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BAŞ SÖZ YERİNƏ
2019 ci il azərıaycan irfan, fəlsəfə, din və
ədəbiyatının unudulmaz nümayəndəsi
olan seid imadəddın nəmsiminin 650 illigı
rəsmi olaraq qeyd olunub bu üzdən
dərgimizin 12ci sayını əziz dostum
hürmətli alim aydınxan əbılovun təklifi
üzrə nəsimi adına tamamladıq 12 bizdə
ımamların sayı və bir ilin ayları dir.
bir neçə gün ərəlı iki əziz şarımızı əldən
verdik biri qocaman şair və ədıb abbas
əbdulla və biridə gənc şair ısmaıl pil payə
dir hər iki şairə ulu tanrıdan rəhmət dilə
yiriq.
دین و،فلسفه، اینجی ایل آذریایجان عرفان2019
ادیباتينين اونودولماز نماینده سی اوالن سيد
 ایلليگی رسمی اوالراق650 عمادالدین نمسيمی نين
 اینجی ساینی12 قيد اولونوب بو اوزدن درگيميزین
عزیز دوستوم حورمتلی عاليم آیدین خان ابيلووون
 بيزده12 تکليفی اوزره نسيمی آدینا تامامالدیق
.ایمامالرین سایی و بير ایلين آیالری دیر
بير نئچه گون ایرلی ایکی عزیز شاعریميزی الدن
وئردیک بيری قوجامان شاعر و ادیب عابباس عبداله و
بيریده گنج شاعر ایسماعيل پيل پایه دیر هر ایکی
.شاعره اولو تانریدان رحمت دیله یيریق
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SƏN
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سن
Zaur ILHAMOGLU

Sən ki sən olaraq dünyaya gəldin,
Sənin varlığında bir nəfər "sən" var.
Sən başqa kimsəyə bənzəmə heç vaxt,
Çalış özün kimi olmağı bacar.
Əgər insanları sevmək istəsən,
Hər kəsdən birinci özünü sev sən.
Yadında saxla ki, özünü sevsən,
Onda həm sevəcək, seviləcəksən.

زاعور ایلهام اوغلو
،سن کی سن اوالراق دونيایا گلدین
.سنين وارليغيندا بير نفر "سن" وار
،سن باشقا کيمسهیه بنزمه هئچ واخت
.چاليش اؤزون کيمی اولماغی باجار
،اگر اینسانالری سئومک ایستهسن
.هر کسدن بيرینجی اؤزونو سئو سن
، اؤزونو سئوسن،یادیندا ساخال کی
. سئویلهجکسن،اوندا هم سئوهجک

Özünü araşdır, özünü tanı
Bax görüm, bir kimsən,
nahaqsan, haqsan?
Özünü tanısan, bu dünyadakı
Bütün insanları tanıyacaqsan.

 اؤزونو تانی،اؤزونو آراشدیر
، بير کيمسن،باخ گؤروم
 حاقسان؟،ناحاقسان
 بو دونياداکی،اؤزونو تانيسان
.بوتون اینسانالری تانيياجاقسان

Özünə dəyər ver, öz dəyərini
Düşünmə kiminsə dəyərindən az.
Özünü dəyərsiz sansan həyatda,
Kiminsə yanında dəyərin olmaz.

 اؤز دَیَرینی،اؤزونه دَیَر وئر
.دوشونمه کيمينسه دَیَریندن آز
،اؤزونو دَیَرسيز سانسان حياتدا
.کيمينسه یانيندا َدیَرین اولماز

Özünə güvənin olsun hər zaman
Güvənsiz boş şeydir əqidə, məslək.
Güvənin yoxdursa, yadda saxla ki,
Sənə bir nəfər də güvənməyəcək.
Sev öz vətənini, sev, özün kimi.
Ayır vətənində yaxşını, pisi.
Unutma hər kəsdən, hər şeydən öncə,
Özündən başlayır vətən sevgisi.

Əbədi Körpû

اؤزونه گووهنين اولسون هر زامان
. مسلک،گوونسيز بوش شئيدیر عقيده
، یاددا ساخال کی،گووهنين یوخدورسا
.سنه بير نفر ده گوونميهجک
. اؤزون کيمی، سئو،سئو اؤز وطنينی
. پيسی،آیير وطنينده یاخشينی
، هر شئيدن اؤنجه،اونوتما هر کسدن
.اؤزوندن باشالیير وطن سئوگيسی
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GƏL AYRILAQ

KƏDƏRIMI IPƏ-SAPA DÜZÜRƏM
Oğuz ALPARSLAN

Gəl ayrılaq bu gecə,
Bitirək bu oyunu.
Səndə yaxşı bilirsən,
Yoxdu bu eşqin sonu.
Hec sevgi də deyil bu,
Ötəri bir həvəsdi.
Yetərincə günaha,
Batmışıq, daha bəsdi.
Zülmət gecələr kimi,
Gözümüzdə qaralıb.
Günah hörümçək kimi,
Bizi toruna salıb.
Bu ki,məhəbbət deyil,
Bu şeytana pənahdı.
Cəhənnəm alovuyla,
Göyə yuksələn ahdı.
Sən özgənin yarısan,
Məndə özgə bir adam.
Bağışla, getməliyəm,
Bu gundən sənə yadam.

Əfsanə RƏVAN
Mən satıram sevdiyimsə naz almır,
Hay çəkirəm dərdim, qəmim azalmır,
Neynirəmsə qış ömrümü yaz almır,
Dərdlərimlə dolanıram, gəzirəm.
Min insanın arasından seçibdi,
Dünya sanki dərdi mənə biçibdi,
Gözlədiyim saat çoxdan keçibdi,
Ümidləri ayaq altda əzirəm.
Qəlbim sındı bircə kəlmə sözüylə,
Həyat mənə baxdı yaman gözüylə,
Sevincimi aparıbdı özüylə,
Kədərimi ipə-sapa düzürəm.

