başladı karadır yüzler
Kıyemete nuru düşünen kimdir?

Dərənin içində payızli çayam,
Bulağ giləsində titrəyən ayam,
Sahıləm tufana vurulub qayam,
Sənə bənzəyirəm , mən sənə tayam.

Edeb yol arkân vacip insana
Haya sitir verir kâmil imana
Hayası olmıyan döner uryana
Hurmat eden pire düşünen kimdir?

Dağların başında dumanam, çənm,
Bilmirəm mən kiməm , elə bil sənm,
Telləri qirilmiş sazdı bu sinəm,
Sənə bənzəyirəm , mən sənə tayam.

Kaş kırkıp dar geyip başı kıbeli
Dağıttılar getti kurlu temeli
Söz edep kalmadı düştü emeli
Sitir giyen are düşünen kimdir??

Üşümüş yaprağam çıplaq ağaşda,
İldirim iziyəm çatlayan daşda,
Son sözüm sənədir deyim bu başda,
Sənə bənzəyirəm, mən sənə tayam

Binde bir gözüne mıkayat olur
Marifeti yoktur her yana dolur
Bütün halk ne olsa ahiri ölür
Hakikete sıra düşünen kimdir?

Səslərin içində otanan səsəm,
Gücüm yox, yollari bağlanan kəsəm,
Üzgürlük məndədi mənsə qəfsəm,
Sənə bənzəyirəm, mən sənə tayam

BABA OĞLU sözün dostuna söyler
Kâmil insanların kelemin dinler
Muhebbetli yarı görürken iyiler
Mahşer itibare düşünen kimdir?

Ayna baxışında gördüm özümü,
Tikmişdim gözünə heyran gözümü,
Mənə pıçıldadın mənim sözümü,
Sənə bənzəyirəm, mən sənə tayam.

دوﺷﻮﻧﻦ ﮐﯿﻤﺪي؟

اوﺷﻮﻣﻮش ﯾﺎﭘﺮاﻏﺎم
ﺟﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎ اوﻏﻠﻮ
ﻋﺮق – ﺗﻠﻌﻔﺮ

،ﻣﻮﻣﻮﻧﻠﺮ ﭼﻮخ آزدي ﻧﺪه ﺑﻮ ﺳﺆزﻟﺮ
ﻋﯿﺮﻓﺎﻧﻠﯿﻐﺎ دارا دوﺷﻮﻧﻦ ﮐﯿﻤﺪﯾﺮ؟
ﺣﺎراﻣﺪان ﺑﺎﺷﻼدي ﺣﺎرادﯾﺮ اوزﻟﺮ
ﻗﯿﯿﺎﻣﺘﻪ ﻧﻮرو دوﺷﻮﻧﻦ ﮐﯿﻤﺪي؟؟
،ادب ﯾﻮل ارﮐﺎن واﺟﯿﺐ اﯾﻨﺴﺎﻧﺎ
،ﻫﺎﯾﺎ ﺳﯿﺘﯿﺮ وﺋﺮﯾﺮ ﮐﺎﻣﯿﻞ اﯾﻤﺎﻧﺎ
،ﻫﺎﯾﺎﺳﯽ اوﻟﻤﯿﯿﺎن دؤﻧﺮ اورﯾﺎﻧﺎ
ﺣﻮرﻣﺖ اﺋﺪن ﭘﯿﺮه دوﺷﻮﻧﻦ ﮐﯿﻤﺪي؟؟
،ﮐﺎش ﻗﯿﺮﺧﯿﺐ دار ﮔﺌﯿﯿﺐ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﯿﺒﻠﯽ
،داﻏﯿﺘﺪﯾﻼر ﮔﺌﺪﺗﯽ ﻗﻮرﻟﻮ ﺗﻤﻠﯽ
،ﺳﺆز ادب ﻗﺎﻟﻤﺎدي دوﺷﺪو ﻋ ﻤﻠﯽ
ﺳﯿﺘﯿﺮ ﮔﺌﯿﻦ آره دوﺷﻮﻧﻦ ﮐﯿﻤﺪي؟؟؟
،ﻣﯿﻨﺪه ﺑﯿﺮ ﮔﺆزوﻧﻪ ﻣﯿﻘﺎﯾﺎت اوﻟﻮر
،ﻣﻌﺮﯾﻔﺘﯽ ﯾﻮﺧﺪور ﻫﺮ ﯾﺎﻧﺎ دوﻟﻮر
،ﺑﻮﺗﻮن ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻪ اوﻟﺴﺎ آﺧﯿﺮي اؤﻟﻮر
ﺣﻘﯿﻘﺘﻪ ﺳﯿﺮا دوﺷﻮﻧﻦ ﮐﯿﻤﺪي؟؟
،ﺑﺎﺑﺎ اوﻏﻠﻮ ﺳﺆزون دوﺳﺘﻮﻧﺎ ﺳﺆﯾﻠﺮ
،ﮐﺎﻣﯿﻞ اﯾﻨﺴﺎﻧﻼرﯾﻦ ﮐﻼﻣﯿﻦ دﯾﻨﻠﺮ
،ﻣﺤﺒﺒﺘﻠﯽ ﯾﺎري ﮔﺆرورﮐﻦ اﯾﯿﯿﻠﺮ
ﻣﺤﺸﺮ اﻋﺘﯿﺒﺎره دوﺷﻮﻧﻦ ﮐﯿﻤﺪي؟؟
Əbədi Körpû

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮاﻣﻰ
،دره ﻧﯿﻦ اﯾﭽﯿﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﺰﻟﻰ ﭼﺎﯾﺎم
،ﺑﻮﻻغ ﮔﯿﻠﻪ ﺳﯿﻨﺪه ﺗﯿﺘﺮﯾﻦ آﯾﺎم
،ﺳﺎﺣﯿ َﻠﻢ ﻃﻮﻓﺎﻧﺎ ووروﻟﻮب ﻗﺎﯾﺎم
. ﻣﻦ ﺳﻨﻪ ﺗﺎﯾﺎم، ﺳﻨﻪ ﺑﻨﺰَﯾﯿﺮم
،داﻏﻼرﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻨﺪا دوﻣﺎﻧﺎم ﭼﻨﻢ
، اﺋﻠﻪ ﺑﯿﻞ ﺳﻨﻢ،ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم ﻣﻦ ﮐﯿﻤﻢ
،ﺗﺌﻠﻠﺮى ﻗﯿﺮﯾﻠﻤﯿﺶ ﺳﺎزدى ﺑﻮ ﺳﯿﻨﻪ م
. ﻣﻦ ﺳﻨﻪ ﺗﺎﯾﺎم،ﺳﻨﻪ ﺑﻨﺰَﯾﺮم
،اوﺷﻮﻣﻮش ﯾﺎﭘﺮاﻏﺎم ﭼﯿﭙﻼق آﻏﺎﺷﺪا
،اﯾﻠﺪﯾﺮﯾﻢ اﯾﺰى ﯾﻢ ﭼﺎﺗﻼﯾﺎن داﺷﺪا
،ﺳﻮن ﺳﺆزوم ﺳﻨﻪ دﯾﺮ دﺋﯿﻢ ﺑﻮ ﺑﺎﺷﺪا
. ﻣﻦ ﺳﻨﻪ ﺗﺎﯾﺎم، ﺳﻨﻪ ﺑﻨﺰَﯾﺮم
،ﺳﺲ ﻟﺮﯾﻦ اﯾﭽﯿﻨﺪه اوﺗﺎﻧﺎن ﺳﺴﻢ
، ﯾﻮﻟﻼرى ﺑﺎﻏﻼﻧﺎن ﮐﺴﻢ،ﮔﻮﺟﻮم ﯾﻮخ
!اوزﮔﻮرروك ﻣﻨﺪه دى ﻣﻨﺴﻪ ﻗﻔﺴﻢ
. ﻣﻦ ﺳﻨﻪ ﺗﺎﯾﺎم، ﺳﻨﻪ ﺑﻨﺰَﯾﯿﺮم
،آﯾﻨﺎ ﺑﺎﺧﯿﺸﯿﻨﺪا ﮔﻮردوم اؤزوﻣﻮ
،ﺗﯿﮑﻤﯿﺸﺪﯾﻢ ﮔﺆزوﻧﻪ ﺣﺌﯿﺮان ﮔﺆزوﻣﻮ
،ﻣﻨﻪ ﭘﯿﭽﯿﻠﺪادﯾﻦ ﻣﻨﯿﻢ ﺳﺆزوﻣﻮ
. ﻣﻦ ﺳﻨﻪ ﺗﺎﯾﺎم، ﺳﻨﻪ ﺑﻨﺰَﯾﺮم
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SEN HOCASIN
Sait Oğlu
Irak – telafer
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ﺳﻦ ﺧﻮﺟﺎﺳﺎن
ﺳﻌﯿﺪ اوﻏﻠﻮ
 ﺗﻠﻌﻔﺮ- ﻋﺮاق

ilimsen, bilimsen sende ehsansan,
Sen hocasan sende öğretmen baba.
Mutsuz çaresize mutlu insansan,
Sen hocasan sende öğretmen baba.

، ﺑﯿﻠﯿﻤﺴﻦ ﺳﻨﺪه اﺣﺴﺎﻧﺴﻦ،ﻋﻠﯿﻤﺴﻦ
.ﺳﻦ ﺧﻮﺟﺎﺳﺎن ﺳﻨﺪه اؤﯾﺮﺗﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ
،ﻣﻮﺗﺴﻮز ﭼﺎرﺳﯿﺰه ﻣﻮﺗﻠﻮ اﯾﻨﺴﺎﻧﺴﺎن
.ﺳﻦ ﺧﻮﺟﺎﺳﺎن ﺳﻨﺪه اؤﯾﺮﺗﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ

Sen güller içinde koklanan gülsen
Açan çiçeklere öten bülbülsen
Tarlada yaşarsan yaşil sümbülsen
Sen hocasan sende öğretmen baba.

ﺳﻦ ﮔﻮﻟﻠﺮ اﯾﭽﯿﻨﺪه ﻗﻮ ﺧﻼﻧﺎن ﮔﻮﻟﺴﻦ
آﭼﺎن ﭼﯿﭽﮑﻠﺮه اؤﺗﻦ ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﺴﻦ
ﺗﺎرﻻدا ﯾﺎﺷﺎرﺳﺎن ﯾﺎﺷﯿﻞ ﺳﻮﻣﺒﻮﻟﺴﻦ
.ﺳﻦ ﺧﻮﺟﺎﺳﺎن ﺳﻨﺪه اؤﯾﺮﺗﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ

Kafalarda algın ihsas duygusan
Yüreklerde nağme hem de çalgısan
Birlikte aleme salam saygısan
Sen hocasan sende öğretmen baba.
Karanlık kapılar açanı sensen
Tane tane ilim seçeni sensen
Mevsimi ekeni biçeni sensen
Sen hocasan sende öğretmen baba.
ehsansan irfansan hem de felsefe
Müjdesen sevinçsen hem sen de vefa
Hayatın şirine sensən keyf safa
Sen hocasan sende öğretmen baba.
Elsen ayaksan sen gözsen kulaksan
Başta bağlı dolağ gibi dolağsan
Coşan ve kaynayan gibi bulağsan
Sen hocasan sende öğretmen baba.

Əbədi Körpû

ﻗﺎﻓﺎﻻردا آﻟﻐﯿﻦ اﯾﺤﺴﺎس دوﯾﻐﻮﺳﺎن
اورﮐﻠﺮده ﻧﺎﻏﻤﻪ ﻫﻢ ده ﭼﺎﻟﻐﯿﺴﺎن
ﺑﯿﺮﻟﯿﮑﺪه ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺳﺎﻻم ﺳﺎﯾ ﻌﯿﺴﺎن
.ﺳﻦ ﺧﻮﺟﺎﺳﺎن ﺳﻨﺪه اؤﯾﺮﺗﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ
ﻗﺎراﻧﻠﯿﻖ ﻗﺎﭘﯿﻼر آﭼﺎﻧﯽ ﺳﻨﺴﻦ
داﻧﻪ داﻧﻪ ﻋﻠﯿﻢ ﺳﺌﭽﻨﯽ ﺳﻨﺴﻦ
ﻣﺌﻮﺳﯿﻤﯽ اﮐﻨﯽ ﺑﯿﭽﻨﯽ ﺳﻨﺴﻦ
.ﺳﻦ ﺧﻮﺟﺎﺳﺎن ﺳﻨﺪه اؤﯾﺮﺗﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ
 ﻋﯿﺮﻓﺎﻧﺴﺎن ﻫﻢ ده ﻓﻠﺴﻔﻪ،اﺣﺴﺎﻧﺴﺎن
 ﺳﻮﯾﻨﭻ ﺳﻦ ﻫﻢ ﺳﻦ ده وﻓﺎ،ﻣﻮژده ﺳﻦ
ﺣﺎﯾﺎﺗﯿﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﻪ ﺳﻨﺴﻦ ﮐﯿﻒ ﺻﺎﻓﺎ
.ﺳﻦ ﺧﻮﺟﺎﺳﺎن ﺳﻨﺪه اؤﯾﺮﺗﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ
، ﮔﺆزﺳﻦ ﻗﻮﻻﻗﺴﺎن،اﻟﺴﻦ آﯾﺎﻏﺴﺎن ﺳﻦ
،ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯽ دوﻻغ ﮐﯿﻤﯽ دوﻻﻏﺴﺎن
،ﺟﻮﺷﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎﯾﺎن ﮐﯿﻤﯽ ﺑﻮﻻﻏﺴﺎن
.ﺳﻦ ﺧﻮﺟﺎﺳﺎن ﺳﻨﺪه اؤﯾﺮﺗﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ
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BİZDƏN BİR ATLI GETDİ
Səyid MUĞANLI
Bizdən bir atlı getdi
Əllərımız saçlarımızı yolurdu,
Və qadınlığımız oxşama mələyirdi kəpənək
gilin qanadlarına.
Gəldi də getdi,
Qaradağlarımızın qaralıqlarına doğru,
Gözləri xan qızı,
Əllərı, fəhlə bayrağının qabar günəşi!
Atın oynatdı getdi,
Oğlumun dodaqlarında çıpçalanmadan!
Oğlunun qolaqlarına şerimi pıçıldamadan!
Heyii düzün de qadası
Öləndə ölə bildinmi bizsiz?
Öldünmü yoldaş!?
Bizi hansı kapıtala tapşırdın?
Kapıtalızmın pəncələri sixir ürəyimi!
Hansı serçənin qanadlarına sığınsın ışçı babam?
Demədin anam hansı bayatını oxşamaya
kökləsin,
Necə bəstələnsin balaban ağlayışı,
Bacıların qardaş vay səsinə?
Hansı meydanda toplaşsınlar vətənini sevən
sevgililər?
Dedim ki sevirəm səni!
Quzu səsimi duymadınmi?
Qonşu sılluldan ehmalca dedim;
sevirəm səni azadlıq xanııııım!
Təbrizin dar küçələri də sevirdi səni!
Inan, təbrizə yağış yağırdı, sən can verdiyin
qürbətdə.
Analar ozanmışdılar orjans yataqlarında,
Və sevgili qızlar qan görümüş kimi
susmuşdular,
Deprıslik ehtımalı var bu sənsizliyin.
Öldünmü, araz qıyılarının qan qardaşı?
Öldünsə rahat uy,
Bizim növbə hələ çatmayıb hörmətli tavarış
bəy...

