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BAŞ SÖZ YERİNƏ

BIL OĞLUM
Sarhat KABAKLI
Gün gidende ay gelende gel oğlum
Cihan yanar sen gülende gül oğlum
Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum
Yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum
Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum
Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum
Gez oğlum
Vatanına göz dikeni ez oğlum.!
Dostun kim düşmanın kim sez oğlum
Tarihini şerefinle yaz oğlum
Yaz oğlum.!
Senden gider sonsuzluğa yol oğlum
Dört bir yana salmalısın kol oğlum
Ekmeğini aç olanla böl oğlum
Haram yeme, hakk uğruna öl oğlum.!
Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum
Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum
Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum
Hain gezen şu dağlarda gez oğlum
Gez oğlum
Vatanına göz dikeni ez oğlum.!
Dostun kim düşmanın kim sez oğlum
Tarihini şerefinle yaz oğlum
Yaz oğlum.!
Zulüm dolu saltanattan in oğlum
Zalimlere duymalısın kin oğlum
Nefis kibir mantık yutan dev oğlum
Mağrur olma insanları sev oğlum
Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum
Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum
Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum
Hain gezen şu dağlarda gez oğlum
Gez oğlum
Vatanına göz dikeni ez oğlum.!
Dostun kim düşmanın kim sez oğlum
Tarihini şerefinle yaz oğlum
Yaz oğlum.!
Gez oğlum
Vatanına göz dikeni ez oğlum.!
Dostun kim düşmanın kim sez oğlum
Söz ver bana geç karşıma söz oğlum.!
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QOŞLAR QOYSA
Tohid NAMVƏR
Kamıl QƏHRMANOĞLU

Əlində jurnalı. dönəcək kəndə,
Bulağa enəcək o yaldakı qız.
Şəkili bulağa hər çəkiləndə,
Görüb otanacaq jurnaldakı qız.

Səni bir gün geyərəm yarpağa qüşlar qoysa,
Bitərəm saçlarını çaylağa qüşlar qoysa.

Rahat buraxmayır onu külkdə,
Əvvəli küləkdə, sonu küləkdə,
Yellənə-yellənə donu küləkdə,
Uçub hara gedir xəyaldakı qız?!

Kaş payız axşamı çənlikdə yenə durnalaşam,
Kaş bu bayquşda göyərçin doğa qoşlar qoysa.
Və külək boylu urulsa bu məni qışqırram,
Bu buludlar bura bülbül yağa qoşlar qoysa.

Gözündə parlayan nəmli kədrdə,
Gözəl naxış vurub üzdəki dərdə,
Dəyməz dırnağına bəlkə şəhərdə,
Nə kınudakı qız, nə zaldakı qız.

Hürülərdə məni qarqışlasa qançıl ayaza,
Tökərəm bir günəşi bardağa qoşlar qoysa.

Bircə xatirəmdir varım, heçimdə,
Bir gözəl vardımi o qız biçimdə?!
Illərdir, beləcə düşüb içimdə,
Hələdə yol gedir o yoldakı qız.

Çal-çamır sır-sıralarda qişin oğlan vaxtı,
Mən gətirrəm yazı burda bağa qoşlar qoysa.
Ah... əgər sel sarası mənlə mübarəklənsə,
Əkərəm gündüzü beş barmağa qoşlar qoysa.

Çınarlar altıyla yaşıl kölgədə,
Sonuncn gedrdi hərgün cərgədə,
Nə bilim, ilahi bodur bəlkədə,
Mənim istədigim o daldakı qız.

Və deyin qüşlara tənhalığımı uçsunlar,
Gedirəm mən göyərəm bayrağa qoşlar qoysa.

Batmışdı elə bil tanrı iyinə,
Rahatlıq gələrdi başa, beyinə,
Kimi misal çəksəm gözəlliyinə,
Düşüb səcdə qillər misaldakı qız.

ﺧﯿﺎﻟﺪاﮐﯽ ﻗﯿﺰ

ﻗﻮشﻻر ﻗﻮﯾﺴﺎ
ﮐﺎﻣﯿﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎن اوﻏﻠﻮ
ﺗﻮﺣﯿﺪﻧﺎﻣﻮر

،ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﮔﻮن ﮔﺌﯿﻪرم ﯾﺎرﭘﺎﻏﺎ ﻗﻮشﻻر ﻗﻮﯾﺴﺎ
.ﺑﯿﺘﻪرم ﺳﺎچﻻرﯾﻨﯽ ﭼﺎﯾﻼﻏﺎ ﻗﻮشﻻر ﻗﻮﯾﺴﺎ

،  دؤﻧﻪ ﺟﮏ ﮐﻨﺪه.اﻟﯿﻨﺪه ژورﻧﺎﻟﯽ
.ﺑﻮﻻﻏﺎ اﺋﻨﻪ ﺟﮏ اوﯾﺎﻟﺪاﮐﯽ ﻗﯿﺰ
،ﺷﮑﯿﻠﯽ ﺑﻮﻻﻏﺎ ﻫﺮ ﭼﮑﯿﻠﻨﺪه
.ﮔﺆروب اوﺗﺎﻧﺎﺟﺎق ژورﻧﺎﻟﺪاﮐﯽ ﻗﯿﺰ

،ﮐﺎش ﭘﺎﯾﯿﺰ آﺧﺸﺎﻣﯽ ﭼﻨﻠﯿﮑﺪه ﯾﺌﻨﻪ دورﻧﺎﻻﺷﺎم
.ﮐﺎش ﺑﻮ ﺑﺎﯾﻘﻮﺷﺪا ﮔﺆﯾﺮﭼﯿﻦ دوﻏﺎ ﻗﻮشﻻر ﻗﻮﯾﺴﺎ

،راﺣﺎت ﺑﻮراﺧﻤﺎﯾﯿﺮ اوﻧﻮ ﮐﻮﻟﮏ ده
،اوّﻟﯽ ﮐﻮﻟﮏ ده ﺳﻮﻧﻮ ﮐﻮﻟﮏ ده
،ﯾﺌﻠﻠﻪ ﻧﻪ دوﻧﻮ ﮐﻮﻟﮑﺪه- ﯾﺌﻠﻠﻪ ﻧﻪ
!اوﭼﻮب ﻫﺎرا ﮔﺌﺪﯾﺮ ﺧﯿﺎﻟﺪاﮐﯽ ﻗﯿ ﺰ ؟
،ﮔﺆزوﻧﺪه ﭘﺎرﻻﯾﺎن ﻧﻤﻠﯽ ﮐﺪر ده
،ﮔﺆزل ﻧﺎﺧﯿﺶ ووروب اوزده ﮐﯽ درده
، دﮔﻤﺰ دﯾﺮﻧﺎﻏﯿﻨﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮ ده
.  ﻧﻪ زاﻟﺪاﮐﯽ ﻗﯿﺰ، ﻧﻪ ﮐﯿﻨﻮداﮐﯽ ﻗﯿ ﺰ
،  ﻫﺌﭽﯿﻢ ده، ﺑﯿﺮﺟﻪ ﺧﺎﻃﯿﺮم دﯾﺮ وارﯾﻢ
!ﺑﯿ ﺮ ﮔﺆزل واردي ﻣﯽ او ﻗﯿ ﺰ ﺑﯿﭽﯿﻢ ده ؟
، ﺑﺌﻠﻪ ﺟﻪ دوﺷﻮب اﯾﭽﯿﻤﺪه، اﯾﻞ ﻟﺮ دﯾﺮ
.ﻫﻠﻪ ده ﯾﻮل ﮔﺌﺪﯾﺮ او ﯾﻮﻟﺪاﮐﯽ ﻗﯿﺰ
،ﭼﯿﻨﺎرﻻر آﻟﺘﯿﯿﻼ ﯾﺎﺷﯿﻞ ﮐﺆﻟﮕﻪ ده
، ﺳﻮﻧﻮﻧﺠﻮ ﮔﺌﺪردي ﻫﺮﮔﻮن ﺟﺮﮔﻪ ده
، اﻟﻬﯽ ﺑﻮدور ﺑﻠﮑﻪ ده، ﻧﻪ ﺑﯿﻠﯿﻢ
. ﻣﻨﯿﻢ اﯾ ﺴﺘﻪ دﯾﮕﯿﻢ او داﻟﺪاﮐﯽ ﻗﯿﺰ

،و ﮐﻮﻟﮏ ﺑﻮﯾﻠﻮ اورﻟﺴﺎ ﺑﻮ ﻣﻨﯽ ﻗﯿﺸﻘﯿﺮرام
.ﺑﻮ ﺑﻮﻟﻮدﻻر ﺑﻮرا ﺑﻮﻟﺒﻮل ﯾﺎﻏﺎ ﻗﻮشﻻر ﻗﻮﯾﺴﺎ
،ﺣﻮريﻟﺮده ﻣﻨﯽ ﻗﺎرﻗﯿﺸﻼﺳﺎ ﻗﺎﻧﭽﯿﻞ آﯾﺎزا
. ﺗﺆﮐﻪرم ﺑﯿﺮ ﮔﻮﻧﺸﯽ ﺑﺎرداﻏﺎ ﻗﻮﺷﻼر ﻗﻮﯾﺴﺎ
،ﺳﯿﺮاﻻردا ﻗﯿﺸﯿﻦ اوﻏﻼن واﺧﺘﯽ-ﭼﺎﻣﯿﺮ ﺳﯿﺮ-ﭼﺎل
.ﻣﻦ ﮔﺘﯿﺮرم ﯾﺎزي ﺑﻮردا ﺑﺎﻏﺎ ﻗﻮﺷﻼر ﻗﻮﯾﺴﺎ
، اﮔﺮ ﺳﺌﻞ ﺳﺎراﺳﯽ ﻣﻨﻠﻪ ﻣﻮﺑﺎرﮐﻠﻨﺴﻪ...آه
.اﮐَﺮم ﮔﻮﻧﺪوزو ﺑﺌﺶ ﺑﺎرﻣﺎﻏﺎ ﻗﻮشﻻر ﻗﻮﯾﺴﺎ
،و دﺋﯿﯿﻦ ﻗﻮشﻻرا ﺗﻨﻬﺎﻟﯿﻐﯿﻤﯽ اوﭼﺴﻮﻧﻼر
.ﮔﺌﺪﯾﺮم ﻣﻦ ﮔﺆﯾﻪرم ﺑﺎﯾﺮاﻏﺎ ﻗﻮشﻻر ﻗﻮﯾﺴﺎ

،ﺑﺎﺗﻤﯿﺸﺪ ي اﺋﻠﻪ ﺑﯿﻞ ﺗﺎﻧﺮي اﯾﯿﯿﻨﻪ
، ﺑﺌﯿﯿﻨﻪ،راﺣﺎﺗﻠﯿﻖ ﮔﻠﺮدي ﺑﺎﺷﺎ
،ﮐﯿﻤﯽ ﻣﯿﺜﺎل ﭼﮑﺴﻢ ﮔﺆزﻟﻠﯿﮕﯿﻨﻪ
.دوﺷﻮب ﺳﺠﺪه ﻗﯿﻠﻠﺮ ﻣﯿﺜﺎل داﮐﯽ ﻗﯿﺰ

Əbədi Körpû
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QARA YAZILAR

Duman SƏFƏROĞLU

Sürəyya XLIQ XIYAVI
qara yazılar
ıp olur yenə
buğazımdan bağlanıram,
səni oruc tutmam gərk,
yuxsa batil olar gözəlliklər!!!

Yenə gözlərindən qürşün açırsan,
Yenə ürəyində qiş havası var.
Min ağrı bitirib çıxıb qaçırsan,
Şeirimin köksündə dil yarası var.

vəbiz
bir ömürdür
birbirimizi
oruc tütmüşüq;
obaşdansız
iftarsız...

Sən gedən yollarda bürünür çənə,
Doğranır içimdə min arzı, dilək.
yenədə sənsizlik daraşır mənə,
Ürək kövşənində qupardır külək.
Mənə bir məzar qaz öz yanağından,
Qoy məndə boy atsın körpə bir arzı.
Çuxdandır ürəyim kal dudağından,
Bir salxım öpüşə qalıb tamarzı.
Günşin yasıdır burda gün batan,
Gözündə bir sixim yağış qoxusu.
Çəkilmir çınarın qolunda yatan,
Qarqanın beynindən qarqış yuxusu.
Məni bir əsımlık istəmir dəniz,
Səni dostağında azadlıq boğur.
Nə qədər çaşimiş alın yazımız,
Bəxtimin gəlini tərsinə doğur.

baxıram,
ürəyimə;
gözəllik sənsən!
var sənsən!
damar sənsən!
nə var sənsən!
baxıram
şəhərin əllərinə,
batil olan hayatlarda;
hansı gözəlliklər yox olacaq??!
evlər, ölüm ilə evləniblər.
şəhər,
bir ömürdür, oruc tütür
obaşdansız
iftarsız...
batil kimdir? qatıl kim?!

ﻗﺎرا ﯾﺎزﯾﻼر
ﺛﺮﯾﺎ ﺧﻠﯿﻖ ﺧﯿﺎوي

...ﮔﻮﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎﺳﯿﺪﯾﺮ ﺑﻮردا
دوﻣﺎن ﺳﻔﺮاوﻏﻠﻮ
،ﯾﺌﻨﻪ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﺪن ﻗﻮرﺷﻮن آﭼﯿﺮﺳﺎن
.ﯾﺌﻨﻪ اورﯾﯿﻨﺪه ﻗﯿﺶ ﻫﺎواﺳﯽ وار
،ﻣﯿﻦ آﻏﺮي ﺑﯿﺘﯿﺮﯾﺐ ﭼﯿﺨﯿﺐ ﻗﺎﭼ ﯿﺮﺳﺎن
.ﺷﻌﺮﯾﻤﯿﻦ ﮐﺆﮐﺴﻮﻧﺪه دﯾﻞ ﯾﺎراﺳﯽ وار
،ﺳﻦ ﮔﺌﺪن ﯾﻮﻟﻼردا ﺑﻮروﻧﻮر ﭼﻨﻪ
. دﯾﻠﮏ،دوﻏﺮاﻧﯿﺮ اﯾﭽﯿﻤﺪه ﻣﯿﻦ آرزي
،ﯾﺌﻨﻪ ده ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮏ داراﺷﯿﺮ ﻣﻨﻪ
.اورك ﮐﺆوﺷﻪ ﻧﯿﻨﺪه ﻗﻮﭘﺎردﯾﺮ ﮐﻮﻟﮏ
،ﻣﻨﻪ ﺑﯿﺮ ﻣﺰار ﻗﺎز اؤز ﯾﺎﻧﺎﻏﯿﻨﺪان
.ﻗﻮي ﻣﻨﺪه ﺑﻮي آﺗﺴﯿﻦ ﮐﺆرﭘﻪ ﺑﯿﺮ آرزي
،ﭼﻮﺧﺪاﻧﺪﯾﺮ اورﯾﯿﻢ ﮐﺎل دوداﻏﯿﻨﺪان
.ﺑ ﯿﺮ ﺳﺎﻟﺨ ﯿﻢ اؤﭘﻮﺷﻪ ﻗﺎﻟﯿﺐ ﺗﺎﻣﺎرزي
،ﮔﻮﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎﺳﯿﺪﯾﺮ ﺑﻮردا ﮔﻮن ﺑﺎﺗﺎن
.ﮔﺆزوﻧﺪه ﺑﯿﺮ ﺳﯿﺨﯿﻢ ﯾﺎﻏﯿﺶ ﻗﻮﺧﻮﺳﻮ
،ﭼﮑﯿﻠﻤﯿﺮ ﭼﯿﻨﺎرﯾﻦ ﻗﻮﻟﻮﻧﺪا ﯾﺎﺗﺎن
.ﻗﺎرﻗﺎﻧﯿﻦ ﺑﺌ ﯿﻨﯿﻨﺪن ﻗﺎرﻗﯿﺶ ﯾﻮﺧﻮﺳﻮ
،ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ اﺳﯿﻤﻠ ﯿﮏ اﯾﺴﺘﻪ ﻣﯿﺮ دﻧ ﯿﺰ
.ﺳﻨﯽ دوﺳﺘﺎﻏ ﯿﻨﺪا آزادﻟﯿﻖ ﺑﻮﻏﻮر
،ﻧﻪ ﻗﺪر ﭼﺎش اﯾﻤﯿﺶ آﻟﯿﻦ ﯾﺎزﯾ ﻤﯿﺰ
.ﺑﺨﺘﯿ ﻤﯿﻦ ﮔﻠﯿﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻨﻪ دوﻏﻮر

Əbədi Körpû

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

ﻗﺎرا ﯾﺎزﯾﻼر
اﯾﭗ اوﻟﻮر ﯾﺌﻨﻪ
،ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺪان ﺑﺎﻏﻼﻧﯿﺮام
،ﺳﻨﯽ اوروج ﺗﻮﺗﻤﺎم ﮔﺮك
!!!ﯾﻮﺧﺴﺎ ﺑﺎﻃﯿﻞ اوﻻر ﮔﺆزﻟﻠﯿﮑﻠﺮ
وﺑﯿﺰ
ﺑﯿ ﺮ ﻋﺆﻣﻮردور
ﺑﯿﺮﺑﯿﺮﯾ ﻤﯿﺰي
اوروج ﺗﻮﺗﻤﻮﺷﻮق؛
اوﺑﺎﺷﺪاﻧﺴﯿﺰ
...اﯾﻔﻄﺎرﺳﯿﺰ
،ﺑﺎﺧﯿﺮام
اوره ﯾﯿﻤﻪ؛
!ﮔﺆزﻟﻠﯿﮏ ﺳﻨﺴﻦ
!وار ﺳﻨﺴﻦ
!داﻣﺎر ﺳﻨﺴﻦ
!ﻧﻪ وار ﺳﻨﺴﻦ
ﺑﺎﺧﯿﺮام
،ﺷَﻬَﺮﯾﻦ اﻟﻠﺮﯾﻨﻪ
ﺑﺎﻃﯿﻞ اوﻻن ﺣﺎﯾﺎﺗﻼردا؛
!ﻫﺎﻧﺴﯽ ﮔﺆزه ﻟﻠﯿﮑﻠﺮ ﯾﻮخ اوﻻﺟﺎق؟؟
.اؤﻟﻮم اﯾﻠﻪ اﺋﻮﻟﻪ ﻧﯿﺒﻠﺮ،اﺋﻮﻟﺮ
،ﺷَﻬَﺮ
 اوروج ﺗﻮﺗﻮر،ﺑﯿ ﺮ ﻋﺆﻣﻮردور
اوﺑﺎﺷﺪاﻧﺴﯿﺰ
...اﯾﻔﻄﺎرﺳﯿﺰ
!ﺑﺎﻃﯿﻞ ﮐﯿﻤﺪﯾ ﺮ؟ﻗﺎﺗﯿﻞ ﮐﯿﻢ؟
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YALQIZ AĞAC DOSTLUĞUNDA
Bəhrüz SƏDIQ
Gedişinin addım ızın
Dizin-dizin
Izləyirəm
Itgın düşmüş, sütül arzum,
Hei yolunu gözləyirəm...

١٣٩٨ ﺗﯿﺮ. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی٩

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

QATAR QAYITMAZ
Əli CƏVADPUR
nə özün gələrsən, nə də xəbrin,
yox səni aparan qatar, qayıtmaz.
yollar yadırğayar, yollar unudar,
yollar kürək üstə yatar, qatar qayıtmaz!
Gedər dayanmazkı, ilin qatarı,
Gedər bəy qatarı, gəlin qatarı,
kim deyir; qaytaraq gəlin qatarı,
gedər gözdən itər, qatar qayıtmaz.

Hansı yollar azmışı san?
Hansı yollar?!
Yol üstündə
Xəzan vurmüş
Yalqız ağac
Dustluğunda
durmuşam mən,

getdin indən belə hər gələndə yaz,
solğun görünəcək çiçəklər bıraz,
sünbüllər saçını külək daramaz,
illər başa çatar, qatar qayıtmaz.

Qürxü doğan
Bu yollara
Buylanıram

gedəndə doluydu bu boş qatarlar,
dünya qatarـqatar buşalar, dolar,
kimdən küsmək olar, incimək olar,
əlın hara yetər, qatar qayıtmaz?!

Və kölgəmdə
Quylanıram.

ﯾﺎﻟﻘﯿﺰ آﻏﺎج دوﺳﺘﻠﻮﻏﻮﻧﺪا
ﺑﻬﺮوز ﺻﺪﯾﻖ
ﮔﺌﺪﯾﺸﻰ ﻧﯿﻦ آددﯾﻢ اﯾﺰﯾﻦ
دﯾﺰﯾﻦ _دﯾﺰﯾﻦ
اﯾﺰﻟﻪ ﯾﯿﺮم
 ﺳﻮﺗﻮل آرزوم،اﯾﺘﮕﯿﻦ دوﺷﻤﻮش
...ﻫﺌﻰ ﯾﻮﻟﻮﻧﻮ ﮔﺆزﻟﻪ ﯾﯿﺮم
ﻫﺎﻧﺴﻰ ﯾﻮﻟﻼر آزﻣﯿﺸﻰ ﺳﺎن؟
!ﻫﺎﻧﺴﻰ ﯾﻮﻟﻼر؟
ﯾﻮل اوﺳﺘﻮﻧﺪه
ﺧﺰان ووُرﻣﻮش
ﯾﺎﻟﻘﯿﺰ آﻏﺎج
دوْﺳﺘﻠﻮﻏﻮﻧﺪا
،دورﻣﻮﺷﺎم ﻣﻦ
ﻗﻮرﺧﻮ دوﻏﺎن
ﺑﻮ ﯾﻮﻟﻼرا
ﺑﻮﯾﻼﻧﯿﺮام
و ﮐﺆﻟﮕَﻤﺪه
.ﻗﻮﯾﻼﻧﯿﺮام

yağış yaddaşlardan ızlər unudur,
hərgün ömrümüzdən bir günü udur,
yalandan gözləyir « əli cəvadpur»
yox, səni aparan qatar, qayıtmaz.

