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BAŞ SÖZ YERİNƏ
Dərgimizin bu sayını türk dünyasının ünlü
bilgini və şairi olan əlişir nəvai yə həsr
etdik. Bu gün çox az kitabxana tapılar ki
orda qədim əl yazmalar içində Nəvainin
əsərlərindən əl yazma olmasin. İran
kitabxanalarında bu ünlü şairin əsərlərinən
çoxlu sayda əl yazmalar vardır.bu əl
yazmaların içində Şairin şeirlərinin
uyarınca işlənmiş gözəl minyaturlar hər
görəni şaşdira biləndir.

درگيميزین بو سایينی تورک دونياسينين اونلو
بيلگينی و شاعيري اوالن عليشير نوایی یه حصر
 بو گون چوخ آز کيتابخانا تاپيالر کی.ائتدیک
اوردا قدیم ال یازماالر ایچينده نوایی نين
 ایران.اثرلریندن ال یازما اولماسين
کيتابخاناالریندا بو اونلو شاعيرین اثرلرینن چوخلو
بو ال یازماالرین.سایدا ال یازماالر واردیر
ایچينده شاعيرین شعرلرینين اویارینجا ایشلنميش
.گؤزل مينياتورالر هر گؤرهنی شاشدیرا بيلندیر

سای.11
1398.یاز شهریور
)(نت درگی سی
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İSTƏDİM SÖZDƏN EV TİKƏM

ADAMI
Tahir TALİBİLI

Elovset TAHİRLİ

Hər adam dərdi tanımaz,
Dərd tammaz hər adamı.
Dərdlər var ki, qəbirdə də
Gəlib yoxlayar adamı.

Arzu sonsuz,ömür kəm,
Dişimi sındrır hikkəm,
İstədim sözdən ev tikəm,
Uçuldu,Allah,uçuldu.

Ürəyimə düşən çatdar,
içimi yüz yerden oddar
Bir-birindən yeyik darddər
Diri saxlayar adamı.

Haqqa tutdum üzümü,
Kəsdilər haqq sözümü,
Döydürdülər dözümü,
Kiçildi,Allah, kiçildi.

Bir gün məni də duyallar
Duyub şeytanı söyəllər
Elə belə də deyəllər:
-Bu ruhuymuş, qar adamı?

Hey oynadım külümnən,
Dərdi böldüm ölümnən,
Umduqlarım çölümnən,
Keçildi,Allah,keçildi.

آدامی
طاهير طاليبيلی
،هر آدام دردي تانيماز
.درد تامماز هر آدامی
 قبيرده ده،دردلر وار کی
.گليب یوخالیار آدامی

Toyu yasdır,yası toy,
Yarış gedir soyhasoy,
Bu nə libas bu nə boy?
Biçildi, Allah, biçildi.

ایستهدیم سؤزدن ائو تيکم
علی اوسط طاهيرلی

،اورگيمه دوشن چاتدار
ایچيمی یوز یئردن اوددار
بيریندن یئييک دارددر-بير
.دیري ساخالیار آدامی

،عؤمور کم،آرزو سونسوز
،دیشيمی سيندریر حيککم
،ایستهدیم سؤزدن ائو تيکم
. اوچولدو،اهلل،اوچولدو

بير گون منی ده دویالالر
دویوب شئيتانی سؤیللر
:ائله بئله ده دئيللر
 قار آدامی؟،بو روحویموش-

،حاقا توتدوم ازومو
،کسدیلر حاق سؤزومو
،دؤیدوردوالر دؤزومو
. کيچيلدي،اهلل،کيچيلدي
،هئی اوینادیم کؤلومونن
،دردي بؤلدوم اؤلومونن
،اومدوقالریم چؤلومونن
.کئچيلدي،اهلل،کئچيلدي
،یاسی توي،تویو یاسدیر
،یاریش گئدیر سوي ها سوي
بو نه ليباس بو نه بوي؟
. بيچيلدي، آلاله،بيچيلدي

Əbədi Körpû

Sayfa 3

ƏDƏBİ KÖRPÛ

11. Sayı yay. Eylül 2019

...اوزاقالرا...

UZAQLARA
Nigar ARİF
Salam,dostum,necəsən?
Oralar necədi?
Orda hava necədi?
Külək göyün işinə
yenə çox qarışırmı?
Günəş buludlarilə
küsəndə barışırmı?
Yağış olduğun evin
gözünə yaraşırmı?
Danış görüm axşamlar,
Oyadıb keçənləri,
İçib xatirələrdən,
Nərd oynayır yuxular?
Heç döyürmü qapını,
Uşaqlıqda sevdiyin,
Anamın bişirdiyi,
Şirin dadlı qoxular?...
Günel eyvana çıxıb
günlərə boylanırmı?
Səs gəlirmi uzaqdan,
Qulağına toxunub
axtaranda o səsi,
Ürəyində arzular
Mənimtək darıxırmı?
Tez-tez köhnə ad çəkib,
Dilin heç karıxırmı?
Orda səhər necədi?
Orda şəhər necədi?
Deyirlər eşqə düşmüsən,
O düşdüyün yer necədi?...
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نيگار عاریف
نئجهسن؟،دوستوم،ساالم
اوراالر نئجهدي؟
اوردا هاوا نئجهدي؟
کولک گؤیون ایشينه
یئنه چوخ قاریشيرمی؟
گونش بولودالریله
کوسنده باریشيرمی؟
یاغيش اولدوغون ائوین
گؤزونه یاراشيرمی؟
،دانيش گؤروم آخشامالر
،اویادیب کئچنلري
،ایچيب خاطيرهلردن
نرد اوینایير یوخوالر؟
،هئچ دؤیورمو قاپينی
،اوشاقليقدا سئودیگين
،آنامين بيشيردیگی
...شيرین دادلی قوخوالر؟
گونئل ائيوانا چيخيب
گونلره بویالنيرمی؟
،سس گليرمی اوزاقدان
قوالغينا توخونوب
،آختاراندا او سسی
اورگينده آرزوالر
منيم تک داریخيرمی؟
،تئز کؤهنه آد چکيب-تئز
دیلين هئچ کاریخيرمی؟
اوردا سحر نئجهدي؟
اوردا شهر نئجهدي؟
،دئييرلر عشقه دوشموسن
...او دوشدویون یئر نئجهدي؟
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AYŞƏ

عایشه
Ayşə SƏYYADQIZI

Çalış ki, tapasan haqqın yolunu,
Hər cığır çıxarmaz düz yola, Ayşə.
Yaxşının bir andı, bir yolu varsa,
Pislər ha səsləsin yüz yola, Ayşə.
Bir şair könlündən yüz bulaq axır,
Yüz bulud dolanır, yüz şimşək çaxır,
Elə bir qəm üçün ürək darıxır,
Dərd qəlbə dikilir, göz yola, Ayşə.
Bəxt yorğun düşübdür, dərd yorğun deyil,
Allahdan qeyrisi dayağın deyil.
Haqq elə yoldur ki, ayağın deyil,
Əməlin salacaq iz yola, Ayşə.
Ey Allahım, həqiqəti görk elə,
Əmr elə ki, görk elədim, dərk elə,
Haqq yolunda addımını bərk elə,
Düzsələr hər addım köz yola, Ayşə.
Sərkərdə qolunun gücün itirər,
Nə mətləb qandırar, nə iş bitirər.
Amma yüz imansız qəlbi gətirər,
Ancaq bir hikmətli söz yola, Ayşə.
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عایشه صيادقيزي
، تاپاسان حاقين یولونو،چاليش کی
. عایشه،هر جيغير چيخارماز دوز یوال
، بير یولو وارسا،یاخشينين بير آندي
. عایشه،پيسلر ها سسله سين یوز یوال
،بير شاعير کؤنلوندن یوز بوالق آخير
، یوز شيمشک چاخير،یوز بولود دوالنير
،ائله بير غم اوچون اورک داریخير
. عایشه، گؤز یوال،درد قلبه دیکيلير
، درد یورغون دئييل،بخت یورغون دوشوبدور
.آلالهدان غئيریسی دایاغين دئييل
، آیاغين دئييل،حاق ائله یولدور کی
. عایشه،عملين ساالجاق ایز یوال
، حقيقتی گؤرک ائله،ائی آهلل یم
، درک ائله، گؤرک ائلهدیم،امر ائله کی
،حاق یولوندا آددیمينی برک ائله
. عایشه،دوزسهلر هر آددیم کؤز یوال
،سرکرده قولونون گوجون ایتيرر
. نه ایش بيتيرر،نه مطلب قاندیرار
،آما یوز ایمانسيز قلبی گتيرر
. عایشه،آنجاق بير حيکمتلی سؤز یوال
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TƏBRİZƏ SƏRXABƏ IŞIQ VER
Cəvadı ZİYVƏ
Şəm ol gözəlim məhfəli əhbabə ışıq ver,
Yan sübhə qədər süzilə, mehrabə ışıq ver.
Cuşlan gözə gəl nərə çək, əmaq səfadən,
Yandır hamı dünyanı meyi nabə ışıq ver.
Gün tək bu səmavatı müsəxər elə bir an,
Aç gül yüzüvi həzərəti məhtabə ışıq ver.
Çox silsilələr zülmətə təzim eləyiblər,
Sən hadıy əbrarisən əshabə ışıq ver.
Gər vaqif əsrarıdı zülfün bizi yandır,
O xalı dulandır hamı əqtabə ışıq ver.
Eşq ayəsini şövqilə təbiyin elə xəlqə,
Bal ləbləri süzdür ülüləlbabə ışıq ver.
Çəkdi qoşünün qap qara nisgil mənə sarı,
Aç nərgiz şəhlanı bu bi tabə ışıq ver.
Gözlər asılı yolda qalıb hər səhər axşam,
Həm ziyvə yə, həm təbrizə surxabə ışıq ver.
Surxab- təbrizdə qədim məhəllələrdən birinin
adıdir ki şairlə rəbristanı ordadır usatad
şəhrıyarin məqbərəsi olan yer