Əbədi Körpû

١٣٩٨ ﻓﺮوردﯾﻦ. ا ﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎز۶ .ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

ﺑﯿﺰدن ﺑﯿﺮ آﺗﻠﯽ ﮔﺌﺘﺪي
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﻏﺎﻧﻠﯽ
ﺑﯿﺰدن ﺑﯿﺮ آﺗﻠﯽ ﮔﺌﺘﺪي
،اﻟﻠﺮﯾﻤﯿﺰ ﺳﺎﭼﻼرﯾﻤﯿﺰي ﯾﻮﻟﻮردو
و ﻗﺎدﯾﻨﻠﯿﻐﯿﻤﯿﺰ اوﺧﺸﺎﻣﺎ ﻣﻠﻪﯾﯿﺮدي ﮐﭙﻨﮏ ﮔﯿﻠﯿﻦ
.ﻗﺎﻧﺎدﻻرﯾﻨﺎ
،ﮔﻠﺪي ده ﮔﺌﺘﺪي
،ﻗﺎراداﻏﻼرﯾﻤﯿﺰﯾﻦ ﻗﺎراﻟﯿﻘﻼرﯾﻨﺎ دوﻏﺮو
،ﮔﺆزﻟﺮي ﺧﺎن ﻗﯿﺰي
! ﻓﻬﻠﻪ ﺑﺎﯾﺮاﻏﯿﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﺎر ﮔﻮﻧﺸﯽ،اﻟﻠﺮي
،آﺗﯿﻦ اوﯾﻨﺎﻧﺪي ﮔﺌﺘﺪي
!اوﻏﻠﻮﻣﻮن دوداﻗﻼرﯾﻨﺪا ﭼﯿﭙﭽﺎﻻﻧﻤﺎدان
!اوﻏﻠﻮﻧﻮن ﻗﻮﻻﻗﻼرﯾﻨﺎ ﺷﻌﺮﯾﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﻠﺪاﻣﺎدان
ﻫﺌﯿﯿﯿﯽ دوزون دئ ﻗﺎداﺳﯽ
اؤﻟﻨﺪه اؤﻟﻪ ﺑﯿﻠﺪﯾﻦﻣﯽ ﺑﯿﺰﺳﯿﺰ؟
!اؤﻟﺪوﻧﻤﻮ ﯾﻮﻟﺪاش
ﺑﯿﺰي ﻫﺎﻧﺴﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻻ ﺗﺎﭘﺸﯿﺮدﯾﻦ؟
!ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺰﻣﯿﻦ ﭘﻨﺠﻪﻟﺮي ﺳﯿﺨﯿﺮ اورهﯾﯿﻤﯽ
ﻫﺎﻧﺴﯽ ﺳﺌﺮﭼﻪﻧﯿﻦ ﻗﺎﻧﺎدﻻرﯾﻨﺎ ﺳﯿﻐﯿﻨﺴﯿﻦ اﯾﺸﭽﯽ ﺑﺎﺑﺎم؟
،دﺋﻤﻪدﯾﻦ آﻧﺎم ﻫﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﯾﺎﺗﯽﻧﯽ اوﺧﺸﺎﻣﺎﯾﺎ ﮐﺆﮐﻠﻪ ﺳﯿﻦ
،ﻧﺌﺠﻪ ﺑﺴﺘﻪﻟﻨﺴﯿﻦ ﺑﺎﻻﺑﺎن آﻏﻼﯾﯿﺸﯽ
ﺑﺎﺟﯽﻻرﯾﻦ ﻗﺎرداش واي ﺳﺴﯿﻨﻪ؟
ﻫﺎﻧﺴﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪا ﺗﻮﭘﻼﺷﺴﯿﻦﻻروﻃﻨﯿﻨﯽ ﺳﺌﻮن
ﺳﺌﻮﮔﯿﻠﯽﻟﺮ؟
!دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ ﺳﺌﻮﯾﺮم ﺳﻨﯽ
ﻗﻮزو ﺳﺴﯿﻤﯽ دوﯾﻤﺎدﯾﻦﻣﯽ؟
ﻗﻮﻧﺸﻮ ﺳﻠﻠﻮﻟﺪان اﺋﺤﻤﺎﻟﺠﺎ دﺋﺪﯾﻢ؛ ﺳﺌﻮﯾﺮم ﺳﻨﯽ آزادﻟﯿﻖ
!ﺧﺎﻧﯿﯿﯿﻢ
!ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻦ دار ﮐﻮﭼﻪﻟﺮي ده ﺳﺌﻮﯾﺮدي ﺳﻨﯽ
ﺳﻦ ﺟﺎن وﺋﺮدﯾﯿﯿﻦ، ﺗﺒﺮﯾﺰه ﯾﺎﻏﯿﺶ ﯾﺎﻏﯿﺮدي،اﯾﻨﺎن
.ﻏﻮرﺑﺘﺪه
،آﻧﺎﻻر اوزاﻧﻤﯿﺸﺪﯾﻼر اورژاﻧﺲ ﯾﺎﺗﺎﻗﻼرﯾﻨﺪا
و ﺳﺌﻮﮔﯿﻠﯽ ﻗﯿﺰﻻر ﻗﺎن ﮔﺆروﻣﻮش ﮐﯿﻤﯽ
،ﺳﻮﺳﻤﻮﺷﺪوﻻر
.دﺋﭙﺮﺳﻠﯿﮏ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وار ﺑﻮ ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﯿﯿﻦ
 آراز ﻗﯿﯿﻼرﯾﻨﯿﻦ ﻗﺎن ﻗﺎرداﺷﯽ؟،اؤﻟﺪوﻧﻤﻮ
،اؤﻟﺪوﻧﺴﻪ راﺣﺎت اوي
...ﺑﯿﺰﯾﻢ ﻧﻮﺑﻪ ﻫﻠﻪ ﭼﺎﺗﻤﺎﯾﯿﺐ ﺣﺆرﻣﺘﻠﯽ ﺗﺎوارﯾﺶ ﺑَﯽ
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ﮔﺆروﺷﻪ ﮔﻞ

GÖRÜŞƏ GƏL
Səhər BARANI

Axşam çağı görüşə gəl qəfildən,
Baxışınla ruhuma bir şeir oxu.
İki bardaq acı çaya qonaq ol,
Duyğulara al qirmizi don toxu,
Bir piyala mahnı gətir gələndə,
Səp səsimə damcı-damcı ələnəsin.
Nəsim kimi saçlarımı tumarla.
Quynuma gir ruhum sənə bələnəsin.
Kal ağacın tez yetirmiş narı ol,
Yanağımdan dərim səni gülərkən.
Muğayat ol kimsə səni görməsin,
Gizlin-gizlin küçəmizdən gələrkən.
Damla-damla yağım sənə sevgimi,
Yaz yağışı qisir qalsın otansın.
Nağıl-nağıl dolu kitab sev məni,
Kəlmələr gözündə şeirə boyansın.
Sevişirkən dudağımız könlümüz,
Sənin olduğumu kimsə görməsin.
Tanrınıda yuxuyaver elə gəl,
Sevgimizə qara sehir hürməsin.
Səhər-səhər yenə sənə vuruldum
Şeirimdə tamsınır səni bilirsən.
Kağız üstə baxışların oynayır,
Sözlərimdən buylanırsan gülürsən.

Əbədi Körpû
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ﺳﺤﺮ ﺑﺎراﻧﯽ
،آﺧﺸﺎم ﭼﺎﻏﯽ ﮔﺆروﺷﻪ ﮔﻞ ﻏﻔﯿﻠﺪن
.ﺑﺎﺧﯿﺸﯿﻦﻻ روﺣﻮﻣﺎ ﺑﯿﺮ ﺷﻌﺮ اوﺧﻮ
،اﯾﮑﯽ ﺑﺎرداق آﺟﯽ ﭼﺎﯾﺎ ﻗﻮﻧﺎق اول
.دوﯾﻐﻮﻻرا آل ﻗﯿﺮﻣﯿﺰي دون ﺗﻮﺧﻮ
،ﺑﯿﺮ ﭘﯿﺎﻻ ﻣﺎﻫﻨﯽ ﮔﺘﯿﺮ ﮔﻠﻨﺪه
.داﻣﺠﯽ أﻟﻪﻧﺴﯿﻦ-ﺳﭗ ﺳﺴﯿﻤﻪ داﻣﺠﯽ
،ﻧﺴﯿﻢ ﮐﯿﻤﯽ ﺳﺎﭼﻼرﯾﻤﯽ ﺗﻮﻣﺎرﻻ
.ﻗﻮﯾﻨﻮﻣﺎ ﮔﯿﺮ روﺣﻮم ﺳﻨﻪ ﺑﻠﻪﻧﺴﯿﻦ
،ﮐﺎل آﻏﺎﺟﯿﻦ ﺗﺌﺰ ﯾﺌﺘﯿﺮﻣﯿﺶ ﻧﺎري اول
.ﯾﺎﻧﺎﻏﯿﻤﺪان درﯾﻢ ﺳﻨﯽ ﮔﻮﻟﺮﮐﻦ
،ﻣﻮﻏﺎﯾﺎت اول ﮐﯿﻤﺴﻪ ﺳﻨﯽ ﮔﺆرﻣﻪﺳﯿﻦ
.ﮔﯿﺰﻟﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪﻣﯿﺰدن ﮔﻠﺮﮐﻦ-ﮔﯿﺰﻟﯿﻦ
،داﻣﻼ ﯾﺎﻏﯿﻢ ﺳﻨﻪ ﺳﺌﻮﮔﯿﻤﯽ-داﻣﻼ
.ﯾﺎز ﯾﺎﻏﯿﺸﯽ ﻗﯿﺴﯿﺮ ﻗﺎﻟﺴﯿﻦ اوﺗﺎﻧﺴﯿﻦ
،ﻧﺎﻏﯿﻞ دوﻟﻮ ﮐﺘﺎب ﺳﺌﻮ ﻣﻨﯽ-ﻧﺎﻏﯿﻞ
.ﮐﻠﻤﻪ ﻟﺮ ﮔﺆزوﻧﺪه ﺷﻌﺮه ﺑﻮﯾﺎﻧﺴﯿﻦ
،ﺳﺌﻮﯾﺸﯿﺮﮐﻦ دوداﻏﯿﻤﯿﺰ ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻮز
.ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﺪوﻏﻮﻣﻮ ﮐﯿﻤﺴﻪ ﮔﺆرﻣﻪﺳﯿﻦ
،ﺗﺎﻧﺮﯾﻨﯽ دا ﯾﻮﺧﻮﯾﺎ وﺋﺮ اﺋﻠﻪ ﮔﻞ
.ﺳﺌﻮﮔﯿﻤﯿﺰه ﻗﺎرا ﺳﺤﯿﺮ ﻫﻮرﻣﻪﺳﯿﻦ
،ﺳﺤﺮ ﯾﺌﻨﻪ ﺳﻨﻪ ووروﻟﺪوم-ﺳﺤﺮ
.ﺷﻌﺮﯾﻢ ده ﺗﺎﻣﺴﯿﻨﯿﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻠﯿﺮﺳﻦ
،ﮐﺎﻏﯿﺬ اوﺳﺘﻪ ﺑﺎﺧﯿﺶﻻرﯾﻦ اوﯾﻨﺎﯾﯿﺮ
.ﺳﺆزﻟﺮﯾﻤﺪن ﺑﻮﯾﻼﻧﯿﺮﺳﺎن ﮔﻮﻟﻮرﺳﻦ
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 ﺑﻮ ﺑﺎﯾﺮام ﻣﯽ؟،آﻧﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺎراﮐﻮچ

Ana, bu bayram mı? . Aman çok ayıp
Çocukken gördüğüm bayramlar hani?
Mübarek elleri öpüp, koklayıp,
Yüzüme sürdüğüm bayramlar hani?

!آﻣﺎن ﭼﻮخ ﻋﺎﯾﺐ.  ﺑﻮ ﺑﺎﯾﺮام ﻣﯽ؟،آﻧﺎ
ﭼﻮﺟﻮﻗﮑﻦ ﮔﺆردوﮔﻮم ﺑﺎﯾﺮاﻣﻼر ﻫﺎﻧﯽ؟
، ﻗﻮﺧﻼﯾﯿﺐ،ﻣﻮﺑﺎرك اﻟﻠﺮي اؤﭘﻮپ
اوزوﻣﻪ ﺳﻮردوﮔﻮم ﺑﺎﯾﺮاﻣﻼر ﻫﺎﻧﯽ؟

Hani ya o özlem, hani ya o tad?
Ne dışım kaygusuz, ne içim rahat,
Haftalar öncesi her gün, her saat,
Babamdan sorduğum bayramlar hani?

 ﻫﺎﻧﯽ ﯾﺎ او داد؟،ﻫﺎﻧﯽ ﯾﺎ او اؤزﻟﻢ
، ﻧﻪ اﯾﭽﯿﻢ راﺣﺎت،ﻧﻪ دﯾﺸﯿﻢ ﻗﺎﯾﻐﯿﺴﯿﺰ
، ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺎت،ﻫﻔﺘﻪ ﻟﺮ اؤﻧﺠﻪ ﺳﯽ ﻫﺮ ﮔﻮن
ﺑﺎﺑﺎﻣﺪان ﺳﻮردوﻏﻮم ﺑﺎﯾﺮاﻣﻼر ﻫﺎﻧﯽ؟

Nur yağan geceler, gündüzler nerde?
Neşe paylaştığım öksüzler nerde?
Dost yollar, dost evler, dost yüzler nerde?
Huzura erdiğim bayramlar hani?
Kar çiçeğim solmuş kar yatağında,
Can verir ırmağın dar yatağında,
Arife gecesi yer yatağında,
Üstüme serdiğim bayramlar hani?
Bayram demek takvimdeki yazı mı?
Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı?
Açıp yüreğimi, yumup gözümü,
Özüne girdiğim bayramlar hani?
Bayram af günüdür, barış günüdür,
Bayramlar rahmete giriş günüdür,
Bayram, Hak menzile varış günüdür,
Gönlümü verdiğim bayramlar hani?