ﻗﺎﺗﺎر ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎز
ﻋﻠﯽ ﺟﻮادﭘﻮر
، ﻧﻪده ﺧﺒﺮﯾﻦ،ﻧﻪ اؤزون ﮔﻠﺮﺳﻦ
. ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎز،ﯾﻮخ ﺳﻨﯽ آﭘﺎران ﻗﺎﺗﺎر
، ﯾﻮﻟﻼر اوﻧﻮدار،ﯾﻮﻟﻼر ﯾﺎدﯾﺮﻏﺎﯾﺎر
! ﻗﺎﺗﺎر ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎز،ﯾﻮﻟﻼر ﮐﻮرك اوﺳﺘﻪ ﯾﺎﺗﺎر
، اﯾﻠﯿﻦ ﻗﺎﺗﺎري،ﮔﺌﺪر داﯾﺎﻧﻤﺎزﮐﯽ
، ﮔﻠﯿﻦ ﻗﺎﺗﺎري،ﮔﺌﺪر ﺑَﯽ ﻗﺎﺗﺎري
،ﮐﯿﻢ دﺋﯿﯿﺮ؛ ﻗﺎﯾﺘﺎراق ﮔﻠﯿﻦ ﻗﺎﺗﺎري
. ﻗﺎﺗﺎر ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎز،ﮔﺌﺪر ﮔﺆزدن اﯾﺘﺮ
،ﮔﺌﺘﺪﯾﻦ اﯾﻨﺪن ﺑﺌﻠﻪ ﻫﺮ ﮔﻠﻨﺪه ﯾﺎز
،ﺳﻮﻟﻐﻮن ﮔﺆروﻧﻪﺟﮏ ﭼﯿﭽﮑﻠﺮ ﺑﯿﺮآز
،ﺳﻮﻧﺒﻮﻟﻠﺮ ﺳﺎﭼﯿﻨﯽ ﮐﻮﻟﮏ داراﻣﺎز
. ﻗﺎﺗﺎر ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎز،اﯾﻠﻠﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﭼﺎﺗﺎر
،ﮔﺌﺪﻧﺪه دوﻟﻮﯾﺪو ﺑﻮ ﺑﻮش ﻗﺎﺗﺎرﻻر
، دوﻻر،دوﻧﯿﺎ ﻗﺎﺗﺎر ـ ﻗﺎﺗﺎر ﺑﻮﺷﺎﻻر
، اﯾﻨﺠﯿﻤﮏ اوﻻر،ﮐﯿﻤﺪن ﮐﻮﺳﻤﮏ اوﻻر
! ﻗﺎﺗﺎر ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎز؟،اﻟﯿﻦ ﻫﺎرا ﯾﺌﺘﺮ
،ﯾﺎﻏﯿﺶ ﯾﺎدداﺷﻼردان اﯾﺰﻟﺮ اوﻧﻮدور
،ﻫﺮﮔﻮن ﻋﺆﻣﺮوﻣﻮزدن ﺑﯿﺮﮔﻮﻧﻮ اودور
«ﯾﺎﻻﻧﺪان ﮔﺆزﻟﻪﯾﯿﺮ »ﻋﻠﯽ ﺟﻮادﭘﻮر
. ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎز، ﺳﻨﯽ آﭘﺎران ﻗﺎﺗﺎر،ﯾﻮخ
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BİR UŞAQLIQ OYUNUYDU O
Elvin NURİ
Ömrümüzdə iz qoyubdur silinməz,
Bir uşaqlıq oyunuydu o sevda.
Adı nəydi, xəyalı da görünməz,
Bir uşaqlıq oyunuydu o sevda.

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

SƏNSİZ YAŞAMAĞIN SİRRİNİ
Kənan AYDINOĞLU
Ömürdü keçibdi günlərim mənim,
Kədərlə, sevinclə dolu həm də şən.
Hüsnünə aşiqkən gözündə gördüm,
Qadına vurulub, sevilməyi mən.

Necə közdür, heç odu da qalmayıb,
İnadmıydı, inadı da qalmayıb,
Yaddaşımda heç adı da qalmayıb,
Bir uşaqlıq oyunuydu o sevda.

Doğma Sumqayıta hər gün sübh çağı,
Üz tutub, yollanmaq güzarım idi.
O vaxtlar Nəriman Həsənzadəysə,
Sevib, oxuduğum yazarım idi.

Qalan deyil o həmişə, bilmədik,
Necə getdik ilk görüşə, bilmədik,
Gizlən-qaç, ya yeddi şüşə, bilmədik,
Bir uşaqlıq oyunuydu o sevda.

Gənclik çağlarımdan kitab toplamaq,Şeirlər oxumaq vərdişim oldu.
Allaha qovuşmaq istəyən andan,
Ustadım Yunusum dərvişim oldu.

Çox sevgini var-dövlətə satdılar,
Günəş kimi saraldılar, batdılar,
Sevgi deyib, başımızı qatdılar,
Bir uşaqlıq oyunuydu o sevda.

Əlli illik ömür bəs edər mənə,
Adlamaz yaşım da İnşAllah yüzü.
Səni görmək üçün gözəl dünyada,
Hər dəfə tapırdım bəhanə, düzü.

Bir dəlinin başındakı ağıldır,
Yeddi şüşə... Düzdük onu, dağıldı,
Bir röyaydı, bir yuxuydu, nağıldı,
Bir uşaqlıq oyunuydu o sevda.

Səhvlərim də olub, robot deyiləm,
Ömür yollarında almışam ibrət.
Bezdim bu dünyada biganəlikdən,
Sənsiz yaşamağın sirrini öyrət

Hərdən qəmli, çox zaman da şən oldu,
Qəlbimin ilk duyğuları cəm oldu,
Cığallığı eyləyəni sən oldun,
Bir uşaqlıq oyunuydu o sevda.

"...ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻗﻠﯿﻖ اوﯾﻮﻧﻮﯾﺪو او ﺳﺌﻮدا

اﺋﻠﻮﯾﻦ ﻧﻮري

،ﻋﺆﻣﺮوﻣﻮزده اﯾﺰ ﻗﻮﯾﻮﺑﺪور ﺳﯿﻠﯿﻨﻤﺰ
.ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻗﻠﯿﻖ اوﯾﻮﻧﻮﯾﺪو او ﺳﺌﻮدا
، ﺧﯿﺎﻟﯽ دا ﮔﺆروﻧﻤﺰ،آدي ﻧ ﻪ اﯾﺪي
.ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻗﻠﯿﻖ اوﯾﻮﻧﻮﯾﺪو او ﺳﺌﻮدا

ﺳﻨﺴﯿﺰ ﯾﺎﺷﺎﻣﺎﻏﯿﻦ ﺳﯿﺮرﯾﻨﯽ اؤﯾﺮت

ﮐﻨﻌﺎن آﯾﺪﯾﻦ اوﻏﻠﻮ

،ﻋﺆﻣﻮردو ﮐﺌﭽﯿﺒﺪي ﮔﻮﻧﻠﺮﯾﻢ ﻣﻨﯿﻢ
. ﺳﺌﻮﯾﻨﺠﻠﻪ دوﻟﻮ ﻫﻢ ده ﺷﻦ،ﮐﺪرﻟ ﻪ
،ﺣﻮﺳﻨﻮﻧﻪ ﻋﺎﺷﯿﻘﮑﻦ ﮔﺆزوﻧﺪه ﮔﺆردوم
. ﺳﺌﻮﯾﻠﻤﮕﯽ ﻣﻦ،ﻗﺎدﯾﻨﺎ ووروﻟﻮب

، ﻫﺌﭻ اودو دا ﻗﺎﻟﻤﺎﯾﯿﺐ،ﻧﺌﺠﻪ ﮐﺆزدور
، ﻋﯿﻨﺎدي دا ﻗﺎﻟﻤﺎﯾﯿﺐ،ﻋﯿﻨﺎدﻣﯽ اﯾﺪي
،ﯾﺎدداﺷﯿﻤﺪا ﻫﺌﭻ آدي دا ﻗﺎﻟﻤﺎﯾﯿﺐ
.ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻗﻠﯿﻖ اوﯾﻮﻧﻮﯾﺪو او ﺳﺌﻮدا

،دوﻏﻤﺎ ﺳﻮﻣﻘﺎﯾﯿﺘﺎ ﻫﺮ ﮔﻮن ﺻﻮﺑﺢ ﭼﺎﻏﯽ
. ﯾﻮﻟﻼﻧﻤﺎق ﮔﻮذارﯾﻢ اﯾﺪي،اوز ﺗﻮﺗﻮب
،او واﺧﺘﻼر ﻧﺮﯾﻤﺎن ﺣﺴﻨﺰاده اﯾﺴﻪ
. اوﺧﻮدوﻏﻮم ﯾﺎزارﯾﻢ اﯾﺪي،ﺳﺌﻮﯾﺐ

، ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﮏ،ﻗﺎﻻن دﺋﯿﯿﻞ او ﻫﻤﯿﺸﻪ
، ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﮏ،ﻧﺌﺠﻪ ﮔﺌﺘﺪﯾﮏ اﯾﻠﮏ ﮔﺆروﺷﻪ
، ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﮏ، ﯾﺎ ﯾﺌﺪدي ﺷﻮﺷﻪ،ﻗﺎچ-ﮔﯿﺰﻟﻦ
.ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻗﻠﯿﻖ اوﯾﻮﻧﻮﯾﺪو او ﺳﺌﻮدا

-،ﮔﻨﺠﻠﯿﮏ ﭼﺎﻏﻼرﯾﻤﺪان ﮐﯿﺘﺎب ﺗﻮﭘﻼﻣﺎق
.ﺷﻌﯿﺮﻟﺮ اوﺧﻮﻣﺎق وردﯾﺸﯿﻢ اوﻟﺪو
،آﻟﻼﻫﺎ ﻗﻮووﺷﻤﺎق اﯾﺴﺘﻪﯾﻦ آﻧﺪان
.اوﺳﺘﺎدﯾﻢ ﯾﻮﻧﻮﺳﻮم دروﯾﺸﯿﻢ اوﻟﺪو

،دؤوﻟﺘﻪ ﺳﺎﺗﺪﯾﻼر-ﭼﻮخ ﺳﺌﻮﮔﯿﻨﯽ وار
، ﺑﺎﺗﺪﯾﻼر،ﮔﻮﻧﺶ ﮐﯿﻤﯽ ﺳﺎراﻟﺪﯾﻼر
، ﺑﺎﺷﯿﻤﯿﺰي ﻗﺎﺗﺪﯾﻼر،ﺳﺌﻮﮔﯽ دﺋﯿﯿﺐ
.ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻗﻠﯿﻖ اوﯾﻮﻧﻮﯾﺪو او ﺳﺌﻮدا

،اﻟﻠﯽ اﯾﻠﻠﯿﮏ ﻋﺆﻣﻮر ﺑﺲ اﺋﺪر ﻣﻨ ﻪ
.آدﻻﻣﺎز ﯾﺎﺷﯿﻢ دا ان ﺷﺎءاﷲ ﯾﻮزو
،ﺳﻨﯽ ﮔﺆرﻣﮏ اوﭼﻮن ﮔﺆزل دوﻧﯿﺎدا
. دوزو،ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺗﺎﭘﯿﺮدﯾﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ

،ﺑﯿﺮ دﻟﯿﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻨﺪاﮐﯽ ﻋﺎﻏﯿﻠﺪﯾﺮ
، داﻏﯿﻠﺪي، دوزدوك اوﻧﻮ...ﯾﺌﺪدي ﺷﻮﺷﻪ
، ﻧﺎﻏﯿﻠﺪي، ﺑﯿﺮ ﯾﻮﺧﻮﯾﺪو،ﺑﯿﺮ رؤﯾﺎﯾﺪي
.ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻗﻠﯿﻖ اوﯾﻮﻧﻮﯾﺪو او ﺳﺌﻮدا
، ﭼﻮخ زاﻣﺎن دا ﺷﻦ اوﻟﺪو،ﻫﺮدن ﻏﻤﻠﯽ
،ﻗﻠﺒﯿﻤﯿﻦ اﯾﻠﮏ دوﯾﻐﻮﻻري ﺟﻤﻊ اوﻟﺪو
،ﺟﯿﻐﺎﻟﻠﯿﻐﯽ اﺋﯿﻠﯿﻪﻧﯽ ﺳﻦ اوﻟﺪون
.ﺑﯿﺮ اوﺷﺎﻗﻠﯿﻖ اوﯾﻮﻧﻮﯾﺪو او ﺳﺌﻮدا
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، روﺑﻮت دﺋﯿﯿﻠﻢ،ﺳﻬﻮﻟﺮﯾﻢ ده اوﻟﻮب
.ﻋﺆﻣﻮر ﯾﻮﻟﻼرﯾﻨﺪا آﻟﻤﯿﺸﺎم ﻋﯿﺒﺮت
،ﺑﺌﺰدﯾﻢ ﺑﻮ دوﻧﯿﺎدا ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻟﯿﮑﺪن
ﺳﻨﺴﯿﺰ ﯾﺎﺷﺎﻣﺎﻏﯿﻦ ﺳﯿﺮرﯾﻨﯽ اؤﯾﺮت
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QƏLƏM YAZIR ÜRƏK DEYƏN
Haci LOĞMAN MEHEMMEDOQLU
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VƏTƏN
Elnur UĞUR ABDİYEV

Qələm yazır, ürək deyən sözləri,
Elə nisgil var ürəkdə, yazılmır.
Nakam qalan eşqin acı həsrəti
Nə günaha, nə savaba yozülmur.

Yadlar yoğurdu xəmrini,
Çörəyin güllədi,Vətən!
Qarabağda qış fəslidi,
Vaxt kiçik çillədi,Vətən!

Məcnun sevdi, tutdu ahı aləmi,
Əsil eşqin aqibəti beləmi !?
Nə yazırsa bəxt yazanın qələmi,
Elə yazır pozulmur ki, pozulmur.

Sinəndə düşmən ayağı,
Səni tapdalayır yağı.
Qoynun yadların oylağı,
Bu ruha şillədi,Vətən!

Sönən deyil nakam eşqin ocağı,
Qəm yuvası qəlbimizin otağı,
Ölənəcən məhəbbətin bulağı,
Sısqa axır, üzülmür ki, üzülmür.

Xocalıda ruh kölgələr,
Qarda əriyər,səndələr.
Orda Allahsız bəndələr,
Odunu küllədi,Vətən!

Qorumaqçun adı, sanı, şərəfi,
Bəxtin vura, düz seçəsən hədəfi.
Dolaşmasın taleyinin kələfi,
Dolaşdısa, çözülmür ki, çözülmür.

Bir səs vermədik səsinə,
Çatmadıq son nəfəsinə.
Eşqin son mərtəbəsinə,
Sonuncu pillədi Vətən!

Sən xoşbəxtsən, düşündünmü, bə Loğman?
Xam xəyaldan çolpa plov ye, Loğman.
Çox dedilər “səbrin olsun, a Loğman,
Səbr olsa da, dözülmür ki, dözülmür.

ﻗﻠﻢ ﯾﺎزﯾﺮ اورك دﺋﯿﻦ ﺳﺆزﻟﺮي
ﺣﺎﺟﯽ ﻟﻐﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اوﻗﻠﻮ
، اورك دﺋﯿﻦ ﺳﺆزﻟﺮي،ﻗﻠﻢ ﯾﺎزﯾﺮ
. ﯾﺎزﯾﻠﻤﯿﺮ،اﺋﻠﻪ ﻧﯿﺴﮕﯿﻞ وار اورﮐﺪه
ﻧﺎﮐﺎم ﻗﺎﻻن ﻋﺸﻘﯿﻦ آﺟﯽ ﺣﺴﺮﺗﯽ
. ﻧﻪ ﺛﺎواﺑﺎ ﯾﻮزوﻟﻤﻮر،ﻧﻪ ﮔﻮﻧﺎﻫﺎ
، ﺗﻮﺗﺪو آﻫﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ،ﻣﺠﻨﻮن ﺳﺌﻮدي
اﺻﯿﻞ ﻋﺸﻘﯿﻦ ﻋﺎﻗﯿﺒﺘﯽ ﺑﺌﻠﻪﻣﯽ ! ؟
،ﻧﻪ ﯾﺎزﯾﺮﺳﺎ ﺑﺨﺖ ﯾﺎزاﻧﯿﻦ ﻗﻠﻤﯽ
. ﭘﻮزوﻟﻤﻮر،اﺋﻠﻪ ﯾﺎزﯾﺮ ﭘﻮزوﻟﻤﻮر ﮐﯽ
،ﺳﺆﻧﻦ دﺋﯿﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎم ﻋﺸﻘﯿﻦ اوﺟﺎﻏﯽ
،ﻏﻢ ﯾﻮواﺳﯽ ﻗﻠﺒﯿﻤﯿﺰﯾﻦ اوﺗﺎﻏﯽ
،اؤﻟﻨﻪ ﺟﻦ ﻣﺤﺒﺘﯿﻦ ﺑﻮﻻﻏﯽ
. اوزوﻟﻤﻮر، اوزوﻟﻤﻮر ﮐﯽ،ﺳﯿﺴﻘﺎ آﺧﯿﺮ
، ﺷﺮﻓﯽ، ﺳﺎﻧﯽ،ﻗﻮروﻣﺎﻗﭽﻮن آدي
. دوز ﺳﺌﭽﻪﺳﻦ ﻫ ﺪﻓﯽ،ﺑﺨﺘﯿﻦ وورا
،دوﻻﺷﻤﺎﺳﯿﻦ ﻃﺎﻟﻌﯿﯿﻨﯿﻦ ﮐﻠﻔﯽ
. ﭼﺆزوﻟﻤﻮر، ﭼﺆزوﻟﻤﻮر ﮐﯽ،دوﻻﺷﺪﯾﺴﺎ

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

وﻃ ﻦ
اﺋﻠﻨﻮر اوﻏﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻪ اوف
،ﯾﺎدﻻر ﯾﻮﻏﻮردو ﺧﻤﺮﯾﻨﯽ
!وﻃﻦ،ﭼﺆرﮔﯿﻦ ﮔﻮل ﻟﻪدي
،ﻗﺎراﺑﺎﻏﺪا ﻗﯿﺶ ﻓﺼﻠﯿﺪي
!وﻃﻦ،واﺧﺖ ﮐﯿﭽﯿﮏ ﭼﯿﻠﻠﻪدي
،ﺳﯿﻨﻨﺪه دوﺷﻤﻦ آﯾﺎﻏﯽ
.ﺳﻨﯽ ﺗﺎﭘﺪاﻻﯾﯿﺮ ﯾﺎﻏﯽ
،ﻗﻮﯾﻨﻮن ﯾﺎدﻻرﯾﻦ اوﯾﻼﻏﯽ
!وﻃﻦ،ﺑﻮ روﺣﺎ ﺷﯿﻠﻠﻪدي
،ﺧﻮﺟﺎﻟﯿﺪا روح ﮐﺆﻟﮕﻪﻟﺮ
.ﺳﻨﺪﻟﺮ،ﻗﺎردا ارﯾﯿﺮ
،اوردا آﷲ ﺳﯿﺰ ﺑﻨﺪهﻟﺮ
!وﻃﻦ،اودوﻧﻮ ﮐﻮل ﻟﻪدي
،ﺑﯿﺮ ﺳﺲ وﺋﺮﻣﻪدﯾﮏ ﺳﺴﯿﻨﻪ
.ﭼﺎﺗﻤﺎدﯾﻖ ﺳﻮن ﻧﻔﺴﯿﻨﻪ
،ﻋﺸﻘﯿﻦ ﺳﻮن ﻣﺮﺗﺒﻪﺳﯿﻦ
!ﺳﻮﻧﻮﻧﺠﻮ ﭘﯿﻠﻠﻪدي وﻃﻦ

 ﺑﻪ ﻟﻐﻤﺎن؟، دوﺷﻮﻧﺪوﻧﻤﻮ،ﺳﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺴﻦ
. ﻟﻐﻤﺎن،ﺧﺎم ﺧﯿﺎﻟﺪان ﭼﻮﻟﭙﺎ ﭘﻠﻮو ﯾﺊ
، آ ﻟﻐﻤﺎن،ﭼﻮخ دﺋﺪﯾﻠﺮ "ﺻﺒﺮﯾﻦ اوﻟﺴﻮن
. دؤزوﻟﻤﻮر، دؤزوﻟﻤﻮر ﮐﯽ،ﺻﺒﺮ اوﻟﺴﺎ دا
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BU SƏHƏRİN ŞEİRİ

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

SƏNİ SEVMƏK ÜÇÜN

Əbülfət MƏDƏTOĞLU
(Bir qadına və hamıya" silsiləsindən)

Mən bu yaz səhərini
Yuxu kimi hiss etdim...
Kirpiyimin ucunda Bir içimlik sis getdim...