 ساپا دوزورم-کدریمی ایپه
افسانه روان

گل آیریالق
اوغوز آلپارسالن
،گل آیریالق بو گئج
.بيتيرک بو اویونو
،سنده یاخشی بيليرسن
.یوخدو بو عشقين سونو
،هئج سئوگی ده دئييل بو
.اؤتری بير هوسدی
،یئترینجه گوناها
. داها بسدی،باتميشيق
،ظولمت گئجهلر کيمی
.گؤزوموزده قاراليب
،گوناه هؤرومچک کيمی
.بيزی تورونا ساليب
،محبت دئييل،بو کی
.بو شئيطانا پناهدی
،جهننم آلووویال
.گؤیه یوکسلن آهدی
،سن اؤزگهنين یاریسان
.منده اؤزگه بير آدام
، گئتمهلييم،باغيشال
.بو گوندن سنه یادام
Əbədi Körpû
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،من ساتيرام سئودیگيمسه ناز آلمير
، غميم آزالمير،های چکيرم دردیم
،نئينيرمسه قيش عؤمرومو یاز آلمير
. گزیرم،دردلریمله دوالنيرام
،مين اینسانين آراسيندان سئچيبدی
،دونيا سانکی دردی منه بيچيبدی
،گؤزلهدیگيم ساعات چوخدان کئچيبدی
.اوميدلری آیاق آلتدا ازیرم
،قلبيم سيندی بيرجه کلمه سؤز ایله
،حيات منه باخدی یامان گؤز ایله
،سئوینجيمی آپاریبدی اؤزو ایله
.ساپا دوزورم-کدریمی ایپه
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KƏPƏNƏKÇİDƏKİ EVİMİZDƏ

VARLIQDA YOXLUQ
Abbas ABDULLA
Bu yol haraya gedir,
Yoxuş çox, enişim yox.
Bir ömür əndişəm var,
Bir anlıq dinişim yox.

Abbas Abdulla
Anam gəlin gəlməyib bu evə,
Bu evdə atam yaşamayıb,
Kədər yaylayıb bu evdə,
Sevinc qışlamayıb.
Bu evin qapısı açıq olub
Əsən küləyə, yağan yağışa,
Pəncərə gözləri həsrət qalıb
Bir mehriban baxışa.
Ġndi oğul gəlib bu evə,
Nəvə-nəticə axışıb,
Indi bu evə sevinc dolub,
Otaqlar dar gəlir bu Sevincə,
Sevincdən çat-çat olub
Divarları bu evin.

Haqqa könül vermişəm,
Bilməm hara ermişəm,
Yalnızca bir dərvişəm,
Yoldaşım yox, eşim yox.
Öz inancım, öz Tanrım,
Birdir üzüm, astarım!
Haqqa dönük, dostlarım,
Sizlərə dönüşüm yox.
Ululardan uluyam,
Allahımın quluyam,
Rəsulun rəsuluyam,
Başqa bir gərdişim yox.

کپنکچيدهکی ائویميزده

Bu nə sayaq dünyadır?
Çox baş-ayaq dünyadır...
O dünya haqq dünyadır,
Bu dünyayla, işim yox.

عباس عبداله

وارليقدا یوخلوق
عابباس عبداله
،بو یول هارایا گئدیر
. ائنيشيم یوخ،یوخوش چوخ
،بير عؤمور اندیشم وار
.بير آنليق دینيشيم یوخ
،حاقا کؤنول وئرميشم
،بيلمم هارا ائرميشم
،یالنيزجا بير درویشم
. ائشيم یوخ،یولداشيم یوخ
، اؤز تانریم،اؤز اینانجيم
! آستاریم،بيردیر اوزوم
، دوستالریم،حاقا دؤنوک
.سيزلره دؤنوشوم یوخ

،آنام گلين گلمهیيب بو ائوه
،بو ائوده آتام یاشامایيب
،کدر یایالیيب بو ائوده
.سئوینج قيشالمایيب
بو ائوین قاپيسی آچيق اولوب
، یاغان یاغيشا،اسن کولهیه
پنجره گؤزلری حسرت قاليب
.بير مئهریبان باخيشا
،شندی اوغول گليب بو ائوه
،نتيجه آخيشيب-نوه
،ایندی بو ائوه سئوینج دولوب
،اوتاقالر دار گلير بو سئوینجه
چات اولوب-سئوینجدن چات
دیوارالری بو ائوین

،اولوالردان اولویام
،آهلل یمين قولویام
،رسولون رسولویام
.باشقا بير گردیشيم یوخ
بو نه سایاق دونيادیر؟
...آیاق دونيادیر-چوخ باش
،او دونيا حاق دونيادیر
او. ایشيم یوخ،بو دونيایال
Əbədi Körpû
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CANIN SAĞ OLSUN...

Abbas ABDULLAYA
Akif SƏMƏD
Ağac gəzmə, kəndir gəzmə, kətil gəzmə,
Sən özünü özündən as, Abbas... Abbas...
O yalanı, o ilanı, o filanı
Boğammasan, bağrına bas, Abbas... Abbas...
Çobanın döy otardığı ağa malı,
Mən qaranı geyinirəm, ağam alı.
Yadındamı necə köçdü Ağamalı?
Əsli-soyu xasıydı, xas, Abbas... Abbas...
Bir yanıbsan, şeirin deyir: "Bir də yana"
Bayatından Araz dona, Kür də yana.
Yelə-selə dönən illər bir dayana,
Saç ağarıb, saqqal bəyaz, Abbas... Abbas...
Dəyirmanda oturubsan, ad nə boyda,
Akif donur, ürəyində od nə boyda.
Yurda dönən ağ cığırda ot nə boyda,
Kəsmir dəryaz, yoxdu dəryaz, Abbas... Abbas...

عابباس عبداهلل ا

Qabil ƏDALƏT
Elədə, üzmə özünü,
Getmisən, canın sağ olsun.
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...