Əbədi Körpû

 ﮔﻮﻧﺪوزﻟﺮ ﻧﺮده؟،ﻧﻮر ﯾﺎﻏﺎن ﮔﺌﺠﻪ ﻟﺮ
ﻧﺌﺸﻪ ﭘﺎﯾﻼﺷﺪﯾﻐﯿﻢ اؤﮐﺴﻮزﻟﺮ ﻧﺮده؟
 دوﺳﺖ اوزﻟﺮ ﻧﺮده؟، دوﺳﺖ اﺋﻮﻟﺮ،دوﺳﺖ ﯾﻮﻟﻼر
ﺣﻀﻮرا اﺋﺮدﯾﻐﯿﻢ ﺑﺎﯾﺮاﻣﻼر ﻫﺎﻧﯽ؟
،ﻗﺎر ﭼﯿﭽﮕﯿﻢ ﺳﻮﻟﻤﻮش ﻗﺎر ﯾﺎﺗﺎﻏﯿﻨﺪا
،ﺟﺎن وﺋﺮﯾﺮ اﯾﺮﻣﺎﻏﯿﻦ دار ﯾﺎﺗﺎﻏﯿﻨﺪا
،ﻋﺎرﯾﻔﻪ ﮔﺌﺠﻪ ﺳﯽ ﯾﺌﺮ ﯾﺎﺗﺎﻏﯿﻨﺪا
اوﺳﺘﻮﻣﻪ ﺳﺮدﯾﮕﯿﻢ ﺑﺎﯾﺮاﻣﻼر ﻫﺎﻧﯽ؟
ﺑﺎﯾﺮام دﺋﻤﮏ ﺗﻘﻮﯾﻤﺪه ﮐﯽ ﯾﺎزي ﻣﯽ؟
 ﺳﯿﺰي ﻣﯽ؟، ﺑﺎﯾﺮام آﻏﺮي،ﺑﺎﯾﺮام ﺣﺴﺮت
، ﯾﻮﻣﻮب ﮔﺆزوﻣﻮ،آﭼﯿﺐ اورﯾﯿﻤﯽ
اؤزوﻧﻪ ﮔﯿﺮدﯾﮕﯿﻢ ﺑﺎﯾﺮاﻣﻼر ﻫﺎﻧﯽ؟
، ﺑﺎرﯾﺶ ﮔﻮﻧﻮدور،ﺑﺎﯾﺮام ﻋﻒ ﮔﻮﻧﻮدور
،ﺑﺎﯾﺮاﻣﻼر رﺣﻤﺘﻪ ﮔﯿﺮﯾﺶ ﮔﻮﻧﻮدور
، ﺣﺎق ﻣﻨﺰﯾﻠﻪ وارﯾﺶ ﮔﻮﻧﻮدور،ﺑﺎﯾﺮام
ﮔﺆﻧﻠﻮﻣﻮ وﺋﺮدﯾﮕﯿﻢ ﺑﺎﯾﺮاﻣﻼر ﻫﺎﻧﯽ؟
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ƏHMƏD KABAKLI
(ŞEYXÜ’L MUHƏRRİRİN YAZARLARIN AĞ SAQQALI)
Səxavət İZZƏTİ
istər ədəbiyatda, istər başqabılım alanlarında bəzən elə inslanlar yetişir ki çalışma alanında çəkdiyı
qol və buraqdığı etgi hələ-hələ unudulmaz. nəsil-nəsil sevilə-sevilə anılarlar, xatırlanarlar belə
insanların yeri zorluqla dolar türk millətində belə adlım kişilərdən çox var. Onlardan biridə hələ
nəfsinin sıcaqlığı üstümüzdə yaşayan mərhum əhməd kabaklıdir. yüzlər məqalənin və cild-cəld
kitabların yazarı.
1924incı il mays ayında əlazıq harputda saray xatun məscidində möəzzinliq edən ömər əfndiylə
münirə xanımın ayıləsində dünyaya göz açdı. uşaqlığını harputun yaxınlığında olan güllü bağ
deyilən bölgədə geçirtdi. 1931incı il ilk təhsilini əlazıq nümünə məktbində başladı orta və lisə
təhsilini əlazıqda bitirdikdən sonra 1944 də parasız yatılı ımthanlarını qazanaraq girdigi istanbul
yüksək öyrətmən oxulunu və istanbul Üniversitəsi ədəbiyat fakültəsi türk dili və ədəbiyatı bölümünü
1948 ilində bitirincə diyarbəkirdə öyrətmənligə başladı. burda görəv yapdığı sürcə
dıyarbəkırlılərdən çox hürmət və etıbar gördü. o dərcə ki ona xalq evinin çıxartdığı
“qaracadağ”dergısinin yönətmənligi verildi. başda ziya gög alp olmaqla süleyman nəzif, cahıd sıdqı
kimi dıyarbəkırın fikir və ədəbiyat alanında yetişdirdigi övladlarını xatirladan toplantılar yapdı.
“dıvan ədəbiyatı gecələri” düzənlədi. iki il diyarbəkirdə görəv yaptıqdan sonra əsgər getdi. 1951
ilində « aydın» da tıcarət lisəsində türkcə öyrətmənliginə başladı. 1952 ilində eyni lisədə öyrətmən
olan məşkürə xanımla evləndi. 1955 inci il ankara hüqüq fakültəsinə yazıldı. 1956da tərcman
qazetəsinin fikrə yarışmasını qazandı. eytim stajını (oxu sürəci, mütaleə fürsəti) yapmaq üçün “milli
eytim baxanlığı” tərəfindən parisə göndərildi bir il çəkən bu səfərdə “uzaqdan ozağa”, “parısdən
parıs notları”, “parıs məktubları”kımı yazıları yazdı. parısdən dününcə bir çox görəvlər yapdı:
1958 istanbul çapa eytim oxulunda öyrətmən oldu. 1955 ilində aydında öyrətmən olaraq başladığı
hüqüq təhsilini 1959 ilində tamamladı. qıssa bir zaman avqatlıq etdi. 1961dən tərcuman qazetəsində
“gün işığında” adlı küşə yazısını yazmağa başladı. 1969 ilinə qədər “çapa eyitim” məktəbində
öyrətmənligə davam etdikdən sonra istanbul yüksək öyrətim okulunda öyrtim görəvlisi olaraq
çalışmağa davam etdi. 1974 də əməkli oldu.
əhməd kabaqklı 17 kasım 2000 tarixində ürək xəstəliginə tutuldu. başarılı bir əməliyatla ürək
damarlarından beşi dəyişdirildi. xəstə xanada yatdığı zaman 48 ıllık həyat yoldaşı əməkli çüəllimə
məşkurə xanım dünyasını dəgişdi. hızla sağaldığı sanıldığı bir zamanda ağ cigər xəstəligindən
tekrar xəstə xanaya yatırılan əhməd kabaklı 8 şubat 2001də dünyanı dünya sevənlərə tapşırıb haqqın
rəhmətinə qovuşdu.
1972 inci il « türk ədəbiyatı» dərgisini çıxartmağa başladı. bu dərgi vasitəsiylə türk ədəbiyatı üçün
hala çalışan bir çox alim və yazarlar yetişmişdir.
əhməd kabaqlı 1978 inci ildə könül dostlarıyla “türk ədəbiyatı vaqfı”ni qurdu bu mühtəşəm
müəssisə “türk ədəbiyatı” və “milli sənətin səsi” kimi dərgiləri halada yaymaqdadır. bu unudulmaz
mənəvi yadıgar dil və ədəbiyatimiz sahəsində yüzlər önəmli kitab basıb və yaymış və yayır.
həyat boyu saysız ödüllər və təşviq namələr almışdır ancaq ən qiymətli ödülü ona verilən “ Şeyxü’l
Muhərririn” ləqbini bilmişdir.
əsərləri:
yüzlər məqalə və küşə yazıları və çıxardığı “türk ədəbiyatı” dərgisindən başqa çoxlu sayda
kitabların yazarıdır mərhum ustadımız o cümlədən:
Türk Edebiyatı (5 cilt) -Kültür Emperyalizmi, 1970 - Müslüman Türkiye, 1970
Mabet ve Millet, 1970 - Mehmet Âkif, 1970 -Yunus Emre, 1971- Mevlâna, 1975
- Ejderha Taşı, 1975 -Bizim Alkibiades, 1977- Ecurufya, 1981 - Sohbetler (2cilt), 1987 –
Temellerin Duruşması, 1989 - Güneydoğu Yakından, 1990- Şiir İncelemeleri, 1992 - Doğudan
Doğuş, 1993 - Sultanü’ş-Şuara Necip Fazıl, 1995 - Şairi Cihan Nedim, 1996

Əbədi Körpû

Sayfa 12

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ ۶ .ا ﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎز.ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٨

6. Sayı yaz. nisan 2019

ƏDƏBİ KÖRPÛ

اﺣﻤﺪ ﮐﺎﺑﺎﮐﻠﯽ ) ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺤﺮرﯾﻦ ﯾﺎزارﻻرﯾﻦ آغ ﺳﺎﻗﻘﺎﻟﯽ(
ﺳﺨﺎوت ﻋﺰﺗﯽ
اﯾﺴﺘﺮ ادﺑﯿﺎﺗﺪا ،اﯾﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﻘﺎﺑﯿﻠﯿﻢ آﻻﻧﻼرﯾﻨﺪا ﺑﻌﻀﺎ اﺋﻠﮫ اﻧﺴﻼﻧﻼر ﯾﺌﺘﯿﺸﯿﺮ ﮐﯽ ﭼﺎﻟﯿﺸﻤﺎ آﻻﻧﯿﻨﺪا ﭼﮑﺪﯾﯽ ﻗﻮل و ﺑﻮراﺧﺪﯾﻐﯽ اﺋﺘﮕﯽ ھﻠﮫ – ھﻠﮫ
اوﻧﻮدوﻟﻤﺎز .ﻧﺴﯿﻞ – ﻧﺴﯿﻞ ﺳﺌﻮﯾﻠﮫ – ﺳﺌﻮﯾﻠﮫ آﻧﯿﻼرﻻر،ﺧﺎطﯿﺮﻻﻧﺎرﻻر ﺑﺌﻠﮫ اﻧﺴﺎﻧﻼرﯾﻦ ﯾﺌﺮی زورﻟﻮﻗﻼ دوﻻر ﺗﻮرک ﻣﯿﻠﻠﺘﯿ ﻨﺪه ﺑﺌﻠﮫ آدﻟﯿﻢ
ﮐﯿﺸﯽ ﻟﺮدن ﭼﻮخ وار .اوﻧﻼردان ﺑﯿﺮﯾﺪه ھﻠﮫ ﻧﻔﺴﯽ ﻧﯿﻦ ﺳﯿﺠﺎﻗﻠﯿﻐﯽ اوﺳﺘﻮﻣﻮزده ﯾﺎﺷﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ ﮐﺎﺑﺎﮐﻠﯽ دﯾﺮ .ﯾﻮزﻟﺮ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﯿﻦ وﺟﻠﺪ-
ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺑﻼرﯾﻦ ﯾﺎزاری.
١٩٢۴اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻞ ﻣﺎﯾﺲ آﯾﻨﺪا اﻋﻼزﯾﻖ ھﺎرﭘﻮﺗﺪا ﺳﺎرای ﺧﺎﺗﻮن ﻣﺴﺠﺪﯾﻨﺪه ﻣﺆزن ﻟﯿﻖ اﺋﺪن ﻋﻤﺮ اﻓﻨﺪﯾﻠﮫ ﻣﻨﯿﺮه ﺧﺎﻧﯿﻤﯿﻦ ﻋﺎﯾﻠﮫ ﺳﯿﻨﺪه دوﻧﯿﺎﯾﺎ
ﮔﺆز آﭼﺪی.اوﺷﺎﻗﻠﯿﻐﯿﻨﯽ ھﺎرﭘﻮﺗﻮن ﯾﺎﺧﯿﻨﻠﯿﻐﯿﻨﺪا اوﻻن ﮔﻮﻟﻠﻮ ﺑﺎغ دﺋﯿﯿﻠﻦ ﺑﺆﻟﮕﮫ ده ﮔﺌﭽﯿﺮﺗﺪی١٩٣١ .اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻞ اﯾﻠﮏ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯽ اﻋﻼزﯾﻖ
ﻧﻮﻣﻮﻧﮫ ﻣﮑﺘﺒﯿﻨﺪه ﺑﺎﺷﻼدی اورﺗﺎ و ﻟﯿﺴﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﻨﯽ اﻋﻼزﯾﻖ دا ﺑﯿﺘﯿﺮدﯾﮑﺪن ﺳﻮﻧﺮا  ١٩۴۴ده ﭘﺎراﺳﯿﺰ ﯾﺎﺗﯿﻠﯽ اﯾﻤﺘﺤﺎﻧﻼرﯾﻨﯽ ﻗﺎزاﻧﺎراق
ﮔﯿﺮدﯾﮕﯽ اﯾﺴﺘﺎﻧﺒﻮل ﯾﻮﮐﺴﮏ اؤﯾﺮﺗﻤﻦ اوﺧﻮﻟﻮﻧﻮ و اﯾﺴﺘﺎﻧﺒﻮل اوﻧﯿﻮﺋﺮﺳﯿﺘﮫﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﮫﺳﯽ ﺗﻮرک دﯾﻠﯽ و ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺆﻟﻮﻣﻮﻧﻮ ١٩۴٨
اﯾﻠﯿﻨﺪه ﺑﯿﺘﯿﺮﯾﻨﺠﮫ دﯾﺎرﺑﮑﯿﺮده اؤﯾﺮﺗﻤﻨﻠﯿﮕﮫ ﺑﺎﺷﻼدی.ﺑﻮردا ﮔﺆرَ و ﯾﺎﭘﺪﯾﻐﯽ ﺳﻮرﺟﮫ دﯾﺎرﺑﮑﯿﺮﻟﯽ ﻟﺮدن ﭼﻮخ ﺣﻮرﻣﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺆردو.او درﺟﮫ
ﮐﯽ اوﻧﺎ ﺧﺎﻟﻖ اﺋﻮﯾﻨﯿﻦ ﭼﯿﺨﺎرﺗﺪﯾﻐﯽ »ﻗﺎراﺟﺎداغ«درﮔﯽ ﺳﯿﻨﯿﻦ ﯾﺆﻧﺘﻤﻨﻠﯿﮕﯽ وﺋﺮﯾﻠﺪی .ﺑﺎﺷﺪا ﺿﯿﺎء ﮔﺆگ آﻟﭗ اوﻟﻤﺎﻗﻼ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻧﻈﯿﻒ،ﺟﺎھﺪﺻﯿﺪﻗﯽ ﮐﯿﻤﯽ دﯾﺎرﺑﺎﮐﯿﺮﯾﻦ ﻓﯿﮑﯿﺮ و ادﺑﯿﺎت آﻻﻧﯿﻨﺪا ﯾﺌﺘﯿﺸﺪﯾﺮدﯾﮕﯽ اؤﻻدﻻرﯾﻨﯽ ﺧﺎطﯿﺮﻻدان ﺗﻮﭘﻼﻧﺘﯽ ﻻر ﯾﺎﭘﺪی »دﯾﻮان ادﺑﯿﺎﺗﯽ
ﮔﺌﺠﮫ ﻟﺮی « دوزﻧﻠﮫ دی .اﯾﮑﯽ اﯾﻞ دﯾﺎرﺑﮑﯿﺮده ﮔﺆرَ و ﯾﺎﭘﺘﯿﻘﺪان ﺳﻮﻧﺮا ﻋﺴﮕﺮ ﮔﺌﺘﺪی  ١٩۵١.اﯾﻠﯿﻨﺪه »آﯾﺪﯾﻦ« دا ﺗﯿﺠﺎرت ﻟﯿﺴﮫ ﺳﯿﻨﺪه ﺗﻮرﮐﺠﮫ
اؤﯾﺮﺗﻤﻨﻠﯿﮕﯿﻨﮫ ﺑﺎﺷﻼدی ١٩۵٢ .اﯾﻠﯿﻨﺪه ﻋﯿﻨﯽ ﻟﯿﺴﮫ ده اؤﯾﺮﺗﻤﻦ اوﻻن ﻣﺸﮑﻮره ﺧﺎﻧﯿﻤﻼ اﺋﻮﻟﻨﺪی ١٩۵۵.اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻞ آﻧﮑﺎرا ﺣﻘﻮق ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﮫ
ﺳﯿﻨﮫ ﯾﺎزﯾﻠﺪی١٩۵۶.دا ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﺎزﺋﺘﮫ ﺳﯿﻨﯿﻦ ﻓﯿﮑﺮه ﯾﺎرﯾﺸﻤﺎﺳﯿﻨﯽ ﻗﺎزاﻧﺪی.اﺋﯿﺘﯿﻢ اﺳﺘﺎژﯾﻨﯽ)اوﺧﻮ ﺳﻮره ﺟﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﻮرﺻﺘﯽ(ﯾﺎﭘﻤﺎق
اوﭼﻮن »ﻣﯿﻠﻠﯽ اﺋﯿﺘﯿﻢ ﺑﺎﺧﺎﻧﻠﯿﻐﯽ « طﺮﻓﯿﻨﺪن ﭘﺎرﯾﺴﮫ ﮔﺆﻧﺪرﯾﻠﺪی ﺑﯿﺮ اﯾﻞ ﭼﮑﻦ ﺑﻮ ﺳﻔﺮده »اوزاﻗﺪان اوزاﻏﺎ «»،ﭘﺎرﯾﺲ دن ﭘﺎرﯾﺲ
ﻧﻮﺗﻼری«»،ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﮑﺘﻮﺑﻼری«ﮐﯿﻤﯽ ﯾﺎزﯾﻼری ﯾﺎزدی .ﭘﺎرﯾﺲ دن دوﻧﻮﻧﺠﮫ ﺑﯿﺮ ﭼﻮخ ﮔﺆرَ و ﯾﺎﭘﺪی:
 ١٩۵٨اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﭼﺎﭘﺎ اﺋﯿﺘﯿﻢ اﯾﻨﺴﺘﻮﺗﻮﺳﻮ اؤﯾﺮﺗﻤﻦ اوﻟﺪو ١٩۵۵.اﯾﻠﯿﻨﺪه آﯾﺪﯾﻨﺪا اؤﯾﺮﺗﻤﻦ اوﻻراق ﺑﺎﺷﻼدﯾﻐﯽ ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﻨﯽ ١٩۵٩
اﯾﻠﯿﻨﺪه ﺗﺎﻣﺎﻣﻼدی.ﻗﯿﺴﺴﺎ ﺑﯿﺮ زاﻣﺎن آوﻗﺎﺗﻠﯿﻖ اﺋﺘﺪی ١٩۶١ .ده ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﺎزﺋﺘﮫ ﺳﯿﻨﺪه »ﮔﻮن اﯾﺸﯿﻐﯿﻨﺪا «آدﻟﯽ ﮔﻮﺷﮫ ﯾﺎزﯾﺴﯿﻨﯽ ﯾﺎزﻣﺎﻏﺎ
ﺑﺎﺷﻼدی ١٩۶٩ .اﯾﻠﯿﻨﮫ ﻗﺪر»ﭼﺎﭘﺎ اﺋﯿﯿﺘﯿﻢ« اﯾﻨﯿﺴﺘﯿﺘﻮﻧﺪا اؤﯾﺮﺗﻤﻨﻠﯿﮕﮫ دوام اﺋﺘﺪﯾﮑﺪن ﺳﻮﻧﺮا اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﯾﻮﮐﺴﮏ اؤﯾﺮﺗﯿﻢ اوﮐﻮﻟﻮﻧﺪا اؤﯾﺮﺗﯿﻢ
ﮔﺆروﻟﯿﺴﯽ اوﻻراق ﭼﺎﻟﯿﺸﻤﺎﻏﺎ دوام اﺋﺘﺪی ١٩٧۴.ده اﻣﮑﻠﯽ اوﻟﺪو .اﺣﻤﺪ ﮐﺎﺑﺎﻗﮑﻠﯽ  ١٧ﮐﺎﺳﯿﻢ  ٢٠٠٠ﺗﺎرﯾﺨﯿﻨﺪه ﻗﻠﺐ ﺧﺴﺘﮫ ﻟﯿﮕﯿﻨﮫ
ﺗﻮﺗﻮﻟﺪو.ﺑﺎﺷﺎرﯾﻠﯽ ﺑﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻼ ﻗﻠﺐ داﻣﺎرﻻرﯾﻨﺪان ﺑﺌﺸﯽ دﯾﯿﺸﺪﯾﺮﯾﻠﺪی .ﺧﺴﺘﮫ ﺧﺎﻧﺎدا ﯾﺎﺗﺪﯾﻐﯽ زاﻣﺎن  ۴٨اﯾﻠﻠﯿﮏ ﺣﯿﺎت ﯾﻮﻟﺪاﺷﯽ اﻣﮑﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﮫ
ﻣﺸﮑﻮره ﺧﺎﻧﯿﻢ دوﻧﯿﺎﺳﯿﻨﯽ دﮔﯿﺸﺪی.ﺳﺮﻋﺘﻠﮫ ﺳﺎﻏﺎﻟﺪﯾﻐﯽ ﺳﺎﻧﯿﻠﺪﯾﻐﯽ ﺑﯿﺮ زاﻣﺎﻧﺪا آغ ﺟﯿﮕﺮﺧﺴﺘﮫ ﻟﯿﮕﯿﻨﺪن ﺗﮑﺮار ﺧﺴﺘﮫ ﺧﺎﻧﺎﯾﺎ ﯾﺎﺗﯿﺮﯾﻼن اﺣﻤﺪ
ﮐﺎﺑﺎﮐﻠﯽ  ٨ﺷﻮﺑﺎط  ٢٠٠١ده دوﻧﯿﺎﻧﯽ دوﻧﯿﺎ ﺳﺌﻮﻧﻠﺮه ﺗﺎﭘﺸﯿﺮﯾﺐ ﺣﺎﻗﻘﯿﻦ رﺣﻤﺘﯿﻨﮫ ﻗﻮوﺷﺪو.
 ١٩٧٢اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻞ »ﺗﻮرک ادﺑﯿﺎﺗﯽ« درﮔﯿﺴﯿﻨﯽ ﭼﯿﺨﺎرﺗﻤﺎﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼدی.ﺑﻮ درﮔﯽ واﺳﯿﻄﮫ ﺳﯿﻠﮫ ﺗﻮرک ادﺑﯿﺎﺗﯽ اوﭼﻮن ﺣﺎﻻ ﭼﺎﻟﯿﺸﺎن ﺑﯿﺮ ﭼﻮخ
ﻋﺎﻟﯿﻢ و ﯾﺎزار ﯾﺌﺘﯿﺸﻤﯿﺸﺪﯾﺮ.
اﺣﻤﺪ ﮐﺎﺑﺎﻗﻠﯽ  ١٩٧٨اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻠﺪه ﮐﺆﻧﻮل دوﺳﺘﻼرﯾﻼ »ﺗﻮرک ادﺑﯿﺎﺗﯽ واﻗﻔﯽ «ﻧﯽ ﻗﻮردوﺑﻮ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻣﻮﺳﺴﮫ »ﺗﻮرک ادﺑﯿﺎﺗﯽ« و»ﻣﯿﻠﻠﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯿﻦ ﺳﺴﯽ« ﮐﯿﻤﯽ درﮔﯽ ﻟﺮی ﺣﺎﻻدا ﯾﺎﯾﻤﺎﻗﺪادﯾﺮ .ﺑﻮ اوﻧﻮدوﻟﻤﺎز ﻣﻌﻨﻮی ﯾﺎدﮔﺎردﯾﻞ و ادﺑﯿﺎﺗﯿﻤﯿﺰﺳﺎﺣﮫ ﺳﯿﻨﺪه ﯾﻮزﻟﺮاؤﻧﻤﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺳﯿﺐ و
ﯾﺎﯾﻤﯿﺶ و ﯾﺎﯾﯿﺮ.
ﺣﯿﺎت ﺑﻮﯾﻮ ﺳﺎﯾﺴﯿﺰ اؤدوﻟﻠﺮوﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻟﺮ آﻟﻤﯿﺸﺪﯾﺮآﻧﺠﺎق ان ﻗﯿﻤﺘﻠﯽ اؤدوﻟﻮ اوﻧﺎ وﺋﺮﯾﻠﻦ »ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺤﺮرﯾﻦ« ﻟﻘﺒﯽ ﻧﯽ ﺑﯿﻠﻤﯿﺸﺪﯾﺮ.
اﺛﺮﻟﺮی:
ﯾﻮزﻟﺮ ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﮐﻮﺷﮫ ﯾﺎزﯾﻼری و ﭼﯿﺨﺎردﯾﻐﯽ »ﺗﻮرک ادﺑﯿﺎﺗﯽ « درﮔﯿﺴﯿﻨﺪن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﻮﺧﻠﻮ ﺳﺎﯾﺪا ﮐﺘﺎﺑﻼرﯾﻦ ﯾﺎزارﯾﺪﯾﺮ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎدﯾﻤﯿﺰاو
ﺟﻤﻠﮫ دن:

·

ﺗﻮرک ادﺑﯿﺎﺗﻲ ) ۵ﺟﯿﻠﺪ( ·-

·

ﻣﻌﺒﺪ و ﻣﯿﻠﻠﺖ·- ١٩٧٠ ،

ﮐﻮﻟﺘﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰﻣﻲ·- ١٩٧٠ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﮐﯿﻒ·- 1970 ،

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮرﮐﯿﯿﮫ١٩٧٠ ،

ﯾﻮﻧﻮس اﺋﻤﺮه·- 1971 ،

ﻣﻮﻻﻧﺎ1975 ،

ﺻﺆﺣﺒﺘﻠﺮ (2ﺟﯿﻠﺪ)· - 1987 ،
ﺑﯿﺰﯾﻢ آﻟﮑﯿﺒﯿﺎدﺋ ﺲ ·- 1977 ،اﺋﺠﻮروﻓﯿﺎ·- 1981 ،
اژدرھﺎ داﺷﻲ· - 1975 ،
·
ﺷﻌﺮ اﯾﻨﺠﻠ َﻤﮫ ﻟﺮي ·- 1992 ،دوﻏﻮدان
ﮔﻮﻧﺌﻲ دوﻏﻮ ﯾﺎﺧﯿﻨﺪان·- 1990 ،
ﺗﻤﻠﻠﺮﯾﻦ دوروﺷﻤﺎﺳﻲ·- 1989 ،
دوﻏﻮش ·- 1993 ،ﺳﻠﻄﺎن اﻻﺷﻌﺮا ﻧﺠﯿﭗ ﻓﺎﺿﻞ ·- 1995 ،ﺷﺎﻋﺮي ﺟﮭﺎن ﻧﺪﯾﻢ1996،
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SAZIM
Hacı Luğman
Xatirə FƏRƏCLİ
Minib Koroğluyla, süvar Qırata,
Dağlarda, daşlarda səslənən sazım.
Nazlı bulaqların zümzüməsiylə,
Sinələr üstündə süslənən sazım.

Sən niyə baxırsan yollara, niyə,
Kimi gözləyirsən, gözüm, bu nədi?
Ürəyim, köksümü dağıtma, toxta,
Yoxsa tükənibdi dözüm, bu nədi?

Kainatın sirri cəm olub səndə,
Yerlə göy qovuşur mizrab dinəndə,
Əsliylə Kərəmin eşqi sinəndə,
Məhəbbət vəsfinə bəslənən sazlm.

Nədi bu intizar, bu qüssə, ələm?
Könlümü uçurur boğulan naləm,
Çökübdü çöhrəmə qəlbimdəki qəm,
Solub yanaqlarım, üzüm, bu nədi?

Metedən, Qorquddan üzü bərisən,
Qəmzələr içində üzən hurisən,
Kəsilmiş budaqsan, amma dirisən,
Dindikcə alışıb, közlənən sazım.

Köçüm uzaqlarda … ömür də yarı,
Yağır, çalın-çarpaz taleyin qarı,
Yeriyir üstümə qəm karvanları,
Bəs hanı təpərin, dizim, bu nədi?

ﺳﺎزﯾﻢ

ﺑﻮ ﻧﺪي؟
ﺧﺎﺗﯿﺮه ﻓﺮﺟﻠﻲ
، ﻧﯿﯿﻪ،ﺳﻦ ﻧﯿﯿﻪ ﺑﺎﺧﯿﺮﺳﺎن ﯾﻮﻟﻼرا
 ﺑﻮ ﻧﺪي؟، ﮔﺆزوم،ﮐﯿﻤﯽ ﮔﺆزﻟﻪﯾﯿﺮﺳﻦ
، ﺗﻮﺧﺘﺎ، ﮐﺆﮐﺴﻮﻣﻮ داﻏﯿﺘﻤﺎ،او َرﯾﯿﻢ
 ﺑﻮ ﻧ ﺪي؟،ﮐﻨﯿﺒﺪي دؤزوم
َ ﯾﻮﺧﺴﺎ ﺗﻮ
اﻟﻢ؟، ﺑﻮ ﻏﺼّﻪ،ﻧﺪي ﺑﻮ اﯾﻨﺘﯿﻈﺎر
،ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻮ اوﭼﻮرور ﺑﻮﻏﻮﻻن ﻧﺎﻟﻢ
،ﭼﺆﮐﻮﺑﺪو ﭼﺆﻫﺮﻣﻪ ﻗﻠﺒﯿﻤﺪهﮐﯽ ﻏ ﻢ
 ﺑﻮ ﻧﺪي؟، اوزوم،ﺳﻮﻟﻮب ﯾﺎﻧﺎﻗﻼرﯾﻢ
،ﮐﺆﭼﻮم اوزاﻗﻼردا …ﻋﺆﻣﻮر ده ﯾﺎري
،ﭼﺎرﭘﺎز ﻃﺎﻟﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎري- ﭼﺎﻟﯿﻦ،ﯾﺎﻏﯿﺮ
،ﯾﺌﺮﯾﯿﺮ اوﺳﺘﻮﻣﻪ ﻏﻢ ﮐﺎرواﻧﻼري
 ﺑﻮ ﻧﺪي؟، دﯾﺰﯾﻢ،ﺑﺲ ﻫﺎﻧﯽ ﺗﭙﺮﯾﻦ

Əbədi Körpû

ﺣﺎﺟﻲ ﻟﻐﻤﺎن
، ﺳﻮوار ﻗﯿﺮاﺗﺎ،ﻣﯿﻨﯿﺐ ﮐﻮروﻏﻠﻮﯾﻼ
. داﺷﻼردا ﺳﺴﻠﻨﻦ ﺳﺎزﯾﻢ،داﻏﻼردا
،ﻧﺎزﻟﯽ ﺑﻮﻻﻗﻼرﯾﻦ زوﻣﺰوﻣﻪﺳﯿﯿﻠﻪ
.ﺳﯿﻨﻪﻟﺮ اوﺳﺘﻮﻧﺪه ﺳﻮﺳﻠﻨﻦ ﺳﺎزﯾﻢ
،ﮐﺎﯾﻨﺎﺗﯿﻦ ﺳﯿﺮري ﺟﻤﻊ اوﻟﻮب ﺳﻨﺪه
،ﯾﺌﺮﻟﻪ ﮔﺆي ﻗﻮووﺷﻮر ﻣﯿﻀﺮاب دﯾﻨﻨﺪه
،اﺻﻠﯿﯿﻠﻪ ﮐﺮﻣﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ ﺳﯿﻨﻨﺪه
.ﻣﺤﺒﺖ وﺻﻔﯿﻨﻪ ﺑﺴﻠﻨﻦ ﺳﺎزﻟﻢ
، ﻗﻮرﻗﻮددان اوزو ﺑﺮﯾﺴﻦ،ﻣﺌﺘﺌﺪن
،ﻗﻤﺰهﻟﺮ اﯾﭽﯿﻨﺪه اوزن ﺣﻮرﯾﺴﻦ
، آﻣﺎ دﯾﺮﯾﺴﻦ،ﮐﺴﯿﻠﻤﯿﺶ ﺑﻮداﻗﺴﺎن
. ﮐﺆزﻟﻨﻦ ﺳﺎزﯾﻢ،دﯾﻨﺪﯾﮑﺠﻪ آﻟﯿﺸﯿﺐ
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ﯾﺎرا اﯾﺰي

YARA İZİ
Güven KEMERKAYA

ﮔـﻮ َون ﮐﻤﺮﮐﺎﯾﺎ

Eğri büğrü mektup yazısı gibi öyle karmaşık
bakma bana. Gülkurusu, can ağrısı gülüşünden
yer bırak sevinçlerime. Konuşurken dudağında
tebessümdür mürdüm gül. Sen okunan ve
bitmeyen bir mektupsun aykırı anlamlar
yüklediğim. Pencere önünde beklediğim ve
güneş içirdiğim fesleğenimsin kokusuyla
derinlere daldığım... Hep bekleyenim ben,
gelmeyecek seni...

َاﯾﺮي ﺑﻮﯾﺮو ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎزﯾﺴﯽ ﮐﯿﻤﯽ اؤﯾﻠﻪ ﻗﺎرﻣﺎﺷﯿﻖ ﺑﺎﺧﻤﺎ
 ﺟﺎن آﻏﺮﯾﺴﯽ ﮔﻮﻟﻮﺷﻮﻧﺪن ﯾﺌﺮ، ﮔﻮل ﻗﻮروﺳﻮ.ﻣﻨﻪ
 ﻗﻮﻧﻮﺷﻮرﮐﻦ دوداﻏﯿﻨﺪا ﺗﺒﺴﺴﻮﻣﺪور.ﺑﻮراق ﺳﺌﻮﯾﻨﺠﻠﺮﯾﻤﻪ
 ﺳﻦ اوﺧﻮﻧﺎن و ﺑﯿﺘﻤﻪﯾﻦ ﺑﯿﺮ ﻣﮑﺘﻮﺑﺴﺎن.ﻗﯿﺮﻣﯿﺰي ﮔﻮل
 ﭘﻨﺠﺮه اؤﻧﻮﻧﺪه ﮔﺆزﻟﻪ.ﻗﺎرﯾﺸﯿﻖ آﻧﻼﻣﻼر ﯾﻮﮐﻠﻪدﯾﮕﯿﻢ
دﯾﮕﯿﻢ و ﮔﻮﻧﺶ اﯾﭽﯿﺮدﯾﮕﯿﻢ رﺋﯿﺤﺎﻧﯿﻤﺴﺎن ﻗﻮﺧﻮﺳﻮﯾﻼ
 ﮔﻠﻤﯿﻪﺟﮏ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺆزﻟﻪ َﯾﻨَﻢ ﻣﻦ...درﯾﻨﻠﺮه داﻟﺪﯾﻐﯿﻢ
...ﺳﻨﯽ

Vakit daraldıkça kış olurum ben. Fırtınaya
teslim ederim ipekten kanat dallarımı. Sen
yoksun şimdi yüreğim yaralı bir atmaca kuşu
misali kendi derinliğinde çırpınmakta.
Hekimsiz kalmış hasta misali gelincik düşlerine
uyanırım. Sen gidince ben ayaza tutulurum,
yok olur çiçeklerim. Yüzlerce yıl birikmiş bir
acının eşiğinde sallanır gibi gözbebeklerim...
Sen gidince yaralarım açılır solgun bir çiçek
gibi... Sen gidersin ben susarım biliyorsun
çünkü kahrolası bir gururum var benim.
Dağlara kafa tutan, Ferhat misali zirveleri aşan
ama sevgiliye varamayan umutlarım... Bir bir
yenilgiye dost olan yitik sevdalarım... Bir
kelebeğin kanatlarında ürperen kır çiçeği
hislerim... Senin her gülüşünün yedi lisanda bir
anlamı var. Yedi kıta, yedi ülke, yedi iklim,
yedi dil seni anlatmaya gönüllenmiş kendi
dilinde... Ah, hüzün çiçeği kuşların suçu ne?
Yol azığı çiğdemleri ezer ellerin. Sen benim
yitiğimi bulduğumdun. Yaklaşamadığım,
yakınlaşamadığım umudumdun. Ey hüzün
çiçeği ben bir şehirdim şiirle kurulu
mekânlarım. Sen bir göçmen kuşsun şehrimde
uçmak çizen. Yaralarıma tuz basan...