Gülgəz YAQUB
Yenidən doğulub körpə olaram,
Ağacın kökündə pöhrə olaram.
Qocalıb üzündə çohrə olaram,
Yetərki çiynini çiynimə daya,
Səni sevmək üçün gəldim dünyaya.
Ot olub ayağın altda bitərəm,
Su olub gözündən axıb itərəm,
Sənin olmaq üçün məndən keçərəm,
Baxmakı qarşımda dayanıb qaya,
Səni sevmək üçün gəldim dünyaya.

Nə gerçəyi saxladım
Nə də yuxunu yozdum...
İçin - için ağladım Mən Orucumu pozdum...

Sevgim bir ox oldu qınağa gəldi,
Sevgimi sınadın, sınağa gəldi,
Qaranlıq umidim çırağa gəldi,
Baxma sən günəşə, baxma sən aya,
Səni sevmək üçün gəldim dünyaya.

Tənhalığın ovcunda Qəlb oldu sıxılan nar...
Bu səhərki ovsunda İnan ki, möcüzə var!..

Məhəbbət gozumdən xəbərin olar,
Sevgim ömür boyu çəpərin olar,
Güc verər gücünə təpərin olar,
Dönərəm qayadan axan hər çaya,
Səni sevmək üçün gəldim dünyaya.

Bir az yağış çilənir ...
Bir az da Günəş nuru...
Bu səhərdən çıxıram Bir az yaş , bir az quru...

Gülüş kimi dodağında qaçaram,
Bir xal olub o cohrəndə saçaram,
Çiçəklənib əllərində açaram,
Dönərəm əlində sapanda, yaya,
Səni sevmək üçün gəldim dünyaya.

... Mən bu yaz səhərini
Sənli anlardan saydım...
Ona görə tərifin Bütün dünyaya yaydım!..

ﺳﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﮏ اوﭼﻮن ﮔﻠﺪﯾﻢ
دوﻧﯿﺎﯾﺎ

ﺑﻮ ﺳﺤﺮﯾﻦ ﺷﻌﯿﺮي

ﮔﻮﻟﮕﺰ ﯾﻌﻘﻮب
اﺑﻮﻟﻔﺘﺢ ﻣﺪد اوﻏﻠﻮ

()ﺑﯿﺮ ﻗﺎدﯾﻨﺎ و ﻫﺎﻣﯿﯿﺎ" ﺳﯿﻠﺴﯿﻠﻪﺳﯿﻨﺪن

ﻣﻦ ﺑﻮ ﯾﺎز ﺳﺤﺮﯾﻨﯽ
...ﯾﻮﺧﻮﮐﯿﻤﯽ ﺣﯿﺲ اﺋﺘﺪﯾﻢ
- ﮐﯿﺮﭘﯿﮕﯿﻤﯿﻦ اوﺟﻮﻧﺪا
...ﺑﯿﺮ اﯾﭽﯿﻤﻠﯿﮏ ﺳﯿﺲ ﮔﺌﺘﺪﯾﻢ
ﻧﻪ ﮔﺌﺮﭼﮕﯽ ﺳﺎﺧﻼدﯾﻢ
...ﻧﻪ ده ﯾﻮﺧﻮﻧﻮﯾﻮزدوم
-  اﯾﭽﯿﻦ آﻏﻼدﯾﻢ- اﯾﭽﯿﻦ
...ﻣﻦ اوروﺟﻮﻣﻮ ﭘﻮزدوم
- ﺗﻨﻬﺎﻟﯿﻐﯿﻦ اووﺟﻮﻧﺪا
...ﻗﻠﺐ اوﻟﺪو ﺳﯿﺨﯿﻼن ﻧﺎر
- ﺑﻮﺳﺤﺮﮐﯽ اووﺳﻮﻧﺪا
..! ﻣﺆﻋﺠﯿﺰه وار،اﯾﻨﺎن ﮐﯽ
... ﺑﯿﺮازﯾﺎﻏﯿﺶ ﭼﯿﻠﻪﻧﯿﺮ
...ﺑﯿﺮ آز دا ﮔﻮﻧﺶ ﻧﻮرو
- ﺑﻮﺳﺤﺮدن ﭼﯿﺨﯿﺮام
...ﺑﯿﺮاز ﻗﻮرو، ﺑﯿﺮ آز ﯾﺎش
 ﻣﻦ ﺑﻮ ﯾﺎزﺳﺤﺮﯾﻨﯽ...
...ﺳﻨﻠﯽ آﻧﻼردان ﺳﺎﯾﺪﯾﻢ
- اوﻧﺎﮔﺆرت ﻋﺮﯾﻔﯿﻦ
..!ﺑﻮﺗﻮن دوﻧﯿﺎﯾﺎ ﯾﺎﯾﺪﯾﻢ
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،ﯾﺌﻨﯿﺪن دوﻏﻮﻟﻮب ﮐﺆرﭘﻪ اوﻻرام
.آﻏﺎﺟﯿﻦ ﮐﺆﮐﻮﻧﺪه ﭘﺆﻫﺮه اوﻻرام
،ﻗﻮﺟﺎﻟﯿﺐ اوزوﻧﺪه ﭼﻮﻫﺮه اوﻻرام
،ﯾﺌﺘﺮﮐﯽ ﭼﯿﯿﻨﯿﻨﯽ ﭼﯿﯿﻨﯿﻤﻪ داﯾﺎ
.ﺳﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﮏ اوﭼﻮن ﮔﻠﺪﯾﻢ دوﻧﯿﺎﯾﺎ
،اوت اوﻟﻮب آﯾﺎﻏﯿﻦ آﻟﺘﺪا ﺑﯿﺘﺮم
،ﺳﻮ اوﻟﻮب ﮔﺆزوﻧﺪن آﺧﯿﺐ اﯾﺘﺮم
،ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﻤﺎق اوﭼﻮن ﻣﻨﺪن ﮐﺌﭽﺮم
،ﺑﺎﺧﻤﺎﮐﯽ ﻗﺎرﺷﯿﻤﺪا داﯾﺎﻧﯿﺐ ﻗﺎﯾﺎ
.ﺳﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﮏ اوﭼﻮن ﮔﻠﺪﯾﻢ دوﻧﯿﺎﯾﺎ
،ﺳﺌﻮﮔﯿﻢ ﺑﯿﺮ اوخ اوﻟﺪو ﻗﯿﻨﺎﻏﺎ ﮔﻠﺪي
، ﺳﯿﻨﺎﻏﺎ ﮔﻠﺪي،ﺳﺌﻮﮔﯿﻤﯽ ﺳﯿﻨﺎدﯾﻦ
،ﻗﺎراﻧﻠﯿﻖ اوﻣﯿﺪﯾﻢ ﭼﯿﺮاﻏﺎ ﮔﻠﺪي
، ﺑﺎﺧﻤﺎ ﺳﻦ آﯾﺎ،ﺑﺎﺧﻤﺎ ﺳﻦ ﮔﻮﻧﺶ
.ﺳﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﮏ اوﭼﻮن ﮔﻠﺪﯾﻢ دوﻧﯿﺎﯾﺎ
،ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻮزوﻣﺪن ﺧﺒﺮﯾﻦ اوﻻر
،ﺳﺌﻮﮔﯿﻢ ﻋﺆﻣﻮر ﺑﻮﯾﻮ ﭼﭙﺮﯾﻦ اوﻻر
،ﮔﻮج وﺋﺮر ﮔﻮﺟﻮﻧﻪ ﺗﭙﺮﯾﻦ اوﻻر
،دؤﻧﺮم ﻗﺎﯾﺎدان آﺧﺎن ﻫﺮ ﭼﺎﯾﺎ
.ﺳﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﮏ اوﭼﻮن ﮔﻠﺪﯾﻢ دوﻧﯿﺎﯾﺎ
،ﮔﻮﻟﻮش ﮐﯿﻤﯽ دوداﻏﯿﻨﺪا ﻗﺎﭼﺎرام
،ﺑﯿﺮ ﺧﺎل اوﻟﻮب او ﺟﻮﻫﺮﻧﺪه ﺳﺎﭼﺎرام
،ﭼﯿﭽﮑﻠﻪﻧﯿﺐ اﻟﻠﺮﯾﻨﺪه آﭼﺎرام
، ﯾﺎﯾﺎ،دؤﻧﺮم اﻟﯿﻨﺪه ﺳﺎﭘﺎﻧﺪا
.ﺳﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﮏ اوﭼﻮن ﮔﻠﺪﯾﻢ دوﻧﯿﺎﯾﺎ
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ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

ÖZ TƏRƏZİMDƏ
Təcnis QURBAN

Ayaz ARABAÇI

Qəm çəkənin gözlərində,
Yaşda yanar yaşda yanar.
Qəm yerini sevinc tutsa,
Yaşda yanar yaşda yanar.

Mən əyri işlərdən uzaq adamam,
Durub dayanmışam düz tərəzimdə.
Heç kimi heç zaman sınamamışam,
Çörək tərəzimdə,duz tərəzimdə..

Odun közün üstə gələ,
Odun közün üstə gələ,
Odun közün üstə gələ,
Yaşda yanar yaşda yanar.

Çox da ki,taleyim qan-bağır gəlib.
Neyimdən hamıya çal-çağır gəlib..
Çəkdiyim bir misqal haqq ağır gəlib,
Hər zaman ürəyi buz tərəzimdə.

Qurban bir gün ağla gedər,
Qurban bir gün ağla gedər,
Qurban bir gün ağla gedər,
Yaşda yanar yaşda yanar.

Yorğunam yuxumun əvvəli kimi,
Nə Əli kmiyəm,nə Vəli kimi..
Qoca Mendeleyev cədvəli kimi,
Hamı yerbəyerdi göz tərəzimdə..

ﺗﺠﻨﯿﺲ
ﺗﺠﻨﯿﺲ ﻗﻮرﺑﺎن
،ﻗﻢ ﭼﮑﻪﻧﯿﻦ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﺪه
.ﯾﺎش داﯾﺎﻧﺎر ﯾﺎش داﯾﺎﻧﺎر
،ﻏﻢ ﯾﺌﺮﯾﻨﯽ ﺳﺌﻮﯾﻨﺞ ﺗﻮﺗﺴﺎ
.ﯾﺎش داﯾﺎﻧﺎر ﯾﺎش داﯾﺎﻧﺎر
،اودون ﮐﺆزون اوﺳﺘﻪ ﮔﻠﻪ
،اودون ﮐﺆزون اوﺳﺘﻪ ﮔﻠﻪ
،اودون ﮐﺆزون اوﺳﺘﻪ ﮔﻠﻪ
.ﯾﺎﺷﺪا ﯾﺎﻧﺎر ﯾﺎﺷﺪا ﯾﺎﻧﺎر
،ﻗﻮرﺑﺎن ﺑﯿﺮ ﮔﻮن آﻏﻼ ﮔﺌﺪر
،ﻗﻮرﺑﺎن ﺑﯿﺮ ﮔﻮن آﻏﻼ ﮔﺌﺪر
،ﻗﻮرﺑﺎن ﺑﯿﺮ ﮔﻮن آﻏﻼ ﮔﺌﺪر
.ﯾﺎش داﯾﺎﻧﺎر ﯾﺎش داﯾﺎﻧﺎر

Qaçıram özümü haqlamaq üçün,
Min dənə səbəb var laxlamaq üçün,
Ancaq mənliyimi saxlamaq üçün,
Özümü çəkirəm öz tərəzimdə.
Üstümdə haqqı var ötən hər ilin,
Ömrümü kişitək yaşadım bilin..
Bütün dəftərlərdən adımı silin,
Əyrilik görsəniz söz tərəzimdə..

دوز ﺗﺮزﯾﻤﺪه،ﭼﺆرك ﺗﺮزﯾﻤﺪ
آﯾﺎز آراﺑﺎﭼﯽ
،ﻣﻦ اَﯾﺮي اﯾﺸﻠﺮدن اوزاق آداﻣﺎم
.دوروب داﯾﺎﻧﻤﯿﺸﺎم دوز ﺗﺮزﯾﻤﺪه
،ﻫﺌﭻ ﮐﯿﻤﯽ ﻫﺌﭻ زاﻣﺎن ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻣﯿﺸﺎم
..دوز ﺗﺮزﯾﻤﺪه،ﭼﺆرك ﺗﺮزﯾﻤﺪ
.ﺑﺎﻏﯿﺮ ﮔﻠﯿﺐ-ﻃﺎﻟﻌﯿﯿﻢ ﻗﺎن،ﭼﻮخ دا ﮐﯽ
..ﭼﺎﻏﯿﺮ ﮔﻠﯿﺐ-ﻧﺌﯿﯿﻤﺪن ﻫﺎﻣﯿﯿﺎ ﭼﺎل
،ﭼﮑﺪﯾﮕﯿﻢ ﺑﯿﺮ ﻣﯿﺜﻘﺎل ﺣﺎق آﻏﯿﺮ ﮔﻠﯿﺐ
.ﻫﺮ زاﻣﺎن اورﮔﯽ ﺑﻮز ﺗﺮزﯾﻤﺪه
،ﯾﻮرﻏﻮﻧﺎم ﯾﻮﺧﻮﻣﻮن اوّﻟﯽ ﮐﯿﻤﯽ
..ﻧﻪ وﻟﯽ ﮐﯿﻤﯽ،ﻧﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﻤﯿﯿﻢ
،ﻗﻮﺟﺎ ﻣﻨﺪﻟﺌﯿﺌﻮ ﺟﺪوهﻟﯽ ﮐﯿﻤﯽ
..ﻫﺎﻣﯽ ﯾﺌﺮﺑﻪ ﯾﺌﺮدي ﮔﺆز ﺗﺮزﯾﻤﺪه
،ﻗﺎﭼﯿﺮام اؤزوﻣﻮ ﺣﺎﻗﻼﻣﺎق اوﭼﻮن
،ﻣﯿﻦ دﻧﻪ ﺳﺒﺐ وار ﻻﺧﻼﻣﺎق اوﭼﻮن
،آﻧﺠﺎق ﻣﻨﻠﯿﮕﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﻼﻣﺎق اوﭼﻮن
.اؤزوﻣﻮ ﭼﮑﯿﺮم اؤز ﺗﺮزﯾﻤﺪه
،اوﺳﺘﻮﻣﺪه ﺣﺎﻗﯽ وار اؤﺗﻦ ﻫﺮ اﯾﻠﯿﻦ
..ﻋﺆﻣﺮوﻣﻮ ﮐﯿﺸﯽ ﺗﮏ ﯾﺎﺷﺎدﯾﻢ ﺑﯿﻠﯿﻦ
،ﺑﻮﺗﻮن دﻓﺘﺮﻟﺮدن آدﯾﻤﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ
..اَﯾﺮﯾﻠﯿﮏ ﮔﺆرﺳﻨﯿﺰ ﺳﺆز ﺗﺮزﯾﻤﺪه
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KAŞ MƏNİ BİR HƏZİN AĞLAYAN

ﮐﺎش ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺣﺰﯾﻦ آﻏﻼﯾﺎن اوﻻ

Tofiq YUSİF

ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﻮﺳﻒ

Səpə üz-gözümə ağılarını,
Kaş məni bir həzin ağlayan ola!
Duya ürəyimin ağrılarını,
Kaş məni bir həzin ağlyan ola!
Dağıla başımdan bu duman, bu çən,
Bir görəm ömürdür, ya nədir ötən?!
Gözüm görə-görə, elə sağ ikən,
Kaş məni bir həzin ağlayan ola!
Yuya göz yaşıyla ağrı-acımı,
Qaytara yerinə qara saçımı,
Çağırın anamı, qardaş-bacımı...
Kaş məni bir həzin ağlayan ola!
Taleyim tufandan heç ayazımır,
Bilmirəm, illərin qışı, yazımı?
Qıymayın ağlasın çiçək qızımı,
Kaş məni bir həzin ağlayan ola!
Səsim səda sala yalçın qayada,
Yatmış taleyimi Tanrı oyada,
Vaxtsız ölənlərim geri qayıda,
Kaş məni bir həzin ağlayan ola!
Ömrün son çağına sıxılmış yayam,
Təpədən-dırnağa dərdəm, qovğayam,
Onsuz da bir ovuc torpağa tayam,
Kaş məni bir həzin ağlayan ola!

،ﮔﺆزوﻣﻪ ﻋﺎﻏﯿﻼرﯾﻨﯽ-ﺳﭙﻪ اوز
!ﮐﺎش ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺣﺰﯾﻦ آﻏﻼﯾﺎن اوﻻ
،دوﯾﺎ اورﮔﯿﻤﯿﻦ آﻏﺮﯾﻼرﯾﻨﯽ
!ﮐﺎش ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺣﺰﯾﻦ آﻏﻠﯿﺎن اوﻻ
، ﺑﻮ ﭼﻦ،داﻏﯿﻼ ﺑﺎﺷﯿﻤﺪان ﺑﻮ دوﻣﺎن
! ﯾﺎ ﻧﻪ دﯾﺮ اؤﺗﻦ؟،ﺑﯿﺮ ﮔﺆرم ﻋﺆﻣﻮرد ور
، اﺋﻠﻪ ﺳﺎغ اﯾﮑﻦ،ﮔﺆر-ﮔﺆزوم ﮔﺆره
!ﮐﺎش ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺣﺰﯾﻦ آﻏﻼﯾﺎن اوﻻ
،آﺟﯿﻤﯽ-ﯾﻮﯾﺎ ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﯿﻼ آﻏﺮي
،ﻗﺎﯾﺘﺎرا ﯾﺌﺮﯾﻨﻪ ﻗﺎرا ﺳﺎﭼﯿﻤﯽ
...ﺑﺎﺟﯿﻤﯽ- ﻗﺎرداش،ﭼﺎﻏﯿﺮﯾﻦ آﻧﺎﻣﯽ
!ﮐﺎش ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺣﺰﯾﻦ آﻏﻼﯾﺎن اوﻻ
،ﻃﺎﻟﻌﯿﯿﻢ ﺗﻮﻓﺎﻧﺪان ﻫﺌﭻ آﯾﺎزﯾﻤﯿﺮ
 ﯾﺎزﯾﻤﯽ؟، اﯾﻠﻠﺮﯾﻦ ﻗﯿﺸﯽ،ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
،ﻗﯿﯿﻤﺎﯾﯿﻦ آﻏﻼﺳﯿﻦ ﭼﯿﭽﮏ ﻗﯿﺰﯾﻤﯽ
!ﮐﺎش ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺣﺰﯾﻦ آﻏﻼﯾﺎن اوﻻ
،ﺳﺴﯿﻢ ﺻﺪا ﺳﺎﻻ ﯾﺎﻟﭽﯿﻦ ﻗﺎﯾﺎدا
،ﯾﺎﺗﻤﯿﺶ ﻃﺎﻟﻌﯿﯿﻤﯽ ﺗﺎﻧﺮي اوﯾﺎدا
،واﺧﺘﺴﯿﺰ اؤﻟﻨﻠﺮﯾﻢ ﮔﺌﺮي ﻗﺎﯾﯿﺪا
!ﮐﺎش ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺣﺰﯾﻦ آﻏﻼﯾﺎن اوﻻ
،ﻋﺆﻣﺮون ﺳﻮن ﭼﺎﻏﯿﻨﺎ ﺳﯿﺨﯿﻠﻤﯿﺶ ﯾﺎﯾﺎم
، ﻗﻮوﻏﺎﯾﺎم،دﯾﺮﻧﺎﻏﺎ دردم-ﺗﭙﻪدن
،اوﻧﺴﻮز دا ﺑﯿﺮ اوووج ﺗﻮرﭘﺎﻏﺎ ﺗﺎﯾﺎم
!ﮐﺎش ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺣﺰﯾﻦ آﻏﻼﯾﺎن اوﻻ
، آي ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﻮﺳﯿﻒ،ﮔﻮﻧﻮن ﻗﺎرا ﮔﻠﺪي
،اوﺳﺘﻮﻧﺪن اﯾﻠﻠﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ اﺳﯿﺐ
،آﻏﻼر ﻋﺆﻣﻮر ﺳﻮرﻣﮏ ﺻﺒﺮﯾﻤﯽ ﮐﺴﯿﺐ
!ﮐﺎش ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺣﺰﯾﻦ آﻏﻼﯾﺎن اوﻻ

Günün qara gəldi, ay Tofiq Yusif,
Üstündən illərin tufanı əsib,
Ağlar ömür sürmək səbrimi kəsib,
Kaş məni bir həzin ağlayan ola!
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ÜZMƏK ÇƏTINDIR
Şəhla NORUZİ

Sıcaq bir günüydü saat altıda,
Bir bulut köçmüşdü gözlərimizə.
Yağmurlar yağırdi sözlər küsürdü,
Bir sanci enirdi dizlərimizə.
Zamansız gedişin dağıdır məni,
Dalıncan gözlərim düşüb sürünür.
Ulduz tək göylərdən qayıb düşürəm,
Göz önün görmürəm, çəndən bürünür.

İnsan dənizinin bəlaları çox,
Baxırsan hər yanda əfi sürünür.
Keçilməz sualtı qayaları çox,
Düşüncə güzgümdə hər şey görünür.

Beş dəyqə sovuşub altını zaman,
Saniyə saatla yarışa durur.
Fırlanır başıma bütün kayinat,
Düşürəm bu düşüş bir dəyqə sürür,

Haqsızlar dünyanı dar eyləyərlər,
Bir nicat körfəzi qəhətə çıxar.
Səni el içində xar eyləyərlər,
Paxıllar, nadanlar evini yıxar.

Yaranır bir xəyal sənlə əl ələ,
Bir gecə sahilin qırağındayam.
İstidir əllərin, baxışın dəli,
Dənizin içinə düşmüş bir ayam.