...جانين ساغ اولسون
عاکيف صمد

، کتيل گزمه، کندیر گزمه،آغاج گزمه
... عابباس... عابباس،سن اؤزونو اؤزوندن آس
 او فيالنی، او ایالنی،او یاالنی
... عابباس... عابباس، باغرینا باس،بوغامماسان
،چوبانين دؤی اوتاردیغی آغا مالی
. آغام آلی،من قارانی گئيينيرم
یادیندامی نئجه کؤچدو آغامالی؟
... عابباس... عابباس، خاص،سویو خاصييدی-اصلی
" "بير ده یانا: شعرین دئيير،بير یانيبسان
. کور ده یانا،بایاتيندان آراز دونا
،سئله دؤنن ایللر بير دایانا-یئله
... عابباس... عابباس، ساققال بياض،ساچ آغاریب
، آد نه بویدا،دیيرماندا اوتوروبسان
. اورگينده اود نه بویدا،عاکيف دونور
،یوردا دؤنن آغ جيغيردا اوت نه بویدا
... عابباس... عابباس، یوخدو دریاز،کسمير دریاز

Əbədi Körpû
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قابيل عدالت
، اوزمه اؤزونو،ائلده
. جانين ساغ اولسون،گئتميسن
، آختاریرام،نه اولسون کی
... جانين ساغ اولسون،ایتميسن
، بوخچاسيندا،سئوگيم قالدی
،بزنمهدی خونچاسيندا
،اؤزگهسينين باخچاسيندا
... جانين ساغ اولسون،بيتميسن
، منسيزليک سوووشا،اینانما
 کؤنلونه یوووشا،بيریسی
، قپيک قوروشا،عهدینی
... جانين ساغ اولسون،ساتميسان
، اؤزگيندن،قوپدو روحوم
.بير شئی گلمهدی اليندن
، اورگيندن،ائشيتدیم کی
... جانين ساغ اولسون،آتميسان
،سئونلرین اولماسين کم
، اوزونه غم،حسرت قالسين
، بيریده سن،نه چوخ گئدن
... جانين ساغ اولسون،گئتميسن
Sayfa 6
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...گؤ تورمزکی

...
Yusif NƏĞMƏKAR
.
Qınağı qonaq eləmə ...
Tər oda qonaq götürməz .
Qonağı qınaq eləmə ,
Şər əda qınaq götürməz.
Özgələşmə öz yaşında ,
Qırx sinnində , yüz yaşında...
Gizlənmisən göz yaşında...
Köz yaşı yanaq götürməz .
Duymayanınla dur qəsdə;
Nə yalvar , nə imdad istə.
Tərs oturma inad üstə-Bel əyər , çanaq götürməz.
Yabıyla köhlən çapışma,
İtgin , ötgünlə tapışma...
Düz qulpundan üz yapışma,
Qopdusa , qaynaq götürməz.
Kəm gülənə gül göstərmə...
Dodaq qaçır , dil göstərmə,
Sərçeşməyə lil göstərmə-Umanın unaq götürməz...
Yuxuya verib qorxunu,
Ayığa açma yuxunu...
Saf -- çürük edib çoxunu,
Sındırma , sınaq götürməz.
Niyə sevgin qönçə deyil ?!.
Ürək ürəyincə deyil ?!.
İNAM dərgahına əyil;
Əylənməyi HAQQ götürməz!..

Əbədi Körpû

یوسيف نغمه کار
... قيناغی قوناق ائلمه
. تر اودا قوناق گؤتورمز
،قوناغی قيناق ائلمه
.شر ادا قيناق گؤتورمز
،اؤزگلشمه اؤز یاشيندا
...یوز یاشيندا،قيرخ سيننينده
...گيزلنميسن گؤز یاشيندا
. کؤز یاشی یاناق گؤتورمز
دویمایانينال دور قصده؛
.نه ایمداد ایسته،نه یالوار
--ترس اوتورما عيناد اوسته
.چاناق گؤتورمز،بئل اَیر
،یابييال کؤهلن چاپيشما
...اؤتگونله تاپيشما،ایتگين
،دوز قولپوندان اوز یاپيشما
.قایناق گؤتورمز،قوپدوسا
...کم گولنه گول گؤسترمه
،دیل گؤسترمه،دوداق قاچير
--سرچئشمهیه ليل گؤسترمه
...اومانين اوناق گؤتورمز
،یوخویا وئریب قورخونو
...آیيغا آچما یوخونو
، چوروک ائدیب چوخونو- صاف
.سيناق گؤتورمز،سيندیرما
.! نييه سئوگين قؤنچه دئييل؟
.! اورک اورگينجه دئييل؟
اینام درگاهينا اَیيل؛
..!اَیلنمگی حاق گؤتورمز
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XATRƏ
Ismaıl PILPAYƏ
xatirə
çıxmaz bir küçə dir
diş ağrısından da ağrılı , xatirə dir
xatirə
arazın otayından gedən tirn dir
son görüşü
bitirn dir.
xatirə
ilk müəllim dir
və mənlə oturan bir qız ,
ayaqlanmış bir güldür
uşaqlıq bağında ,
yeyilmə miş bir alma
və alınmamış öpüşün həsrəti
anların payızlığında.
xatirə
həsrətlə qarışıb
axşam çağı pəncrə dən qalxan
hər səhər adamı yuxudan çağıran
titrə mək dir küçə başında ,
sevmək dir qurxa - qurxa
ilk əlu dür telfün da.
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خاطره
اسماعيل پيل پایه
خاطيره
چيخماز بير کوچهدیر
 خاطيرهدیر،دیش آغریسينداندا آغریلی
خاطيره
آرازین اوتایيندان گئدن تيرندیر
سون گؤروشو
.بيتيرندیر
خاطيره
ایلک موعلليمدیر
،و منله اوتوران بير قيز
آیاقالنميش بير گولدور
،اوشاقليق باغيندا
یئييلمهميش بير آلما
و آلينماميش اؤپوشون حسرتی
.آنالرین پایيزليغيندا
خاطيره
حسرتله قاریشيب
آخشام چاغی پنجرهدن قالخان
هر سحر آدامی یوخودان چاغيران
،تيترهمکدیر کوچه باشيندا
قورخا-سئومکدیر قورخا
.ایلک الودور تئلفوندا

xatirə
otuzmaq də yəri dir
süsqün və büm - büş əllərlə
enmək dir dərə yə.