 ﻓﯿﺮﺗﯿﻨﺎﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ.واﺧﺖ داراﻟﺪﯾﻘﺠﺎ ﻗﯿﺶ اوﻟﻮرام ﻣﻦ
 ﺳﻦ ﯾﻮﺧﺴﺎن اﯾﻨﺪي.اﺋﺪﯾﺮم اﯾﭙﮑﺪن ﻗﺎﻧﺎت داﻟﻼرﯾﻤﯽ
اورﯾﯿﻢ ﯾﺎراﻟﯽ ﺑﯿﺮ آﺗﻤﺎﺟﺎ ﻗﻮﺷﻮ ﻣﯿﺜﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪي
 ﺣﮑﯿﻤﺴﯿﺰ ﻗﺎﻟﻤﯿﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺜﺎﻟﯽ.درﯾﻨﻠﯿﮕﯿﻨﺪه ﭼﯿﺮﭘﯿﻨﻤﺎﻗﺪا
 ﺳﻦ ﮔﺌﺪﯾﻨﺠﻪ ﻣﻦ آﯾﺎزا.ﮔﻠﯿﻨﺠﯿﮏ دوﺷﻠﺮﯾﻨﻪ اوﯾﺎﻧﯿﺮام
 ﯾﻮزﻟﺮﺟﻪ اﯾﻞ. ﯾﻮخ اوﻟﻮر ﭼﯿﭽﮑﻠﺮﯾﻢ،ﺗﻮﺗﻮﻟﻮرام
ﺑﯿﺮﯾﮑﻤﯿﺶ ﺑﯿﺮ آﺟﯿﻨﯿﻦ اﺋﺸﯿﮕﯿﻨﺪه ﺳﺎﻟﻼﻧﯿﺮ ﮐﯿﻤﯽ
 ﺳﻦ ﮔﺌﺪﯾﻨﺠﻪ ﯾﺎراﻻرﯾﻢ آﭼﯿﻠﯿﺮ ﺳﻮﻟﻐﻮن...ﮔﺆزﺑﺒﮑﻠﺮﯾﻢ
 ﺳﻦ ﮔﺌﺪرﺳﻦ ﺑﻦ ﺳﻮﺳﺎرام ﺑﯿﻠﯿﺮﺳﻦ...ﺑﯿﺮ ﭼﯿﭽﮏ ﮐﯿﻤﯽ
 داﻏﻼرا ﮐﺎﻓﺎ.ﭼﻮﻧﮑﻮ ﻗﻬﺮاوﻻﺳﯽ ﺑﯿﺮ ﻏﻮروروم وار ﻣﻨﯿﻢ
 ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺜﺎﻟﯽ زﯾﺮوهﻟﺮي آﺷﺎن آﻣﺎ ﺳﻮﮔﯿﻠﯿﯿﻪ،ﺗﻮﺗﺎن
 ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺮ ﯾﺌﻨﯿﻠﻤﮕﻪ دوﺳﺖ اوﻻن...واراﻣﺎﯾﺎن اوﻣﻮدﻻرﯾﻢ
 ﺑﯿﺮ ﮐﭙﻨﮕﯿﻦ ﻗﺎﻧﺎدﻻرﯾﻨﺪا ﻗﻮرﺧﻮﻟﻮ...ﯾﯿﺘﯿﮏ ﺳﺌﻮداﻻرﯾﻢ
 ﺳﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻟﻮﺷﻮﻧﻮن ﯾﺌﺪي...ﭼﺆل ﭼﯿﭽﮕﯽ ﺣﯿﺴﺴﻠﺮﯾﻢ
 ﯾﺌﺪي، ﯾﺌﺪي اؤﻟﮑﻪ، ﯾﺌﺪي ﻗﻄﻌﻪ.ﻟﯿﺴﺎﻧﺪا ﺑﯿﺮ آﻧﻼﻣﯽ وار
 ﯾﺌﺪي دﯾﻞ ﺳﻨﯽ آﻧﻼﺗﻤﺎﻏﺎ ﮐﺆﻧﻮﻟﻠﻨﻤﯿﺶ ﮐﻨﺪي،اﯾﻘﻠﯿﻢ
 ﺣﻮزون ﭼﯿﭽﮑﯽ ﻗﻮﺷﻼرﯾﻦ ﺳﻮﭼﻮن؟، آه...دﯾﻠﯿﻨﺪه
 ﺳﻦ ﻣﻨﯿﻢ اﯾﺘﯿﮕﯿﻤﯽ.ﯾﻮل آذوﻗﻪ ﺳﯽ ﻋﻨﺎﺑﻼري ازر اﻟﻠﺮﯾﻦ
 ﯾﺎﺧﯿﻨﻼﺷﺎﻣﺎدﯾﻐﯿﻢ، ﯾﺎﺧﯿﻨﻼﺷﺎﻣﺎدﯾﻐﯿﻢ.ﺗﺎﭘﺎﻧﯿﺪﯾﻦ
 اﺋﯽ ﺣﻮزون ﭼﯿﭽﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺮ ﺷﻬﺮدﯾﻢ.اوﻣﻮدوﻣﺪون
 ﺳﻦ ﺑﯿﺮ ﮔﺌﭽﻪ ري ﻗﻮﺷﺴﺎن.ﺷﻌﺮﻟﻪ ﻗﻮروﻟﻮ ﻣﮑﺎﻧﻼرام
... ﯾﺎراﻻرﯾﻤﺎ دوز ﺑﺎﺳﺎن.ﺷﻬﺮﯾﻤﺪه اوﭼﻤﺎق ﺧﻄﯽ ﭼﮑﻦ
. آداﻧﺪﯾﻐﯿﻢ و ﻗﯿﻨﺎﻧﺪﯾﻐﯿﻤﺴﺎن، ﺳﻮﺳﺎدﯾﻐﯿﻢ،ﺳﻮﺳﺘﻮﻏﻮم
 آﻣﺎ ﺑﻮﻧﻮ ﺑﯿﻞ.ﺑﻠﮑﯽ ﺳﺌﻮﮔﯿﻤﯽ ﯾﺌﺪي دﯾﻠﺪه آﻧﻼﺗﺎﻣﺎم ﺳﺎﻧﺎ
 دﯾﻠﻪ،ﺣﻮزون ﭼﯿﭽﮕﯿﻢ ﻣﻨﯿﻢ ده ﺳِﯿﻠﯿﻪﺟﮏ ﺳﺆزﻟﺮﯾﻢ
 ﻣﻦ، ﺑﯿﻠﯿﺮﺳﻦ. آﻣﺎ ﺳﻮﺳﺘﻮم.ﮔﻠﻪﺟﮏ ﺷﻌﺮﻟﺮﯾﻢ واردي
!اﯾﯿﯽ ﺳﻮﺳﺎرام

Sustuğum, susadığım, adandığım ve
kınandığımsın. Belki sevgimi yedi dilde
anlatamam sana. Ama bunu bil hüzün çiçeğim
benim de söyleyecek sözlerim, dile gelecek
şiirlerim vardı. Ama sustum. Bilirsin, ben iyi
susarım!
Əbədi Körpû
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OLMA TİKEN
Ali Reza MORAC OĞLU
Olamasan gülnen çiçek
Olma tiken batma haqqa
Sözün pişir konuş gerçek
Olma tiken batma haqqa
Her bulanuğ bendi sen sav
Duşman olsayı dostluğu kav
ömür gelir geçer bir tav
Olma tiken batma hağa
Her geçene dğlut vurma
Bir söz üstüne beş kor3ma
Yılan olup ağu verme
Olma tiken batma hağa
Bir gün ecel kapıyı çalır
Malıyı cahıyı ayrı kalır
Öten dili lala gelir
Olma tiken batma hağa
Bahtıyı bahar otu görme
Sana düşmez sözü görme
Meclislerde gönül kırma
Olma tiken batma hağa
Başıyda var bir gün duman
Gün dolasız gider zaman
Toprak olur cümle cihan
Olma tiken batma hağa
Murac oğlu gelip konak
Haka tapar olup dayak
Yerin bir karıç dört parmak
Olma tiken batma hağa
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اوﻟﻤﺎ ﺗﯿﮑﺎن
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻮراج اوﻏﻠﻮ

،اوﻻﻣﺎﺳﺎن ﮔﻮﻟﻨﻦ ﭼﯿﭽﮏ
.اوﻟﻤﺎ ﺗﯿﮑﺎن ﺑﺎﺗﻤﺎ ﺣﺎﻗﺎ
،ﺳﺆزون ﭘﯿﺸﯿﺮ ﻗﻮﻧﻮش ﮔﺌﺮﭼﮏ
.اوﻟﻤﺎ ﺗﯿﮑﺎن ﺑﺎﺗﻤﺎ ﺣﺎﻗﺎ
،ﻫﺌﺮ ﺑﻮﻻﻧﯿﻖ ﺑﻨﺪي ﺳﻦ ﺳﻮو
،دوﺷﻤﺎن اوﻟﺴﺎﯾﯽ دوﺳﺘﻠﻮﻏﻮ ﻗﻮو
،ﻋﺆﻣﻮر ﮔﻠﯿﺮ ﮔﺌﭽﺮ ﺑﯿﺮ ﺗﻮو
،اوﻟﻤﺎ ﺗﯿﮑﺎن ﺑﺎﺗﻤﺎ ﺣﺎﻗﺎ
ﻫﺮ ﮔﺌﭽﻨﻪ دﻏﻠﻮت وورﻣﺎ
ﺑﯿﺮ ﺳﺆز اوﺳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺌﺶ ﮐﻮرﻣﺎ
اﯾﻼن اوﻟﻮب آﻏﻮ وﺋﺮﻣﻪ
اوﻟﻤﺎ ﺗﯿﮑﺎن ﺑﺎﺗﻤﺎ ﺣﺎﻗﺎ
ﺑﯿﺮ ﮔﻮن اﺟﻞ ﻗﺎﭘﯿﯿﯽ ﭼﺎﻟﯿﺮ
ﻣﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﺎﻫﯿﻨﯽ آﯾﺮي ﻗﺎﻟﯿﺮ
اؤﺗﻦ دﯾﻠﯽ ﻻﻻ ﮔﻠﯿﺮ
اوﻟﻤﺎ ﺗﯿﮑﺎن ﺑﺎﺗﻤﺎ ﺣﺎﻗﺎ
ﺑﺎﺧﺘﯿﻨﯽ ﺑﺎﻫﺎر اوﺗﻮ ﮔﺆرﻣﻪ
ﺳﺎﻧﺎ دوﺷﻤﺰ ﺳﺆزو ﮔﺆرﻣﻪ
ﻣﺌﺠﻠﯿﺴﻠﺮده ﮔﺆﻧﻮل ﻗﯿﺮﻣﺎ
اوﻟﻤﺎ ﺗﯿﮑﺎن ﺑﺎﺗﻤﺎ ﺣﺎﻗﺎ
ﺑﺎﺷﯿﻨﺪا وار ﺑﯿﺮ ﮔﻮن دوﻣﺎن
ﮔﻮن دوﻻﺷﯿﺮﮔﺌﺪر زاﻣﺎن
ﺗﻮﭘﺮاق اوﻟﻮر ﺟﻮﻣﻠﻪ ﺟﻬﺎن
اوﻟﻤﺎ ﺗﯿﮑﺎن ﺑﺎﺗﻤﺎ ﺣﺎﻗﺎ
ﻣﻮراق اوﻏﻠﻮ ﮔﻠﯿﺐ ﻗﻮﻧﺎق
ﺣﺎﻗﺎ ﺗﺎﭘﺎر اوﻟﻮب داﯾﺎق
ﯾﺌﺮﯾﻦ ﺑﯿﺮ ﻗﺎرﯾﭻ دؤرت ﺑﺎرﻣﺎق
اوﻟﻤﺎ ﺗﯿﮑﺎن ﺑﺎﺗﻤﺎ ﺣﺎﻗﺎ
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SƏNƏ QIŞ PALTARI ALIRAM İNDİ
Qəşəm NƏCƏFZADƏ
Heç fikir eləmə qurvanın olum
Adam başqasını gedib sevər də...
Adam sevdiyini ata bilər də...
Təzə iş deyil ki, başıma gələn,
Başına dönüm.
Adam sevilər də, unudular da,
Gedib başqasına uymaq da olar,
Bir gün yada düşər atıb getdiyin
Sonra peşman olub qayıtmaq olar,
Adam bağışlar da, bağışlamaz da...
Heç yüz il keçməmiş atıb getdiyin,
Yerindən durunca uçub gələrsən.
Üstünü çırpınca baxıb gülərsən,
Gözünü açınca çıxıb gedərsən.
Heç fikir eləmə qurvannın olum,
Adam aldanar da, peşman olar da...
Sənə yalvarıram özünü üzmə
Ürək yerə düşüb qəfil sınar da,
Nə olsun,
Ürək sınmayanda bəs nə sınacaq?
Yerimdən durunca,
Üstümü çırpınca,
Gözümü açınca
Sən çıxıb getdin,
Nə olsun,
Adam sevdiyini atıb gedər də...
Məni o yandırır, o yandırır ki,
Sənə qış paltarı alıram indi.
Nə olsun,
Adam soyuyar da, adam yanar da..

Əbədi Körpû
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ﺳﻨﻪ ﻗﯿﺶ ﭘﺎﻟﺘﺎري آﻟﯿﺮام اﯾﻨﺪي
ﻗﺸﻢ ﻧﺠﻒ زاده
ﻫﺌﭻ ﻓﯿﮑﯿﺮ اﺋﻠﻤﻪ ﻗﻮرواﻧﯿﻦ اوﻟﻮم
...آدام ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯿﻨﯽ ﮔﺌﺪﯾﺐ ﺳﺌﻮر ده
...آدام ﺳﺌﻮدﯾﮕﯿﻨﯽ آﺗﺎ ﺑﯿﻠﺮ ده
، ﺑﺎﺷﯿﻤﺎ ﮔﻠﻦ،ﺗﺰه اﯾﺶ دﺋﯿﯿﻞ ﮐﯽ
.ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ دؤﻧﻮم
، اوﻧﻮدوﻻردا،آدام ﺳﺌﻮﯾﻠﺮ ده
،ﮔﺌﺪﯾﺐ ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯿﻨﺎ اوﯾﻤﺎق دا اوﻻر
ﺑﯿﺮ ﮔﻮن ﯾﺎدا دوﺷﺮ آﺗﯿﺐ ﮔﺌﺘﺪﯾﮕﯿﻦ
،ﺳﻮﻧﺮا ﭘﺌﺸﻤﺎن اوﻟﻮب ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎق اوﻻر
... ﺑﺎﻏﯿﺸﻼﻣﺎز دا،آدام ﺑﺎﻏﯿﺸﻼر دا
،ﻫﺌﭻ ﯾﻮز اﯾﻞ ﮐﺌﭽﻤﻪﻣﯿﺶ آﺗﯿﺐ ﮔﺌﺘﺪﯾﮕﯿﻦ
.ﯾﺌﺮﯾﻨﺪن دوروﻧﺠﺎ اوﭼﻮب ﮔﻠﺮﺳﻦ
،اوﺳﺘﻮﻧﻮ ﭼﯿﺮﭘﯿﻨﺠﺎ ﺑﺎﺧﯿﺐ ﮔﻮﻟﺮﺳﻦ
.ﮔﺆزوﻧﻮ آﭼﯿﻨﺠﺎ ﭼﯿﺨﯿﺐ ﮔﺌﺪرﺳﻦ
،ﻫﺌﭻ ﻓﯿﮑﯿﺮ اﺋﻠﻤﻪ ﻗﻮرواﻧﻨﯿﻦ اوﻟﻮم
... ﭘﺌﺸﻤﺎن اوﻻر دا،آدام آﻟﺪاﻧﺎر دا
ﺳﻨﻪ ﯾﺎﻟﻮارﯾﺮام اؤزوﻧﻮ اوزﻣﻪ
،اورك ﯾﺌﺮه دوﺷﻮب ﻗﻔﯿﻞ ﺳﯿﻨﺎر دا
،ﻧﻪ اوﻟﺴﻮن
اورك ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪا ﺑﺲ ﻧﻪ ﺳﯿﻨﺎﺟﺎق؟
،ﯾﺌﺮﯾﻤﺪن دوروﻧﺠﺎ
،اوﺳﺘﻮﻣﻮ ﭼﯿﺮﭘﯿﻨﺠﺎ
ﮔﺆزوﻣﻮ آﭼﯿﻨﺠﺎ
،ﺳﻦ ﭼﯿﺨﯿﺐ ﮔﺌﺘﺪﯾﻦ
،ﻧﻪ اوﻟﺴﻮن
...آدام ﺳﺌﻮدﯾﮕﯿﻨﯽ آﺗﯿﺐ ﮔﺌﺪر ده
، او ﯾﺎﻧﺪﯾﺮﯾﺮ ﮐﯽ،ﻣﻨﯽ او ﯾﺎﻧﺪﯾﺮﯾﺮ
.ﺳﻨﻪ ﻗﯿﺶ ﭘﺎﻟﺘﺎري آﻟﯿﺮام اﯾﻨﺪي
،ﻧﻪ اوﻟﺴﻮن
.. آدام ﯾﺎﻧﺎر دا،آدام ﺳﻮﯾﻮﯾﺎر دا

Sayfa 17

ƏDƏBİ KÖRPÛ

6. Sayı yaz. nisan 2019

RƏQS ET, QADIN
Ay Bəniz ƏLİYAR
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 ﻗﺎدﯾﻦ،رﻗﺺ اﺋﺖ
آي ﺑﻨﯿﺰ ﻋﻠﯿﺎر

Qoy səslənsin bir ney, kaman, bir də ud,
Bu məclisə xoş ab-hava gətir sən.
Ruhundakı musiqiyə güzgü tut,
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən.