Ədalət çarmıxa çəkilib burda,
Hakimlik eyləyir nəfsin qulları.
Quzu tapşırılıb yalquzaq qurda,
Bağlıdır aqilin, mərdin qolları.

Yapraqlar silləlir səsləyir oyan,
Əllərim soyuyur xəyallar uçur.
Xəzanın əlindən sevgilər bitir,
Bir qışın soyuğu içimə köçür.

Dənizdə üzməyə nə var ki, lələ,
İnsan dənizində üzmək çətindir.
Bu dəniz doludur şərəfsiz ilə,
Gədanın forsuna dözmək çətindir.

Altını on dəyqə zamanda ötüb,
İçimdə çəkirəm, hislərim sürgün.
Qaçmaq istəyirəm ögey şəhərdən,
Saatın qılınci üstümdə bu gün.

ﺳﺎﻋﺎﺗﯿﻦ ﻗﯿﻠﯿﻨﺠﯽ
ﺷﻬﻼ ﻧﻮروزي
،ﺳﯿﺠﺎق ﺑﯿﺮﮔﻮﻧﻮﯾﺪو ﺳﺎﻋﺎت آﻟﺘﯽ دا
.ﺑﯿﺮ ﺑﻮﻟﻮت ﮐﺆﭼﻤﻮﺷﺪو ﮔﺆزﻟﺮﯾ ﻤﯿﺰه
، ﺳﺆزﻟﺮ ﮐﻮﺳﻮردو، ﯾﺎﻏﻤﻮرﻻر ﯾﺎﻏﯿﺮدي
.ﺑﯿﺮ ﺳﺎﻧﺠﯽ اﺋﻨﯿﺮدي دﯾﺰﻟﺮﯾﻤﯿﺰه
،زاﻣﺎﻧﺴ ﯿﺰ ﮔﺌﺪﯾﺸﯿﻦ داﻏ ﯿﺪﯾﺮ ﻣﻨﯽ
.داﻟﯿﻨﺠﺎن ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ دوﺷﻮب ﺳﻮروﻧﻮر
،اوﻟﺪوز ﺗﮏ ﮔﺆﯾﻠﺮدن ﻏﺎﯾﯿﺐ دوﺷﻮرم
. ﭼﻦ ده ﺑﻮروﻧﻮر، ﮔﺆز اؤﻧﻮن ﮔﺆرﻣﻮرم
، ﺑﺌﺶ دﯾﻘﻪ ﺳﻮوﺷﻮب آﻟﺘﯽ ﻧﯽ زاﻣﺎن
!ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﻼ ﯾﺎرﯾ ﺸﺎ دورور
،ﻓﯿﺮﻻﻧﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿ ﻤﺎ ﺑﻮﺗﻮن ﮐﺎﺋﻨﺎت
.دوﺷﻮرم ﺑﻮ دوﺷﻮش ﺑﯿﺮ دﯾﻘﻪ ﺳﻮرور
،ﯾﺎراﻧﯿﺮ ﺑﯿﺮﺧﯿﺎل ﺳﻨﻠﻪ ال اﻟﻪ
.ﺑﯿﺮ ﮔﺌﺠﻪ ﺳﺎﺣﯿﻠﯿﻦ ﻗﯿﺮاﻏﯿﻦ داﯾﺎم
، ﺑﺎﺧﯿ ﺸﯿﻦ دﻟﯽ، اﯾﺴﺘﯽ دي اﻟﻠﺮﯾﻦ
.دﻧﯿﺰﯾﻦ اﯾﭽﯿﻨﻪ دوﺷﻤﻮش ﺑﯿﺮ آﯾﺎم
، ﺳﺴﻠﻪ ﯾﯿﺮ اوﯾﺎن،ﯾﺎﭘﺮاﻗﻼر ﺳ ﯿﻠﻪ ﻟ ﯿﺮ
. ﺧﯿﺎل ﻻر اوﭼﻮر،اﻟﻠﺮﯾﻢ ﺳﻮﯾﻮﯾﻮر
،ﺧﺰاﻧﯿﻦ اﻟﯿﻨﺪن ﺳﺌﻮﮔﯽ ﻟﺮ ﺑﯿﺘ ﯿﺮ
.ﺑﯿﺮ ﻗﯿ ﺸﯿﻦ ﺳﻮﯾﻮﻏﻮ اﯾﭽﯿﻤﻪ ﮐﺆﭼﻮر
،آﻟﺘ ﯿﻨﯽ اون دﯾﻘﻪ زاﻣﺎﻧﺪا اؤﺗﻮب
. ﺣﯿﺴﻠﺮﯾﻢ ﺳﻮرﮔﻮن، اﯾﭽﯿﻤ ﯿﺪه ﭼﮑﯿﺮم
،ﻗﺎﭼﻤﺎق اﯾﺴﺘﻪ ﯾﯿﺮم اؤﮔﺌﯽ ﺷﻬﺮدن
.ﺳﺎﻋﺎﺗﯿﻦ ﻗﯿﻠ ﯿﻨﺠﯽ اوﺳﺘﻮﻣﺪه ﺑﻮﮔﻮن
Əbədi Körpû

Şöhlət ƏFŞAR
Dənizdə üzməyə nə var ki, lələ,
İnsan dənizində üzmək çətindir.
Bu dəniz doludur şərəfsiz ilə,
Gədanın forsuna dözmək çətindir.

اوزﻣﮏ ﭼﺘﯿﻨﺪﯾﺮ
ﺷﺆﻫﻠﺖ اﻓﺸﺎر
، ﻟﻪ ﻟ ﻪ،دﻧﯿﺰده اوزﻣﻪﯾﻪ ﻧﻪ وار ﮐﯽ
.اﯾﻨﺴﺎن دﻧﯿﺰﯾﻨﺪه اوزﻣﮏ ﭼﺘﯿﻨﺪﯾﺮ
،ﺑﻮ دﻧﯿﺰ دوﻟﻮدور ﺷﺮﻓﺴﯿﺰ اﯾﻠ ﻪ
.ﮔﺪاﻧﯿﻦ ﻓﻮرﺳﻮﻧﺎ دؤزﻣﮏ ﭼﺘﯿﻨﺪﯾﺮ
،اﯾﻨﺴﺎن دﻧﯿﺰﯾﻨﯿﻦ ﺑﻼﻻري ﭼﻮخ
.ﺑﺎﺧﯿﺮﺳﺎن ﻫﺮ ﯾﺎﻧﺪا اﻓﻌﯽ ﺳﻮروﻧﻮر
،ﮐﺌﭽﯿﻠﻤﺰ ﺳﻮ آ ﻟﺘﯽ ﻗﺎﯾﺎﻻري ﭼﻮخ
.دوﺷﻮﻧﺠﻪ ﮔﻮزﮔﻮﻣﺪه ﻫﺮ ﺷﺌﯽ ﮔﺆروﻧﻮر
،ﺣﺎﻗﺴﯿﺰﻻر دوﻧﯿﺎﻧﯽ دار اﺋﯿﻠﻪﯾﺮﻟﺮ
.ﺑﯿﺮ ﻧﯿﺠﺎت ﮐﺆرﻓﺰي ﻗﺤﻄﻪ ﭼﯿﺨﺎر
،ﺳﻨﯽ اﺋﻞ اﯾﭽﯿﻨﺪه ﺧﺎر اﺋﯿﻠﻪ ﯾﺮﻟﺮ
. ﻧﺎداﻧﻼر اﺋﻮﯾﻨﯽ ﯾﯿﺨﺎر،ﭘﺎﺧﯿﻠﻼر
،ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﺎرﻣﯿﺨﺎ ﭼﮑﯿﻠﯿﺐ ﺑﻮردا
.ﺣﺎﮐﯿﻤﻠﯿﮏ اﺋﯿﻠﻪﯾﯿﺮ ﻧﻔﺴﯿﻦ ﻗﻮﻟﻼري
،ﻗﻮزو ﺗﺎﭘﺸﯿﺮﯾﻠﯿﺐ ﯾﺎﻟﻘﻮزاق ﻗﻮردا
. ﻣﺮدﯾﻦ ﻗﻮﻟﻼري،ﺑﺎﻏﻠﯿﺪﯾﺮ ﻋﺎﻗﯿﻠﯿﻦ
، ﻟﻪ ﻟ ﻪ،دﻧﯿﺰده اوزﻣﻪﯾﻪ ﻧﻪ وار ﮐﯽ
.اﯾﻨﺴﺎن دﻧﯿﺰﯾﻨﺪه اوزﻣﮏ ﭼﺘﯿﻨﺪﯾﺮ
،ﺑﻮ دﻧﯿﺰ دوﻟﻮدور ﺷﺮﻓﺴﯿﺰ اﯾﻠ ﻪ
.ﮔﺪاﻧﯿﻦ ﻓﻮرﺳﻮﻧﺎ دؤزﻣﮏ ﭼﺘﯿﻨﺪﯾﺮ
Sayfa 11
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١٣٩٨ ﺗﯿﺮ. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی٩

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

USTAD YƏHYA ŞEYDA
Səxavət İZZƏTİ
Yəhya Şeyda 1924-cü ilin may ayının 10-da şərqin ən qədim şəhərlərindən olan Təbriz şəhərində anadan
olmuşdur. Onun atası Səttarxan hərəkatının iştirakçılarından, Təbrizin məşrutə mücahidlərindən olan
“Yüzbaşı” ləqəbli Həsən Çərəndabidir. Şeyda, Firdovsi mədrəsəsinin ədəbiyyat bölümünü bitirmiş, fars və
ərəb dillərini mükəmməl şəkildə mənimsəmiş, Ədəbi fəaliyyətə gənclik dövründən başlamışdır (1940). Əli
Fitrət, Cəfər Xəndan və Mövlana Yetim kimi şairlərdən ədəbiyyat dərsləri almış, mətbuatla çıxış etmişdir.
1948-51-ci illərdə Tehranda təhsilini davam etdirmiş, həmin müddətdə müxtəlif ədəbi məclislərin
toplantılarına qatılmışdır. Tehranda təhsilini başa vurduqdan sonra Təbrizə dönmüş, burada jurnalist kimi
mətbuatda fəaliyyət göstərmiş, eyni zamanda ədəbi məclislərdə fəal iştirak etmiş, Səhənd, Həbib Sahər,
Həsən Qazı, Əhməd Tərcanizadə, Vaiz Çərəndabi, Ədib Tusi, Mənuçöhr Mürtəzavi, Ustad Şəhriyar və b.
kimi şairlərlə dostlaşmışdır. Pəhləvi rejimi dövründə siyasi səbəblər üzündən daim təqib olunmuş, dəfələrlə
həbs edilmişdir[1]. Şeyda türkcə və farsca şeirlər yazmışdır. Onlarca kitabın müəllifi və tərtibçisidir. Ayrıayrı şeir kitablarından başqa, romanları və ədəbiyyata dair araşdırmaları çap olunmuşdur.
Yəhya Şeyda 2011-ci il oktyabrın 21-də Təbrizdə vəfat etmişdir
Yəhya Şeydanın ədəbi fəaliyyəti çox güclü və uzun muddətli olmüş.1947 inci ildən mətbuata gələn ustad
şeyda uzun illər Təbrizdə çıxan "Məhd-e azadi" ("Azadlıq beşiyi") qəzeti redaksiyasında şöbə müdiri və
Azərbaycan dilində buraxılan səhifələrin redaktoru idi.iran türk yazar və şairlərinin içində çox az adam
tapılarki ilk təcrübəsini bu qazetin türkcə səhifələriylə başlamasın.
Şeyda onlarca şairin şeir dəftərlərinə önsöz yazmış, şeirlərini bir dil sərrafı tək araşdırmış, incələmiş və yol
göstərmişdir. Heç kim Şeyda qədər mu'asir şeirimizlə tanış deyil. Şaiirlərimizin şeir dəftərləri ustad
Şeydanın önsözlərilə bəzənir. Onün uç cildlik «ədəbyat ocağı» kitabınin nəşri iran türk basımınada bir
müsbət ədəbi cərəyan demək çox yerli olar. çağdaş ədəbiyyatımızda önəmli və dəyərli bir əsərdir. Böyük
ədib, bu əsəri hazırlamağa illər boyü zəhmət çəkib və yuzlərcə çağdaş şairlərimizlə əlaqə bağlayıb, şeirlərini
ələ gətirib, və uç cildlik kitabda toplayıbdır. "Ədəbiyyat ocağı"nın I cildi 1985, II cildi 1987, III cildi isə
2002-ci ildə Təbrizdə işıq üzü görmüşdür.
Mərhum ustad yəhya şeyda bir çox şairlərimizin əsərlərini toplayıb elmi üslüblara dayanaraq nəşrə
çatdirmişdir o cümlədən:
əli nəzminin şeirləri "Sijimqulu" , Mirzə Əli Möcüzün "Əsərləri", ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın
"türkcə şeirlər"ı,təbrizli həddadin "odlu sözlər",mirməhdi etimadın"gəlinlər bəzəgi","odlar vətəni" şeir
toplusu, "ehsaslı qəzəllər",molla vəli vidadını "divani", "ehsaslı bayatılar", və farsca – türkcə bir çox əsərlər
nəşr olunubdur. Çəşidli dərgi və qəzetələrdə yazı və şeirləri dərc edilibdir. Ustadın vəfatindan sonra iki cilid
şeir toplusu biri türkcə (sarı köynək) biridə farsca yayıldı.
Mərhum ustad şeiyda son nəfəsinə qədər ədəbi toplantılardan çəkilmədi o həmişə belə toplantilara qatılaraq
ədəbi gəncliyimizə türk şeir və mədəniyətinin nə olduğunu anlatmağa çalışdı. Biz nəsil ədəbiyat aşiqlarinin
boynunda danılmaz haqqı var mərhum ustad yəhya şeidanin.
Ustad şeyda şeirimizin çoxlu qaliblərində gözəl əsərlər yaratmışdır (qəzəl,qəsidə, tərkib bənd, qoşma) kimi
şeir qaliblərini artıq sevirdi. şeirlərinin mayasını vətən, millət, dil və azadlıq təmaları yaradırdı onun sevdigi
şeirdə bir ğayə olmalıydı deyərdi şeirin içi olmalıdır, beyni olmlalıdır.
Bütün həyatı və fəaliyyəti dövründə ürəyi Azərbaycan eşqi ilə çırpınan şairin yaradıcılığına vətən və millət
sevgisi hakim kəsilmişdir. Şairin gənc yaşlarında yazdığı “Azərbaycanım” şeiri buna gözəl bir örnəkdir:
Ey sevgili yurdum, yaşayır səndə min amal,
Sənsiz aça bilməz bu xəyalım quşu heç bal.
Ey şanlı vətən, şairi bu gənc çağında,
Sən saxlamısan isti məhəbbət qucağında.
Mən fəxr edirəm sənlə ki, doğma vətənimsən,
Bağım, çiçəyim, laləli gülgün çəmənimsən.
Sənsiz yaşamaq xeyli müsibətdi cahanda,
Sən saxlamısan canımı eşqinlə amanda.
Eşqin mənə aləmdə böyük şanu-cəlaldır,
Sənsiz işim hər yanda bütün ahu-məlaldır.
Şeyda sənin eşqinlə belə tazə cavandır,
Fəxr ilə deyir: “Torpağım Azərbaycandır!
Əbədi Körpû
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اوﺳﺘﺎد ﯾﺤﯽ ﺷِﯿﺪا