خاطيره
اوتوزماق دهیریدیر
بوش اللرله-سوسقون و بوم
.ائنمکدیر درهیه

xatirə
bağlanmış bir pəncrə dir
gün çıxana
bir olduzdur sönmə yə cək
düşmə yə cək bu eyuana.

خاطيره
باغالنميش بير پنجرهدیر
گون چيخانا
بير اولدوزدور سؤنمهیهجک
.دوشمهیهجک بو ائيوانا

xatirə
açılmayan bir buxçadır
damcı - damcı
gözlərindən aslanır
yavaş - yavaş büy atır.
xatirə
daşlar arasında cücə rir
ağrı doğan bir fəhlə dir
həm gündüzdür
həm gecə dir.

Əbədi Körpû

خاطيره
آچيلمایان بير بوخچادیر
 دامجی-دامجی
گؤزلریندن آسالنير
. یاواش بوی آتير-یاواش
خاطيره
داشالر آراسيندا جوجهریر
آغری دوغان بير فهلهدیر
هم گوندوزدور
.هم گئجهدیر
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SƏNSİZLİK AĞIR İŞGƏNCƏ

(DİVANİ-TƏCNİS)
Nazim ƏHMƏDLI

Təbriz İMAN
Açıldı ərşin qapısı,məlakələr yerişdi,
Seyr eylədi öz taxtından Xudam dedi təkəm,tək.
Ruhların göz yaşlarını dodaq açdı,yer içdi,
Əmri-fərman söylədi ki,rızqı ey yer tək əm,tək.
Mən neynərdim hər duamı Xaliq tək-tək almasa,
Qəlb yükünü qoymaq üçün götür dəftər,al masa.
Qismətinə xəstə vaxtı düşəydi turş almasa,
Nuş eləyib yanmayaydı susuzluqdan təkəm- tək.
Dar ayaqda arxa durar,ağıl verər başa baş,
Gör Təbrizi nə günlərə qərq edibsən baş,a baş.
Həbibim gəl,təbibim gəl ələmlərlə başa-baş,
Dayanmışam öz xanəmdə,görürsənmi təkəm,tək.

تک،تکم
)تجنيس-(دیوانی
تبریز ایمان
،مالکهلر یئریشدی،آچيلدی عرشين قاپيسی
.تک،سئير ائيلهدی اؤز تاختيندان خدام دئدی تکم
،یئر ایچدی،روحالرین گؤز یاشالرینی دوداق آچدی
.تک،رزقی ائی یئر تک ام، فرمان سؤیلهدی کی-امری
،تک آلماسا-من نئينردیم هر دوعامی خاليق تک
.ال ماسا،قلب یوکونو قویماق اوچون گؤتور دفتر
،قيسمتينه خسته واختی دوشَيدی تورش آلماسا
. تک-نوش ائلهیيب یانمایایدی سوسوزلوقدان تکم
،عاغيل وئرر باشا باش،دار آیاقدا آرخا دورار
.ا باش،گؤر تبریزی نه گونلره غرق ائدیبسن باش
، باش-طبيبيم گل الملرله باشا،حبيبيم گل
.تک،گؤرورسنمی تکم،دایانميشام اؤز خانمده

yamac boyu düzülübdü,
ağ qönçələr incə-incə;
ağ çiçəklər doğulacaq,
doğulacaq sən gəlincə;
sən gəlincə könül naçar,
gözdərimnən yuxu qaçar;
üstümə ağ yelkən açar,
ağ bulutdar çəngə-çəngə;
kim baxır ağrıya, aha,
gəlib batmışıq günaha;
uzaq yollar dönməz daha,
uzaq yollar döngə-döngə;
göynüyür bağrımın başı,
ötüb həsrətimin yaşı;
sənsizlik bir yol yoldaşı,
sənsizlik ağır işgəncə.

سنسيزليک آغير ایشگنجه
ناظم احمدلی
،یاماج بویو دوزولوبدو
اینجه؛-آغ غؤنچهلر اینجه
،آغ چيچکلر دوغوالجاق
دوغوالجاق سن گلينجه؛
،سن گلينجه کؤنول ناچار
گؤزدریمنن یوخو قاچار؛
،اوستومه آغ یئلکن آچار
چنگه؛-آغ بولوتالر چنگه
، آها،کيم باخير آغریيا
گليب باتميشيق گوناها؛
،اوزاق یولالر دؤنمز داها
دؤنگه؛-اوزاق یولالر دؤنگه
،گؤینویور باغریمين باشی
اؤتوب حسرتيمين یاشی؛
،سنسيزليک بير یول یولداشی
.سنسيزليک آغير ایشگنجه