، ﺑﯿﺮ ده اود، ﮐﺎﻣﺎن،ﻗﻮي ﺳﺴﻠﻨﺴﯿﻦ ﺑﯿﺮ ﻧﺌﯽ
.ﻫﺎوا ﮔﺘﯿﺮ ﺳﻦ-ﺑﻮ ﻣﺠﻠﯿﺴﻪ ﺧﻮش آب
،روﺣﻮﻧﺪاﮐﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﯿﻪ ﮔﻮزﮔﻮ ﺗﻮت
. ﻧﻪ ﮔﺆزل رﻗﺺ اﺋﺪﯾﺮﺳﻦ، ﻗﺎدﯾﻦ،رﻗﺺ اﺋﺖ

Məbədmisən, mələkmisən, pirmisən?
Tilsimmisən, sehrmisən, sirmisən?
Sevgi boyda bir meydana girmisən,
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən.

 ﭘﯿﺮﻣﯿﺴﻦ؟، ﻣﻠﮑﻤﯿﺴﻦ،ﻣﻌﺒﺪﻣﯿﺴﻦ
 ﺳﯿﺮﻣﯿﺴﻦ؟، ﺳﺌﺤﯿﺮﻣﯿﺴﻦ،ﻃﯿﻠﺴﯿﻤﻤﯿﺴﻦ
،ﺳﺌﻮﮔﯽ ﺑﻮﯾﺪا ﺑﯿﺮ ﻣﺌﯿﺪاﻧﺎ ﮔﯿﺮﻣﯿﺴﻦ
. ﻧﻪ ﮔﺆزل رﻗﺺ اﺋﺪﯾﺮﺳﻦ، ﻗﺎدﯾﻦ،رﻗﺺ اﺋﺖ

Əllərini süzə-süzə gəl bəri,
Ey mahtaban, ürəklərin dilbəri,
Qoyma sola o yasəmən əlləri,
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən.

،ﺳﻮزه ﮔﻞ ﺑﺮي-اﻟﻠﺮﯾﻨﯽ ﺳﻮزه
، اورﮐﻠﺮﯾﻦ دﯾﻠﺒﺮي،اﺋﯽ ﻣﺎﻫﺘﺎﺑﺎن
،ﻗﻮﯾﻤﺎ ﺳﻮﻻ او ﯾﺎﺳﻤﻦ اﻟﻠﺮي
. ﻧﻪ ﮔﺆزل رﻗﺺ اﺋﺪﯾﺮﺳﻦ، ﻗﺎدﯾﻦ،رﻗﺺ اﺋﺖ

Nur səpələ ətəyindən, donundan,
Əzabları qov sonsuza, canından.
Sevgi axsın iliyindən, qanından,
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən.
Gəl, rəqs elə, qoy seyr edim yaxından,
Gəncləşirəm bu növrağa baxandan.
Gül qoxusu səpələnsin yaxandan,
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən.
Eşq səpələ, yoxdu, inan, yol özgə,
Duruş özgə, baxış özgə, hal özgə.
O hallanmış dodaqdakı bal özgə,
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən.

Əbədi Körpû

، دوﻧﻮﻧﺪان،ﻧﻮر ﺳﭙﻠﻪ اﺗﮕﯿﻨﺪن
. ﺟﺎﻧﯿﻨﺪان،ﻋﺬاﺑﻼري ﻗﻮو ﺳﻮﻧﺴﻮزا
، ﻗﺎﻧﯿﻨﺪان،ﺳﺌﻮﮔﯽ آﺧﺴﯿﻦ اﯾﻠﯿﮕﯿﻨﺪن
. ﻧﻪ ﮔﺆزل رﻗﺺ اﺋﺪﯾﺮﺳﻦ، ﻗﺎدﯾﻦ،رﻗﺺ اﺋﺖ
، ﻗﻮي ﺳﺌﯿﺮ اﺋﺪﯾﻢ ﯾﺎﺧﯿﻨﺪان، رﻗﺺ اﺋﻠﻪ،ﮔﻞ
.ﮔﻨﺠﻠﺸﯿﺮم ﺑﻮ ﻧﺆوراﻏﺎ ﺑﺎﺧﺎﻧﺪان
،ﮔﻮل ﻗﻮﺧﻮﺳﻮ ﺳﭙﻠﻨﺴﯿﻦ ﯾﺎﺧﺎﻧﺪان
. ﻧﻪ ﮔﺆزل رﻗﺺ اﺋﺪﯾﺮﺳﻦ، ﻗﺎدﯾﻦ،رﻗﺺ اﺋﺖ
، ﯾﻮل اؤزﮔﻪ، اﯾﻨﺎن، ﯾﻮﺧﺪو،ﻋﺸﻖ ﺳﭙﻠﻪ
. ﺣﺎل اؤزﮔﻪ، ﺑﺎﺧﯿﺶ اؤزﮔﻪ،دوروش اؤزﮔﻪ
،او ﺣﺎﻟﻼﻧﻤﯿﺶ دوداﻗﺪاﮐﯽ ﺑﺎل اؤزﮔﻪ
. ﻧﻪ ﮔﺆزل رﻗﺺ اﺋﺪﯾﺮﺳﻦ، ﻗﺎدﯾﻦ،رﻗﺺ اﺋﺖ
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VEFASIZ
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DƏMİRQAPI DƏRBƏNDİM
Cevdet ALTAY
Zeynəb DƏRBƏNDLİ
Sən mənim qürur yerim, mənim ümid yerimsən,
Sözümə qanad verən, ruhum, ilham pərimsən.
Misra misra yazılan dasdanımsan, şeirimsən,
Sənə arxalanıbdır hər cığırım, hər bəndim,
Dəmirqapı Dərbəndim.

Her zaman aklımın bir yerindesin,
Canımın içinde çok derinde sin,
Dilimin ucunda ezberimde sin,
Seni sensiz yaşıyorum VEFASIZ.

Sən Qafqazın baştacı, əlçatmaz zirvəsisən,
Koroğlunun, Şamilin yurd, torpağ həvəsisən.
Min əsirdən boylanan Qorqudumun səsisən,
Boynumda boyunbağım, qolumda bazubəndim,
Dəmirqapı Dərbəndim.

Omuza dökülen siyah saçında,
Sürdüğün fırkatın gönül göçünde,
Sana isyan eden kalbin içinde,
Gene seni taşıyorum VEFASIZ.

O yan bu yan hasarlı, şah yurdu, xan elisən,
Dağıstanın, milyonu əvəz edən ləlisən.
Hər millətin Allaha, uzanacağ əlisən,
Sənə səcdə eyləyir hər şəhərim, hər kəndim,
Dəmirqapı Dərbəndim.

Senin için nice savaşlar verdim.
Nice ızdıraplar çileler gördüm.
Kara bahtım ile yarışa girdim.
Senin için koşuyorum VEFASIZ.

Sən dahilər diyarı, bir müqəddəs şəhərsən,
Sabaha doğru inam, açılan nur səhərsən.
Zeynəbin məğrur adı, millətimçün hönərsən,
Nə yaxşı bu dünyaya, sənin qoynunda əndim,
Dəmirqapı Dərbəndim.

وﻓﺎﺳﯿﺰ
ﺟﺌﻮدت آﻟﺘﺎي
،ﻫﺮ زاﻣﺎن ﻋﺎﻏﻠﯿﻤﯿﻦ ﺑﯿﺮ ﯾﺌﺮﯾﻨﺪه ﺳﻦ
،ﺟﺎﻧﯿﻤﯿﻦ اﯾﭽﯿﻨﺪه ﭼﻮخ درﯾﻨﺪه ﺳﻦ
،دﯾﻠﯿﻤﯿﻦ اوﺟﻮﻧﺪه ازﺑﺮﯾﻤﺪه ﺳﻦ
.ﺳﻨﯽ ﺳﻨﺴﯿﺰ ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺮام وﻓﺎﺳﯿﺰ
،اوﻣﻮزا دؤﮐﻮﻟﻦ ﺳﯿﯿﺎه ﺳﺎﭼﯿﻨﺪا
،ﺳﻮردوﻏﻮن ﻓﯿﺮﻗﺘﯿﻦ ﮐﺆﻧﻮل ﮔﺆﭼﻮﻧﺪه
،ﺳﺎﻧﺎ ﻋﺼﯿﺎن اﺋﺪن ﻗﻠﺒﯿﻦ اﯾﭽﯿﻨﺪه
.ﮔﺌﻨﻪ ﺳﻨﯽ داﺷﯿﯿﺮام وﻓﺎﺳﯿﺰ
.ﺳﻨﯿﻦ اﯾﭽﯿﻦ ﻧﯿﭽﻪ ﺳﺎواﺷﻼر وﺋﺮدﯾﻢ
.ﻧﯿﭽﻪ اﺿﻄﺮاﺑﻼر ﭼﯿﻠﻪ ﻟﺮ ﮔﺆردوم
.ﻗﺎرا ﺑﺎﺧﺘﯿﻢ اﯾﻠﻪ ﯾﺎرﯾﺸﺎ ﮔﯿﺮدﯾﻢ
.ﺳﻨﯿﻦ اﯾﭽﯿﻦ ﻗﻮﺷﻮﯾﻮرام وﻓﺎﺳﯿﺰ