ﯾﺤﯽ ﺷِﯿﺪا -1924ﺟﻮ اﯾﻠﯿﻦ ﻣﺎي آﯾﯿﻨﯿﻦ -10دا ﺷﺮﻗﯿﻦ ان ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮﻟﺮﯾﻨﺪن اوﻻن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﻨﺪه آﻧﺎدان اوﻟﻤﻮﺷﺪور .اوﻧﻮن آﺗﺎﺳﯽ
ﺳﺘﺘﺎرﺧﺎن ﺣﺮﮐﺎﺗﯿﻨﯿﻦ اﯾﺸﺘﯿﺮاﮐﭽﯿﻼرﯾﻨﺪان ،ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺠﺎﻫﯿﺪﻟﺮﯾﻨﺪن اوﻻن "ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ" ﻟﻘﺒﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﭼﺮﻧﺪاﺑﯿﺪﯾﺮ .ﺷِﯿﺪا،
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪﺳﯿﻨﯿﻦ ادﺑﯿﺎت ﺑﺆﻟﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﯿﺘﯿﺮﻣﯿﺶ ،ﻓﺎرس و ﻋﺮب دﯾﻠﻠﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮﮐﻤﻤﻞ ﺷﮑﯿﻠﺪه ﻣﻨﯿﻤﺴﻪﻣﯿﺶ ،ادﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻪ ﮔﻨﺠﻠﯿﮏ
دؤوروﻧﺪن ﺑﺎﺷﻼﻣﯿﺸﺪﯾﺮ ) .(1940ﻋﻠﯽ ﻓﯿﻄﺮت ،ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻨﺪان و ﻣﺆوﻻﻧﺎ ﯾﺌﺘﯿﻢ ﮐﯿﻤﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮﻟﺮدن ادﺑﯿﺎت درﺳﻠﺮي آﻟﻤﯿﺶ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻼ
ﭼﯿﺨﯿﺶ اﺋﺘﻤﯿﺸﺪﯾﺮ-51-1948 .ﺟﯽ اﯾﻠﻠﺮده ﺗﻬﺮاﻧﺪا ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﻨﯽ داوام اﺋﺘﺪﯾﺮﻣﯿﺶ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﺗﺪه ﻣﺨﺘﻠﯿﻒ ادﺑﯽ ﻣﺠﻠﯿﺴﻠﺮﯾﻦ ﺗﻮﭘﻼﻧﺘﯿﻼرﯾﻨﺎ
ﻗﺎﺗﯿﻠﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﺗﻬﺮاﻧﺪا ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺎ ووردوﻗﺪان ﺳﻮﻧﺮا ﺗﺒﺮﯾﺰه دؤﻧﻤﻮش ،ﺑﻮرادا ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﯿﻤﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﺪا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺆﺳﺘﺮﻣﯿﺶ ،ﻋﺌﯿﻨﯽ
زاﻣﺎﻧﺪا ادﺑﯽ ﻣﺠﻠﯿﺴﻠﺮده ﻓﻌﺎل اﯾﺸﺘﯿﺮاك اﺋﺘﻤﯿﺶ ،ﺳﻬﻨﺪ ،ﺣﺒﯿﺐ ﺳﺎﻫﺮ ،ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺗﺮﺟﺎﻧﯿﺰاد ،واﻋﻆ ﭼﺮﻧﺪاﺑﯽ ،ادﯾﺐ ﻃﻮﺳﯽ،
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮي ،اوﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎر و ب .ﮐﯿﻤﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮﻟﺮﻟﻪ دوﺳﺘﻼﺷﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﭘﻬﻠﻮي رﺋﮋﯾﻤﯽ دؤوروﻧﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺒﻠﺮ اوزوﻧﺪن داﯾﻢ ﺗﻘﯿﺐ
اوﻟﻮﻧﻤﻮش ،دﻓﻌﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﺣﺒﺲ اﺋﺪﯾﻠﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﺷِﯿﺪا ﺗﻮرﮐﺠﻪ و ﻓﺎرﺳﺠﺎ ﺷﻌﯿﺮﻟﺮ ﯾﺎزﻣﯿﺸﺪﯾﺮ .اوﻧﻼرﺟﺎ ﮐﯿﺘﺎﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺒﭽﯿﺴﯿﺪﯾﺮ .آﯾﺮي-
آﯾﺮي ﺷﻌﯿﺮ ﮐﯿﺘﺎﺑﻼرﯾﻨﺪان ﺑﺎﺷﻘﺎ ،روﻣﺎﻧﻼري و ادﺑﯿﺎﺗﺎ داﯾﺮ آراﺷﺪﯾﺮﻣﺎﻻري ﭼﺎپ اوﻟﻮﻧﻤﻮﺷﺪور.
ﯾﺤﯽ ﺷِﯿﺪا -2011ﺟﯽ اﯾﻞ اوﮐﺘﯿﺎﺑﺮﯾﻦ -21ده ﺗﺒﺮﯾﺰده وﻓﺎت اﺋﺘﻤﯿﺸﺪﯾﺮ
ﺪﺗﻠﯽ اوﻟﻤﻮش 1947.اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻠﺪن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﺎ ﮔﻠﻦ اوﺳﺘﺎد ﺷِﯿﺪا اوزون اﯾﻠﻠﺮ
ﯾﺤﯽ ﺷِﯿﺪا ﻧﯿﻦ ادﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭼﻮخ ﮔﻮﺟﻠﻮ و اوزون ﻣ ّ
ﺗﺒﺮﯾﺰده ﭼﯿﺨﺎن "ﻣﻬﺪ آزادي" )"آزادﻟﯿﻖ ﺑﺌﺸﯿﮕﯽ" ( ﻗﺰﺋﺘﯽ رﺋﺪاﮐﺴﯿﯿﺎﺳﯿﻨﺪا ﺷﻌﺒﻪ ﻣُﺪﯾﺮي و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن دﯾﻠﯿﻨﺪه ﺑﻮراﺧﯿﻼن ﺻﺤﯿﻔﻪ
ﻟﺮﯾﻦ رﺋﺪاﮐﺘﻮرو اﯾﺪي.اﯾﺮان ﺗﻮ رك ﯾﺎزار و ﺷﺎﻋﯿﺮﻟﺮﯾﻨﯿﻦ اﯾﭽﯿﻨﺪه ﭼﻮخ آز آدام ﺗﺎﭘﯿﻼرﮐﯽ اﯾﻠﮏ ﺗﺠﺮوﺑﻪﺳﯿﻨﯽ ﺑﻮ ﻗﺎزﺋﺘﯿﻦ ﺗﻮرﮐﺠﻪ
ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻟﺮﯾﯿﻠﻪ ﺑﺎﺷﻼﻣﺎﺳﯿﻦ.
ﺷِﯿﺪا اوﻧﻼرﺟﺎ ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﻦ ﺷﻌ ﺮ دﻓﺘﺮﻟﺮﯾﻨﻪ اؤن ﺳﺆز ﯾﺎزﻣﯿﺶ ،ﺷﻌﺮﻟﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﺮ دﯾﻞ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﮏ آراﺷﺪﯾﺮﻣﯿﺶ ،اﯾﻨﺠﻠﻪﻣﯿﺶ و ﯾﻮل
ﮔﺆﺳﺘﺮﻣﯿﺸﺪﯾﺮ .ﻫﺌﭻ ﮐﯿﻢ ﺷِﯿﺪا ﻗﺪر ﻣﻌﺎﺻﯿﺮ ﺷﻌﺮﯾﻤﯿﺰﻟﻪ ﺗﺎﻧﯿﺶ دﺋﯿﯿﻞ .ﺷﺎﻋﺮﻟﺮﯾﻤﯿﺰﯾﻦ ﺷﻌﺮ دﻓﺘﺮﻟﺮي اوﺳﺘﺎد ﺷِﯿﺪاﻧﯿﻦ اؤﻧﺴﺆزﻟﺮﯾﻠﻪ ﺑﺰﻧﯿﺮ.
اوﻧﻮن اوچ ﺟﯿﻠﺪﻟﯿﮏ »ادﺑﯿﺎت اوﺟﺎﻏﯽ« ﮐﯿﺘﺎﺑﯿﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮي اﯾﺮان ﺗﻮرك ﺑﺎﺳﯿﻤﯿﻨﺪا ﺑﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ادﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن دﺋﻤﮏ ﭼﻮخ ﯾﺌﺮﻟﯽ اوﻻر
ﭼﺎﻏﺪاش ادﺑﯿﺎﺗﯿﻤﯿﺰدا اؤﻧﻤﻠﯽ و دﯾﺮﻟﯽ ﺑﯿﺮ اﺛﺮدﯾﺮ .ﺑﺆﯾﻮك ادﯾﺐ ،ﺑﻮ اﺛﺮي ﺣﺎﺿﯿﺮﻻﻣﺎﻏﺎ اﯾﻠﻠﺮ ﺑﻮﯾﻮ زﺣﻤﺖ ﭼﮑﯿﺐ و ﯾﻮزﻟﺮﺟﻪ ﭼﺎﻏﺪاش
ﺷﺎﻋﯿﺮﻟﺮﯾﻤﯿﺰﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﻏﻼﯾﯿﺐ ،ﺷﻌﺮﻟﺮﯾﻨﯽ اﻟﻪ ﮔﺘﯿﺮﯾﺐ ،و اوچ ﺟﯿﻠﺪﻟﯿﮏ ﮐﯿﺘﺎﺑﺪا ﺗﻮﭘﻼﯾﯿﺒﺪﯾﺮ" .ادﺑﯿﺎت اوﺟﺎﻏﯽ" ﻧﯿﻦ ﺑﯿﺮ ﺟﯿﻠﺪي ،1985
اﯾﮑﯽ ﺟﯿﻠﺪي  ،1987اوچ ﺟﯿﻠﺪي اﯾﺴﻪ -2002ﺟﯽ اﯾﻠﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰده اﯾﺸﯿﻖ اوزو ﮔﺆرﻣﻮﺷﺪور.
ﻣﺮﺣﻮم اوﺳﺘﺎد ﯾﺤﯽ ﺷِﯿﺪا ﺑﯿﺮ ﭼﻮخ ﺷﺎﻋﯿﺮﻟﺮﯾﻤﯿﺰﯾﻦ اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﭘﻼﯾﯿﺐ ﻋﻠﻤﯽ اوﺳﻠﻮﺑﻼرا داﯾﺎﻧﺎراق ﻧﺸﺮه ﭼﺎﺗﺪﯾﺮﻣﯿﺸﺪﯾﺮ او ﺟﻮﻣﻠﻪدن:
ﻋﻠﯽ ﻧﻈﻤﯿﻨﯿﻦ ﺷﻌﺮﻟﺮي "ﺳﯿﮋﯾﻢ ﻗﻮﻟﻮ"،ﻣﯿﺮزه ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺠﻮزون "اﺛﺮﻟﺮي" ،اوﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯾﻦ "ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﺷﻌﺮﻟﺮ"ي،ﺗﺒﺮﯾﺰﻟﯽ
ﺣﺪادﯾﻦ "اودﻟﻮ ﺳﺆزﻟﺮ"،ﻣﯿﺮﻣﻬﺪي اﻋﺘﯿﻤﺎدﯾﻦ"ﮔﻠﯿﻨﻠﺮ ﺑﺰﮔﯽ" " ،اودﻻر وﻃﻨﯽ" ﺷﻌﺮ ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮ" ،اﺋﺤﺴﺎﺳﻠﯽ ﻏﺰﻟﻠﺮ"،ﻣﻮﻟﻼ وﻟﯽ وﯾﺪادﯾﻨﯽ
"دﯾﻮاﻧﯽ" "،اﺋﺤﺴﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎﯾﺎﺗﯿﻼر" ،و ﻓﺎرﺳﺠﺎ – ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﺑﯿﺮ ﭼﻮخ اﺛﺮﻟﺮ ﻧﺸﺮاوﻟﻮﻧﻮﺑﺪور .ﭼﺸﯿﺪﻟﯽ درﮔﯽ و ﻗﺰﺋﺘﻪﻟﺮده ﯾﺎزي و ﺷﻌﺮﻟﺮي
درج اﺋﺪﯾﻠﯿﺒﺪﯾﺮ .اوﺳﺘﺎدﯾﻦ وﻓﺎﺗﯿﻨﺪان ﺳﻮﻧﺮا اﯾﮑﯽ ﺟﯿﻠﯿﺪ ﺷﻌﺮ ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮ ﺑﯿﺮي ﺗﻮرﮐﺠﻪ )ﺳﺎري ﮐﺆﯾﻨﮏ( ﺑﯿﺮﯾﺪه ﻓﺎرﺳﺠﺎ ﯾﺎﯾﯿﻠﺪي.
ﻣﺮﺣﻮم اوﺳﺘﺎد ﺷﯿﺪا ﺳﻮن ﻧﻔﺴﯿﻨﻪ ﻗﺪر ادﺑﯽ ﺗﻮﭘﻼﻧﺘﯿﻼردان ﭼﮑﯿﻠﻤﻪدي او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺌﻠﻪ ﺗﻮﭘﻼﻧﺘﯿﻼرا ﻗﺎﺗﯿﻼراق ادﺑﯽ ﮔﻨﺠﻠﯿﮕﯿﻤﯿﺰه ﺗﻮرك
ﺷﻌﺮ و ﻣﺪﻧﯿﯿﺘﯿﻨﯿﻦ ﻧﻪ اوﻟﺪوﻏﻮﻧﻮ آﻧﻼﺗﻤﺎﻏﺎ ﭼﺎﻟﯿﺸﺪي .ﺑﯿﺰ ﻧﺴﯿﻞ ادﺑﯿﯿﺎت ﻋﺎﺷﯿﻘﻼرﯾﻨﯿﻦ ﺑﻮﯾﻨﻮﻧﺪا داﻧﯿﻠﻤﺎز ﺣﺎﻗﯽ وار ﻣﺮﺣﻮم اوﺳﺘﺎد ﯾﺤﯽ
ﺷِﯿﺪاﻧﯿﻦ.
اوﺳﺘﺎد ِﺷﯿﺪا ﺷﻌﺮﯾﻤﯿﺰﯾﻦ ﭼﻮﺧﻠﻮ ﻗﺎﻟﯿﺒﻠﺮﯾﻨﺪه ﮔﺆزل اﺛﺮﻟﺮ ﯾﺎراﺗﻤﯿﺸﺪﯾﺮ )ﻏﺰل،ﻗﺼﯿﺪه ،ﺗﺮ ﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪ ،ﻗﻮﺷﻤﺎ( ﮐﯿﻤﯽ ﺷﻌﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﻠﺮﯾﻨﯽ آرﺗﯿﻖ
ﺳﺌﻮﯾﺮدي.
ﺷﻌﺮﻟﺮﯾﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﺎﺳﯿﻨﯽ وﻃﻦ ،ﻣﯿﻠﺖ ،دﯾﻞ و آزادﻟﯿﻖ ﺗﻤﺎﻻري ﯾﺎرادﯾﺮدي اوﻧﻮن ﺳﺌﻮدﯾﮕﯽ ﺷﻌﺮده ﺑﯿﺮ ﻏﺎﯾﻪ اوﻟﻤﺎﻟﯿﯿﺪي دﺋﯿﺮدي ﺷﻌﺮﯾﻦ
اﯾﭽﯽ اوﻟﻤﺎﻟﯿﺪﯾﺮ ،ﺑﺌﯿﻨﯽ اوﻟﻤﻼﻟﯿﺪﯾﺮ.
ﺑﻮﺗﻮن ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ دؤوروﻧﺪه اورﮔﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻋﺸﻘﯽ اﯾﻠﻪ ﭼﯿﺮﭘﯿﻨﺎن ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎرادﯾﺠﯿﻠﯿﻐﯿﻨﺎ وﻃﻦ و ﻣﯿﻠﺖ ﺳﺌﻮﮔﯿﺴﯽ ﺣﺎﮐﯿﻢ
ﮐﺴﯿﻠﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺪا ﯾﺎزدﯾﻐﯽ "آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﻢ" ﺷﻌﺮي ﺑﻮﻧﺎ ﮔﺆزل ﺑﯿﺮ اؤرﻧﮑﺪﯾﺮ:
اﺋﯽ ﺳﺌﻮﮔﯿﻠﯽ ﯾﻮردوم ،ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺮ ﺳﻨﺪه ﻣﯿﻦ آﻣﺎل،
ﺳﻨﺴﯿﺰ آﭼﺎ ﺑﯿﻠﻤﺰ ﺑﻮ ﺧﯿﺎﻟﯿﻢ ﻗﻮﺷﻮ ﻫﺌﭻ ﺑﺎل.
اﺋﯽ ﺷﺎﻧﻠﯽ وﻃﻦ ،ﺷﺎﻋﯿﺮي ﺑﻮ ﮔﻨﺞ ﭼﺎﻏﯿﻨﺪا،
ﺳﻦ ﺳﺎﺧﻼﻣﯿﺴﺎن اﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻮﺟﺎﻏﯿﻨﺪا.
ﻣﻦ ﻓﺨﺮ اﺋﺪﯾﺮم ﺳﻨﻠﻪ ﮐﯽ ،دوﻏﻤﺎ وﻃﻨﯿﻤﺴﻦ،
ﺑﺎﻏﯿﻢ ،ﭼﯿﭽﮕﯿﻢ ،ﻻﻟﻪﻟﯽ ﮔﻮﻟﮕﻮن ﭼﻤﻨﯿﻤﺴﻦ.
ﺳﻨﺴﯿﺰ ﯾﺎﺷﺎﻣﺎق ﺧﺌﯿﻠﯽ ﻣﻮﺻﯿﺒﺘﺪي ﺟﺎﻫﺎﻧﺪا،
ﺳﻦ ﺳﺎﺧﻼﻣﯿﺴﺎن ﺟﺎﻧﯿﻤﯽ ﻋﺸﻘﯿﻨﻠﻪ آﻣﺎﻧﺪا.
ﻋﺸﻘﯿﻦ ﻣﻨﻪ ﻋﺎﻟﻤﺪه ﺑﺆﯾﻮك ﺷﺎن وﺟﻼﻟﺪﯾﺮ،
ﺳﻨﺴﯿﺰ اﯾﺸﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﺎﻧﺪا ﺑﻮﺗﻮن آه و ﻣﻼﻟﺪﯾﺮ.
ﺷِﯿﺪا ﺳﻨﯿﻦ ﻋﺸﻘﯿﻨﻠﻪ ﺑﺌﻠﻪ ﺗﺎزه ﺟﺎواﻧﺪﯾﺮ،
ﻓﺨﺮ اﯾﻠﻪ دﺋﯿﯿﺮ" :ﺗﻮرﭘﺎﻏﯿﻢ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺪﯾﺮ!
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ADAM
Şəmsəddin HƏKƏRİ

(Milli Daşqınla növbəti dərdləşməmiz)
Zaman məni xıncımladı,
Ovulmadım, daşam adam.
Araz axdı Kür bəxtimə,
Qurumadım, yaşam adam.

Milli DAŞQIN
Yağış tökdü, yağmur tutdu,
Qurumadım, yaşam adam.
Bahar mənə yaxın düşməz,
Yaranışdan qışam adam.
Fərəh hissim düşdü qaçaq,
Qəm daşıdım qucaq- qucaq.
Nadanlarla qanlı- pıçaq,
Ariflərlə xoşam adam.

Nəsimi deyib soydular,
Qanımdan içib doydular.
Dərimi yana qoydular,
Əyilmiyən başam, adam.

Güc eyləyir ruha bədən,
" Bu həsrətdi məni düşən".
Bir yar ola, birdə Vətən,
Elə şeir qoşam, adam.

Kim yandırdı, kimə yandım?,
Oda döndü əhdim, andım.
Yaranışdan yarımadım,
Bax, əlləri boşam adam.

Çatam başa, yol qısala,
Vaxt şairi yola sala.
Tamarzıyam bir vüsala,
Yüz həsrətə tuşam, adam.

Bənd vurdular bərəm üstə,
Tor qurdular dəstə-dəstə.
Kərəmiyəm Kərəm üstə,
Çətin birdə coşam adam.

Qürbət eldə arım getdi,
Daşqın, bütün varım getdi.
Atam getdi, yarım getdi,
Bir qanadsız quşam adam.

Şəmsddinəm duydu ellər,
Ömür getdi illər- illər.
Qanmıyanlar dağ dedilər,
Az qalıram aşam adam.

آدام

آدام

ﻣﯿﻠﻠﯽ داﺷﻘﯿﻦ
ﺪﯾﻦ ﻫﮑﺮي
ّ ﺷﻤﺲ اﻟ

()ﻣﯿﻠﻠﯽ داﺷﻘﯿﻨﻼ ﻧﺆوﺑﺘﯽ دردﻟﺸﻤﻪﻣﯿﺰ
،زاﻣﺎن ﻣﻨﯽ ﺧﯿﻨﺠﯿﻤﻼدي
. داﺷﺎم آدام،اوووﻟﻤﺎدﯾﻢ
،آراز آﺧﺪي ﮐﻮر ﺑﺨﺘﯿﻤ ﻪ
. ﯾﺎﺷﺎم آدام،ﻗﻮروﻣﺎدﯾﻢ
،ﻧﺴﯿﻤﯽ دﺋﯿﯿﺐ ﺳﻮﯾﺪوﻻر
.ﻗﺎﻧﯿﻤﺪان اﯾﭽﯿﺐ دوﯾﺪوﻻر
،درﯾﻤﯽ ﯾﺎﻧﺎ ﻗﻮﯾﺪوﻻر
. آدام،اَﯾﯿﻠﻤﯿﯿَﻦ ﺑﺎﺷﺎم
، ﮐﯿﻤﻪ ﯾﺎﻧﺪﯾﻢ؟،ﮐﯿﻢ ﯾﺎﻧﺪﯾﺮدي
. آﻧﺪﯾﻢ،اودا دؤﻧﺪو ﻋﻬﺪﯾﻢ
،ﯾﺎراﻧﯿﺸﺪان ﯾﺎرﯾﻤﺎدﯾﻢ
. اﻟﻠﺮي ﺑﻮﺷﺎم آدام،ﺑﺎخ
،ﺑﻨﺪ ووردوﻻر ﺑﺮم اوﺳﺘ ﻪ
.دﺳﺘﻪ-ﺗﻮر ﻗﻮردوﻻر دﺳﺘﻪ
،ﮐﺮﻣﯽ ﯾﻢ ﮐﺮم اوﺳﺘﻪ
.ﭼﺘﯿﻦ ﺑﯿﺮده ﺟﻮﺷﺎم آدام
،ﺷﻤﺴﺪدﯾﻨﻢ دوﯾﺪو اﺋﻠﻠﺮ
. اﯾﻠﻠﺮ-ﻋﺆﻣﻮر ﮔﺌﺘﺪي اﯾﻠﻠﺮ
،ﻗﺎﻧﻤﯿﯿﺎﻧﻼر داغ دﺋﺪﯾﻠﺮ
.آز ﻗﺎﻟﯿﺮام آﺷﺎم آدام

Əbədi Körpû

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

، ﯾﺎﻏﻤﻮر ﺗﻮﺗﺪو،ﯾﺎﻏﯿﺶ ﺗﺆﮐﺪو
. ﯾﺎﺷﺎم آدام،ﻗﻮروﻣﺎدﯾﻢ
،ﺑﺎﻫﺎر ﻣﻨﻪ ﯾﺎﺧﯿﻦ دوﺷﻤﺰ
.ﯾﺎراﻧﯿﺸﺪان ﻗﯿﺸﺎم آدام
،ﻓﺮح ﺣﯿﺲ اﯾﻢ دوﺷﺪو ﻗﺎﭼﺎق
. ﻗﻮﺟﺎق-ﻏﻢ داﺷﯿﺪﯾﻢ ﻗﻮﺟﺎق
، ﭘﯿﭽﺎق-ﻧﺎداﻧﻼرﻻ ﻗﺎﻧﻠﯽ
.ﻋﺎرﯾﻔﻠﺮﻟﻪ ﺧﻮﺷﺎم آدام
،ﮔﻮج اﺋﯿﻠﻪﯾﯿﺮ روﺣﺎ ﺑﺪن
."" ﺑﻮ ﺣﺴﺮﺗﺪي ﻣﻨﯽ دوﺷﻦ
، ﺑﯿﺮده وﻃﻦ،ﺑﯿﺮ ﯾﺎر اوﻻ
. آدام،اﺋﻠﻪ ﺷﻌ ﯿﺮ ﻗﻮﺷﺎم
، ﯾﻮل ﻗﯿﺴﺎﻻ،ﭼﺎﺗﺎم ﺑﺎﺷﺎ
.واﺧﺖ ﺷﺎﻋﯿﺮي ﯾﻮﻻ ﺳﺎﻻ
،ﺗﺎﻣﺎرزﯾﯿﺎم ﺑﯿﺮ ووﺻﺎﻻ
. آدام،ﯾﻮز ﺣﺴﺮﺗﻪ ﺗﻮﺷﺎم
،ﻗﻮرﺑﺖ اﺋﻠﺪه ﻋﺎرﯾﻢ ﮔﺌﺘﺪي
. ﺑﻮﺗﻮن وارﯾﻢ ﮔﺌﺘﺪي،داﺷﻘﯿﻦ
، ﯾﺎرﯾﻢ ﮔﺌﺘﺪي،آﺗﺎم ﮔﺌﺘﺪي
.ﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﺎدﺳﯿﺰ ﻗﻮﺷﺎم آدام
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ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

ASIN
Naibe YUSUBLU

Karacakız EMI ÖZTÜRK
Aşkın,kollarımda sanki buz gibi,
Sevgin gözlerimde ince toz gibi,
Sineme saplanan acı söz gibi,
Savrulup dururum, sensiz olunca.
Kanadım kırılır,tutmaz hiç kolum,
Bir anda kesilir, hüzünle yolum,
Acıyı sarmalar, sen kokan gülüm,
Savrulup dururum, sensiz olunca.
Dilime yüklenir, aşkın tüm yükü,
Kurumaya başlar, goncanın kökü,
Peş peşe doldurur, o zaman saki,
Savrulup dururum, sensiz olunca.
Gözümden süzülen, kanlı yaş olur,
Bağrıma bastığım, birden taş olur,
Sanma ki gidişim, çok yavaş olur,
Savrulup dururum, sensiz olunca.
Hasretlikler gelip girse araya,
Kimse merhem olmaz, bende yaraya.
Kuru yaprak gibi, ordan oraya,
Savrulup dururum, sensiz olunca.

ﺳﻨﺴﯿﺰ اوﻟﻮﻧﺠﺎ

Pozulub növrağı çölün, çəmənin
Dəyişib sədası dağın, dərənin,
Elindən gileyli ağ yasəmənin
Məni qan qoxulu telindən asın.
Sözdə duyulmayır cəngi nəfəsi,
Yuxuda dünyanın qəmli qissəsi,
Ünvanı dəyişib ölüm həvəsi,
Məni tərs ünvanlı ölümdən asın.
Yürüyür üstümə dəstəbədəstə
Zənglərdən ucalan naləli bəstə,
Fidanlar can verir qanlı qəfəsdə,
Məni kül eləyir - külümdən asın.