Əbədi Körpû

1398 شهریور. اینجی سای یای11 ادبی کؤرپو

تبریزه سرخابه ایشيق وئر
جوادي زیوه

،شمع اول گؤزليم محفل احبابه ایشيق وئر
. محرابه ایشيق وئر، یان صبحه قدر سوزیله
، اعماق صفادن، جوشالن (قاینا)گؤزه گل نعره چک
.یاندیر هامی دنيانی مئی نابه ایشيق وئر
،گون تک بو سماواتی مسخّر ائله بير آن
.آچ گول یوزووي حضرت مهتابه ایشيق وئر
،چوخ سلسله لر ظولمته تعظيم ائله یيب لر
.سن هادي ابراریسن اصحابه ایشيق وئر
،گر واقف اسراریدي زولفون بيزي یاندیر
.او خالی دوالندیر هامی اقطابه ایشيق وئر
،عشق آیه سينی شوقيله تبيين ائله خلقه
.بال لبلري سوزدور اولواالالبابه ایشيق وئر
،چکدي قوشونون قاپ قارا نيسگيل منه ساري
.آچ نرگيز شهالنی بو بی تابه ایشيق وئر
،گؤزلر آسيلی یولدا قاليب هر سحر آخشام
. هم تبریزه سرخابه ایشيق وئر، هم زیوه یه
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ÜRƏYİM SIXILANDA
Günəş QARABAĞLI
Yolumda çən olursan,
Ruhuma tən olursan,
Təsəllim sən olursan
Ürəyim sıxılanda...
Qismətimdi kədər, qəm,
Nisgil dolu bir sirrəm,
Sənli xəyal gəzirəm,
Ürəyim sıxılanda...
Gəl ömrümə bəzək vur,
Mənimlə bir dünya qur,
Ümidim ümid umur,
Ürəyim sıxılanda..
Soyuyur göz yaşım da,
Selim də, yağışım da,
İsinmir baxışım da,
Ürəyim sıxılanda...
Xəzansız Günəşəm mən,
Vaxtsızdı saçımda dən,
Küsürəm taleyimdən,
Ürəyim sıxılanda...
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اورگيم سيخيالندا
گونش قاراباغلی
،یولومدا چن اولورسان
،روحوما تن اولورسان
تسلليم سن اولورسان
...اورگيم سيخيالندا
، غم،قيسمتيمدي کدر
،نيسگيل دولو بير سيررم
،سنلی خيال گزیرم
...اورگيم سيخيالندا
،گل عؤمرومه بزک وور
،منيمله بير دونيا قور
،اوميدیم اوميد اومور
..اورگيم سيخيالندا
،سویویور گؤز یاشيم دا
، یاغيشيم دا،سئليم ده
،ایسينمير باخيشيم دا
...اورگيم سيخيالندا
،خزانسيز گونشم من
،واختسيزدي ساچيمدا دن
،کوسورم طالعييمدن
...اورگيم سيخيالندا
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...بئله گليب

BELƏ GƏLİB
Süleyman ABDULLA
Çox fikir eləmə, fikir eləmə,
Azın da az qədər ağrıları var.
Bütün fikirlərin axırı qəmə,
Bütün sevinclərin...
dərdə aparar.
Aparar beynini göylə gedənin,
Yerdə azdırdığın yol ayağını...
Nə Tanrı yaxanı buraxar sənin,
Nə yolçu bağlayar qaytan bağını.
Sən yaxşı bilirsən, gözəl bilirsən,
Kimdən aşağıda hər şey fanidir.
Gecəsi-gündüzü haçan olur tən,
Hansı gün tükənməz, hansı anidir.
Ən işlək sualdır,- kim, hara, necə...
Cana yığılmaqdır yaşa dolma çox.
Rənglərin qarışan vaxtı var, gecə,
Günüqaralara ümid olma çox.
Söz üçün dəlinib bir qulaq darı,
Keçirmi qeybətdən xalvar, görəsən.
Söyən var tarixi yaradanları,
Tarixdən o yana nə var görəsən.
Cüt də ola bilər, tək də səbr,- elə,
İztirab saysızdır, sən bir...
eləmə.
Dünya belə gəlib, gedəcək belə,
Çox fikir eləmə, fikir eləmə.
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سليمان عبداله
، فيکير ائلمه،چوخ فيکير ائلمه
.آزین دا آز قدر آغریالري وار
،بوتون فيکيرلرین آخيري غمه
...بوتون سئوینجلرین
.درده آپارار
،آپارار بئينينی گؤیله گئدنين
...یئرده آزدیردیغين یول آیاغينی
،نه تانري یاخانی بوراخار سنين
.نه یولچو باغالیار قایتان باغينی
، گؤزل بيليرسن،سن یاخشی بيليرسن
.کيمدن آشاغيدا هر شئی فانيدیر
،گوندوزو هاچان اولور تن-گئجهسی
. هانسی آنيدیر،هانسی گون توکنمز
... نئجه، هارا، کيم-،ان ایشلک سوالدیر
.جانا یيغيلماقدیر یاشا دولما چوخ
، گئجه،رنگلرین قاریشان واختی وار
.گونو قاراالرا اوميد اولما چوخ
،سؤز اوچون دلينيب بير قوالق داري
. گؤرهسن،کئچيرمی غئيبتدن خالوار
،سؤیَن وار تاریخی یارادانالري
.تاریخدن او یانا نه وار گؤرهسن
، ائله-، تک ده صبر،جوت ده اوال بيلر
... سن بير،ایضطيراب سایسيزدیر
.ائلمه
، گئدهجک بئله،دونيا بئله گليب
. فيکير ائلمه،چوخ فيکير ائلمه
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DARIXMA
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BU ZAMAN
Gilə ƏLİ QIZI

Parlayar səmada günəşin nuru,
Qara buludları silər darıxma.
Həsrətə,hicrana batan könlümüz
Bir gün sevincində bölər darıxma.

Ozan FEDAİ
Aldanma dünyada var varlığına
Umudun bittiği zaman bu zaman
Raslayınca birde nankörlüğüne
Varlığın yittiği zaman bu zaman
Dostlar Irak gelmiyor ki yakına
Yardım etmez sırtında ki yüküne
Senelerce şükrederdik dikene
Güllerin battığı zaman bu zaman

Ömür yolumuzu daş edən fələk,
Güllü yazımızı qış edən fələk.
Üzüb gözümüzü yaş edən fələk
Gün olar bizə də gülər darıxma.
Sevən könülləri didən məhəbbət,
İllərin ayrısı edən məhəbbət.
Küsüb bəxtimizdən gedən məhəbbət
Nə vaxtsa qayıdıb gələr darıxma...

داریخما
گيله علی قيزي
،پارالیار سمادا گونشين نورو
.قارا بولودالري سيلر داریخما
هيجرانا باتان کؤنلوموز،حسرته
.بير گون سئوینجينده بؤلر داریخما
،عؤمور یولوموزو داش ائدن فلک
.گوللو یازیميزي قيش ائدن فلک
اوزوب گؤزوموزو یاش ائدن فلک
.گون اوالر بيزه ده گولر داریخما
،سئون کؤنوللري دیدن محبت
.ایللرین آیریسی ائدن محبت
کوسوب بختيميزدن گئدن محبت
...نه واختسا قایيدیب گلر داریخما

Elim şakağımda dalarım bazı
Kulağımda çınlar viran avazı
Serçeye baykuşa razydım razı
Karganın öttüğü zaman bu zaman
Devşire devşire geldik bu hala
Nere gitsek bulur bizi her bela
Asalak her yerde gezer kol kola
Haramı yuttuğu zaman bu zaman
Umut dağıtanlar sağıra köre
Bir aymazlık var göz göre göre
Fedai güvenmez namert nanköre
Zamanın çattığı zaman bu zaman

بو زامان
اوزان فداي
آلدانما دونيادا وار وارليغينا
اومودون بيتتيغی زامان بو زامان
راسالیينجا بيردئ نانکؤرلوغونئ
وارليغين یيتتيغی زامان بو زامان
دوستالر ایراک گئلمييور کی یاکينا
یاردیم ائتمئز سيرتيندا کی یوکونئ
سئنئلئرجئ شوکرئدئردیک دیکئنئ
گوللئرین باتتيغی زامان بو زامان
ائليم شاکاغيمدا داالریم بازي
کوالغيمدا چينالر ویران آوازي
سئرچئيئ بایکوشا رازیدیم راضی
کارگانين اؤتتوغو زامان بو زامان
دئوشيرئ دئوشيرئ گئلدیک بو حاال
نئرئ گيتسئک بولور بيزي هئر بئال
آساالک هئر یئردئ گئزئر کول کوال
هارامی یوتتوغو زامان بو زامان
اوموت داغيتانالر ساغيرا کؤرئ
بير آیمازليک وار گؤز گؤرئ گؤرئ
فئداي گووئنمئز نامئرت نانکؤرئ
زامانين چاتتيغی زامان بو زامان

Əbədi Körpû
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BUĞAZIMDAN ŞER BİTİR

SİZİN SİZ
Duman SƏFƏROĞLU

Məhəmmədrza MƏHMUDİ
Gözlərim susuz bağa,
Əllərım qışa bənzər.
Gözlərimdən axan yaş,
Yazda yağışa bənzər.