دﻣﯿﺮﻗﺎﭘﯽ درﺑﻨﺪﯾﻢ
زﺋﯿﻨﺐ درﺑﻨﺪﻟﻲ
، ﻣﻨﯿﻢ اوﻣﯿﺪ ﯾﺌﺮﯾﻤﺴﻦ،ﺳﻦ ﻣﻨﯿﻢ ﻏﻮرور ﯾﺌﺮﯾﻢ
. اﯾﻠﻬﺎم ﭘﺮﯾﻤﺴﻦ، روﺣﻮم،ﺳﺆزوﻣﻪ ﻗﺎﻧﺎد وﺋﺮن
، ﺷﻌﺮﯾﻤﺴﻦ،ﻣﯿﺼﺮاع ﻣﯿﺼﺮاع ﯾﺎزﯾﻼن داﺳﺪاﻧﯿﻤﺴﺎن
،ﻫﺮ ﺑﻨﺪﯾﻢ،ﺳﻨﻪ آرﺧﺎﻻﻧﯿﺒﺪﯾﺮ ﻫﺮ ﺟﯿﻐﯿﺮﯾﻢ
.دﻣﯿﺮﻗﺎﭘﯽ درﺑﻨﺪﯾﻢ
، ال ﭼﺎﺗﻤﺎز زﯾﺮوهﺳﯽ ﺳﻦ،ﺳﻦ ﻗﺎﻓﻘﺎزﯾﻦ ﺑﺎش ﺗﺎﺟﯽ
. ﺗﻮرﭘﺎغ ﻫﻮهﺳﯽ ﺳﻦ، ﺷﺎﻣﯿﻠﯿﻦ ﯾﻮرد،ﮐﻮروﻏﻠﻮﻧﻮن
،ﻣﯿﻦ ﻋﺼﯿﺮدن ﺑﻮﯾﻼﻧﺎن ﻗﻮرﻗﻮدوﻣﻮن ﺳﺴﯽ ﺳﻦ
، ﻗﻮﻟﻮﻣﺪا ﺑﺎزوﺑﻨﺪﯾﻢ،ﺑﻮﯾﻨﻮﻣﺪا ﺑﻮﯾﻮن ﺑﺎﻏﯿﻢ
.دﻣﯿﺮﻗﺎﭘﯽ درﺑﻨﺪﯾﻢ
، ﺧﺎن اﺋﻠﯿﺴﻦ، ﺷﺎه ﯾﻮردو،او ﯾﺎن ﺑﻮ ﯾﺎن ﺣﺎﺻﺎرﻟﯽ
. ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ ﻋﻮض اﺋﺪن ﻟﻌﻠﯽ ﺳﻦ،داﻏﯿﺴﺘﺎﻧﯿﻦ
، اوزاﻧﺎﺟﺎغ اﻟﯽ ﺳﻦ،ﻫﺮ ﻣﯿﻠﺘﯿﻦ آﻟﻼﻫﺎ
، ﻫﺮ ﮐﻨﺪﯾﻢ،ﺳﻨﻪ ﺳﺠﺪه اﺋﯿﻠﻪﯾﯿﺮ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﯾﻢ
.دﻣﯿﺮﻗﺎﭘﯽ درﺑﻨﺪﯾﻢ
، ﺑﯿﺮ ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮﺳﻦ،ﺳﻦ داﻫﯿﻠﺮ دﯾﯿﺎري
. آﭼﯿﻼن ﻧﻮر ﺳﺤﺮﺳﻦ،ﺻﺎﺑﺎﺣﺎ دوﻏﺮو اﯾﻨﺎم
، ﻣﯿﻠﺘﯿﻤﭽﻮن ﻫﻨﺮﺳﻦ،زﺋﯿﻨﺒﯿﻦ ﻣﻐﺮور آدي
، ﺳﻨﯿﻦ ﻗﻮﯾﻨﻮﻧﺪا اﻧﺪﯾﻢ،ﻧﻪ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﺑﻮ دوﻧﯿﺎﯾﺎ
.دﻣﯿﺮﻗﺎﭘﯽ درﺑﻨﺪﯾﻢ
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BİR VAQON DƏRDİM…
Sayman ARUZ
“Kaş ki, adı olardı sevgilim darıxmağın”
Səsləyərdim bilərdin adı nədi dərdimin!
İyirmi birinci əsrin güllə söyləyişində
manifesti, məqsədi, modu nədi dərdimin?!
Kaş ki, dili olardı, söyləyərdi dərdini,
bu dəmir dünyasında nə istəyir bu ətdən!?
“İsmi əzəm” dalınca qaçdıq bütün yolları
Tanrı düşüncəmizi aslandırdı qurbətdən!
O ac-susuz fəhlənin gözündəki qəm mənəm
nə deyim, nə danışım? Danışsam kim biləcək?
Kim gəlib Nitşe boyda yorğun bir fəlsəfənin
gözündəki kədəri az da olsa siləcək?
Bir vaqon dərdim gəldi, boşaldanı olmadı,
onda bildim kədər nə, vətən nədi, şəhər nə...
küçələrdə fit çalıb, tənha kimi gəzişmək
gözündəki gözyaşın, ağzındaki zəhər nə...
Kaş ki, bir “ah” olardı darıxmağın məntiqi,
bir dodaq əsməsilə bitirərdik bu dərdi.
Bəlkə təskin olardı bu məsnəvi başıma
dərdimin hal-əhvalı qələmə kökləyərdi!
Yazardım, hey yazardım: həyatın nə vecinə?
Yarpaq kimi ağacdan ölməyim nə vecinə?
Həyatın mükafatı ölüm deyil yəqin ki,
yoxsa 35 illik olmağım nə vecinə?
Dedilər ki, gözəldir yaşamaq, biz də gəldik.
Göz verdilər görməyə, baxıb heyrətə gəldik.
Dil açıb deyəndə ki, çox gözəldir kainat,
dedilər sus, danışma! Bizsə qurbətə gəldik...
“Əl ələ düymə dələ babam getdi başmaq ala”bilmədi, qayıtdı, ayaqyalın baş etdim!.
Bir yol gördüm uzaqda baxdım gedəni yoxdu,
mindim ayaqlarıma, o tənha yolu getdim...
Sonunda bildim ki, biz niyə gəldik dünyaya?
Gəlmişik heyran olub qalaq keçədə, tində...
Bəlkə ona görədir ki, mənim ürəyimdə
yaşayır məhəbbəti, insanların, itin də...
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...ﺑﯿﺮ واﮔﻮن دردﯾﻢ
ﺳﺎﯾﻤﺎن ﻋﺮوض
" آدي اوﻻردي ﺳﺌﻮﮔﯿﻠﯿﻢ دارﯾﺨﻤﺎﻏﯿﻦ،"ﮐﺎش ﮐﯽ
!ﺳﺴﻠﻪﯾَﺮدﯾﻢ ﺑﯿﻠﺮدﯾﻦ آدي ﻧﺪي دردﯾﻤﯿﻦ
اﯾﯿﯿﺮﻣﯽ ﺑﯿﺮﯾﻨﺠﯽ ﻋﺼﺮﯾﻦ ﮔﻮﷲ ﺳﺆﯾﻠﻪ ﯾﯿﺸﯿﻨﺪه
! ﻣﻮدو ﻧﺪي دردﯾﻤﯿﻦ؟، ﻣﻘﺼﺪي،ﻣﺎﻧﯿﻔﺌﺴﺘﯽ
، ﺳﺆﯾﻠﻪﯾَﺮدي دردﯾﻨﯽ، دﯾﻠﯽ اوﻻردي،ﮐﺎش ﮐﯽ
ﺑﻮ دﻣﯿﺮ دوﻧﯿﺎﺳﯿﻨﺪا ﻧﻪ اﯾﺴﺘﻪﯾﯿﺮ ﺑﻮ اﺗﺪن! ؟
"اﯾﺴﻤﯽ اﻋﻈﻢ" داﻟﯿﻨﺠﺎ ﻗﺎﭼﺪﯾﻖ ﺑﻮﺗﻮن ﯾﻮﻟﻼري
!ﺗﺎﻧﺮي دوﺷﻮﻧﺠﻪﻣﯿﺰي آﺳﻼﻧﺪﯾﺮدي ﻗﻮرﺑﺘﺪن
ﺳﻮﺳﻮز ﻓﻬﻠﻪﻧﯿﻦ ﮔﺆزوﻧﺪه ﮐﯽ ﻏﻢ ﻣﻨﻢ-او آج
 ﻧﻪ داﻧﯿﺸﯿﻢ؟ داﻧﯿﺸﺴﺎم ﮐﯿﻢ ﺑﯿﻠﻪﺟﮏ؟،ﻧﻪ دﺋﯿﯿﻢ
ﮐﯿﻢ ﮔﻠﯿﺐ ﻧﯿﺘﺸﺊ ﺑﻮﯾﺪا ﯾﻮرﻏﻮن ﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪﻧﯿﻦ
ﮔﺆزوﻧﺪهﮐﯽ ﮐﺪري آز دا اوﻟﺴﺎ ﺳﯿﻠﻪﺟﮏ؟
، ﺑﻮﺷﺎﻟﺪاﻧﯽ اوﻟﻤﺎدي،ﺑﯿﺮ واﮔﻮن دردﯾﻢ ﮔﻠﺪي
... ﺷﻬﺮ ﻧﻪ، وﻃﻦ َﻧﺪي،اوﻧﺪا ﺑﯿﻠﺪﯾﻢ ﮐﺪرﻧﻪ
 ﺗﻨﻬﺎ ﮐﯿﻤﯽ ﮔﺰﯾﺸﻤﮏ،ﮐﻮﭼﻪﻟﺮده ﻓﯿﺖ ﭼﺎﻟﯿﺐ
... آﻏﺰﯾﻨﺪاﮐﯽ زﻫﺮ ﻧﻪ،ﮔﺆزوﻧﺪهﮐﯽ ﮔﺆزﯾﺎﺷﯿﻦ
، ﺑﯿﺮ "آه" اوﻻردي دارﯾﺨﻤﺎﻏﯿﻦ ﻣﻨﻄﯿﻘﯽ،ﮐﺎش ﮐﯽ
.ﺑﯿﺮ دوداق اﺳﻤﻪ ﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺘﯿﺮردﯾﮏ ﺑﻮ دردي
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ اوﻻردي ﺑﻮ ﻣﺜﻨﻮي ﺑﺎﺷﯿﻤﺎ
!اﺣﻮاﻟﯽ ﻗﻠﻤﻪ ﮐﺆﮐﻠﻪﯾَﺮدي-دردﯾﻤﯿﻦ ﺣﺎل
 ﺣﯿﺎﺗﯿﻦ ﻧﻪ وﺋﺠﯿﻨ ﻪ؟: ﻫﺌﯽ ﯾﺎزاردﯾﻢ،ﯾﺎزاردﯾﻢ
ﯾﺎرﭘﺎق ﮐﯿﻤﯽ آﻏﺎﺟﺪان اؤﻟﻤ ﻪ ﯾﯿﻢ ﻧﻪ وﺋﺠﯿﻨﻪ؟
،ﺣﯿﺎﺗﯿﻦ ﻣﻮﮐﺎﻓﺎﺗﯽ اؤﻟﻮم دﺋﯿﯿﻞ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﯽ
 اﯾﻠﻠﯿﮏ اوﻟﻤﺎﻏﯿﻢ ﻧﻪ وﺋﺠﯿﻨ ﻪ؟35 ﯾﻮﺧﺴﺎ
. ﺑﯿﺰ ده ﮔﻠﺪﯾﮏ، ﮔﺆزﻟﺪﯾﺮ ﯾﺎﺷﺎﻣﺎق،دﺋﺪﯾﻠﺮ ﮐﯽ
. ﺑﺎﺧﯿﺐ ﺣﺌﯿﺮﺗﻪ ﮔﻠﺪﯾﮏ،ﮔﺆز وﺋﺮدﯾﻠﺮ ﮔﺆرﻣﻪﯾﻪ
، ﭼﻮخ ﮔﺆزﻟﺪﯾﺮ ﮐﺎﯾﻨﺎت،دﯾﻞ آﭼﯿﺐ دﺋﯿﻨﺪه ﮐﯽ
... داﻧﯿﺸﻤﺎ! ﺑﯿﺰﺳﻪ ﻗﻮرﺑﺘﻪ ﮔﻠﺪﯾﮏ،دﺋﺪﯾﻠﺮ ﺳﻮس
-"ال اﻟﻪ دوﯾﻤﻪ دﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎم ﮔﺌﺘﺪي ﺑﺎﺷﻤﺎق آ
.! آﯾﺎق ﯾﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎش اﺋﺘﺪﯾﻢ، ﻗﺎﯾﯿﺘﺪي،ﻻ"ﺑﯿﻠﻤﻪدي
،ﺑﯿﺮ ﯾﻮل ﮔﺆردوم اوزاﻗﺪا ﺑﺎﺧﺪﯾﻢ ﮔﺌﺪﻧﯽ ﯾﻮﺧﺪو
... او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻮﻟﻮ ﮔﺌﺘﺪﯾﻢ،ﻣﯿﻨﺪﯾﻢ آﯾﺎﻗﻼرﯾﻤﺎ
 ﺑﯿﺰ ﻧﯿﯿﻪ ﮔﻠﺪﯾﮏ دوﻧﯿﺎﯾﺎ؟،ﺳﻮﻧﻮﻧﺪا ﺑﯿﻠﺪﯾﻢ ﮐﯽ
... ﺗﯿﻨﺪه،ﮔﻠﻤﯿﺸﯿﮏ ﺣﺌﯿﺮان اوﻟﻮب ﻗﺎﻻق ﮐﺌﭽﻪده
 ﻣﻨﯿﻢ اورَﯾﯿﻤﺪه،ﺑﻠﮑﻪ اوﻧﺎ ﮔﺆرهدﯾﺮ ﮐﯽ
... اﯾﺘﯿﻦ ده، اﯾﻨﺴﺎﻧﻼرﯾﻦ،ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺒﺘﯽ
،زﯾﻨﺠﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺮ ﺣﺎﻟﻘﺎﺳﯽ اوﻟﺪو اﻟﻠﺮﯾﻢ و ﻣﻦ
...دوﯾﻮﻧﻠﻪدﯾﻢ اﯾﻨﺴﺎﻧﺎ ﻗﻮﭘﺎ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم داﻫﺎ
، ﺑﯿﻠﯿﻦ زﯾﻨﺠﯿﺮ ﻗﯿﺮﯾﻠﯿﺐ، ﻣﻦ دارﯾﺨﯿﺮ،ﮔﺆردوز ﮐﯽ
...داﻏﯿﻠﻤﯿﺶ ﺣﺎﻟﻘﺎﻻرا ﻫﻮﭘﺎ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم داﻫﺎ

Zincirin bir halqası oldu əllərim və mən,
düyünlədim insana qopa bilmirəm daha...
Gördüz ki, mən darıxır, bilin zincir qırılıb,
dağılmış halqalara hopa bilmirəm daha...
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RÜYA
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SƏHƏR UZAQDA DEYİL!
İlker GÜLBAHAR
Səhər XIYAVI

Dün gece seni rüyamda gördüm
İki iğde dalı gibi
kokuyordu bakışların
Gömlek cebinin üstüne
gökkuşağı düğmelemiştin
Renkli şişelerde sakladığım
gülmelerine benzemiyordu
menekşe tebessümün
Saçlarından Asi nehri iniyordu
alnına toplanmıştın Zafran'ı kısım kısım
Herkes eylüle yazmıştı seni
kan gibi sızıyordu
alnımdan kasım
Gümüş asaleti vardı
dudağının ince kıvrımında
Şiir damlıyordu kirpiklerinden
iki yüreği alev alev yakıyorduk
diz çökmüştük de birbirimize akıyorduk

روﯾﺎ
اﯾﻠﮏ ار ﮔﻮﻟﺒﺎھﺎر
دون ﮔﺌﺠﻪ ﺳﻨﯽ روﯾﺎﻣﺪا ﮔﺆردوم
اﯾﮑﯽ اﯾﯿﺪه داﻟﯽ ﮐﯿﻤﯽ
ﻗﻮﺧﻮﯾﻮردو ﺑﺎﺧﯿﺸﻼرﯾﻦ
ﮔﺆﻣﻠﮏ ﺟﯿﺒﯿﻨﯿﻦ اوﺳﺘﻮﻧﻪ
ﮔﺆي ﻗﻮرﺷﺎﻏﯽ دوﯾﻤﻪ ﻟﻪ ﻣﯿﺸﺪﯾﻦ
رﻧﮑﻠﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻟﺮده ﺳﺎﺧﻼدﯾﻐﯿﻢ
ﮔﻮﻟﻤﻪ ﻟﺮﯾﻨﻪ ﺑﻨﺰه ﻣﯿﺮدي
ﻣﻨﮑﺸﻪ ﺗﺒﺴﺴﻮﻣﻮن
ﺳﺎﭼﻼرﯾﻨﺪان ﻋﺎﺻﯽ ﻧﻬﺮي اﺋﻨﯿﺮدي
آﻟﻨﯿﻨﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﻤﯿﺸﺪﯾﻦ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﺴﯿﻢ ﻗﯿﺴﯿﻢ
ﻫﺮﮐﺲ اﺋﯿﻠﻮﻟﻪ ﯾﺎزﻣﯿﺸﺪي ﺳﻨﯽ
ﻗﺎن ﮐﯿﻤﯽ ﺳﯿﺰﯾﺮدي
آﻟﻨﯿﻤﺪان ﮐﺎﺳﯿﻢ

«Danışdığını tüpür!»- dedilər,
Tüpürmədim;
İçimdə bir məhbəs yaratdım
Dərindən dərin,
Beş ayaqlı çayan oldu sağ əlım;
Nifrət zəhəri yağdırır içiməGecə gündüz yaralı barmaqlarım.
Görsəydiniz necə dustağımın duvarına
Günəş naxışlayır dırnaqlarım?!
Bir deşikdə açmışam hələ,
Geniş göy çökür ordan gözlərimə;
Ulduzlarla ay qonaq gəlir
Nəmli dustaqıma gizlicə.
Bir quş mutlu oxuyur yaxınlarda qanad çala- çala:
-«Səhər» uzaqda deyil!!
-«Səhər» uzaqda deyil!!

!ﺳﺤﺮ اوزاﻗﺪا دﺋﯿﯿﻞ
ﺳﺤﺮ ﺧﯿﺎوی
،دﺋﺪﯾﻠﺮ-«!»داﻧﯿﺸﺪﯾﻐﯿﻨﯽ ﺗﻮﭘﻮر
ﺗﻮﭘﻮرﻣﻪدﯾﻢ؛
اﯾﭽﯿﻤﺪه ﺑﯿﺮ ﻣﺤﺒﺲ ﯾﺎراﺗﺪﯾﻢ
،درﯾﻨﺪن درﯾﻦ
ﺑﺌﺶ آﯾﺎﻗﻠﯽ ﭼﺎﯾﺎن اوﻟﺪو ﺳﺎغ اﻟﯿﻢ؛
ﻧﯿﻔﺮت زَ ﻫَﺮي ﯾﺎﻏﺪﯾﺮﯾﺮ اﯾﭽﯿﻤﻪ ﮔﺌﺠﻪ ﮔﻮﻧﺪوز ﯾﺎراﻟﯽ
.ﺑﺎرﻣﺎﻗﻼرﯾﻢ
ﮔﺆرﺳﻪﯾﺪﯾﻨﯿﺰ ﻧﺌﺠﻪ دوﺳﺘﺎﻏﯿﻤﯿﻦ دووارﯾﻨﺎ
!ﮔﻮﻧَﺶ ﻧﺎﺧﯿﺸﻼﯾﯿﺮ دﯾﺮﻧﺎﻗﻼرﯾﻢ؟
،ﺑﯿﺮ دﺋﺸﯿﮏ ده آﭼﻤﯿﺸﺎم ﻫﻠﻪ
ﮔﺌﻨﯿﺶ ﮔﺆي ﭼﺆﮐﻮر اوردان ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﻪ؛
اوﻟﺪوزﻻرﻻ آي ﻗﻮﻧﺎق ﮔﻠﯿﺮ
.ﻧَﻤﻠﯽ دوﺳﺘﺎﻗﯿﻤﺎ ﮔﯿﺰﻟﯿﺠﻪ
:ﭼﺎﻻ-ﺑﯿﺮ ﻗﻮش ﻣﻮﺗﻠﻮ اوﺧﻮﯾﻮر ﯾﺎﺧﯿﻨﻼردا ﻗﺎﻧﺎد ﭼﺎﻻ
!!– »ﺳﺤﺮ« اوزاﻗﺪا دﺋﯿﯿﻞ
!!– »ﺳﺤﺮ« اوزاﻗﺪا دﺋﯿﯿﻞ