آﺳﯿﻦ

ﻗﺎراﺟﺎﻗﯿﺰ اﻣﯽ اؤزﺗﻮرك

ﻧﺎﯾﺒﻪ ﯾﻮﺳﻮﺑﻠﻮ

،ﻗﻮﻟﻼرﯾﻤﺪا ﺳﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮز ﮐﯿﻤﯽ،ﻋﺸﻘﯿﻦ
،ﺳﺌﻮﮔﯿﻦ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﺪه اﯾﻨﺠﻪ ﺗﻮز ﮐﯿﻤﯽ
،ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻪ ﺳﺎﭘﻼﻧﺎن آﺟﯽ ﺳﺆز ﮐﯿﻤﯽ
. ﺳﻨﺴﯿﺰ اوﻟﻮﻧﺠﺎ،ﺳﺎوروﻟﻮب دورورام

،ﻧﻪ ﯾﺎﻣﺎن ﺑﻮزارﯾﺐ دوﻧﯿﺎﻧﯿﻦ رﻧﮕﯽ
، آﻫﻨﮕﯽ،دﯾﯿﺸﯿﺐ زاﻣﺎﻧﯿﻦ رﯾﺘﻤﯽ
،آﯾﯿﻠﺘﻤﯿﺮ دوﻧﯿﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﯿﺤﺎر زﻧﮕﯽ
.ﻣﻨﯽ ﺑﻮ زﻧﮕﻠﺮﯾﻦ دﯾﻠﯿﻨﺪن آﺳﯿﻦ

،ﺗﻮﺗﻤﺎز ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻟﻮم،ﻗﺎﻧﺎدﯾﻢ ﻗﯿﺮﯾﻠﯿﺮ
، ﺣﻮزوﻧﻠﻪ ﯾﻮﻟﻮم،ﺑﯿﺮ آﻧﺪا ﮐﺴﯿﻠﯿﺮ
، ﺳﻦ ﻗﻮﺧﺎن ﮔﻮﻟﻮم،آﺟﯿﯿﯽ ﺳﺎرﻣﺎﻻر
. ﺳﻨﺴﯿﺰ اوﻟﻮﻧﺠﺎ،ﺳﺎوروﻟﻮب دورورام
، ﻋﺸﻘﯿﻦ ﺗﻮم ﯾﻮﮐﻮ،دﯾﻠﯿﻤﻪ ﯾﻮﮐﻠﻨﯿﺮ
، ﻏﻮﻧﭽﺎﻧﯿﻦ ﮐﺆﮐﻮ،ﻗﻮروﻣﺎﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼر
، او زاﻣﺎن ﺳﺎﮐﯽ،ﭘﺌﺶ ﭘﺌﺸﻪ دوﻟﺪورور
. ﺳﻨﺴﯿﺰ اوﻟﻮﻧﺠﺎ،ﺳﺎوروﻟﻮب دورورام
، ﻗﺎﻧﻠﯽ ﯾﺎش اوﻟﻮر،ﮔﺆزوﻣﺪن ﺳﻮزوﻟﻦ
، ﺑﯿﺮدن داش اوﻟﻮر،ﺑﺎﻏﺮﯾﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﯿﻐﯿﻢ
، ﭼﻮخ ﯾﺎواش اوﻟﻮر،ﺳﺎﻧﻤﺎ ﮐﯽ ﮔﺌﺪﯾﺸﯿﻢ
. ﺳﻨﺴﯿﺰ اوﻟﻮﻧﺠﺎ،ﺳﺎوروﻟﻮب دورورام
،ﺣﺴﺮﺗﻠﯿﮑﻠﺮ ﮔﻠﯿﺐ ﮔﯿﺮﺳﻪ آراﯾﺎ
. ﻣﻨﺪه ﯾﺎراﯾﺎ،ﮐﯿﻤﺴﻪ ﻣﺮﻫﻢ اوﻟﻤﺎز
، اوردان اوراﯾﺎ،ﻗﻮرو ﯾﺎﭘﺮاق ﮐﯿﻤﯽ
. ﺳﻨﺴﯿﺰ اوﻟﻮﻧﺠﺎ،ﺳﺎوروﻟﻮب دورورام

Əbədi Körpû

Nə yaman bozarıb dünyanın rəngi,
Dəyişib zamanın ritmi, ahəngi,
Ayıltmır dünyanı intihar zəngi,
Məni bu zənglərin dilindən asın.

 ﭼﻤﻨﯿﻦ،ﭘﻮزوﻟﻮب ﻧﺆوراﻏﯽ ﭼﺆﻟﻮن
، درهﻧﯿﻦ،دَﯾﯿﺸﯿﺐ ﺻﺪاﺳﯽ داﻏﯿﻦ
اﺋﻠﯿﻨﺪن ﮔﯿﻠﺌﯿﻠﯽ آغ ﯾﺎﺳﻤﻨﯿﻦ
.ﻣﻨﯽ ﻗﺎن ﻗﻮﺧﻮﻟﻮ ﺗﺌﻠﯿﻨﺪن آﺳﯿﻦ
،ﺳﺆزده دوﯾﻮﻟﻤﺎﯾﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻔﺴﯽ
،ﺼﻪﺳﯽ
ّ ﯾﻮﺧﻮدا دوﻧﯿﺎﻧﯿﻦ ﻗﻤﻠﯽ ﻗﯿ
،ﻋﻮﻧﻮاﻧﯽ دﯾﯿﺸﯿﺐ اؤﻟﻮم ﻫﻮهﺳﯽ
.ﻣﻨﯽ ﺗﺮس ﻋﻮﻧﻮاﻧﻠﯽ اؤﻟﻮﻣﺪن آﺳﯿﻦ
،ﯾﺌﺮﯾﯿﺮ اوﺳﺘﻮﻣﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪدﺳﺘﻪ
،زﻧﮕﻠﺮدن اوﺟﺎﻻن ﻧﺎﻟﻪﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ
،ﻓﯿﺪاﻧﻼر ﺟﺎن وﺋﺮﯾﺮ ﻗﺎﻧﻠﯽ ﻗﻔﺴﺪه
. ﮐﻮﻟﻮﻣﺪن آﺳﯿﻦ- ﻣﻨﯽ ﮐﻮل اﺋﻠﻪﯾﯿﺮ
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KIŞİLƏR ALDANIR GÖZ ...

YENİ
Elshan AZIM

Yusdf NƏĞMƏKAR

Köksümdə köhlənmi qaçır,
Ötür çaparaq səsləri.
Ürəyimin çırpımındaÖlümün ayaq səsləri.

Məni göz yaşınla çaşdırma belə,
Kişilər aldanır göz yaşlanna.
Ağlaya-ağlaya söz demə bir də,
Yaraşmaz o titrək söz yaşlarına—
Kişilər aldanır göz yaşlarına.

"Yıx bu ömrü, devir"- deyir,
"Altın üstə çevir" - deyir,
Küləklərin çevirdiyiYazılmış varaq səsləri.

Ağla, bu dərdlərin yüzünü ağla,
Amma doğru-dürüst özünü ağla,
Madam ağlayırsan, düzünü ağla
Qoy mən də inanım düz yaşlarına—
Kişilər aldanır göz yaşlarına.

Vaxta qəfil süngü dəyir,
Gözə toran rəngi dəyir.
Qulağımda cingildəyir,
Qazılan torpaq səsləri.

Gürşadlar dağları bürüyən kimi,
Sellər qayaları kürüyən kimi,
Uşaq oyuncağa kiriyən kimi,
Uyusun bu dərə, düz yaşlarına—
Kişilər aldanır göz yaşlarına.

Gözümü uyutmur daha,
Hirsimi soyutmur daha,
Dərdimi ovutmur daha,
Nə su, nə yarpaq səsləri.

Kövrək anlarında kiməm sənə mən?!
üzümü söykəyim bəlkə yenə mən
Duzsuz qəmlərini dada gətirən
Yanaqdan süzülən duz yaşlarına?!—
Kişilər aldanır göz yaşlarına.

Dinək sükut dilləriylə,
Əsək huzur yelləriylə,
Üstümüzdən əlləriyləToz kimi çırpaq səsləri.

Həsrət yağışında az islanmadın,
Leysanla sönmadi alovun, odun.
Qadına bənzəyən sirli həyatın
Nəğməkar, dözmüsən, döz yaslarına—
Şairlər aldanır göz yaşlarına.

ﯾﺌﻨﯽ
اﺋﻠﺸﻦ ﻋﻈﯿﻢ
،ﮐﺆﮐﺴﻮﻣﺪه ﮐﺆﻫﻠﻨﻤﯽ ﻗﺎﭼﯿﺮ
.اؤﺗﻮر ﭼﺎﭘﺎراق ﺳﺴﻠﺮي
-اورﮔﯿﻤﯿﻦ ﭼﯿﺮﭘﯿﻤﯿﻨﺪا
.اؤﻟﻮﻣﻮن آﯾﺎق ﺳﺴﻠﺮي
، دﺋﯿﯿﺮ-" دﺋﻮﯾﺮ،"ﯾﯿﺦ ﺑﻮ ﻋﺆﻣﺮو
، دﺋﯿﯿﺮ- ""آﻟﺘﯿﻦ اوﺳﺘﻪ ﭼﺌﻮﯾﺮ
-ﮐﻮﻟﮑﻠﺮﯾﻦ ﭼﺌﻮﯾﺮدﯾﮕﯽ
.ﯾﺎزﯾﻠﻤﯿﺶ واراق ﺳﺴﻠﺮي
،واﺧﺘﺎ ﻗﻔﯿﻞ ﺳﻮﻧﮕﻮ دﯾﯿﺮ
.ﮔﺆزه ﺗﻮران رﻧﮕﯽ دﯾﯿﺮ
،ﻗﻮﻻﻏﯿﻤﺪا ﺟﯿﻨﮕﯿﻠﺪهﯾﯿﺮ
.ﻗﺎزﯾﻼن ﺗﻮرﭘﺎق ﺳﺴﻠﺮي
،ﮔﺆزوﻣﻮ اوﯾﻮﺗﻤﻮر داﻫﺎ
،ﺣﯿﺮﺻﯿﻤﯽ ﺳﻮﯾﻮﺗﻤﻮر داﻫﺎ
،دردﯾﻤﯽ اوووﺗﻤﻮر داﻫﺎ
. ﻧﻪ ﯾﺎرﭘﺎق ﺳﺴﻠﺮي،ﻧﻪ ﺳﻮ
،دﯾﻨﮏ ﺳﻮﮐﻮت دﯾﻠﻠﺮﯾﯿﻠﻪ
،اﺳﮏ ﺣﻀﻮر ﯾﺌﻠﻠﺮﯾﯿﻠﻪ
-اوﺳﺘﻮﻣﻮزدن اﻟﻠﺮﯾﯿﻠﻪ
.ﺗﻮز ﮐﯿﻤﯽ ﭼﯿﺮﭘﺎق ﺳﺴﻠﺮي
Əbədi Körpû

ﮐﯿﺸﯿﻠﺮ آﻟﺪاﻧﯿﺮ ﮔﺆز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺎ
ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻐﻤﻪ ﮐﺎر
،ﻣﻨﯽ ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻨﻼ ﭼﺎﺷﺪﯾﺮﻣﺎ ﺑﺌﻠﻪ
.ﮐﯿﺸﯿﻠﺮ آﻟﺪاﻧﯿﺮ ﮔﺆز ﯾﺎﺷﻼ رﯾﻨﺎ
،آﻏﻼﯾﺎ ﺳﺆز دﺋﻤﻪ ﺑﯿﺮ ده-آﻏﻼﯾﺎ
-ﯾﺎراﺷﻤﺎز او ﺗﯿﺘﺮك ﺳﺆز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺎ
.ﮐﯿﺸﯿﻠﺮ آﻟﺪاﻧﯿﺮ ﮔﺆز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺎ
، ﺑﻮ دردﻟﺮﯾﻦ ﯾﻮزوﻧﻮ آﻏﻼ،آﻏﻼ
،دوروﺳﺖ اؤزوﻧﻮ آﻏﻼ-آﻣﺎ دوﻏﺮو
 دوزوﻧﻮ آﻏﻼ،ﻣﺎدام آﻏﻼﯾﯿﺮﺳﺎن
-ﻗﻮي ﻣﻦ ده اﯾﻨﺎﻧﯿﻢ دوز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺎ
.ﮐﯿﺸﯿﻠﺮ آﻟﺪاﻧﯿﺮ ﮔﺆز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺎ
،ﮔﻮرﺷﺎدﻻر داﻏﻼري ﺑﻮروﯾﻦ ﮐﯿﻤﯽ
،ﺳﺌﻠﻠﺮ ﻗﺎﯾﺎﻻري ﮐﻮروﯾﻦ ﮐﯿﻤﯽ
،اوﺷﺎق اوﯾﻮﻧﺠﺎﻏﺎ ﮐﯿﺮﯾﯿﻦ ﮐﯿﻤﯽ
- دوز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺎ،اوﯾﻮﺳﻮن ﺑﻮ دره
.ﮐﯿﺸﯿﻠﺮ آﻟﺪاﻧﯿﺮ ﮔﺆز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺎ
!ﮐﺆورك آﻧﻼ رﯾﻨﺪا ﮐﯿﻤﻢ ﺳﻨﻪ ﻣﻦ؟
اوزوﻣﻮ ﺳﺆﯾﮑﻪ ﯾ ﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺌﻨﻪ ﻣﻦ
دوزﺳﻮز ﻏﻤﻠﺮﯾﻨﯽ دادا ﮔﺘﯿﺮن
-!ﯾﺎﻧﺎﻗﺪان ﺳﻮزوﻟﻦ دوز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺎ؟
.ﮐﯿﺸﯿﻠﺮ آﻟﺪاﻧﯿﺮ ﮔﺆز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺎ
،ﺣﺴﺮت ﯾﺎﻏﯿﺸﯿﻨﺪا آز اﯾﺴﻼﻧﻤﺎدﯾﻦ
. اودون،ﻟﺌﯿﺴﺎﻧﻼ ﺳﺆﻧﻤﻪ دي آﻟﻮوون
ﻗﺎدﯾﻨﺎ ﺑﻨﺰه ﯾﻦ ﺳﯿﺮﻟﯽ ﺣﯿﺎﺗﯿﻦ
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"QAYITMA QURBAN OLUM"..
ARZU GÖYTÜRK
Çıxıb getmək olmayır,
zülümdü bu ayrılıq.
Bilirəm ömrüm-günüm,
ölümdü bu ayrılıq...
Ürək fəryad eyləyər
sinədə, səsi çıxmaz.
Göz yaşına boğular
adam...nəfəsi çıxmaz...
Son dəfə gözümə bax,
son dəfə tut əlimi.
"Hicran mələyi" gəlir,
aparmağa dəlini...
Ayrılaq gözüm nuru,
əzablı olsa da get.
Ümüdüm göz yaşımda
batıb, boğulsa da get...
Ayrılığın gözəlin,
məsumunu yaşayaq.
Taleyə nə yazılıb
susaq, onu yaşayaq...
Get, səni "ulduzların
günəşin" gözləyir get.
Sən özgə çırağısan
atəşin gözləyir get!..
Bilirsən ki dəliyəm,
bilinməz sağım-solum.
"Geri qayıt" desəm də,
qayıtma qurban olum....

Əbədi Körpû

١٣٩٨ ﺗﯿﺮ. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی٩

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

..""ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎ ﻗﻮرﺑﺎن اوﻟﻮم
آرزو ﮔﺆي ﺗﻮرك
،ﭼﯿﺨﯿﺐ ﮔﺌﺘﻤﮏ اوﻟﻤﺎﯾﯿﺮ
.ﻃﻮﻟﻮﻣﺪو ﺑﻮ آﯾﺮﯾﻠﯿﻖ
،ﮔﻮﻧﻮم-ﺑﯿﻠﯿﺮم ﻋﺆﻣﺮوم
...اؤﻟﻮﻣﺪو ﺑﻮ آﯾﺮﯾﻠﯿﻖ
،اورك ﻓﺮﯾﺎد اﺋﯿﻠﻪ َﯾﺮ
. ﺳﺴﯽ ﭼﯿﺨﻤﺎز،ﺳﯿﻨﻪده
،ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻨﺎ ﺑﻮﻏﻮﻻر
...ﻧﻔﺴﯽ ﭼﯿﺨﻤﺎز...آدام
،ﺳﻮن دﻓﻌﻪ ﮔﺆزوﻣﻪ ﺑﺎخ
.ﺳﻮن دﻓﻌﻪ ﺗﻮت اﻟﯿﻤﯽ
،"ﻫﯿﺠﺮان ﻣﻠﮕﯽ" ﮔﻠﯿﺮ
...آﭘﺎرﻣﺎﻏﺎ دﻟﯿﻨﯽ
،آﯾﺮﯾﻼق ﮔﺆزوم ﻧﻮرو
.ﻋﺬاﺑﻠﯽ اوﻟﺴﺎ دا ﮔﺌﺖ
اوﻣﻮدوم ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻤﺪا
... ﺑﻮﻏﻮﻟﺴﺎ دا ﮔﺌﺖ،ﺑﺎﺗﯿﺐ
،آﯾﺮﯾﻠﯿﻐﯿﻦ ﮔﺆزَﻟﯿﻦ
.ﻣﻌﺼﻮﻣﻮﻧﻮ ﯾﺎﺷﺎﯾﺎق
،ﻃﺎﻟﻌﯿﻪ ﻧﻪ ﯾﺎزﯾﻠﯿﺐ
... اوﻧﻮ ﯾﺎﺷﺎﯾﺎق،ﺳﻮﺳﺎق
، ﺳﻨﯽ "اوﻟﺪوزﻻرﯾﻦ،ﮔﺌﺖ
.ﮔﻮﻧﺸﯿﻦ" ﮔﺆزﻟﻪﯾﯿﺮ ﮔﺌﺖ
،ﺳﻦ اؤزﮔﻪ ﭼﯿﺮاﻏﯿﺴﺎن
..!آﺗﺸﯿﻦ ﮔﺆزﻟﻪﯾﯿﺮ ﮔﺌﺖ
،ﺑﯿﻠﯿﺮﺳﻦ ﮐﯽ دﻟﯽ ﯾﻢ
.ﺳﻮﻟﻮم-ﺑﯿﻠﯿﻨﻤﺰ ﺳﺎﻏﯿﻢ
،"ﮔﺌﺮي ﻗﺎﯾﯿﺖ" دﺋﺴﻢ ده
....ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎ ﻗﻮرﺑﺎن اوﻟﻮم
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HALAY

AŞK
Hacer ALIOĞLU YAKUTI
Aşk bir ummandır derinde,
Dalmayınca anlaşılmaz.
Geceler boyu seyrinde,
Kalmayınca anlaşılmaz.

Həmid GƏNCƏ
Konuşmağa aciz kalibdir dilim,
Göz okşayir gözel yüzün sevgilim,
Gülümse ki dünya gülsün ben gülüm,
Oturaram daş üstünde yolunda,
''Şık şık bilerzik kolunda kolunda''

Ya Nil olur Ya da Tuna,
Hükmetmesi zordur ona,
Hayal edip uykusuna,
Dalmayınca anlaşılmaz.

Zülfü kara beyaz yüzde kara hal,
Arı çekir dodakindan şire bal,
Göz okşayir gözel yüze mah cemal,
Qardan beyaz bileginde elinde,
''Şık şık bilerzik kolunda kolunda''

Çıkarsın hüzün dağına,
Kan düşer göz çanağına,
Gözyaşları yastığına,
Dolmayınca anlaşılmaz.

Qamaşdıra bilmez güneş gözünü,
Ay utanar görse senin yüzünü,
Heç kokmadan diyeceyem düzünü,
Gözeller eyleşib sağda solunda,
''Şık şık bilerzik kolunda kolunda''

Her gönülde yakmaz ışık,
Hasret çektirendir maşuk,
Uğruna divane aşık,
Olmayınca anlaşılmaz.

Naz edirsen aşiqini yakirsan,
Van gölüne humar humar bakırsan,
Horon halay ile türkü okursan,
Altun üzük barmaqında elinde,
''Şık şık bilerzik kolunda kolunda''

Yakuti aşk deme fani,
Aciz kılar tende canı,
Kalp evinde o cananı,
Bulmayınca anlaşılmaz.