Hansı əsimlərdən ətrini alım
Hansı dönuşlərdə özləyim səni,
Mənə bir adres ver ordan asılım
Denən gələcəyəm özləyim səni.
Payızın qoxusun yaxama yaxma
Bir gözüm ağlayır bir gözum gülür,
baxışın mərmidir canıma taxma
Çoxdandır urəyim sən üçün ölür.
hələ də sevirəm səni bir dəniz
hələ də ürəyim dönməyib daşa,
elə ah çəkirəm küçədə sənsiz
sanki darıxmayam ayaqdan başa.
büründü sevgimiz qap qaranlığa
biz yaman mələkdik yaman ayıldıq,
nəşimi sürümə kor dumanlığa
bəlkə o dünyada göz gözə gəldik
bu axır sevgidir axır həvəsdir
istəyin ən acı acısısan sən
Çoxdandır dünyamız bağlı qəfəsdir
bəlkə da gecənin bacısısan sən.

سيزین سسيز
دومان سفراوغلو
هانسی اسيملردن عطرینی آليم
هانسی دؤنوشلرده اؤزلهیيم سنی
منه بير آدرس وئر اوردان آسيليم
.دئنن گلهجهیم گؤزلهیيم سنی
پایيزین قوخوسون یاخاما یاخما
بير گؤزوم آغالیير بير گؤزوم گولور
باخيشين مرمیدیر جانيما تاخما
.چوخداندیر اوریيم سن اوچون اؤلور
هله ده سئویرم سنی بير دنيز
هله ده اوریيم دؤنمهیيب داشا
ائله آه چکيرم کوچهده سنسيز
.سانکی داریخمایام آیاقدان باشا
بوروندو سئوگيميز قاپ قارانليقا
بيز یامان ملهدیک یامان ایيلدیک
نعشيمی سورومه کور دومانليغا
.بلکه او دنيادا گؤز گؤزه گلدیک
بو آخير سئوگیدیر آخير هوسدی ر
ایستهیين ان آجی آجيسیسان سن
چوخداندیر دونياميز قارا قفسدیر
.بلکه ده گئجهنين باجيسیسان سن
Əbədi Körpû
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Bağışla acıdir söz,
Sən sizlik sixir məni.
Aynalarda mən qalmır,
Gözüm darıxır məni.
Bu necə sevgi dir ki,
Əllərım sən siz soyuq.
Lənət nağıllara ki,
Biri vardı biri yox.
Qurumuş dodaqlarım,
Kölgəni soraqlayır.
Xəyalımda barmağım,
Saçların daraqlayır.
Qucağımda bir büş yer,
Ürəyımdə bir kədər.
Boğazımdan şeir bitir,
Qafiyələrı qəhər.

بوغازیمدان شعر بيتير
محمدرضا محمودي
،گؤزلریم سوسوز باغا
.اللریم قيشا بنزر
،گؤزلریم دن آخان یاش
.یازدا یاغيشا بنزر
،باغيشال آجی دیر سؤز
.سن سيز ليک سيخير منی
،آیناالردا من قالمير
.گؤزوم داریخير منی
،بو نئجه سئوگی دیر کی
.اللریم سن سيز سویوق
،لعنت ناغيلالرا کی
.بيري واردي بيري یوخ
،قوروموش دوداقالریم
.کؤلگه نی سوراقالیير
،خياليمدا بارماغيم
.ساچالرین داراقالیير
،قوجاغيمدا بير بوش یئر
.اورگيم ده بير کدر
،بوغازیمدان شعر بيتير
.قافيه لري قَهَر
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AY ÖMRÜM GÜNÜM
Rəhim ƏSGƏRZADƏ(TƏKİN)

Sənin gözəlliginə hansı bir mələk çıxacaq !?
Səni pay istəmişəm, tanrı qoy görək çıxacaq!
Damarlarımda sənin sevginin əlaməti var ,
Qanım tökülsə yerə, şəkli bir ürək çıxacaq.
Qapında ölməliyəm, qovma mən gedən degiləm
Sümüklərimdən axır, itlərə xorək çıxacaq.
Amandı baxma göyə, görsə ol ala gözünü
Valaylayıb mədarından qoca fələk çıxacaq.
Başımda sevgi yarımçıq tapançadır ki onu ,
Atanda şansıma ya boş, ya da fişək çıxacaq.
İçimdə ağlayıram gözyaşım dolur içimə
Öləndə duz satana yaxşı bir çörək çıxacaq.
Məriz idim görüşə gəlmədinsə qəbrimə gəl ,
Deyirlər: hər yerə addım qoya, çiçək çıxacaq .

چيخاجاق
)رحيم عسگرزاده (تکين
!سنين گؤزلليگينه هانسی بير ملک چيخاجاق؟
تانري قوي گؤره ک چيخاجاق؟،سنی پاي ایسته ميشم
دامارالریمدا سنين سئوگينين عالمتی وار
شکلی بير اوره ک چيخاجاق،قانيم تؤکولسه یئره
 قووما من گئدن دئييلم،قاپيندا اؤلمه لی یم
ایتلره خوره ک چيخاجاق،سوموکلریمدن آخير
گؤرسه او آال گؤزونو،آماندي باخما گؤیه
واالیالیيب مداریندان قوجا فلک چيخاجاق
باشيمدا سئوگی یاریمچيق تاپانچادیر کی اونو
یادا فيشک چيخاجاق،آتاندا شانسيما یا بوش
گؤز یاشيم دولور ایچيمه،ایچيمده آغالیيرام
اؤلنده دوز ساتانا یاخشی بير چؤره ک چيخاجاق
مریض ایدیم گؤروشه گلمه دینسه قبریمه گل
.چيچک چيخاجاق،هر یئره آددیم قویا:دئييرلر

Əbədi Körpû

Ülvi AYDIN
Yaradan nə gözəl yaradib səni,
Şad ol bu qismətə,ay ömrüm günüm.
Dəyər ver qismətə,saf məhəbbətə,
Xoş arzu-niyyətə ay ömrüm günüm.
Yaz gəlib çöllərə bagçaya,bağa,
Dönürsən könlümdə əl çatmaz dağa.
Istər imtahan et,ya çək sinağa,
Son qoyaq möhnətə, ay ömrüm günüm.
Dünya gözlərimdə viranə olar,
Sənsiz arzularim saralar,solar.
Eşit,qurban olum,dinlə nə olar!
Inan bu hikmətə, ay ömrüm günüm.
Gəl salma Ülvini qayaya,daşa,
Zay edib zəhmətin,çixarma boşa.
Gəl tutaq əl-ələ,verək bas-başa
Başlayaq həyata,ay ömrüm günüm..