Əbədi Körpû
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NƏSİMİ DİRAMİNDAN BİR NEÇƏ
SƏTİR
Sayman ARUZ
Nəsimi məhbəsdə əl-ayağı bağlı vəziyyətdədir.
Birdən məhbəsin küncündən nurani bər şəxs(Şəms
Təbrizi) peyda olur və Nəsimiyə yaxınlaşır. Nəsimi
onu görüncə ayağa durmağa çalışır amma bağlı
olduğuna görə dura bilmir.
Nurani şəxs bu sözləri oxuyaraq Nəsimiyə
yaxınlaşır:
-Həqq taala yazdı üç xətt Dünyada,
Okean oldu əqlü, eşq isə ada.
Oxudu ilk xətti həm özü və xəlq,
Eylədi rəhbər onu, özünə xəlq,
Gördü hər kəs öz gözüylə mütləqi,
Gördü özün, görmədi amma həqi.
Digərin özü oxudu, xəlq yox,
Çaşdı bundan həq yolunu xəlq çox.
Hamı sevdi Allahı, amma onu,
Eylədi dünyavü mafiha donu.
Halbu ki, Allah deyildir laməkan,
O məkan etmiş ürəkdə bigüman.
Gər olursa Allaha məkan ürək,
Allahın da məkanı vardır demək.
Su kimi qaliblərə salar özün,
Eyləyər o qəlblərdə var özün.
Yazdı həqq həm də üçüncü xəttini,
Aşiqin qaldırdı ərşə qəddini.
Hansı ki, nə özü bildi, nə də xəlq,
Onu idrak eyləməzi dərvişü-dəlq.
Xəlqdən gizlindir o üçüncü xətt,
Yoxdur ona tay nə felü, nə lüğət.
Biz üçüncü xətt, üçüncü dünyayıq,
Kön fə yəkün “illa”dır, bizsə “la”yıq.
Suri İsrafildi bizim nəfsimiz,
Həqdir eşqdən aldığımız dərsimiz.
Dindən hündürdür bizim irfanımız,
Yoğrulubdur eşqdən imanımız.
Təqlid ilə etmədik iman, Ona.
Duyduq onu, sonra verdik can Ona.
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Ey mənə can, xəlqə ruzi, həqqə nur.
Ey ki, sənlə dünya mafiha olur.
Ey ki, yoxdur bir məzarın dünyada,
Səni görmək xoşdur, hətta röyada.
Şəmsi Təbrizi deyir:
-Yox, deyil röya, mənə röya demə,
Daxilindən danışıram mən sənə!
Aşiq olsan gözlərin həqqə dolar,
Arif olsan hər nə görsən həqq olar..
Duy damarında axan qanında sən,
Aç gözünü, gör məni canında sən.
Mən sənəm ki, Şəmsi Təbrizi kimi,
Söyləyirəm Nəsimiyə dərdimi.
Öz içində rücət etsən həqqə gər,
Həqq səni ayineyi-həqq eyləyər.
Et zühur sən öz içində özünə,
Allahın tək aşıkar ol gözünə.
Gər sevərsən özünü Məcnun kimi,
Güzgüyə baxsan görərsən Leylini.
Nəsimi:
-Ey mənə ayinə, mənə sən günəş,
Olmuşam mən özümə hər dəm ətəş.
İçmişəm öz bəhrimin suyun hər an.
Eyni İbrahimu-İsmayiliyan.
Olmuşam od, həm də İbrahim özüm,
Olmuşam öz bağıma qaim özüm.
Rücət etdim öz içimə, amma kim,
Yoxdu “mən”dən başqa məndə, ey həkim!
Həm damarımda axan qanımdı Şəms,
Həm səmadan həqq saçan canımdı Şəms.
Həqqə çatsan, güzgü olsan həqqə gər,
Sən susarsan, həqq səni dinləndirər.
Həqq danışır “mən”də, mənsə dinləyir.
Mən demirəm, həqq “ənəlgəqq” söyləyir.
Şəmsi Təbrizi:
-Ey Nəsimi, sözüm üstə söz demə,
Mən sənəm çün, sən də məndən incimə.
Səndəki həqq, Nəsiminin həqqidir,
Necə ki, xəlq padşahın xəlqidir.
Hər kəsin öz Allahı, öz yarı var,
Hər kəs öz zənnilə Allaha çatar.

Nəsimi deyir:

Söylə “nəhnülhəq”, “ənəlhəqdən” qorun,
Özünü mütləq sanan xəlqdən qorun.

-Kimsən ey can, nurdu sanki surətin,
Məni görməkdən nə idi niyyətin?

Dildə “nəhnülhəq”, ürəyində “ənə”,
Söylə kim xəlq olmasın düşmən sənə.

Şəmsi Təbrizi deyir:

Allah olmaq ya elə, ya da belə,
Eyni şeydir, xəlqi salar müşkülə.

-Şəmsi canam, əhli Təbrizəm, Nəsim,
Bilginən ki, sənlə birdir niyyətim.

Nəsimi:
-Xoş gəlibsən, Şəmsi canım, mərhəba!
Səcdəgahım, astanım, mərhəba!

Əbədi Körpû

Aqil olmaq arifin ehsanıdır.
Şemsi Təbriz hər kəsin vicdanıdır.
Həqq dedinsə at “mən”i, çevril “biz”ə,
Hələb heç vaxt bənzər olmaz Təbrizə.
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نسيمی دیرامی )اثردن بير نئچه سطير)
سایمان آروز
نسيمی محبسده ال-آیاغی باغلی وضعيتدهدیر .بيردن محبسين کونجوندن
نورانی بر شخص(شمس تبریزی) پئيدا اولور و نسيمی یه یاخينالشير .نسيمی
اونو گؤرونجه آیاغا دورماغا چاليشير آما باغلی اولدوغونا گؤره دورا بيلمير.
نورانی شخص بو سؤزلری اوخویاراق نسيمی یه یاخينالشير:

 حقق تعالي يازدي اوچ خط دونيادا،اوکئان اولدو عقل و ،عشق ايسه آدا.
اوخودو ايلک خطي هم اؤزو و خلق،
ائيلهدي رهبر اونو ،اؤزونه خلق،
گؤردو هر کس اؤز گؤزويله مطلقي،
گؤردو اؤزون ،گؤرمهدي آما حقي.
ديگرين اؤزو اوخودو ،خلق يوخ،
چاشدي بوندان حق يولونو خلق چوخ.
هامي سئودي آهلل ي ،آما اونو،
ائيلهدي دونياوو مافيها دونو.
حالبو کي ،آهلل دئييلدير المکان،
او مکان ائتميش اورکده بي گومان.
گر اولورسا آهلل ا مکان اورک،
آهلل ين دا مکاني واردير دئمک.
سو کيمي قاليبلره ساالر اؤزون،
ائيلهير او قلبلرده وار اؤزون.
يازدي حقق هم ده اوچونجو خطيني،
عاشيقين قالديردي عرشه قدديني.
هانسي کي ،نه اؤزو بيلدي ،نه ده خلق،
اونو ايدراک ائيلهمزي درويش و دلق.
خلقدن گيزليندير او اوچونجو خط،
يوخدور اونا تاي نه فعل و ،نه لغت.
بيز اوچونجو خط ،اوچونجو دونياييق،
کؤن فيکون "اال"دير ،بيزسه "ال"ييق.
سوري ايسرافيلدي بيزيم نفسيميز،
حقدير عشقدن آلديغيميز درسيميز.
ديندن هوندوردور بيزيم عيرفانيميز،
يوغرولوبدور عشقدن ايمانيميز.
تقليد ايله ائتمهديک ايمان ،اونا.
دويدوق اونو ،سونرا وئرديک جان اونا.
نسيمی دئيير:

کيمسن ائي جان ،نوردو سانکي صورتين،مني گؤرمکدن نه ايدي نيتين؟
شمسی تبریزی دئيير:

شمسي جانام ،اهلي تبريزم ،نسيم،بيلگينن کي ،سنله بيردير نيتيم.
نسيمی:

خوش گليبسن ،شمس جانيم ،مرحبا!سجدگاهيم ،آستانيم ،مرحبا!
ائي منه جان ،خلقه روزي ،حققه نور.
ائي کي ،سنله دونيا مافيها اولور.
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ائي کي ،يوخدور بير مزارين دونيادا،
سني گؤرمک خوشدور ،حتّي رؤيادا.
شمسی تبریزی دئيير:

يوخ ،دئييل رؤيا ،منه رؤيا دئمه،داخيليندن دانيشيرام من سنه!
عاشيق اولسان گؤزلرين حققه دوالر،
عاريف اولسان هر نه گؤرسن حقق اوالر..
دوي داماريندا آخان قانيندا سن،
آچ گؤزونو ،گؤر مني جانيندا سن.

من صنم کي ،شمسي تبريزي کيمي،
سؤيلهييرم نسيمي يه درديمي.
اؤز ايچينده روجعت ائتسن حققه گر،
حقق سني آيينه يي -حقق ائيلهير.
ائت ظهور سن اؤز ايچينده اؤزونه،
آهلل ين تک آشيکار اول گؤزونه.
گر سئورسن اؤزونو مجنون کيمي،
گوزگويه باخسان گؤررسن لئيليني.
نسيمی:

ائي منه آيينه ،منه سن گونش،اولموشام من اؤزومه هر دم عطش.
ايچميشم اؤز بحريمين سويون هر آن.
عئيني ايبراهيم و ايسماعيلييان.
اولموشام اود ،هم ده ايبراهيم اؤزوم،
اولموشام اؤز باغيما قايم اؤزوم.
روجعت ائتديم اؤز ايچيمه ،آما کيم،
يوخدو "من"دن باشقا منده ،ائي حکيم!
هم داماريمدا آخان قانيمدي شمس،
هم سمادان حقق ساچان جانيمدي شمس.
حققه چاتسان ،گوزگو اولسان حققه گر،
سن سوسارسان ،حقق سني دينلنديرر.
حقق دانيشير "من"ده ،منسه دينلهيير.
من دئميرم ،حقّ "اناالحقّ" سؤيلهيير.
شمسی تبریزی:

ائي نسيمي ،سؤزوم اوسته سؤز دئمه،من صنم چون ،سن ده مندن اينجيمه.
سندهکي حقق ،نسيمي نين حققيدير،
نئجه کي ،خلق پادشاهين خلقيدير.
هر کسين اؤز آهلل ي ،اؤز ياري وار،
هر کس اؤز ظنيله آهلل ا چاتار.
سؤيله "نحن الحق" "،اناالحق دن" قورون،
اؤزونو مطلق سانان خلقدن قورون.
ديلده "نحن الحق" ،اورگينده "انه" ،
سؤيله کيم خلق اولماسين دوشمن سنه

.

آهلل اولماق يا ائله ،يا دا بئله،
عئيني شئيدير ،خلقي ساالر موشکوله.
عاقيل اولماق عاريفين احسانيدير.
شمسي تبريز هر کسين ويجدانيدير.
حقق دئدينسه آت "من"ي ،چئوريل "بيز"ه،
حلب هئچ واخت بنزر اولماز تبريزه.