ﺷﯿﮏ ﺷﯿﮏ ﺑﯿﻠﺮزﯾﮏ

ﻋﺸﻖ
ﻫﺎﺟﺮ ﻋﺎﻟﯽ اوﻏﻠﻮ ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ

ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻨﺠﻪ

،ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺮ ﻋﻤﺎﻧﺪﯾﺮ درﯾﻨﺪه
.داﻟﻤﺎﯾﯿﻨﺠﺎ آﻧﻼﺷﯿﻠﻤﺎز
،ﮔﺌﺠﻪ ﻟﺮ ﺑﻮﯾﻮ ﺳﺌﯿﺮﯾﻨﺪه
.ﻗﺎﻟﻤﺎﯾﯿﻨﺠﺎ آﻧﻼﺷﯿﻠﻤﺎز

،ﮐﻮﻧﻮﺷﻤﺎﻏﺎ ﻋﺎﺟﯿﺰ ﮐﺎﻟﯿﺐ دﯾﺮ دﯾﻠﯿﻢ
،ﮔﺆز اوﺧﺸﺎﯾﯿﺮ ﮔﺆزل ﯾﻮزون ﺳﺌﻮﮔﯿﻠﯿﻢ
،ﮔﻮﻟﻮﻣﺴﻪ ﮐﯽ دوﻧﯿﺎ ﮔﻮﻟﺴﻮن ﺑﻦ ﮔﻮﻟﻮم
،اوﺗﻮرارام ﺗﺎش اوﺳﺘﻮﻧﺪه ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا
.ﺷﯿﮏ ﺷﯿﮏ ﺑﯿﻠﺮزﯾﮏ ﮐﻮﻟﻮﻧﺪا ﮐﻮﻟﻮﻧﺪا

،ﯾﺎ ﻧﯿﻞ اوﻟﻮر ﯾﺎ دا ﺗﻮﻧﺎ
،ﺣﻮﮐﻢ اﺋﺘﻤﻪ ﺳﯽ زوردور اوﻧﺎ
،ﺧﺎﯾﺎل اﺋﺪﯾﺐ اوﯾﺨﻮﺳﻮﻧﺎ
.داﻟﻤﺎﯾﯿﻨﺠﺎ آﻧﻼﺷﯿﻠﻤﺎز

،زوﻟﻔﻮ ﻗﺎرا ﺑﯿﺎض اوزده ﻗﺎرا ﺧﺎل
،آري ﭼﮑﯿﺮ دوداﮐﯿﻨﺪان ﺷﯿﺮه ﺑﺎل
،ﮔﺆز اوﺧﺸﺎﯾﯿﺮ ﮔﺆزل ﯾﻮزه ﻣﻪ ﺟﻤﺎل
، اﻟﯿﻨﺪه، ﻗﺎردان ﺑﯿﺎض ﺑﯿﻠﮕﯿﻨﺪه
.ﺷﯿﮏ ﺷﯿﮏ ﺑﯿﻠﺮزﯾﮏ ﮐﻮﻟﻮﻧﺪا ﮐﻮﻟﻮﻧﺪا

،ﭼﯿﺨﺎرﺳﺎن ﺣﻮزون داﻏﯿﻨﺎ
،ﻗﺎن دوﺷﺮ ﮔﺆز ﭼﺎﻧﺎﻏﯿﻨﺎ
،ﮔﺆزﯾﺎﺷﻼري ﯾﺎﺳﺘﯿﻐﯿﻨﺎ
.دوﻟﻤﺎﯾﯿﻨﺠﺎ آﻧﻼﺷﯿﻠﻤﺎز
،ﻫﺮ ﮐﺆﻧﻮﻟﺪه ﯾﺎﺧﻤﺎز اﯾﺸﯿﻖ
،ﺣﺴﺮت ﭼﮑﺪﯾﺮﻧﺪﯾﺮ ﻣ ﻌﺸﻮق
،اوﻏﺮوﻧﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻋﺎﺷﯿﻖ
.اوﻟﻤﺎﯾﯿﻨﺠﺎ آﻧﻼﺷﯿﻠﻤﺎز
،ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ ﻋﺸﻖ دﺋﻤﻪ ﻓﺎﻧﯽ
،ﻋﺎﺟﯿﺰ ﻗﯿﻼر ﺗﻨﺪه ﺟﺎﻧﯽ
،ﻗﻠﺐ اﺋﻮﯾﻨﺪه او ﺟﺎﻧﺎﻧﯽ
.ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﯿﻨﺠﺎ آﻧﻼﺷﯿﻠﻤﺎز

Əbədi Körpû
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،ﻗﺎﻣﺎﺷﺪﯾﺮا ﺑﯿﻠﻤﺌﺰ ﮔﻮﻧﺶ ﮔﺆزوﻧﻮ
،آي اوﺳﺎﻧﺎر ﮔﺆرﺳﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﯾﻮزوﻧﻮ
،ﻫﺌﭻ ﻗﻮﺧﻤﺎدان دﯾﯿﻪ ﺟﯿﻢ دوزوﻧﻮ
،ﮔﺆزل ﻟﺮ اﯾﻠﺸﯿﺐ ﺳﺎﻏﺪا ﺳﻮﻟﻮﻧﺪا
.ﺷﯿﮏ ﺷﯿﮏ ﺑﯿﻠﺮزﯾﮏ ﮐﻮﻟﻮﻧﺪا ﮐﻮﻟﻮﻧﺪا
،ﻧﺎز اﺋﺪﯾﺮﺳﻦ ﻋﺎﺷﯿﻘﯽ ﻧﯽ ﯾﺎﮐﯿﺮﺳﺎن
،وان ﮔﺆﻟﻮﻧﻪ ﺧﻤﺎر ﺧﻤﺎر ﺑﺎﮐﯿﺮﺳﺎن
،ﻫﻮرون ﻫﺎﻻي اﯾﻠﻪ ﺗﻮرﮐﻮ اوﺧﻮرﺳﺎن
،آﻟﺘﯿﻦ اوزوك ﺑﺎرﻣﺎﻗﯿﻨﺪا اﻟﯿﻨﺪه
.ﺷﯿﮏ ﺷﯿﮏ ﺑﯿﻠﺮزﯾﮏ ﮐﻮﻟﻮﻧﺪا ﮐﻮﻟﻮﻧﺪا
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DERDIM VE ILACIM TELAFER
Abbas NECCAR OĞLU
Irak – Telafer
Gece olur uyku görmez gözlerim,
Her dem seni yadlar gönlüm telafer.
Yalniem işiten yoktur sözulerim ,
Aklım fıkrim kalbım dilim telafer.
Vücudum gurbette kalb telaferde,
Günlerim geçiyor gemde kederde,
Derdim kime açim garip diyarde,
Zehir dibi plup balim telafer.
Seni seven bilir kadrin kiymetin,
Her senden ayrılan çeker hasretin,
Böyle sensiz yoktur dadi hayatin,
Sevday alip sağim solım telafer.
Cekiyorum gurbet elde ben acı,
Komşunun yimegi tok itmez açı,
Yaddan çıkmaz incir nar dut agacı,
Bahçem barım Türkmen elim telafer.
Telaferden ayrilari hastayım,
Ben özgünem gönül sonğun yastayım,
Olmamiş guraydım son nefesteyim,
Zelimlar elinde mazlum telafer.
Neccar oğlu gelir gün bilinir hak,
Cezasını bolur yapanlar tozak,
Kardeşi kardeşten edenler uzek,
Kara günler bize ölüm telafer.

١٣٩٨ ﺗﯿﺮ. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی٩

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

دردﯾﻢ وه ﻋﻼﺟﯿﻢ ﺗﻠﻌﻔﺮ
ﻋﺒﺎس ﻧﺠﺎر اوﻏﻠﻮ
 ﺗﻠﻌﻔﺮ-ﻋﺮاق
،ﮔﺌﺠﻪ اوﻟﻮر اوﯾﺨﻮ ﮔﺆرﻣﺰ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ
.ﻫﺮ دم ﺳﻨﯽ ﯾﺎدﻻر ﮐﺆﻧﻠﻮم ﺗﻠﻌﻔﺮ
،ﯾﺎﻟﻨﯿﻢ اﺋﺸﯿﺪن ﯾﻮﺧﺪور ﺳﺆزوﻟﺮﯾﻢ
.ﻋﺎﻗﻠﯿﻢ ﻓﯿﮑﺮﯾﻢ ﻗﻠﺒﯿﻢ دﯾﻠﯿﻢ ﺗﻠﻌﻔﺮ
،ووﺟﻮدوم ﻏﻮرﺑﺘﺪه ﻗﻠﺐ ﺗﻠﻌﻔﺮده
، ﮐﺪرده،ﮔﻮﻧﻠﺮﯾﻢ ﮔﺌﭽﯿﯿﻮر ﻏﻤﺪه
،دردﯾﻢ ﮐﯿﻤﻪ آﭼﯿﻢ ﻏﺮﯾﺐ دﯾﺎردا
.زﻫﯿﺮ دﯾﺒﯽ ﭘﻠﻮپ ﺑﺎﻟﯿﻢ ﺗﻠﻌﻔﺮ
،ﺳﻨﯽ ﺳﺌﻮن ﺑﯿﻠﯿﺮ ﻗﺪرﯾﻦ ﻗﯿﯿﻤﺘﯿﻦ
،ﻫﺮ ﺳﻨﺪن آﯾﺮﯾﻼن ﭼﮑﺮ ﺣﺴﺮﺗﯿﻦ
،ﺑﺆﯾﻠﻪ ﺳﻨﺴﯿﺰ ﯾﻮﺧﺪور دادي ﺣﺎﯾﺎﺗﯿﻦ
.ﺳﺌﻮداي آﻟﯿﺐ ﺳﺎﻏﯿﻢ ﺳﻮﻟﻮم ﺗﻠﻌﻔﺮ
،ﭼﮑﯿﺮم ﻏﻮرﺑﺖ اﺋﻠﺪه ﻣﻦ آﺟﯽ
،ﻗﻮﻣﺸﻮﻧﻮن ﯾﺌﻤﮕﯽ ﺗﻮخ اﯾﺘﻤﺰ آﺟﯽ
، ﺗﻮت آﻏﺎﺟﯽ،ﯾﺎددان ﭼﯿﺨﻤﺎز اﯾﻨﺠﯿﺮ ﻧﺎر
.ﺑﺎﻏﭽﺎم ﺑﺎرﯾﻢ ﺗﻮرﮐﻤﻦ اﺋﻠﯿﻢ ﺗﻠﻌﻔﺮ
،ﺗﻠﻌﻔﺮدن آﯾﺮﯾﻼري ﺧﺴﺘﻪ ﯾﻢ
،ﻣﻦ اؤزﮔﻮﻧﻢ ﮐﺆﻧﻮل ﺳﻮﻧﻐﻮن ﯾﺎﺳﺘﺎﯾﺎم
،اؤﻟﻤﻪ ﻣﯿﺶ ﮔﺆره ﯾﺪﯾﻢ ﺳﻮن ﻧﻔﺴﺪه ﯾﻢ
.ﻇﺎﻟﯿﻤﻠﺮ اﻟﯿﻨﺪه ﻣﻈﻠﻮم ﺗﻠﻌﻔﺮ
،ﻧﺠﺎر اوﻏﻠﻮ ﮔﻠﯿﺮ ﮔﻮن ﺑﯿﻠﯿﻨﯿﺮ ﺣﺎق
،ﺟﺰاﺳﯿﻨﯽ ﺑﻮﻟﻮر ﯾﺎﭘﺎﻧﻼر د وزاق
،ﻗﺎرداﺷﯽ ﻗﺎردا ﺷﺪان اﺋﺪﻧﻠﺮ اوزاق
.ﻗﺎرا ﮔﻮﻧﻠﺮ ﺑﯿﺰه اؤﻟﻮم ﺗﻠﻌﻔﺮ
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ŞEHİD
Abdull CABAR ABDİ OĞLU(HAK AŞIK)
Irak – Telafer
Felek vırdı beni ağlattı canda,
Kardeşsiz bin kere ölmekti günde
Almış iki gözüm görem bakanda,
Kardeşsiz bin kere ölmekti günde.
Sevgilim kardeşim güneşim ayım,
Dünyaya bir geldük sen ekkiz tayım,
Hep dünya bir yana sen yalnız sayım,
Kardeşsiz bin kere ölmekti günde.
Ördek kibi gezer geldim göllere,
Kardeşsizlik beni salmış dillere,
Kahır edip saldı gurbet illere,
Kardeşsiz bin kere ölmekti günde.
Hilel kaşım kardeş gözüm üstüne,
Söz söyliyen yoktu sözüm üstüne,
Başin salan kardeş dizim üstüne,
Kardeşsiz bin kere ölmekti günde.
Kardeşsiz bir kötü zamana geldim,
Çektim acıları zavallı kaldım,
Olur olmaz kardeş kapilar çaldım,
Kardeşsiz bin kere ölmekti günde.
Güneşim doğmuyor sabah olmuyor,
Kardeşsiz ocağım sonar bulmuyor,
Ağlar kalbim yaram düze gelemiyor,
Kardeşsiz bin kere ölmekti günde.
Kardeşsiz ölmeden can öldürdüler,
Hayalimda yanan ocak kurdular,
HAK AŞIK Kardeşsiz canın aldılar,
Kardeşsiz bin kere ölmekti günde.

١٣٩٨ ﺗﯿﺮ. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی٩

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

ﺷﻬﯿﺪ
ﺣﺎق ﻋﺎﺷﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪي اوﻏﻠﻮ
 ﺗﻠﻌﻔﺮ- ﻋﺮاق
،ﻓﻠﮏ ووردي ﻣﻨﯽ آﻏﻼﺗﺪي ﺟﺎﻧﺪا
.ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﻣﯿﻦ ﮐﺮه اؤﻟﻤﮑﺪي ﮔﻮﻧﺪه
،آﻟﻤﯿﺶ اﯾﮑﯽ ﮔﺆزوم ﮔﺆرم ﺑﺎﺧﺎﻧﺪا
.ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﻣﯿﻦ ﮐﺮه اؤﻟﻤﮑﺪي ﮔﻮﻧﺪه
، آﯾﯿﻢ،ﺳﺌﻮﮔﯿﻠﯿﻢ ﻗﺎردا ﺷﯿﻢ ﮔﻮﻧﺸﯿﻢ
،دوﻧﯿﺎﯾﺎ ﺑﯿﺮ ﮔﻠﺪﯾﮏ ﺳﻦ اﺋﮑﮑﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﻢ
،ﻫﭗ دوﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮ ﯾﺎﻧﺎ ﺳﻦ ﯾﺎﻟﻨﯿﺰ ﺳﺎﯾﯿﻢ
.ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﻣﯿﻦ ﮐﺮه اؤﻟﻤﮑﺪي ﮔﻮﻧﺪه
،اؤردك ﮐﯿﻤﯽ ﮔﺰر ﮔﺌﻠﺪﯾﻢ ﮔﺆﻟﻠﺮه
،ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰﻟﯿﻖ ﻣﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﯿﺶ دﯾﻠﻠﺮه
،ﻗﻬﺮ اﺋﺪﯾﺐ ﺳﺎﻟﺪي ﻏﻮرﺑﺖ اﯾﻠﻠﺮه
.ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﻣﯿﻦ ﮐﺮه اؤﻟﻤﮑﺪي ﮔﻮﻧﺪه
،ﻫﯿﻼل ﻗﺎﺷﯿﻢ ﻗﺎرداش ﮔﺆزوم اوﺳﺘﻮﻧﻪ
،ﺳﺆز ﺳﺆﯾﻠﻪ ﯾﯿﻦ ﯾﻮﺧﺪو ﺳﺆزوم اوﺳﺘﻮﻧﻪ
،ﺑﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎﻻن ﻗﺎرداش دﯾﺰﯾﻢ اوﺳﺘﻮﻧﻪ
.ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﻣﯿﻦ ﮐﺮه اؤﻟﻤﮑﺪي ﮔﻮﻧﺪه
،ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﺑﯿﺮ ﮐﺆﺗﻮ زاﻣﺎﻧﺎﮔﺌﻠﺪﯾﻢ
،ﭼﮑﺪﯾﻢ آﺟﯿﻼري زاواﻟﻠﯽ ﻗﺎﻟﺪﯾﻢ
،اوﻟﻮر اوﻟﻤﺎز ﻗﺎرداش ﻗﺎﭘﯿﻼر ﭼﺎﻟﺪﯾﻢ
.ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﻣﯿﻦ ﮐﺮه اؤﻟﻤﮑﺪي ﮔﻮﻧﺪه
،ﮔﻮﻧﺸﯿﻢ دوﻏﻤﺎﯾﯿﺮ ﺻﺎﺑﺎح اوﻟﻤﻮﯾﻮر
،ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ اوﺟﺎﻏﯿﻢ ﺳﺆﻧﺮ ﺑﻮﻟﻤﻮﯾﻮر
،آﻏﻼر ﮐﺎﻟﺒﯿﻢ ﯾﺎرام دوزه ﮔﻠﻤﯿﯿﻮر
.ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﻣﯿﻦ ﮐﺮه اؤﻟﻤﮑﺪي ﮔﻮﻧﺪه
،ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ اؤﻟﻤﻪ دن ﺟﺎن اؤﻟﺪوردوﻟﺮ
،ﺧﯿﺎﻟﯿﻤﺪا ﯾﺎﻧﺎن اوﺟﺎق ﻗﻮدورﻻر
،ﺣﺎق ﻋﺎﺷﯿ ﻖ ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﺟﺎﻧﯿﻦ آﻟﺪﯾﻼر
.ﻗﺎرداﺷﺴﯿﺰ ﻣﯿﻦ ﮐﺮه اؤﻟﻤﮑﺪي ﮔﻮﻧﺪه
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KANAAT
Mohammed AMİN AREF
IRAK – TELAFER
Adama verilen nimet az değil,
Nimetlere şekir olanlar azdır.
Hakikati gören heble göz değil,
Onun için hakkı bilenler azdır.
Halıkın vergisi halkına çoktır,
Çoğunun fazline imani yoktur,
Zahitin dünyada gözleri toktır,
Dünyasin yoluna salanlar azdır.
Sanılmaz verilen adama nimet,
Boşa değil onda elbet var hikmet,
Adam alsın gerek her şeyden ibret,
Hayatta ibretçok alanlar azdır.
Kazançlıdır insan nefsini otsa,
Salanda kellesin yastığa yatsa,
Namazın kıldısa orucun tutsa,
Namazın vaktında kılanlar azdır.
Rahmatı geniştir adı rahmandır,
Nimetin büyüğü halka imandır,
Imanı olmıyan halı yamandır,
Imanın şerefin bulanlar azdır.
Teklifin etmedi kuluna zahmet,
Teklifi dünyada ihsana davet,
Gerek onu adam etmesin minnet,
Boyun eğen hakka gelenler azdır.
Nimetine kani hayatta olan,
Nefsinde nimetin kadrini bilen,
Sabrında mihnetin yüzünden gülen,
Mihnetin yüzünden gülenler azdır.
Adam oğlu misak verdi allaha,
Misakından dünen batar günaha,
Işi kalır artk hasreta aha,
Ahdında buzaman kalanlar azdır.
Mert adam suçlansa suçunu giyer,
Çekilmez hiç haktan nefsine kıyar,
Emin- den sor sana manasın diyer,
Hak yolunda bu gün ölenler azdır.
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ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﻋﺎرف
 ﺗﻠﻌﻔﺮ- ﻋﺮاق
،آداﻣﺎ وﺋﺮﯾﻠﻦ ﻧﻌﻤﺖ آز دﮔﯿﻞ
.ﻧﻌﻤﺘﻠﺮه ﺷﺎﮐﯿﺮ اوﻻﻧﻼر آزدﯾﺮ
،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮔﺆرن ﺣﺒﻠﻪ ﮔﺆز دﮔﯿﻞ
.اوﻧﻮن اﯾﭽﯿﻦ ﺣﺎﻗﻘﯽ ﺑﯿﻠﻨﻠﺮ آزدﯾﺮ
،ﺧﺎﻟﯿﻘﯿﻦ وﺋﺮﮔﯿﺴﯽ ﺧﺎﻟﻘﯿﻨﺎ ﭼﻮﺧﺪﯾﺮ
، ﭼﻮﺧﻮﻧﻮن ﻓﻀﻠﯿﻨ ﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﯾﻮﺧﺪ ور
،زاﻫﯿﺪﯾﻦ دوﻧﯿﺎدا ﮔﺆزﻟﺮي ﺗﻮﺧﺪور
.دوﻧﯿﺎﺳﯿﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﺎ ﺳﺎﻻﻧﻼر آزدﯾﺮ
،ﺳﺎﻧﯿﻠﻤﺎز وﺋﺮﯾﻠﻦ آداﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ
،ﺑﻮﺷﺎ دﮔﯿﻞ اوﻧﺪا اﻟﺒﺖ وار ﺣﯿﮑﻤﺖ
،آدام آﻟﺴﯿﻦ ﮔﺮك ﻫﺮ ﺷﺌﯿﺪن ﻋﺒﺮت
. آﻻﻧﻼر آزدﯾﺮ،ﺣﺎﯾﺎﺗﺪا ﻋﺒﺮت ﭼﻮخ
،ﮐﺎزاﻧﺠﻠﯿﺪﯾﺮ اﯾﻨﺴﺎن ﻧﻔﺴﯿﻨﯽ اودﺳﺎ
،ﺳﺎﻻﻧﺪا ﮐﻠﻠﻪ ﺳﯿﻦ ﯾﺎﺳﺘﯿﻐﺎ ﯾﺎﺗﺴﺎ
،ﻧﺎﻣﺎزﯾﻦ ﻗﯿﻠﺪﯾﺴﺎ اوروﺟﻮن ﺗﻮﺗﺴﺎ
.ﻧﺎﻣﺎزﯾﻦ واﺧﺘﯿﻨﺪا ﻗﯿﻼﻧﻼر آزدﯾﺮ
،رﺣﻤﺘﯽ ﮔﻨﯿﺸﺪﯾﺮ آدي رﺣ ﻤﺎﻧﺪﯾﺮ
،ﻧﻌﻤﺘﯿﻦ ﺑﺆﯾﻮﮔﻮ ﺧﺎﻟﻘﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪﯾﺮ
،اﯾﻤﺎﻧﯽ اوﻟﻤﺎﯾﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻣﺎﻧﺪﯾﺮ
.اﯾﻤﺎﻧﯿﻦ ﺷﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮﻻﻧﻼر آزدﯾﺮ
،ﺗﮑﻠﯿﻔﯿﻦ اﺋﺘﻤﺪي ﻗﻮﻟﻮﻧﺎ زﺣﻤﺖ
،ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ دوﻧﯿﺎدا اﯾﺤ ﺴﺎﻧﺎ دﻋﻮت
،ﮔﺮك اوﻧﻮ آدام اﺋﺘﻤﻪ ﺳﯿﻦ ﻣﯿﻨﻨﺖ
.ﺑﻮﯾﻮن َاﯾَﻦ ﺣﺎﻗﻘﺎ ﮔﻠﻨﻠﺮ آزدﯾﺮ
،ﻧﻌﻤﺘﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﺣﺎﯾﺎﺗﺪا اوﻻن
،ﻧﻔﺴﯿﻨﺪه ﻧﻌﻤﺘﯿﻦ ﻗﺪرﯾﻨﯽ ﺑﯿﻠﻦ
،ﺻﺒﺮﯾﻨﺪه ﻣﺤﻨﺘﯿﻦ اوزوﻧﺪن ﮔﻮﻟﻦ
.ﻣﻬﻨﺘﯿﻦ وزوﻧﺪن ﮔﻮﻟﻨﻠﺮ آزدﯾﺮ
،آدام اوﻏﻠﻮ ﻣﯿﺜﺎق وﺋﺮدي آﷲ ا
،ﻣﯿﺜﺎﻗﯿﻨﺪان دوﻧﻦ ﺑﺎﺗﺎر ﮔﻮﻧﺎﻫﺎ
،اﯾﺸﯽ ﻗﺎﻟﯿﺮ آرﺗﯿﻖ ﺣﺴﺮﺗﻪ آﻫﺎ
.ﻋﻬﺪﯾﻨﺪه ﺑﻮزاﻣﺎن ﻗﺎﻻﻧﻼر آزدﯾﺮ
،ﻣﺮد آدام ﺳﻮﭼﻼﻧﺴﺎ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮔﯿﯿﺮ
،اﮐﯿﻠﻤﺰ ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻗﺪان ﻧﻔﺴﯿﻨﻪ ﻗﯿﯿﺎر
،اﻣﯿﻦ دن ﺳﻮر ﺳﻨﻪ ﻣﻌ ﻨﺎﺳﯿﻦ دﺋﯿﺮ
.ﺣﺎق ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا ﺑﻮ ﮔﻮن اؤﻟﻨﻠﺮ آزدﯾﺮ