آي عؤمروم گونوم
اولوي آیدین
،یارادان نه گؤزل یارادیب سنی
.اي عؤمروم گونوم،شاد اول بو قيسمته
،صاف محبته،دیر وئر قيسمته
.نيته آي عؤمروم گونوم-خوش آرزو
،باغا،یاز گليب چؤللره باغچایا
.دؤنورسن کؤنلومده ال چاتماز داغا
،یا چک سيناغا،ایستر ایمتاحان ائت
. آي عؤمروم گونوم،سون قویاق مؤحنته
،دونيا گؤزلریمده ویرانه اوالر
.سوالر،سنسيز آرزوالریم ساراالر
!دینله نه اوالر،قوربان اولوم،ائشيت
. آي عؤمروم گونوم،اینان بو حيکمته
،داشا،گل سالما اولوینی قایایا
.چيخارما بوشا،زاي ائدیب زحمتين
باشا-وئرک باس،اله-گل توتاق ال
..آي عؤمروم گونوم،باشالیاق حياتا
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ƏLİ ŞİR NƏVAİ
Səxavət İZZƏTİ
Həyatı
Əlişir Nəvai 9 fevral 1441-ci ildə Herat şəhərində anadan olmuşdur.[2] Atası ğiyaseddin Kiçkinə
Bahadır Teymuroğullarına mənsub aristokrat ailənin başçısı idi və Xorasan əmiri Əbül Qasım Baburun
xidmətində dayanırdı. Ana tərəfdən ulu babası Əbu Səid Çiçək isə Mirzə Bayqaranın bəylərbəyi idi.Əsl
adı Nizaməddin Əlişir olan Nəvai Mirzə Bayqaranın nəvəsi Hüseyn Bayqara ilə birlikdə böyümüş və
təhsil almışdır. Daha sonralar Hüseyn Bayqara hetatı ələ keçirib teymurilər hökumətinə çatdıqdan sonra
uşaqlıq dostu Nəvaini özünə köməkçi etdi. Ona möhürdarlıq, divanbəyliyi və sonra da "əmir" rütbəsini
verdi. Dövrünün tanınmış alim və şairlərindən biri olan Hüseyn Bayqara və Əlişir Nəvai Heratı dövrün
ən böyük mədəniyyət mərkəzinə çevirdilər. Nəvai yaxşı bir dövlət xadimi olduğunu da göstərmişdir.
Yalnız elm və sənət ardınca deyil, ölkənin mədəni hala gəlməsində, texniki sənətlərin inkişafında və
iqtisadiyyatının güclənməsində də böyük xidmətləri olmuşdur. Zamanın bəstəkar və rəssamlarını ən çox
təşviq və himayə edənlərdən biri də Nəvai olmuşdur. Ancaq onun əsas böyük xidməti "Türkçülük" və
"Türk dilçiliyi" sahəsində olmuşdur və bu baxımdan misilsizdir.
Əli Şir Nəvainin ailəsi çox zəngin idi. Onun üçün dövlətdən heç maaş almadığı kimi dövlətə kömək də
etdi. Əli Şir Nəvai cəmiyyətə və insanlığa xidmət etməkdən böyük sevinc duy/eşidərdi. Bu düşüncədən
hərəkətlə müxtəlif vəqflər qurdu.
Devlət vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra elm və sənət mövzularında sıxlaşan Əli Şir Nəvai, 1501-ci ildə
doğulduğu şəhər olan Heratda vəfat etdi.
Əli Şir Nəvainin Ədəbi Şəxsiyyəti:
ilk təhsilini atasından alaraq xurasan, səmərqəndvə o günün digər elm mərkəzlərində mükəmil təhsil
alaraq əruz, fəlsəfə, təfsir, məntiq və başqa elmilərdə ustadlığını sübuta yetirən əlişir nəvai nəqşbəndiyə
təriqətinə bağlılıq tapdı.
Şeirlərini Türkcə və Farsca yazan Əli Şir Nəvai, Ərəbcəni də çox yaxşı öyrənmişdi.Kaşğarlı
mahmuddan sonra Türk dilinə ən böyük xidmət edən adam olaraq tanınan Əli Şir Nəvai, Muhakemetü'lLügateyn adlı kitabında Türkcə ilə Farscanı müqayisə edərək bir çox yerdə Türkcənin üstünlüyünü
müdafiə etmişdir. Əli Şir Nəvai, Türkcə yazdığı şeirlərində Nəvai, Farsca yazdığı şeirlərində isə Fani
təxəllüsünü vermişdir.
Əli Şir Nəvainin dördü Türkcə, biri də Farsca olmaq üzrə beş ayrı divanı vardır. Türkcə divanlarının
ümumi adı xəzainü'l Maanidir.
Beş məsnəvisindən meydana gələn xəmsəsi ilə Türk ədəbiyyatının ilk xəmsə yazanı Əli Şir Nəvaidir.
Bunlardan başqa 18 ayrı əsəri daha vardır.
Əli Şir Nəvai'nin əsərleri həm yazıldıqları devirdə, həm də daha sonra bütün Türk dünyasında zevqle
oxunmuş, bir çox məşhur Türk şairi onu nümunə götürmüş, ona bənzətmələr yazmışdır. XV. Yüzyıldə
yaşamış böyük Osmanlı Şairi Əhməd Paşa, XVI. Yüzyıldə yaşamış böyük Füzuli, əli Şir Nəvai'dən
etkilənmişlərdir.
Bir çox Osmanlı ziyalısı, bu vaxt Yavuz Sultan Səlim, Nəvainin pərəstişkarı idilər. XVIII. əsrdə böyük
divan şairimiz Nedim belə Əli Şir Nəvai dilində (Çağatay ləhcəsində) şeirlər yazmışdır.
Türkiyəli bir çox şair Əli Şir Nəvainin şeirlərinə nazireler söyləmişlər. Bu təsir Tənzimat sonrasında
belə özünü göstərmiş, Ziya Paşanın Harabat adını daşıyan üç dərilik antologiya əsərində Əli Şir
Nəvainin şeirlərinə əhəmiyyətli bir yer verilmişdir.
Türk ədəbiyatinin aəzrbayacan bölümündə əli şir nəvai etgisi daha güclü olubdur nemətullah keşvəri
nəvainin bir qədər çağdaşı olan nemətullah kişvəri(15ci yüzilin sonu, 16ci yüzilin əvvəli)şairin şeirlərinə
çoxlu təxmislər yazmışdır bu ədəbi ilgi 19ci yüzilin sonlarına kimi dəvam tapmışdır.
İndiki vaxtda nəşr olunan bütün ədəbiyyat tarixlərində də Əli Şir Nəvai, elmi, mədəniyyəti, sənəti,
Türkçülüyü və müsbət təsirləriylə təriflənər.
Əlişir Nevayinin yaratdığı orijinal əsərlər Türk Dünyasında geniş qarşılanmış və bəyənilmişdir. İllər
boyunca əsərlərinə şərhlər və lüğətlər yazılmışdır. Ən adlım lüğətlərdən biri Nadir Şah Afşarın Münşisi
olan Mirzə Mehdi Xan Əstərabadi tərəfindən Farsca yazılmış Səngilax Lüğəti adlı şərhli lüğətdir. Bu
kitabı 2014-cü ildə İranlı türkoloq Hüseyn Düzgün (Hoseyn Mohəmmədzade Sədigh) elmi nəşrini 3
cilddeTebrizde nəşr etdirmişdir.
Əbədi Körpû
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امير عليشير نوایی
سخاوت عزتی
حياتی
عليشير نوایی  9فئورال -1441جی ایلده هرات شهرینده آنادان اولموشدور .آتاسی غياث الدین کيچکينه باهادیر
تئيموراوغولالرینا منسوب آریستوکرات عایيله نين باشچيسی ایدي و خراسان اميري ابولقاسيم بابورون خيدمتينده
دایانيردي .آنا طرفدن اولو باباسی ابو سعيد چيچک ایسه ميرزه بایقارانين بگلربگی ایدي.اصل آدي نيظام الدین عليشير
اوالن نوایی ميرزه بایقارانين نوهسی حسين بایقارا ایله بيرليکده بؤیوموش و تحصيل آلميشدیر .داها سونراالر حسين بایقارا
هراتی اله کئچيریب تيموریلر حؤکومتينه چاتدیقدان سونرا اوشاقليق دوستو نواینی اؤزونه کؤمکچی ائتدي .اونا
مؤهوردارليق ،دیوان بگليگی و سونرا دا "امير" روتبهسينی وئردي .دؤورونون تانينميش عاليم و شاعيرلریندن بيري اوالن
حسين بایقارا و عليشير نوای ی هراتی دؤورون ان بؤیوک مدنيت مرکزینه چئویردیلر .نوایی یاخشی بير دؤولت خادیمی
اولدوغونو دا گؤسترميشدیر .یالنيز علم و صنعت آردینجا دئييل ،اؤلکهنين مدنی حاال گلمهسينده ،تئخنيکی صنعتلرین
اینکيشافيندا و ایقتيصادیاتينين گوجلنمهسينده ده بؤیوک خيدمتلري اولموشدور .زامانين بسته کار و رسسامالرینی ان
چوخ تشویق و حيمایه ائدنلردن بيري ده نوایی اولموشدور .آنجاق اونون اساس بؤیوک خيدمتی "تورکچولوک" و
"تورک دیلچيليگی" ساحه سينده اولموشدور و بو باخيمدان ميثيلسيزدیر.
عليشير نواینين عایيله سی چوخ زنگين ایدي .اونون اوچون دؤولتدن هئچ ماعاش آلمادیغی کيمی دؤولته کؤمک ده
ائتدي .عليشير نوایی جمعيته و اینسانليغا خيدمت ائتمکدن بؤیوک سئوینج دویوردو .بو دوشونجهدن حرکتله نرک
موختليف وقفلر قوردو.
دؤولت وظيفهسيندن آیریلدیقدان سونرا علم و صنعت موضوعالریندا سيخالشان عليشير نوایی-1501 ،جی ایلده
دوغولدوغو شهر اوالن هراتدا وفات ائتدي.
علی شير نواینين ادبی شخصيتی
ایلک تحصيلينی آتاسيندان آالراق خراسان ،سمرقند ،و او گونون دیگر علم مرکزلرینده مکمل تحصيل آراراق عروض،
فلسفه،تفسير،منطق وباشقا علملرده استادليغينی ثبوتا یئتيرن عليشير نوایی نقشبندیه طریقتينه باغليليق تاپدي .شعرلرینی
تورکجه و فارسجا یازان عليشير نوایی ،عربجهنی ده چوخ یاخشی اؤیرنميشدي.قاشغارلی محموددان سونرا تورک دیلينه
ان بؤیوک خيدمت ائدن آدام اوالراق تانينان عليشير نوایی ،محاكمة اللغتين آدلی کيتابيندا تورکجه ایله فارسجانی
موقایيسه ائدهرک بير چوخ یئرده تورکجهنين اوستونلوگونو مودافيعه ائتميشدیر .عليشير نوایی ،تورکجه یازدیغی
شعرلرینده نوایی ،فارسجا یازدیغی شعرلرینده ایسه فانی تخلوصونو وئرميشدیر.
عليشير نواینين دؤردو تورکجه ،بيري ده فارسجا اولماق اوزره بئش آیري دیوانی واردیر .تورکجه دیوانالرینين عومومی
آدي خزاین المعانی دیر.
بئش مثنویسيندن مئيدانا گلن خمسهسی ایله تورک ادبياتينين ایلک خمسه یازانی عليشير نوایی دیر .بونالردان باشقا 18
آیري اثري داها واردیر.
عليشير نوایی نين اثرلري هم یازیلدیقالري دورده ،هم ده داها سونرا بوتون تورک دونياسيندا ذوقله اوخونموش ،بير
چوخ مشهور تورک شاعيري اونو نومونه گؤتورموش ،اونا بنزتمهلر یازميشدیر .اون بئشاینجی یوزایلده یاشاميش بؤیوک
عوثمانلی شاعيري احمد پاشا،قارامانلی نظامی ،اون آلتی اینجی یوزایلده یاشاميش بؤیوک فضولی ،عليشير نوایی دن
ائتکيلنميشلردیر.
بير چوخ عثمانلی ضياليسی ،بو واخت یاووز سولطان سليم ،نوایی نين پرستيشکاري ایدیلر .اون سککيزاینجی عصرده
بؤیوک دیوان شاعيریميز ندیم بئله عليشير نوایی دیلينده (چاغاتاي لهجهسيند) شئيرلر یازميشدیر.
تورکييهلی بير چوخ شاعير عليشير نوایی نين شعرلرینه نظيره لر سؤیلهميشلر .بو تاثير تنظيمات سونراسيندا بئله اؤزونو
گؤسترميش ،ضيا پاشانين خرابات آدینی داشييان اوچ دریليک آنتولوگييا اثرینده عليشير نوایی نين شعرلرینه اهميتلی بير
یئر وئریلميشدیر.
تورک ادبيياتينين آذربایاجان بؤلومونده عليشير نوایی ائتگيسی داها گوجلو اولوبدور نعمت اله کشوري نوایی نين بير قدر
چاغداشی اوالن نعمت اله کشوري(15جی یوزیلين سونو16 ،جی یوزیلين اولی)شاعرین شعرلرینه چوخلو تخميسلر
یازميشدیر بو ادبی ایلگی 19جی یوزیلين سونالرینا کيمی دوام تاپميشدیر.
ایندیکی واختدا نشر اولونان بوتون ادبيات تاریخلرینده ده عليشير نوایی ،علمی ،مدنيتی ،صنعتی ،تورکچولوگو و مثبت
تاثيرلریيله تعریفلنر.
عليشير نوایی نين یاراتدیغی اوریژینال اثرلر تورک دونياسيندا گئنيش قارشيالنميش و بيهنيلميشدیر .ایللر بویونجا اثرلرینه
شرحلر و لوغتلر یازیلميشدیر .ان آدليم لوغتلردن بيري نادیر شاه افشارین منشی المماليکی اوالن ميرزه مهدي خان
استرآ بادي طرفيندن فارسجا یازیلميش سنگالخ لوغتی آدلی شرحلی لوغتدیر .بو کيتابی -2014جو ایلده ایرانلی
تورکولوق حسين دوزگون (حسين محمدزاده صدیق) علمی نشرینی  3جيلدده تبریزده نشر ائتدیرميشدیر.
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DÜNƏN VARDIM...
Mərcan MƏNAFZADƏ
Bir kovlan dolusu varlıq
Kovlanır şe'rimdə ley-ley
Qadınlar , tanrının sərxoşluğudu
Mən o şe'rin yazılmamış ağrısı
Uzaqlarda arama məni...
Aşxanada qovrulan əllər mənimkidir
Sufranın boş ocağında yerim
Yuyulmuş geyimlərin ağlığında
SaçlarımUşaqların qızmasını dərən dəsmal o tale'ə
bağlı
Təkcə.
Yataq otaqlarının duvarına taxılmalı porterə
deyiləm
Həmişə düşlərimin yaddaşında canlanır ilk
umudlu görüşlər.
Yıxılmasın deyə , əlimdən yapışdın
Yaratdığımız baharın
kəpənək lərilə dans etdik
Kameralar gözlüyündə
Dəniz quşlarıyla qıyhalı
Ormanın topraq qoxusunda
Boylu buludlarda
Çiçəklərin tələsgin boyalaında
Dumana burunmuş axşamın zirvəsində
Şahsevən qızının suçsuz baxışında" mən "
iydim "o" səninlə
Kimsə mənibu dərinlikdə ana dilimə
çevirməyib
İlk başlanlşdan hökümət sürürəm !
Yalnız ürəkdə.
Dehşətli reklamlar
Pozamadı daşlardan izimi!
Devrimlər yaratdım günəşə doğru
Çınarlar becərtdim gulustan bağında
"Fırıydun" adlı
Yaşadım "biriya"nın gur səsində
Görsün budur tarix
"Dünən vardım
Bu gün varam"
Bu varlıq səni mənimsəyir
İndi şəhərin qaranlığında yaza bilirsən:
Saçları , azad şe'irdir onun...
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دونن واردیم
مرجان منافزاده
بير کووالن دولوسو وارليق