Əbədi Körpû
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CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA ƏDƏBİ PROSES - 2018
Pərvanə Məmmədli
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı yalnız siyasi müstəviyə çıxarılmış "Ayrılıq, həsrət, Araz"
mövzusundan ibarət deyil.
Bu gün Cənubi Azərbaycanda ədəbi prosesin bütün istiqamətlərində poetik dünya ədəbi fikrində
gedən axtarışlara güclü meyil duyulur, dünya ədəbi fikrində gedən proseslər və gəlişmələr görünür.
Cənubda ədəbi prosesin milli-bədii tutumu bizdə çox zaman siyasi sərhədlər çərçivəsində baxılaraq
öyrənilib araşdırılır. Bu, düzgün yanaşma deyil. Zənnimizcə, bu məsələ Şimalda, Türkiyədə, eləcə
də Avropada mədəniyyət sahəsindəki yaradıcılıq təmayüllərinin kontekstində araşdırılmalıdır.
Cənubi Azərbaycanda ədəbi prosesdəki təmayülləri, forma-məzmun yeniliklərini izləyib təhlil
etmək, izləmək bir qədər fərqlidir. Məlum siyasi məhdudiyyətlər, azsaylı nəşrlər, qəzet və dərgilər
Cənubdakı ədəbi prosesin tam mənzərəsini yaratmağa imkan vermir. Bu üzdən də daha çox
yazarlarla şəxsi əlaqə və məktublaşma nəticəsində əldə etdiyimiz materiallara əsaslanmaq
məcburiyyətindəyik.
Adəti üzrə olduğu kimi, 2018-ci ilin nəşrləri arasında şeir topluları üstünlük təşkil edir.
Biz vahid Azərbaycan ədəbiyyatından söhbət açırıq. Amma onun tərkib hissəsini, məlum
səbəblərdən bizdən ayrı düşmüş Arazın o biri sahilində yaranmış Güney Azərbaycan ədəbiyyatını
nə qədər tanıyırıq? Orada soydaşlarımızın yaratdığı ədəbiyyatı oxumaq istəyən zaman əlifba, bəzən
də dialekt, dil (rəsmi dilin farsca olduğunu nəzərə alsaq) əngəlləri, baryerləri qarşıya çıxır. Güneydə
ədəbiyyatın durumu, ədəbi proses, bu ədəbiyyatın ən gözəl nümunələrini yaradanları tanıtmaq
vəzifəsini yerinə yetirməyə çalışırıq.
Cənubi Azərbaycanda yaradıcı ziyalılar öz kimliyini qoruyub müdafiə etmək
məcburiyyətindədirlər. Çünki mənəvi və maddi həyatları bir sürgün durumu içindədir. Çox zaman
da onlar gənc olsalar belə, yazarlar şəxsi həyatlarını, hisslərini deyil, toplumun yaşantılarını qələmə
alırlar.
Modernlik harda başlayır, postmodernlik harda qurtarır, şeirlərdə bunu izləmək bəzən çətin olur.
Şairlər birbaşa modernizmlə postmodernizmin özəlliklərini daşıya bilirlər. Məsələn, bunu
M.Ləvayinin "Terror və azadlıq" əsərində görə bilərik.
Saleh Ətayinın "Bəlkə daha deyəmmədim", lalə Cavanşirin "Ayaqüstü tənhalıq" kitablarında və
internetdə Ziba Kərbasinin şeirlərində olduqca modern şeirləri ilə qarşılaşıırıq, amma bəzi özəlliklər
onları "postmodern" şairlər kimi adlandırmağa bizə haqq verir.
Ötən il çapdan çıxmış "Əncir ağacı olmaq" şeir kitabının müəllifi "Şeir mənim üçün, içində yaşayıb
öləcəyim acun kimi, qarşıt fenomenlər yatağı, çəlişkili bir anlayışdır. Sanki özündə bambaşqa bir
kontrast daşıyır. Bir yandan yaşam, bir yandan da ölüm doğuran bir sənət! Fikrini söyləyən Kiyan
Xiyav Avropa şeiri ilə Şərq şeirinin sintezindən yaranan bir üslubda yazan şairdir:
Ah payız küləyi a...h.
Əs özləm bağçamıza,
Əs əlçatmaz ağaclara, quşlara, insanlara.
Əs yurdumun qocaman ardıclarına,
Ardıcıl salamlar söylə yorulmadan.
Və lirik bir mahnı oxu
Tayı-oxşarı tapılmaz sevgililərə.
Söylə, mən də bir Tanrı ardınca
gəlmişdim buraya
Söylə, qırx beş il Tanrı axtarışında
Gəlib bir qocaman ardıc tapmışdım
Və bilmirdim
İnsandımmı, quşdummu?
Yarıinsan yarıquş.
Yoxsa dünyanın ən böyük
lirik dizgəsiydimmi?..
Əbədi Körpû
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"Qaranlığın fotosu" kitabının müəllifi Ümid Nəccari şeirdə özünəməxsus düşüncənin, eləcə də ona
uyğun formanın bəlirtisini verməyi sevir. Onun şeirlərində yeni düşüncə ilə yeni biçimdə qaynayıb
qarışır və klassik poeziyanın metaforaları da bir ortamda göz qabağında sərgilənir:
Səndən uzaq
gözlərinin orucunu tutmaq;
Səndən uzaq
əllərini daşdan yonub üstünə alın qoymaq,
şəklinin Kəbəsinə yeddi dəfə dolanmaq
və sən gedən yola üz tutub
sevgi rükəti qılmaq,
adını bir-bir təsbeh dənələrində çevirmək,
göz yaşlarımla dəstəmaz almaqdır peşəm,
ey sevgi peyğəmbərim!
Nasir Davəran Cənubumuzun görkəmli ziyalılarından sayılır, o, şairliklə yanaşı, nasir və həm də
gözəl tərcüməçidir.
2018-ci ildə onun latın əlifbası ilə "Özbaşına Dünya" adlı seçilmiş əsəri kitab şəklində işıq üzü
gördü. 177 səhifədən ibarət topluya şairin müxtəlif illərdə yazdığı 156 şeri daxil edilmişdir.
Nasir Davəran gözəl tənqidçi və ədibdir. Bir çox şair və yazıçıların əsərlərini araşdırıb tənqid
etmişdir.
Davəranın milli duyğu və yurdsevərliyi demək olar ki, çox şeirlərində öz əksini tapmışdır. Bir çox
güneyli-quzeyli şairlərin qədim mədəniyyət beşiyi və baştacı saydıqları Təbrizin gözəlliyinin
vəsfinə N.Davəran da öz imzasını atır.
Davəran Təbrizi "Gecələri nə qədər uzun olsa belə, günəşi batmayan, dağlarının qızıl lövhələri
bərəkətin, təmizliyin bəyannaməsi olan, zəngin qələmlərin ölümə sataşdığı yer, əlahəzrət sevginin
bargahı və nəhayət, "Saman yolu"nun paytaxtı kimi vəsf edib təqdim edir:
Abidələrimizin xaqan sorağı.
Ovcunda göyərçin
Beynində yanıq dilimizin kərəmiləri...