Əbədi Körpû
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آدام

ADAM
Aypara MEHMAN
Bənzəmirsən özünə bu sən o sən deyilsən,
Hanı o tanıdığım arxamdaki dağ adam.
Saçımdan bir tel düşsə özünə dərd eyləyən,
Sevincimə sevinən,qəmimə ortaq adam.
Darıxmayırsanmı heç,düşmürəmmi yadına,
Yoxsa duyğun qalmayıb bu dəlisov qadına,
İyirmi dört saat atıb cəhənnəmin oduna,
Çəkdirərmi bir belə dağ üstünə dağ adam?
Qəsd etdiyin qəlbimdir,orda neçə arzu var,
Yetər,qədər biçməyə fələk adlı dərzi var,
Əzab vermənin də bir üsulu var, tərzı var,
Dərdin aşır boyumu,etmirsənmi ağ,adam?!
Hayatımdan gedəndən düzənim alt üst olub,
Bədənim yorğun düşüb,fikirlərim süst olub,
Həsrətinlə savaşda ürəyim şikəst olub,
Bu nə cür bir imtahan,bu nə cür sınaq, adam?!
Niyə o barmaqların saçıma deyil daraq,
Zülmət gecələrimə varlığın tutmur çıraq,
Bilmirsənmi bu qəlbdə havalar keçir quraq,
Arada üzərimə yağış olub yağ,adam!
Kədər qəpik-kuruştur,xoşbəxtliksə çox baha,
Bir ucuz ölüm gəlsin qovuşdursun Allah a,
Mən çıxmasam da olar eybi yoxdur sabaha,
Təki sənin həmişə canın olsun sağ,adam!

Əbədi Körpû
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آﯾﭙﺎرا ﻣﺌﻬﻤﺎن
،ﺑﻨﺰﻣﯿﺮﺳﻦ اؤزوﻧﻪ ﺑﻮ ﺳﻦ او ﺳﻦ دﺋﯿﯿﻠﺴﻦ
.ﻫﺎﻧﯽ او ﺗﺎﻧﯿﺪﯾﻐﯿﻢ آرﺧﺎﻣﺪاﮐﯽ داغ آدام
،ﺳﺎﭼﯿﻤﺪان ﺑﯿﺮ ﺗﺌﻞ دوﺷﺴﻪ اؤزوﻧﻪ درد اﺋﯿﻠﻪﯾﻦ
.ﻏﻤﯿﻤﻪ اورﺗﺎق آدام،ﺳﺌﻮﯾﻨﺠﯿﻤﻪ ﺳﺌﻮﯾﻨﻦ
،دوﺷﻤﻮ َرﻣﻤﯽ ﯾﺎدﯾﻨﺎ،دارﯾﺨﻤﺎﯾﯿﺮﺳﺎﻧﻤﯽ ﻫﺌﭻ
،ﯾﻮﺧﺴﺎ دوﯾﻐﻮن ﻗﺎﻟﻤﺎﯾﯿﺐ ﺑﻮ دﻟﯽ ﺳﻮو ﻗﺎدﯾﻨﺎ
،اﯾﯿﯿﺮﻣﯽ دؤرت ﺳﺎﻋﺎت آﺗﯿﺐ ﺟﻬﻨﻨﻤﯿﻦ اودوﻧﺎ
ﭼﮑﺪﯾﺮرﻣﯽ ﺑﯿﺮ ﺑﺌﻠﻪ داغ اوﺳﺘﻮﻧﻪ داغ آدام؟
،اوردا ﻧﺌﭽﻪ آرزو وار،ﻗﺼﺪ اﺋﺘﺪﯾﮕﯿﻦ ﻗﻠﺒﯿﻤﺪﯾﺮ
،ﻗﺪر ﺑﯿﭽﻤﻪﯾﻪ ﻓﻠﮏ آدﻟﯽ َدرزي وار،ﯾﺌﺘﺮ
، ﻃﺮزي وار،ﻋﺬاب وﺋﺮﻣﻪﻧﯿﻦ ده ﺑﯿﺮ اوﺻﻮﻟﻮ وار
! آدام؟، اﺋﺘﻤﯿﺮﺳﻨﻤﯽ آغ،دردﯾﻦ آﺷﯿﺮ ﺑﻮﯾﻮﻣﻮ
،ﺣﺎﯾﺎﺗﯿﻤﺪان ﮔﺌﺪﻧﺪن دوزهﻧﯿﻢ آﻟﺖ اوﺳﺖ اوﻟﻮب
،ﻓﯿﮑﯿﺮﻟﺮﯾﻢ ﺳﻮﺳﺖ اوﻟﻮب،ﺑﺪﻧﯿﻢ ﯾﻮرﻏﻮن دوﺷﻮب
،ﺣﺴﺮﺗﯿﻨﻠﻪ ﺳﺎواﺷﺪا اورﮔﯿﻢ ﺷﯿﮑﺴﺖ اوﻟﻮب
! آدام؟،ﺑﻮ ﻧﻪ ﺟﻮر ﺳﯿﻨﺎق،ﺑﻮ ﻧﻪ ﺟﻮر ﺑﯿﺮ اﯾﻤﺘﺎﺣﺎن
،ﻧﯿﯿﻪ او ﺑﺎرﻣﺎﻗﻼرﯾﻦ ﺳﺎﭼﯿﻤﺎ دﺋﯿﯿﻞ داراق
،ﻇﻮﻟﻤﺖ ﮔﺌﺠﻪﻟﺮﯾﻤﻪ وارﻟﯿﻐﯿﻦ ﺗﻮﺗﻤﻮر ﭼﯿﺮاق
،ﺑﯿﻠﻤﯿﺮﺳﻨﻤﯽ ﺑﻮ ﻗﻠﺒﺪه ﻫﺎواﻻر ﮐﺌﭽﯿﺮ ﻗﻮراق
!ادام،آرادا اوزرﯾﻤﻪ ﯾﺎﻏﯿﺶ اوﻟﻮب ﯾﺎغ
،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻠﯿﮑﺴﻪ ﭼﻮخ ﺑﺎﻫﺎ،ﮐﻮروﺷﺘﻮر-ﮐﺪر ﻗﭙﯿﮏ
،ﺑﯿﺮ اوﺟﻮز اؤﻟﻮم ﮔﻠﺴﯿﻦ ﻗﻮووﺷﺪورﺳﻮن آﷲ آ
،ﻣﻦ ﭼﯿﺨﻤﺎﺳﺎم دا اوﻻر ﻋﺌﯿﺒﯽ ﯾﻮﺧﺪور ﺻﺎﺑﺎﺣﺎ
!ادام،ﺗﮑﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﻧﯿﻦ اوﻟﺴﻮن ﺳﺎغ
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.....SƏN GEDƏNDƏ...

SERMAYEMİN TÜMÜNÜ...

Nigar ARIF
Tayyib ATMACA
Ala gözlüm güz düştü yapraklarım saraldı
Hasretin ağır bastı gen yüreğim daraldı
Bir çıngıyla tutuştuk ateşimiz kor oldu
Bu yangının sonunda kül olmaya var mısın
Gece dipsiz bir kuyu uyku nedir yitirdim
Sermayemin tümünü gözlerine yatırdım
Kirpiğimi her seher gözyaşıma batırdım
Bendimizi yıkmaya sel olmaya var mısın
Dudaklarım adına dokununca yanıyor
Almak için rengini her damarım kanıyor
Bakma betim benzime biraz başım dönüyor
Al kanımın renginde gül olmaya var mısın
Sesin yakar telleri kulağımdan öperken
Imrenerek bakarız kuşlar yuva yaparken
Kraliçe arımsın peteğini kaparken
Elvan elvan çiçekten bal olmaya var mısın
Yorgun argın kendine döndüğünde ben varım
Her mevsimim seninle oldu evvel baharım
Hem dünyada ahrette olacaksan ol karım
Özü sözü bir olan kul olmaya var mısın

...ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﻦ ﺗﻮﻣﻮﻧﻮ

ﻃﯿّﺐ آﺗﻤﺎﺟﺎ

آﻻ ﮔﺆزﻟﻮم ﮔﺆز دوﺷﺪو ﯾﺎﭘﺮاﻗﻼرﯾﻢ ﺳﺎراﻟﺪي
ﺣﺴﺮﺗﯿﻦ آﻏﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﯽ ﮔﺌﻦ ا ورﯾﯿﻢ داراﻟﺪي
ﺑﯿﺮ ﭼﯿﻨﻘﯿﯿﻼ ﺗﻮﺗﻮﺷﺪوق آﺗﺸﯿﻤﯿﺰ ﮐﻮر اوﻟﺪو
ﺑﻮ ﯾﺎﻧﻐﯿﻨﯿﻦ ﺳﻮﻧﻮﻧﺪا ﮐﻮل اوﻟﻤﺎﻏﺎ وار ﻣﯿﺴﺎن
ﮔﺌﺠﻪ دﯾﺒﺴﯿﺰ ﺑﯿﺮ ﻗﻮﯾﻮ اوﯾﺨﻮ ﻧﺪﯾﺮ اﯾﺘﯿﺮدﯾﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪ ﻣﯿﻦ ﺗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﻪ ﯾﺎﺗﯿﺮدﯾﻢ
ﮐﯿﺮﭘﯿﮕﯿﻤﯽ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﮔﺆزﯾﺎﺷﯿﻤﺎ ﺑﺎﺗﯿﺮدﯾﻢ
ﺑﻨﺪﯾﻤﯿﺰي ﯾﯿﺨ ﻤﺎﻏﺎ ﺳﺌﻞ اوﻟﻤﺎﻏﺎ وار ﻣﯿﺴﺎن
دوداﻗﻼرﯾﻢ آدﯾﻨﺎ ﺗﻮﺧﻮﻧﻮﻧﺠﺎ ﯾﺎﻧﯿﯿﯿﺮ
آﻟﻤﺎق اﯾﭽﯿﻦ رﻧﮕﯿﻨﯽ ﻫﺮ داﻣﺎرﯾﻢ ﮐﺎﻧﯿﯿﯿﺮ
ﺑﺎﺧ ﻤﺎ ﺑﺘﯿﻢ ﺑﻨﺰﯾﻤﻪ ﺑﯿﺮآز ﺑﺎﺷﯿﻢ دؤﻧﻮﯾﻮر
آل ﻗﺎﻧﯿﻤﯿﻦ رﻧﮕﯿﻨﺪه ﮔﻮل اوﻟﻤﺎﻏﺎ وار ﻣﯿﺴﺎن
ﺳﺴﯿﻦ ﯾﺎﺧﺎر ﺗﺌﻠﻠﺮي ﻗﻮﻻﻏﯿﻤﺪان اؤﭘﺮﮐﻦ
اﯾﻤﺮه ﻧﺮك ﺑﺎﺧﺎرﯾﺰ ﻗﻮﺷﻼر ﯾﻮوا ﯾﺎﭘﺎرﮐﻦ
ﮐﺮاﻟﯿﭽﻪ آرﯾﻤﺴﺎن ﭘﺘﻐﯿﻨﯽ ﻗﺎﭘﺎرﮐﻦ
اﻟﻮان ﭼﯿﭽﮑﺪن ﺑﺎل اوﻟﻤﺎﻏﺎ وار ﻣﯿﺴﺎن- اﻟﻮان

Mən coğrafiya dərslərindən
həyatın qızarmış gözlərini görürdüm...
Vulkan kimi püskürən gerçəkləri ,
Gerçəklərin lavasında yalanların süründüyü
düzənləri,
Ən uca dağların yerə çökən dizlərini
görürdüm ...
Bütün ölkələrdə eyni külək əsirdi,
eyni yağış yağırdı ...
Mən özüm də ölkə idim, mən özüm də...
Sənin kimi bir ölkəni ram etmək istəyəndə,
Ürəyimdə bir zəlzələ olurdu,
Ən kobud, ən keçilməz yerlərin lap dərin
qatlarında
Şirin sular axırdı,saf bulaqlar axırdı...
Ən uzaq ərazidə ən gözəl varlıqların üzlərini
görürdüm..
Sən gedəndə...
Sən gedəndə başa düşdüm ki,
insan ən böyük aysberqdi
Illərlə əriyib ölümə doğru axır ...

...ﺳﻦ ﮔﺌﺪﻧﺪه

ﻧﯿﮕﺎر ﻋﺎرﯾﻒ

ﻣﻦ ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﯿﺎ درﺳﻠﺮﯾﻨﺪن
...ﺣﯿﺎﺗﯿﻦ ﻗﯿﺰارﻣﯿﺶ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﯽ ﮔﺆروردوم
،ووﻟﮑﺎن ﮐﯿﻤﯽ ﭘﻮﺳﮑﻮرن ﮔﺌﺮﭼﮑﺌﺮي
،ﮔﺌﺮﺟﮑﻠﺮﯾﻦ ﻻواﺳﯿﻨﺪا ﯾﺎﻻﻧﻼرﯾﻦ ﺳﻮروﻧﺪوﯾﻮ دوزﻧﻠﺮي
...ان اوﺟﺎ داﻏﻼرﯾﻦ ﯾﺌﺮه ﭼﺆﮐﻦ دﯾﺰﻟﺮﯾﻨﯽ ﮔﺆروردوم
،ﺑﻮﺗﻮن اوﻟﮑ ﻪ ﻟﺮده ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻮﻟﮏ اﺳﯿﺮدي
...ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎﻏﯿﺶ ﯾﺎﻏﯿﺮدي
...ﻣﻦ اؤزوم ده،ﻣﻦ اؤزوم ده اوﻟﮑﻪ اﯾﺪﯾﻢ
،ﺳﻨﯿﻦ ﮐﯿﻤﯽ ﺑﯿﺮ اوﻟﮑﻪ ﻧﯽ رام اﺋﺘﻤﮏ اﯾﺴﺘﻪ ﯾﻨﺪه
،اورﯾﯿﻤﺪه ﺑﯿﺮ زﻟﺰﻟﻪ اوﻟﻮردو
 ان ﮐﭽﯿﻠﻤﺰ ﯾﺌﺮﻟﺮﯾﻦ ﻻپ درﯾﻦ ﻗﺎﺗﻼرﯾﻨﺪا،ان ﮐﻮﺑﻮد
...ﺻﺎف ﺑﻮﻻﻗﻼر آﺧﯿﺮدي،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﻮﻻر آﺧﯿﺮدي
ان اوزاق اراﺿﯿﺪه ان ﮔﺆزل وارﻟﯿﻘﻼرﯾﻦ اؤزﻟﺮﯾﻨﯽ
..ﮔﺆروردوم
...ﺳﻦ ﮔﺌﺪﻧﺪه
،ﺳﻦ ﮔﺌﺪﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﺎدوﺷﺪوم ﮐﯽ
اﯾﻨﺴﺎن ان ﺑﺆﯾﻮك آﯾﺴ َﺒﺮﻗﺪي
...اﯾﻠﻠﺮﻟﻪ ارﯾﯿﺐ اؤﻟﻮﻣﻪ دوﻏﺮو آﺧﯿﺮ

ﯾﻮرﻏﻮن آرﻏﯿﻦ ﮐﻨﺪﯾﻨﻪ دؤﻧﺪوﻏﻮﻧﺪه ﻣﻦ وارﯾﻢ
ﻫﺮ ﻣﺌﻮﺳﯿﻤﯿﻢ ﺳﻨﯿﻨﻠ ﻪ اوﻟﺪو اوّل ﺑﺎﻫﺎرﯾﻢ
ﻫﻢ دوﻧﯿﺎدا آﺧﺮﺗﺪه اوﻻﺟﺎﻗ ﺴﺎن اول ﻗﺎرﯾﻢ
اؤزو ﺳﺆزو ﺑﯿﺮ اوﻻن ﻗﻮل اوﻟﻤﺎﻏﺎ وار ﻣﯿﺴﺎن
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Nəsimiyə

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

HƏMİN GÜNLƏR GƏLMƏDİ
Eldar İSMAYIL BÖYÜKTÜRK
Keçən gün axşamladı,
Qalxıb səhər gəlmədi.
Aylar ilə qovuşdu,
Qış təzə- tər gəlmədi.

Bir yalanmış əvvəlim,
Sonumdan çıxmışam mən.
Öz urvamdı, öz əlim,
Ünumdan çıxmışam mən.

Ömrü bir də dinlədim,
Sapa düzdüm çinlədim.
Cavanlığı ünlədim,
Ondan xəbər gəlmədi.

Nə bağır, nə bağrı yar,
Zaval çoxmuş doğruya,
Can ağriya-ağrıya,
Canımdan çıxmışam mən.

Keçənlər yada düşdü,
Sevinclə qəm bölüşdü.
Gün gəldi, gün ötüşdü,
Həmin günlər gəlmədi.

Baxt qovur, baxır insan,
İçinə yağır insan,
Qanından axır insan,
Qanımdan çıxmışam mən.

ﺑﯿﺮ ﯾﺎﻻﻧﻤﯿﺶ ا ّوﻟﯿﻢ
راﻣﯿﺰ ﻗﻮﺳﺎرﭼﺎﯾﻠﯽ
ﻧﺴﯿﻤﯽ ﯾﻪ
،ﺑﯿﺮ ﯾﺎﻻﻧﻤﯿﺶ ا ّوﻟﯿﻢ
.ﺳﻮﻧﻮﻣﺪان ﭼﯿﺨﻤﯿﺸﺎم ﻣﻦ
، اؤز اﻟﯿﻢ،اؤز اورواﻣﺪي
.اوﻧﻮﻣﺪان ﭼﯿﺨﻤﯿﺸﺎم ﻣﻦ
، ﻧﻪ ﺑﺎﻏﺮي ﯾﺎر،ﻧﻪ ﺑﺎﻏﯿﺮ
،زاوال ﭼﻮﺧﻤﻮش دوﻏﺮوﯾﺎ
آﻏﺮﯾﯿﺎ-ﺟﺎن آﻏﺮﯾﯿﺎ
.ﺟﺎﻧﯿﻤﺪان ﭼﯿﺨﻤﯿﺸﺎم ﻣﻦ
، ﺑﺎﺧﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن،ﺑﺎﺧﺖ ﻗﻮوور
،اﯾﭽﯿﻨﻪ ﯾﺎﻏﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن
،ﻗﺎﻧﯿﻨﺪان آﺧﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن
.ﻗﺎﻧﯿﻤﺪان ﭼﯿﺨﻤﯿﺸﺎم ﻣﻦ
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١٣٩٨ ﺗﯿﺮ. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی٩

ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻠﺮ ﮔﻠﻤﻪدي
اﺋﻠﺪار اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺆﯾﻮك ﺗﻮرك
،ﮐﺌﭽﻦ ﮔﻮن آﺧﺸﺎﻣﻼدي
.ﻗﺎﻟﺨﯿﺐ ﺳﺤﺮ ﮔﻠﻤﻪدي
،آﯾﻼر اﯾﻠﻪ ﻗﻮووﺷﺪو
. ﺗﺮ ﮔﻠﻤﻪدي-ﻗﯿﺶ ﺗﺰه
،ﻋﺆﻣﺮو ﺑﯿﺮ ده دﯾﻨﻠﻪ دﯾﻢ
.ﺳﺎﭘﺎ دوزدوم ﭼﯿﻨﻠﻪدﯾﻢ
،ﺟﺎواﻧﻠﯿﻐﯽ اوﻧﻠﻪدﯾﻢ
.اوﻧﺪان ﺧﺒﺮ ﮔﻠﻤﻪدي
،ﮐﺌﭽﻨﻠﺮ ﯾﺎدا دوﺷﺪو
.ﺳﺌﻮﯾﻨﺠﻠﻪ ﻏﻢ ﺑﺆﻟﻮﺷﺪو
، ﮔﻮن اؤﺗﻮﺷﺪو،ﮔﻮن ﮔﻠﺪي
.ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻠﺮ ﮔﻠﻤﻪدي
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