،کووالنير شعریمده لئی لئی

 تانري نين سرخوشلوغودو،قادینالر
من او شعرین یازیلماميش آغریسی
...اوزاقالردا آراما منی
آشخانادا قووروالن اللر منيمکی دیر
سوفرانين بوش اوجقاریندا یئریم
یویولموش گئيم لرین آغليغيندا
- ساچالریم
اوشاقالرین قيزماسينی درن دسمال
منم اوطالعه باغلی
.تکجه
یاتاق اوتاقالري نين دووارینا تاخيلمالی پورتئره دئيلم
هميشه دوشلریمين یادداشيندا جانالنير
. ایلک اومودلو گؤروشلر
 اليمنن یاپيشدین،یيخيلماسين دئيه
یاراتدیغيميز باهارین کپنک لریله دانس ائتدیک
کامئرا الر گوزلویونده
دنيز قوشالریال قيهالی
اورمانين تورپاق قوخوسوندا
بویلو بولودالردا
چيچک لرین تلسگن بویاالریندا
دومانا بورونموش آخشامين زیروه سينده
،شاهسون قيزي نين سوچسوز باخيشيندا
"من "ایدیم "او" سنينله
کيمسه منی بو درین ليک ده آنا دیليمه چئویرمه یيب
! ایلک باشالنيشدان حوکومت سورورم
. یالنيز اوره کلرده
دهشتلی رئکالمالر
! پوزامادي داشالردان ایزیمی
دئوریملر یاراتدیم گونشه دوغرو
،چينارالر بئجرتدیم گولوستان باغيندا
فيریدون آدلی
یاشادیم بی ریانين گور سسينده
گورورسن بودور تاریخ
"دونن واردیم
"بوگون وارام
بو وارليق سنی منيمسه یير
: ایندي شهرین قارانليغيندا یازا بيلر سن
...ساچالري آزاد شعير دیر اونون

Sayfa 14

ƏDƏBİ KÖRPÛ

11. Sayı yay. Eylül 2019

KİŞİ KİMİ YAŞAMAĞI
Elməddin LAÇINLI
Mən əslində kişi kimi yaşamağı
Uşaq vaxtı babama kişi kimi
salam verə-verə öyrəndim.
Mən əslində mərdliyi,
özümə çatmayan dürməyimi
oyun yoldaşlarımla bölə-bölə öyrəndim...
"Kişi kimi salam ver",
Bu cümləni hələ dərk etməzkən
vərdiş etdim kişi kimi salam verməyə.
Vərdiş etdim özüm doymaz ikən
dürməyimi yoldaşlarla bölməyə...
Qonşumuzda Arif baba var idi,
bir az təkəbbürlü, bir az zəngin
O nəvəsinə heçvaxt
" Kişi kimi salam ver "
deməzdi.
Arif babanın nəvəsi
beş nəfərə yetəcək dürməyini
Bircə dəfə də olsa yoldaşlarla bölməzdi,
İş orasındadır ki, hamısını da yeyə bilməzdi.
Görəsən hardadır indi o,
Paylaşmağı bilirmi?
Öyrənibmi kişi kimi salam verməyi,
Kişi kimi salam verirmi?
Çətin...
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کيشی کيمی یاشاماغی
علم الدین الچينلی
من اصلينده کيشی کيمی یاشاماغی
اوشاق واختی باباما کيشی کيمی
.وئره اؤیرندیم-ساالم وئره
،من اصلينده مردليگی
اؤزومه چاتمایان دورمَگيمی
...بؤله اؤیرندیم-اویون یولداشالریمال بؤله
، ""کيشی کيمی ساالم وئر
بو جوملهنی هله درک ائتمزکن
.وَردیش ائتدیم کيشی کيمی ساالم وئرمهیه
وَردیش ائتدیم اؤزوم دویماز ایکن
...دورمَگيمی یولداشالرال بؤلمهیه
،قونشوموزدا عاریف بابا وار ایدي
 بير آز زنگين،بير آز تکببورلو
او نوهسينه هئچ واخت
" " کيشی کيمی ساالم وئر
.دئمزدي
عاریف بابانين نوهسی
بئش نفره یئتهجک دورمَگينی
،بيرجه دفعه ده اولسا یولداشالرال بؤلمزدي
. هاميسينی دا یئيه بيلمزدي،ایش اوراسيندادیر کی
،گؤرهسن هاردادیر ایندي او
پایالشماغی بيليرمی؟
،اؤیرهنيبمی کيشی کيمی ساالم وئرمگی
کيشی کيمی ساالم وئریرمی؟
...چتين
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DİBACE

MAHNI
Davud ƏHƏRI
keçdi ömrümün bahar çağları,
talan olundu yaşıl bağları,
qışda bürüdü ağ qar dağları,
mənim görüşümə tez gələcək idin
mənim yaşımı da sən siləcək idin!
uzun gecələr bağrım qaraldı,
dünya qəfəs tək mənə daraldı,
gülər üzümün rəngi saraldı,
mənim gürüşümə tez gələcək idin
mənim üzümə də sən güləcək idin!
niyə düşürdün məndən aralı,
ovçu bıraxmaz xəstə maralı,
köçdüm dünyadan qəlbi yaralı,
mənim gürüşümə tez gələcək idin
mənim dərdimi də sən biləcək idin!