ﮔﻮﻣﻮش اﺻﺎﻟﺘﯽ واردي
دوداﻏﯿﻨﯿﻦ اﯾﻨﺠﻪ ﻗﯿﻮرﯾﻤﯿﻨﺪا
ﺷﻌﺮ داﻣﻠﯿﺮدي ﮐﯿﺮﭘﯿﮑﻠﺮﯾﻨﺪن
اﯾﮑﯽ او َرﯾﯽ آﻻو آﻻو ﯾﺎﺧﯿﺮدﯾﻖ
دﯾﺰ ﭼﺆﮐﻤﻮﺷﺪوك ده ﺑﯿﺮﺑﯿﺮﯾﻤﯿﺰه آﺧﯿﺮدﯾﻖ
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DARIXIR
Oğuz ALPARSLAN
Bax....
Göz yaşının izi qalıb,
Yenə...pəncərəm darıxır.
Otağımda biraz sükut,
Biraz qüssə..
Biraz kədər..
Gözlərimdən ürəyimə,
Gedən yolda,
Topallayan nəm darıxır.
Yenə niyə kədərlisən?
Mənimtək dolub qalmısan.
Ağla qurbanı olduğum ,
Ağla pəncərəm sevinsin.
Gözyaşına həsrət qalan,
Çiçək, çöl, çəmən sevinsin.
Biraz da mənim yerimə,
Biraz, mənim üçün ağla,
Susuz çöllərə bənzəyən
Səhra ürəyim darıxır.
Yağ qadasın aldığım,
Hönkür, hönkür gurulda,
Çax... fəryadın duyulsun.
Göz yaşınla ovunsun,
Yenə qəmli pəncərəm.
Göz yaşına həsrət qalan,
Yanaqların yerinə,
Qoy,ağlasın pəncərəm.
Bax..
Yanağım darıxır..
Göz yaşının izi qalan,
Qəmli pəncərəm darıxır.
Yenə... pəncərəm darıxır...
Oğuz.A
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دارﯾﺨﯿﺮ
اوﻏﻮزآﻟﭗ آرﺳﻼن
....ﺑﺎخ
،ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻨﯿﻦ اﯾﺰي ﻗﺎﻟﯿﺐ
.ﭘﻨﺠﺮم دارﯾﺨﯿﺮ...ﯾﺌﻨﻪ
،اوﺗﺎﻏﯿﻤﺪا ﺑﯿﺮاز ﺳﻮﮐﻮت
.. ﺑﯿﺮاز ﻏﻮﺻﻪ
..ﺑﯿﺮاز ﮐﺪر
،ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﺪن او َرﯾﯿﻢ
،ﮔﺌﺪن ﯾﻮﻟﺪا
.ﺗﻮﭘﺎﻟﻼﯾﺎن ﻧﻢ دارﯾﺨﯿﺮ
ﯾﺌﻨﻪ ﻧﯿﯿﻪ ﮐﺪرﻟﯽ ﺳﻦ؟
.ﻣﻨﯿﻢ ﺗﮏ دوﻟﻮب ﻗﺎﻟﻤﯿﺴﺎن
،آﻏﻼ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ اوﻟﺪوﻏﻮم
.آﻏﻼ ﭘﻨﺠﺮم ﺳﺌﻮﯾﻨﺴﯿﻦ
،ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻨﺎ ﺣﺴﺮت ﻗﺎﻻن
.ﭼﻤﻦ ﺳﺌﻮﯾﻨﺴﯿﻦ،  ﭼﺆل،ﭼﯿﭽﮏ
،ﺑﯿﺮاز دا ﻣﻨﯿﻢ ﯾﺌﺮﯾﻢ
،ﻣﻨﯿﻢ اوﭼﻮن آﻏﻼ،ﺑﯿﺮاز
ﺳﻮﺳﻮز ﭼﺆﻟﻠﺮه ﺑﻨﺰهﯾﻦ
.ﺻﺤﺮا او َرﯾﯿﻢ دارﯾﺨﯿﺮ
،ﯾﺎغ ﻗﺎداﺳﯿﻦ آﻟﺪﯾﻐﯿﻢ
،ﻫﺆﻧﮑﻮر ﮔﻮروﻟﺪا،ﻫﺆﻧﮑﻮر
.ﻓﺮﯾﺎدﯾﻦ دوﯾﻮﻟﺴﻮن...ﭼﺎخ
،ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻨﻼ اوووﻧﺴﻮن
.ﯾﺌﻨﻪ ﻏﻤﻠﯽ ﭘﻨﺠﺮم
،ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻨﺎ ﺣﺴﺮت ﻗﺎﻻن
،ﯾﺎﻧﺎﻗﻼرﯾﻦ ﯾﺌﺮﯾﻨﻪ
.آﻏﻼﺳﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮم،ﻗﻮي
..ﺑﺎخ
..ﯾﺎﻧﺎﻏﯿﻢ دارﯾﺨﯿﺮ
،ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻨﯿﻦ اﯾﺰي ﻗﺎﻻن
.ﻏﻤﻠﯽ ﭘﻨﺠﺮم دارﯾﺨﯿﺮ
... ﭘﻨﺠﺮم دارﯾﺨﯿﺮ...ﯾﺌﻨﻪ
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ﻗﺎراﺑﺎﻏﺪان دﺋﯿﯿﻠﻢ ﻣﻦ
اﺋﯿﻮاز اﯾﻮب

Qarabaxtlı ola billəm,
Sinə dağlı,qar yorğanlı,
Qara vurğun,boran sevən,
Qara bağlı olmaq azdı,
Bulağa saz demək azdı,
Vətəni ağlamaq azdı,
Qarabağlı deyiləm mən!

،ﻗﺎراﺑﺎﺧﺘﻠﯽ اوﻻ ﺑﯿﻠﻠﻢ
،ﻗﺎر ﯾﻮرﻏﺎﻧﻠﯽ،ﺳﯿﻨﻪ داﻏﻠﯽ
،ﺑﻮران ﺳﺌﻮن،ﻗﺎرا وورﻏﻮن
،ﻗﺎرا ﺑﺎﻏﻠﯽ اوﻟﻤﺎق آزدي
،ﺑﻮﻻﻏﺎ ﺳﺎز دﺋﻤﮏ آزدي
،وﻃﻨﯽ آﻏﻼﻣﺎق آزدي
!ﻗﺎراﺑﺎﻏﻠﯽ دﺋﯿﯿﻠﻢ ﻣﻦ

Bu tüfəngin, bu yəhərin
Sahibiydi əzəl türklər.
At belində təkcə bizdik,
İndi dünya türkü təklər...
Dünyanı türk kökləyərdi,
İndi türk sazını köklər.
Budaqsız qalıbsa köklər,
Qarabağlı deyiləm mən!

ﺑﻮ ﯾﻬﺮﯾﻦ،ﺑﻮ ﺗﻮﻓﻨﮕﯿﻦ
.ﺻﺎﺣﯿﺒﯿﯿﺪي ازل ﺗﻮرﮐﻠﺮ
،آت ﺑﺌﻠﯿﻨﺪه ﺗﮑﺠﻪ ﺑﯿﺰدﯾﮏ
...اﯾﻨﺪي دوﻧﯿﺎ ﺗﻮرﮐﻮ ﺗﮑﻠﺮ
،دوﻧﯿﺎﻧﯽ ﺗﻮرك ﮐﺆﮐﻠﻪ َﯾﺮدي
.اﯾﻨﺪي ﺗﻮرك ﺳﺎزﯾﻨﯽ ﮐﺆﮐﻠﺮ
،ﺑﻮداﻗﺴﯿﺰ ﻗﺎﻟﯿﺒﺴﺎ ﮐﺆﮐﻠﺮ
!ﻗﺎراﺑﺎﻏﻠﯽ دﺋﯿﯿﻠﻢ ﻣﻦ

Əsrlərdən bizə qalan,
Əmanəti qoyub qaçdım,
Əsirlərin gözlərindən
Son ümidi oyub qaçdım,
Xocalıda şəhidlərin
Qisasını soyub qaçdım,
Qarabağlı deyiləm mən!
Bir yol Qarabağlı olun,
İstəyirsiz söyün məni,
Çətin ki,tuşuma çata,
Dar ağacı bəstəboydu,
Asammırsız,soyun məni,
Qarabağlı göyərməsəm,
Onda heç kişi deyiləm,
Qarabağlı edin məni,
Qarabağlı deyilik biz!

Əbədi Körpû

،ﻋﺼﺮﻟﺮدن ﺑﯿﺰه ﻗﺎﻻن
،اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻗﻮﯾﻮب ﻗﺎﭼﺪﯾﻢ
اﺳﯿﺮﻟﺮﯾﻦ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﺪن
،ﺳﻮن اوﻣﯿﺪي اوﯾﻮب ﻗﺎﭼﺪﯾﻢ
ﺧﻮﺟﺎﻟﯿﺪا ﺷﻬﯿﺪﻟﺮﯾﻦ
،ﻗﯿﺼﺎﺻﯿﻨﯽ ﺳﻮﯾﻮب ﻗﺎﭼﺪﯾﻢ
!ﻗﺎراﺑﺎﻏﻠﯽ دﺋﯿﯿﻠﻢ ﻣﻦ
،ﺑﯿﺮ ﯾﻮل ﻗﺎراﺑﺎﻏﻠﯽ اوﻟﻮن
،اﯾﺴﺘﻪ ﯾﯿﺮﺳﯿﺰ ﺳﺆﯾﻮن ﻣﻨﯽ
،ﺗﻮﺷﻮﻣﺎ ﭼﺎﺗﺎ،ﭼﺘﯿﻦ ﮐﯽ
،دار آﻏﺎﺟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﯾﺪو
،ﺳﻮﯾﻮن ﻣﻨﯽ،آﺳﺎﻣﻤﯿﺮﺳﯿﺰ
،ﻗﺎراﺑﺎﻏﻠﯽ ﮔﺆﯾﺮﻣﻪﺳﻪ م
،اوﻧﺪا ﻫﺌﭻ ﮐﯿﺸﯽ دﺋﯿﯿﻠﻢ
،ﻗﺎراﺑﺎﻏﻠﯽ اﺋﺪﯾﻦ ﻣﻨﯽ
!ﻗﺎراﺑﺎﻏﻠﯽ دﺋﯿﯿﻠﯿﮏ ﺑﯿﺰ
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ANA YURDUM

QARABAĞ
Ərasıyab NURULLAHİ
“sənə qarabağ dedilər
Bəlkə qara bax dedilər!
Dağlarında yaylayan qarına görə.”1
Bəlkədə qara baxt dedilər!
Tükənməyən sərvətinə, varına görə.
Həməşə zülal yetirən torpaqlarına görə.
Sənə qara baxt dedilər!
Qanını sormaqdan bir kərədə doymayan,
Dağlarında ulayan beş on harına görə.
Son baharına görə!
Xocalı faciyənə, yanvarına görə.
Bəli,
Sənə qara baxt dedilər,
Şikəstinə görə.
Bu beş on ildə,
Zili üzdən zilləşən,
Bəmi üzdən bəmləşən şikəstənə görə.
Nə bilim,
Sənə qara baxt dedilər,
Bəlkədə elə mənə görə!

ﻗﺎراﺑﺎغ
اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﻧﻮراﻟﻠﮭﯽ
“ﺳﻨﻪ ﻗﺎراﺑﺎغ دﺋﺪﯾﻠﺮ
!ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎرا ﺑﺎخ دﺋﺪﯾﻠﺮ
1”.داﻏﻼرﯾﻨﺪا ﯾﺎﯾﻼﯾﺎن ﻗﺎرﯾﻨﺎ ﮔﺆره
!ﺑﻠﮑﻪده ﻗﺎرا ﺑﺎﺧﺖ دﺋﺪﯾﻠﺮ
. وارﯾﻨﺎ ﮔﺆره،ﺗﻮﮐﻨﻤﻪﯾﻦ ﺛﺮوﺗﯿﻨﻪ
.ﻫﻤﺸﻪ زوﻻل ﯾﺌﺘﯿﺮن ﺗﻮرﭘﺎﻗﻼرﯾﻨﺎ ﮔﺆره
!ﺳﻨﻪ ﻗﺎرا ﺑﺎﺧﺖ دﺋﺪﯾﻠﺮ
،ﻗﺎﻧﯿﻨﯽ ﺳﻮرﻣﺎﻗﺪان ﺑﯿﺮ ﮐﺮهده دوﯾﻤﺎﯾﺎن
.داﻏﻼرﯾﻨﺪا اوﻻﯾﺎن ﺑﺌﺶ اون ﻫﺎرﯾﻨﺎ ﮔﺆره
!ﺳﻮن ﺑﺎ ﻫﺎرﯾﻨﺎ ﮔﺆره
. ﯾﺎﻧﻮارﯾﻨﺎ ﮔﺆره،ﺧﻮﺟﺎﻟﯽ ﻓﺎﺟﯿﻌﻨﻪ
،ﺑﻠﯽ
،ﺳﻨﻪ ﻗﺎرا ﺑﺎﺧﺖ دﺋﺪﯾﻠﺮ
.ﺷﯿﮑﺴﺘﯿﻨﻪ ﮔﺆره
،ﺑﻮ ﺑﺌﺶ اون اﯾﻠﺪه
،زﯾﻠﯽ اوزدن زﯾﻠﻠﺸﻦ
.ﺑﻤﯽ اوزدن ﺑﻤﻠﺸﻦ ﺷﯿﮑﺴﺘﻨﻪ ﮔﺆره
،ﻧﻪ ﺑﯿﻠﯿﻢ
،ﺳﻨﻪ ﻗﺎرا ﺑﺎﺧﺖ دﺋﺪﯾﻠﺮ
!ﺑﻠﮑﻪ ده اﺋﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﮔﺆره
1-rəsul rza
Əbədi Körpû
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Nüyvər ŞƏRİFOVA
Ana yurdum gözün aydın,
Yurdumuza bahar gəldi.
Coşdu sular, açdı çiçək,
Torpaq üstə xalı sərdi.
Ətir saçdı novruz gülü,
Soraq etdi gül, bülbülü.
Yamaclara səpələndi,
Qoyun,quzu sürü- sürü.
Süfrələrdə şəkərbura,
Cocuk oynar çırtma vura.
Tonqal yanar bu bayramda,
Qapı- qapı, sıra-sıra.
Xonça- xonça səmənilər,
Qoz, fındıqlar ləzzət verər.
Əsir olan torpağıma,
Allı- güllü bahar gələr.
Mən gülərəm yana- yana,
İnsan varmı yurdu dana?
Ordumuzun qələbəsi,
Qarışaydı bu bayrama.

.آﻧﺎ ﯾﻮردوم
ﯾﻮر ﺷﺮﯾﻒ اووا
َ ﻧﻮ
،آﻧﺎ ﯾﻮردوم ﮔﺆزون آﯾﺪﯾﻦ
.ﯾﻮردوﻣﻮزا ﺑﺎﻫﺎر ﮔﻠﺪي
، آﭼﺪي ﭼﯿﭽﮏ،ﺟﻮﺷﺪو ﺳﻮﻻر
.ﺗﻮرﭘﺎق اوﺳﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺮدي
،ﻋﻄﯿﺮ ﺳﺎﭼﺪي ﻧﻮوروز ﮔﻮﻟﻮ
. ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﻮ،ﺳﻮراق اﺋﺘﺪي ﮔﻮل
،ﯾﺎﻣﺎﺟﻼرا ﺳﭙﻠﻨﺪي
. ﺳﻮرو-ﻗﻮزو ﺳﻮرو،ﻗﻮﯾﻮن
،ﺳﻮﻓﺮهﻟﺮده ﺷﮑﺮﺑﻮرا
.ﺟﻮﺟﻮك اوﯾﻨﺎر ﭼﯿﺮﺗﻤﺎ وورا
،ﺗﻮﻧﻘﺎل ﯾﺎﻧﺎر ﺑﻮ ﺑﺎﯾﺮاﻣﺪا
.ﺳﯿﺮا- ﺳﯿﺮا، ﻗﺎﭘﯽ-ﻗﺎﭘﯽ
، ﺧﻮﻧﭽﺎ ﺳﻤَ ﻨﯿﻠﺮ-ﺧﻮﻧﭽﺎ
. ﻓﯿﻨﺪﯾﻘﻼر ﻟﺬت وﺋﺮر،ﻗﻮز
،اﺳﯿﺮ اوﻻن ﺗﻮرﭘﺎﻏﯿﻤﺎ
. ﮔﻮﻟﻠﻮ ﺑﺎﻫﺎر ﮔﻠﺮ-آﻟﻠﯽ
، ﯾﺎﻧﺎ-ﻣﻦ ﮔﻮﻟﺮم ﯾﺎﻧﺎ
اﯾﻨﺴﺎن وارﻣﯽ ﯾﻮردو داﻧﺎ؟
،اوردوﻣﻮزون ﻏﻠﺒﻪﺳﯽ
.ﻗﺎرﯾﺸﺎﯾﺪي ﺑﻮ ﺑﺎﯾﺮاﻣﺎ
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