ماهنی
داود اهري
،کئچدي عومرومون باهار چاغالري
،تاالن اولوندو یاشيل باغالري
،قيشدا بورودو آغ قار داغالري
منيم گوروشومه تئز گله جک ایدین
!منيم یاشيمی دا سن سيله جک ایدین
،اوزون گئجه لر باغریم قارالدي
،دونيا قفس تک منه دارالدي
،گولر اوزومون رنگی سارالدي
منيم گوروشومه تئز گله جک ایدین
!منيم اوزومه ده سن گوله جک ایدین
،نييه دوشوردون مندن آرالی
،اووچو بيراخماز خسته مارالی
،کوچدوم دونيادان قلبی یارالی
منيم گوروشومه تئز گله جک ایدین
!منيم دردیمی ده سن بيله جک ایدین
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İlker GÜLBAHAR
Islak bir selam göndermişsin,
“Aleykümselam”
Kırık asfalt uykularıma.
Epeyce bayatlamış.
-Kabahat senin değil, farkındayım.
Getiren de elbetBekletmedim, yıkadım, astım.
Mahmurlukla gerindi,
İpte kuruyor şimdi.
İğne oyasıyla işlemişsin,
Yorgunluk kahvesi
Göz kapaklarını.
İç çekişlerin sinmiş, her nakşına.
Öncekileri sorarsan,
Ütüledim, katladım.
Sandıkta duruyor şimdi.
Saklambaç ve körebeden
Yara bere içinde diz kapaklarım.
Kan çanağına dönmüş
Dibace bakışlarıma,
Kuşluk güneşi vuruyor şimdi.

دیباچه
ایلکر گول باهار
،ایسالک بير سالم گؤندرميشسن
""عليکم السالم
.قيریق آسفالت اویکوالریما
.ائپ ائيجه بایاتالميش
. فارقيندایام،قاباحات سنين دگيل-گتيرن ده البت
. آستيم، یيکادیم،بکلتمدیم
،ماهمورلوکال گریندي
.ایپته قورویور شيمدي
،ایينه اویاسييال ایشلميشسن
یورغونلوق قهوه سی
.گؤز قاپاقالرینی
. هر ناقشينا،ایچ چکيشلرین سينميش
،اؤنجه کيلري سورارسان
. قاتالدیم،اوتولدیم
.صاندیقدا دورویور شيمدي
ساقالمباچ و کؤره بدن
.یارا بئره ایچينده دیز ثاپاثالریم
ثان چاناغينا دؤنموش
،دیباچه باخيشالریما
.قوشلوق گونشی وورویور شيمدي
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ÖLÜM GEDİM
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TORPAĞI ÇƏKIB ÜSTÜMƏ

Şəhla VAHİD HACİYEVA
Yaqub KƏRİMİ
Hisslərində yaşayim,
Özündə ölüm gedim.
Göz yaşında boğulum,
Gözündə ölüm gedim.

Demə qəmi at ürəkdən,
Atardım ata bilsəydim.
Hesab sorardım fələkdən,
Bir anlıq tuta bilsəydim.

Varam olanlarınla,
Yadda qalanlarınla.
Çixim yalanlarınla,
Düzündə ölüm gedim.

Kədərimə diz çökməzdim,
Bu yollara göz dikməzdim,
Xoşbəxtlikdən əl çəkməzdim,
Mən ona çata bilsəydim.

Düş bu eşqin izinə,
Dur bu bəxtın üzünə.
Al başımı dizinə,
Dizində ölüm gedim.

Əcəlim gələnə qədər,
Üzümə gülənə qədər,
Birtəhər ölənə qədər,
Başımı qata bilsəydim.

Gedim əlindən çixim,
Yansan külündən çixim.
Son kəz dilindən çixim,
Sözündə ölüm gedim.

Kimsə durmazdı qəsdimə,
Qızınardım öz istimə,
Torpağı çəkib üstümə,
Bir rahat yata bilsəydim.

اؤلوم گئدیم
شهال واحيد حاجييئوا

تورپاغی چکيب اوستومه
یعقوب کریمی
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،حيس لرینده یاشایيم
.اؤزونده اؤلوم گئدیم
،گؤز یاشيندا بوغولوم
.گؤزونده اؤلوم گئدیم

،دئمه غمی آت اورکدن
.آتاردیم آتا بيلسيدیم
،حساب سوراردیم فلکدن
.بير آنليق توتا بيلسيدیم

،وارام اوالنالرینال
.یاددا قاالنالرینال
،چيخيم یاالنالرینال
.دوزونده اؤلوم گئدیم

،کدریمه دیز چؤکمزدیم
،بو یولالرا گؤز دیکمزدیم
،خوشبختليکدن ال چکمزدیم
.من اونا چاتا بيلسيدیم

،دوش بو عشقين ایزینه
.دور بو بختين اوزونه
،آل باشيمی دیزینه
.دیزینده اؤلوم گئدیم

،اجليم گلنه قدر
،اوزومه گولنه قدر
،بيرتهر اؤلنه قدر
.باشيمی قاتا بيلسيدیم

،گئدیم اليندن چيخيم
.یانسان کولوندن چيخيم
،سون کز دیليندن چيخيم
.سؤزونده اؤلوم گئدیم

،کيمسه دورمازدي قصدیمه
،قيزیناردیم اؤز ایستيمه
،تورپاغی چکيب اوستومه
.بير راحات یاتا بيلسيدیم
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بيلميرم
NAZİM YAQUBOĞLU

ناظيم یعقوب اوغلو

Əgər sevirdinsə , söylə bəs nədən,
Aldandın yad deyən sözə bilmirəm?
Kiçik bir xətamı gündə yüz dəfə
Nə üçün vurursan üzə bilmirəm?

،سؤیله بس ندن،اگر سئویردینسه
آلداندین یاد دئين سؤزه بيلميرم؟
کيچيک بير خطامی گونده یوز دفعه
نه اوچون وورورسان اوزه بيلميرم؟

Sən mənə əzizdin , mən sənə əziz,
Eşqimiz olmuşdu coşqun bir dəniz.
Hansı bədnəzərə tuş olduq ki , biz,
Gəlmişik nəzərə , gözə bilmirəm?

،من سنه عزیز،سن منه عزیزدین
. عشقيميز اولموشدو جوشقون بير دنيز
،بيز،هانسی بدنظره توش اولدوق کی
گؤزه بيلميرم؟،گلميشيک نظره

Sevgin diri - diri məni öldürüb,
Bu eli , obanı mənə güldürüb.
Nə qədər başıma qapaz yendirib,
Nə qədər döyəcəm dizə , bilmirəm?
Ürəyim olubdur yara neyləyim?
Tapmıram bu dərdə çara , neyləyim?
Mən yazıq , mən bəxti qara neyləyim?
Sənin həsrətinə dözə bilmirəm.
Şəvə saçlarıma yağdırdın dəni,
Çox cavan yaşımda qocaltdın məni.
Birgə gəzdiyimiz çölü , çəməni,
Sənsiz seyr eləyib gəzə bilmirəm.
Nazimi zülmünlə gətirdin dilə,
Gözümün yaşını döndərdin selə.
Sən məni hamıdan yad bilsən belə,
Mən səndən əlimi üzə bilmirəm.

Əbədi Körpû

، دیري منی اؤلدوروب- سئوگين دیري
. اوبانی منه گولدوروب،بو ائلی
،نه قدر باشيما قاپاز یئندیریب
بيلميرم؟،نه قدر دؤیجم دیزه
اورگيم اولوبدور یارا نئيله یيم؟
نئيله یيم؟،تاپميرام بو درده چارا
من بختی قارا نئيله یيم؟،من یازیق
. سنين حسرتينه دؤزه بيلميرم
،شوه ساچالریما یاغدیردین دنی
. چوخ جاوان یاشيمدا قوجالتدین منی
،چمنی،بيرگه گزدیگيميز چؤلو
. سنسيز سئير ائلهیيب گزه بيلميرم
،ناظيمی ظولمونله گتيردین دیله
. گؤزومون یاشينی دؤندردین سئله
،سن منی هاميدان یاد بيلسن بئله
. من سندن اليمی اوزه بيلميرم
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YAZILMAMIŞ İLK QADIN
ŞEİRLƏRİ: LAYLALAR
Susən NƏVADƏ RƏZİ
laylalar, əslində hər hansı bir yurdun şıfahı
ədəbiyatıdir çünkü heç bir ana onları yazı
üzərindən oxumaz. bütün analar haradan və necə
olduğunu bilmədən, laylaları başararlar.
hələ də tazalığını, yatımlılığını, etkisini
qoruyan, yerini heç bir mahnı tutmaz olan
laylalar, anaların keçmiş qoşaqlardan sinədən
sinəyə, ağızdan ağıza günümüzə qədər gələn
məsumiyətlı arzuları nin, nisgillərinin və
dualarınin rənəgli çalarlarıdir da demək olar.
gərçəkdən də laylalar (ninnilər), bu ən qədim
xalq mahnıları, beşiklər başında başlanan qadın
folklorudur ki, qədimliyi tarixi deyil də,
arxevlojik dir.
laylalarda olan iki bölümün, yəni şeir və
melodinin duyğularından, melodi uşağa çatar,
şeir isə ananın dir. beşik də yatan uşaq üçün, səs
olaraq etıbarı olan şey laylanın melodisində olan
ritmdir, yuxsa bildiymiz kimi laylanın şeri faxır
şeir deyil, olsa belə, beşik uşağı onu qavramaz.
uşağın ləzzətinə səbəb olub onu yuxladan,
ananın çəkici ləhni və zümzüməsi dir.
ananın gözəl səsi olsa da, olmasa da, uşaq onun
zümzüməsinə şürehini sallayıb, alışar. ananı
ləhni, lam axan bir pınar kimi uşağın kiçicik
qollaqlarına təravət və ləzzət axıdar.
laylada, təkcə qadın ruhunun qavraya bildiyiy
bir özəllik, bir içərik var. ana, laylanı özündən
başlar, layla çaldığında uşaqdan, beşikdən və
ürəyində kindən başqa heç nəyi düşünməz.
qadın öz ürəyinin halını- hikayəsini söylər; o
hikayə, toplumun da nağılı ola bilər, olmaya da
bilər. layla toplumun hikayəsi belə olsa, onu
topluma yansıdan qadın deyil, layladır ki,
toplumun nağılı olur. bəlkə də bu üzdəndir ki,
layla söyləmək istəyən ərkklər başarısız olublar,
çünkü laylanı toplumdan başlayıblar. daha asan
demək istəsək, laylanı sosyal sözlərinə arac
etmək istəyiblərki, laylanın sadəlik özəlliyinə
ayğırı dir.
bəs belə demək olar ki , kəlmə var olduğundan
bəri, layla da varimiş. laylanın körpə üçün bir
tək mesajı var:
ananın rahatladıcı və sakın ləşdirici səsi.
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 الیالالر:یازیلماميش ایلک قادین شعرلري
سوسن نوادهرضی
 اصلينده هر هانسی بير یوردون شيفاهی ادبياتیدیر،الیالالر
.چونکی هئچ بير آنا اونالري یازي اوزهریندن اوخوماز
 الیالالري،بوتون آناالر هارادان و نئجه اولدوغونو بيلمهدن
.باشارارالر
 یئرینی، ائتکيسينی قورویان، یاتيمليليغينی،هله ده تازاليغينی
 آناالرین کئچميش،هئچ بير ماهنی توتماز اوالن الیالالر
 آغيزدان آغيزا گونوموزه،قوشاقالردان سينهدن سينهیه
 نيسگيللرینين و،قدر گلن معصوميتلی آرزوالرينين
.دوعاالرينين رنگلی چاالرالريدیر دا دئمک اوالر
 بو ان قدیم خالق،)گرچکدن ده الیالالر(نيننیلر
 بئشيکلر باشيندا باشالنان قادین فولکلورودور،ماهنیالري
. آرخئولوژیکدیر، قدیملييی تاریخی دئييل ده،کی
 یعنی شعر و مئلودينين،الیالالردا اوالن ایکی بؤلومون
. شعر ایسه آنانيندیر، مئلودي اوشاغا چاتار،دویغوالریندان
 سس اوالراق اعتيباري اوالن،بئشيکده یاتان اوشاق اوچون
 یوخسا بيلدیيميز،شئی الیالنين مئلودیسينده اوالن ریتمدیر
 بئشيک، اولسا بيله،کيمی الیالنين شعري فاخير شعر دئييل
 اوشاغين لذتينه سبب اولوب اونو.اوشاغی اونو قاوراماز
. آنانين چکيجی لحنی و زومزومهسیدیر،یوخالدان
 اوشاق اونون، اولماسا دا،آنانين گؤزل سسی اولسا دا
 الم،آنانی لحنی. آليشار،زومزومهسينه شورئحينی سالالیيب
آخان بير پينار کيمی اوشاغين کيچيجيک قولالقالرینا
.طراوت و لذت آخيدار
 تکجه قادین روحونون قاورایا بيلدیييی،الیالدا
 الیالنی اؤزوندن، آنا. بير ایچهریک وار،بيراؤزلليک
 بئشيکدن و، الیال چالدیغيندا اوشاقدان،باشالر
 قادین اؤز.اورهیيندهکيندن باشقا هئچ نهیی دوشونمز
، حيکایهسينی سؤیلر؛ او حيکایه-اورهیينين حالينی
 الیال توپلومون. اولمایا دا بيلر،توپلومون دا ناغيلی اوال بيلر
، اونو توپلوما یانسيدان قادین دئييل،حيکایهسی بيله اولسا
 بلکه ده بو اوزدندیر. توپلومون ناغيلی اولور،الیالدیر کی
، الیال سؤیلهمک ایستهین ارککلر باشاریسيز اولوبالر،کی
 داها آسان دئمک.چونکو الیالنی توپلومدان باشالیيبالر
 الیالنی سوسيال سؤزلرینه آراج ائتمک ایسته،ایستهسک
. الیالنين سادهليک اؤزلليينه آیغيري دیر،یيبلرکی
 الیال، کلمه وار اولدوغوندان بري،بس بئله دئمک اوالر کی
: الیالنين کؤرپه اوچون بير تک مئساژي وار.دا وار ایميش
.آنانين راحاتالدیجی و ساکينلشدیریجی سسی

Sayfa 19

ƏDƏBİ KÖRPÛ

11. Sayı yay. Eylül 2019

CANIN SAĞ OLSUN...

...جانين ساغ اولسون
Qabil ƏDALƏT

Elədə, üzmə özünü,
Getmisən, canın sağ olsun.ə
Nə olsun ki, axtarıram,
İtmisən, canın sağ olsun...
Sevgim qaldı, boxçasında,
Bəzənmədi xonçasında,
Özgəsinin baxçasında,
Bitmisən, canın sağ olsun...
İnanma, mənsizlik sovuşa,
Birisi, könlünə yovuşa
Əhdini, qəpik quruşa,
Satmısan, canın sağ olsun...
Qopdu ruhum, özəyindən,
Bir şey gəlmədi əlindən.
Eşitdim ki, ürəyindən,
Atmısan, canın sağ olsun...
Sevənlərin olmasın kəm,
Həsrət qalsın, üzünə qəm,
Nə çox gedən, biridə sən,
Getmisən, canın sağ olsun...
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قابيل عدالت

، اوزمه اؤزونو،ائله ده
. جانين ساغ اولسون،گئتميسن
، آختاریرام،نه اولسون کی
... جانين ساغ اولسون،ایتميسن
، بوخچاسيندا،سئوگيم قالدي
،بزنمهدي خونچاسيندا
،اؤزگهسينين باخچاسيندا
... جانين ساغ اولسون،بيتميسن
، منسيزليک سوووشا،اینانما
 کؤنلونه یوووشا،بيریسی
، قپيک قوروشا،عهدینی
... جانين ساغ اولسون،ساتميسان
، اؤزه یيندن،قوپدو روحوم
.بير شئی گلمهدي اليندن
، اوریيندن،ائشيتدیم کی
... جانين ساغ اولسون،آتميسان
،سئونلرین اولماسين کم
، اوزونه غم،حسرت قالسين
، بيریده سن،نه چوخ گئدن
... جانين ساغ اولسون،گئتميسن
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BAHAR ƏTRİ
Mayil MƏMMƏDLİ
Ceyran gözlüm, bu nə qəsddi-qərəzdi?
Gözüm yollarinda intizar gəzdi.
Gül əllərin ünvanima söz yazdı.
Mübarəkdi sevgi dolu bu yazin,
Ürək deyir, qadasin al bu qizin.
Hər sətrində bahar ətri gizlənib.
Söz altinda neçə məna düzlənib.
Pünhan-pünhan işvə satib. nazlanıb,
Dərdim olmaz çəkə bilsəm bu nazin
Ürək deyir qadasin al bu qizin.
Min rəng vurub. şəkər düzüb sözünə,
Sevən könlüm əsir düsüb gözünə.
Şairliyı peşə edib özünə,
Vurgunudu min bir telli o sazin,
Ürək deyir qadasin al bu qizin.
Incə qəlbin bu təbimin ilhami,
Bir cüt gözün axşamımın ag şami
Təbəssümün ürəyimin məlhəmi
Bu cismimi ovsunlayan avazin
Ürək deyir qadasin al bu qizin.
Saf qəlbi var bulaq kimi dumduru,
Yenilməzdi dağ vüqari, qüruru.
Baxişlari Günəş nuru, Ay nuru,
Sirdaşıdı mənim kimi yalqızın,
Ürək deyir , qadasin al bu qizin.
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باهار عطري
مایيل مممدلی
غرضدي؟- بو نه قصددي،جئيران گؤزلوم
.گؤزوم یولالریندا اینتيظار گزدي
.گول اللرین عنوانيما سؤز یازدي
،موبارکدي سئوگی دولو بو یازین
. قاداسين آل بو قيزین،اورک دئيير
.هر سطرینده باهار عطري گيزلهنيب
.سؤز آلتيندا نئچه معنا دوزلهنيب
، نازالنيب.پونهان عشوه ساتيب-پونهان
دردیم اولماز چکه بيلسم بو نازین
.اورک دئيير قاداسين آل بو قيزین
، سکر دوزوب سؤزونه.مين رنگ ووروب
.سئون کؤنلوم اسير دوسوب گؤزونه
،شاعرليگی پئشه ائدیب اؤزون
،وورگونودو مين بير تئللی او سازین
.اورک دئيير قاداسين آل بو قيزین
،اینجه قلبين بو طبعمين ایلهامی
بير جوت گؤزون آخشاميمين آگ سامی
تبسسومون اورگيمين ملههمی
بو جيسميمی اووسونالیان آوازین
.اورک دئيير قاداسين آل بو قيزین
،صاف قلبی وار بوالق کيمی دومدورو
. غورورو،یئنيلمزدي داغ ووقاري
، آي نورو،باخيشالري گونش نورو
،سيرداشيدي منيم کيمی یالقيزین
.قاداسين آل بو قيزین،اورک دئيير
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KURBAN OLUM
Muhsin ABDEL AXRATOĞLU
irak – Telafer
Kurban olum ana baba adına,
hiç birşey yerişmez vatan dadına.
İçinde beslenen düşer yadına,
vatan adı dadı dilim’nen düşmez.
Vatan üçün gerek xizmette olağ,
bunu gözler görsün işitsin kulağ,
Olmaz kahır heble bir kere güleğ,
vatan adı zadı dilim’nen düşmez.
Gerekte eylemeğ minnet olmasın,
vatana büyüklüğ bizi almasın,
Vatan acığına xetir kalmasın,
vatan adı kendi dilim’nen düşmez.
Dilimde her zaman var dağı daşı,
dilimdedi bağı kale su başı,
Dilimdedi yurdu bir bir karışı,
vatan adı bendi dilim’nen düşmez.
Dünyanın üzünde yurdtan şirin yox,
bize faydası her şeyden artux çox,
Merdleri çaxallar namerdlere ox,
vatan adı merdi dilim’nen düşmez.,
Mal allah söyledi her dem dilimde,
gece gündüz şirin vatan belımde,
Aklım kalbim kalem yazdı elimde,
vatan adı yadı dilim’nen düşmez,
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قوربان اولوم
محسن آبدل اختراوغلو
عراق – تلعفر
،قوربان اولوم آنا بابا آدینا
،هيچ بيرشی یئریشمز وطن دادینا
،ایچينده بسلنن دوشر یادینا
وطن آدي دادي دیليمنن دوشمز
،وطن اوچون گرک خيزمتده اوالق
، ایشيتسين قوالق،بونو گؤزلر گؤرسون
،اولماز قهير حبله بير کره گولک
.وطن آدي زادي دیلينن دوشمز
،گرکده اَیلهمک ميننت اولماسين
،وطنه بؤیوکلوک بيزي آلماسين
،وطن آجيغينا خطير قالماسين
.وطن آدي کندي دیليمنن دوشمز
،دیليمده هر زامان وار داغی داشی
، قاال سو باشی،دیليمدهدي باغی
، بير بير قاریشی،دیليمدهدي یوردو
.وطن آدي بندي دیليمنن دوشمز
،دونيانين اوزونده یورددان شيرین یوخ
،چوخ- بيزه فایداسی هر شئيدن آرتيق
،مردلري چاخالالر نامردلره اوخ
.وطن آدي مردي دیليمنن دوشمز
،مال آهلل سؤیلهدي هر دم دیليمده
،گوندوز شيرین وطن بئليمده- گئجه
، قلبيم قلم یازدي اليمده،عاقليم
وطن آدي یادي دیليمنن دوشمز
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DERTLİ DERTLİ AĞLARIM
Sadık SAZIGÜZEL
Irak - Telafer
Vatanımdan sürüldüm,
Dertli dertli ağlarım.
Bu hayattan yoruldum,
Dertli dertli ağlarım.
Ne mal kaldı ne mülküm,
Döküldü bir bir tüküm,
Sel gibi gitti yüküm,
Dertli dertli ağlarım.
Emeğim boşa gitti,
Zaman bize ne etti,
Kahırnan hayat bitti,
Dertli dertli ağlarım.
Yanlız oturup daldım,
Sazımı dertli çaldım,
Kimsesiz yurtsuz kaldım,
Dertli dertli ağlarım.
Hanı kardeşim bacım,
Vatanıydır baş tacım,
Bilmem nedir ilacim,
Dertli dertli ağlarım.
Yurdumuz harap oldu,
Kalamız turab oldu,
Hayaller serap oldu,
Dertli dertli ağlarım.
Göçmen oldu elimiz,
Kırıldı sert belimiz,
Konuşmıyor dilimiz,
Dertli dertli ağlarım.
Ayrıldı tüm sevgiller,
Birde dönmez o günler,
Yas oldu toy düğünler,
Dertli dertli ağlarım.
"Sadık" diyer yatamam,
Vicdanımı satamam,
Yurdumu unutamam,
Dertli dertli ağlarım.
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دردلی دردلی آغالرام
صادیق سازي گؤزل
تلعفر- عراق
،وطنيمدان سورولدوم
.دردلی دردلی آغالرام
بو حایاتدان یورولدوم
.دردلی دردلی آغالرام
،نن مال قالدي نه مولکوم
،تؤکولدو بير بير توکوم
،سئل کيمی گئتدي یوکوم
.دردلی دردلی آغالرام
،امگيم بوشا گئتدي
،زامان بيزه نه ائتدي
،قهرینن حایات بيتدي
.دردلی دردلی آغالرام
،یانليز اوتوروب دالدیم
،سازیمی دردلی چالدیم
، یورتسوز قالدیم،کيمسه سيز
.دردلی دردلی آغالرام
، باجيم،هانی قارداشيم
،واطن ایدیر باش تاجيم
،بيلمم ندیر عالجيم
.دردلی دردلی آغالرام
،یوردوموز خاراب اولدو
،قاالميز توراب اولدو
،هایالالر سراب اولدو
.دردلی دردلی آغالرام
،کؤچمن اولدو ائليميز
،قيریلدي سرت بئليميز
،کونوشمایير دیليميز
.دردلی دردلی آغالرام
آیریلدي توم سئوگيللر
بيرده دؤنمز او گونلر
یاس اولدو توي دوگونلر
دردلی دردلی آغالرام
"صادیق" دیير یاتامام
ویجدانيمی ساتامام
یوردومو اونوتامام
دردلی دردلی آغالرام
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SƏNİ TANIMADAN...

...سنی تانيمادان
Adilə NƏZƏR

Getdin, vaxt da keçmir baxmaqla şəklə,
Çoxumu apardın, qalıbdı azım.
İndi mən bu qırıq, yarım ürəklə,
Sənə xoş sözləri de necə yazım.
Gözümü silməyə əlim yetişmir,
Sanki, əllərimdə şüşə qırığı..
Bu qədər tezlikdə niyə tanıdım,
Səni tanımadan kor ayrılığı...
Göz yaşım bahadı, qızıldan baha,
Gizlədib gülürəm, - sanım, adım var.
(Bir gizli qorxuda bürünüb aha,
Aşkarda fədakar olur qadınlar..)
Gəlib məni tapdı dərd yapışmağa,
Başqa yaxa yoxdu dünyada sanki.
Yazıram... ayrı yer yox tapışmağa,
Boş ver, mən yaxşıyam, yenə həminki...
Həyatda hər kəsin bir taleyi var,
Mənim də həsrətə düşdü hər yanım..
Düzdür, olmasa da sevilmək qədər,
Səni anlamaq da gözəldi, canım.
Bilmirəm, nə idi yaşadıqlarım,
Duyğular yarandı belə dərindən.
Susuram, yenə də sən orda dinlə,
Burada səsimin batan yerindən.
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عادیله نظر

، واخت دا کئچمير باخماقال شکله،گئتدین
. قاليبدي آزیم،چوخومو آپاردین
، یاریم اورکله،ایندي من بو قيریق
.سنه خوش سؤزلري دئ نئجه یازیم
،گؤزومو سيلمهیه اليم یئتيشمير
.. اللریمده شوشه قيریغی،سانکی
،بو قدر تئزليکده نييه تانيدیم
...سنی تانيمادان کور آیریليغی
، قيزیلدان باها،گؤز یاشيم باهادي
. آدیم وار، سانيم- ،گيزلهدیب گولورم
،(بير گيزلی قورخودا بورونوب آها
)..آشکاردا فداکار اولور قادینالر
،گليب منی تاپدي درد یاپيشماغا
.باشقا یاخا یوخدو دونيادا سانکی
، آیري یئر یوخ تاپيشماغا...یازیرام
... یئنه همينکی، من یاخشييام،بوش وئر
،حياتدا هر کسين بير طالعيی وار
..منيم ده حسرته دوشدو هر یانيم
، اولماسا دا سئویلمک قدر،دوزدور
. جانيم،سنی آنالماق دا گؤزلدي
، نه ایدي یاشادیقالریم،بيلميرم
.دویغوالر یاراندي بئله دریندن
، یئنه ده سن اوردا دینله،سوسورام
.بورادا سسيمين باتان یئریندن
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