Küçələrinin yaddaşında
Nə çox dumanlı qoçaq
Bununla belə
Çayların gücü
Ulduzların doğru dili
Kərpicinin, daşının kültürün oluşdurur...
Mən sizə Təbrizi danışıram
Dünya şəhərlərinin vətəndaşı
Almanın, qızılgülün universitəsini.
Bura zəngin qələmlərin ölümə sataşdığı yer
Bura əlahəzrət sevginin bargahıdır.
Rüstəm Behrudinin Ey darın ağacı! Kimdən kəməm, kəm?//Ya səni yendirrəm, ya sənə yennəm.
//Ya da budağında yarpağa dönnəm, //Salam, Dar ağacı! Şeirindəki dar ağacı haqda Heydər Bayatın
və başqa şairlərimizin özünəməxsus deyimləri və poetik fikirləri var. Nasir Davəran Təbrizlə bağlı
şeirində dar ağacına üz tutub yazır:
Burda dar ağacının qiyməti var
Minlərlə günəşsoylu sərdar
Başın ucaldıb onun.
N.Davəran şeirlərində zülm və haqsızlığın qar və buz kim bəşər həyatını dondurduğunu fəlsəfi
kəlmələrlə, fikirlərlə açıqlayaraq, insanların mənəvi yoxsulluq çirkabından qurtarmalarını
maariflənməkdə və aydınlaşmaqda görür. Onun "Xain" adlı şeirində bu mövzu çox gözəl şəkildə
qoyulur.
Yollar xain ki, deyil
Yolların bir başı sizin ev.
Xain dediyin elə bu qardır
Əbədi Körpû
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Yenilməz
Və soyuq
Əllərimizə qənim
Görüşlərimizə qənim
Yalan deyir, inanma ha
Dönəcəyəm bir daha
Ağ yelin qanadında
Arxamca nə hərcai qorxu
Nə şübhəli kölgələr
Cib telefonum özümünkü yalnız.
Şairin şeirində ən önəmli və gözəçarpan məsələ şeirlərin dilidir. Onun şeirləri çox səlis və təmiz
Azərbaycan dilində yazılmışdır.
Həyatda hər şeyin sonu var, tək xatirələrdən başqa. İnsan həyatı xatirələrlə zəngindir. Baş alıb gedən
xatirələrsə nəhayətsizdir. Bəzən xatirələr qürbətdə belə gəlib insanı təqib edir, gecələr kabusa dönüb
yuxusunu ərşə çəkir.
Mir Musa Haşimi də 40 ilə yaxındır ki, isti yuvasından, doğmalarından iraq (uzaq) düşüb qürbətdə
yaşayır. İsveçdə çap olunan "Bir əsgərin xatirələri" kitabında müəllifin başına gələnlər öz dili ilə
söylənilir.
"Bu kitabı doğma ana dilim - Azərbaycan türkcəsində yaza bilməməyim ən böyük kədərim idi" yazır müəllif. Artıq kitab müəllifi arzusuna çatıb, fars dilindən çevrilən kitab işıq üzü görüb.
Onu tanınmış güneyli şair və tərcüməçi Kərim Güləndam farscadan çevirib.
"Bir əsgərin xatirələri" hərbçinin - atsubayın yaşadığı ölkədə haqsızlığa uğrayıb tutuqlanması,
həyatda ölüm-dirim mücadiləsi ilə əlbəyaxa olması, Türkiyə və İsveçdə siyasi mühacir həyatı
yaşayan zaman başına gələn olaylar və sonda həbs və təqiblərdən qurtulması və azadlığa çıxıb ailəsi
ilə qovuşması ilə bağlı bir sənədli hekayətdir.
"Bir əsgərin xatirələri" uzun zaman dövlətə, vətənə sədaqətlə qulluq etmiş, lakin yeni hakimiyyətə
gələnlər tərəfindən haqsız yerə ittiham olunub, ölkədən uzaqlaşmağı çıxış yolu kimi seçən bir
hərbçinin həyat hekayəsidir.
Kitabda müxtəlif rütbəli hərbçilərin ordudakı özbaşınalıqlarından və həyatdakı sərgüzəştlərindən,
şahın Amerikanın marionetinə çevrilməsindən, bütün hərb qüvvələrinin Amerika generallarına tabe
olmasından, məxfi saxlanan siyasi anlaşmalardan, müəllifin ailəsinin, yaxınlarının başına gələn
olaylardan, vətəni tərk etməyə məcbur olmasından və ağrılı vətən həsrətindən söz açılır.
20 ilə yaxın doğma diyarı tərk etməyinə baxmayaraq, M.Haşimini zindanın acı xatirələri və dəhşətli
kabusları uzaq Avropa ölkəsində belə, onu rahat buraxmır, hələ də ruhunu sarsıdır.
Folklor Güneydə toxunulmamış zəngin xəzinədir. Şifahi xalq ədəbiyyatı örnəklərinin toplama və
araşdırmalarına gəlincə, Məhəmməd Ehsaninin "Ayran dibi kəndinə bır baxış", Nəsim Köhnəsalın
"Min bir Azərbaycan mahnısı", Əmar Əhmədinin "Bayatın yaxşı olsun", "Təkəm və təkəmçi",
"Babək", kitablarının adını çəkmək olar. Ümumilikdə folklor sahəsində bir çox gözəl işlər görülüb
və görülməkdədir. "El bilimi" elektron dərgisi bu sırada böyük işlərə imza atmağı başarmışdır.
Uşaq ədəbiyyatı mövzusunda yazılan əsərlər də çox ümidvericidir. Məliha Əzizpur, Murtuza
Məcidfər, Ramin Cahangirzadə, Xosrov Barışan, Leyla Kəhalı və başqa gənc yazarların qələmindən
çıxan və uşaq qəlbinə yol tapan əsərləri çoxdur.
Dr.Əfşin Əmirinin "Analara, uşaqlara" (Laylalar və nazlamalar), Murtuza Məcidfərin körpə bağça
uşaqları üçün yazdığı "Bax gör kimdir, nəçidir?", Əlirza Şəmisəxunun "Atiyatin", Ramin
Cahangirzadənin "Rəqəmlər", "Dörd fəsil" kitabları uşaqlara sunulan ərməğandır.
Ədəbiyyatda həmişə ədəbi fikir mübadiləsi və tənqidçi fikrinə böyük ehtiyac duyulur. Ərşad
Nəzirinin "Miyanə şeir əncüməni", Sədyar Eloğlunun "Gəncədən gəlirəm..." (Nizamı Gəncəvinin
türkcə şeirlərinin təhlili), Əfrasyab Nuralhının "Yolçuluq", Əsədulla Əmirinin "Türkmən Mahmud,
Aşıq Rzaəli" kitabları bu boşluğu dolduran kitablardandır. İllər öncə yazılan, amma sorağına yeni
düşdüyümüz dr.Səkinə Birincianın da tənqid sahəsində ingiliscə yazdığı kitab üzərində isə ayrıca
bəhs etmək lazımdır...
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جنوبی آذربایجاندا ادبی پروسئس
پروانه ممدلی
کؤچورن :ائلیار پوالد
جنوبی آذربایجان ادبیاتی یالنیز سیاسی مستویه چیخاریلمیش «آیریلیق ،حسرت ،آراز» موضوعسوندان عبارت دئییل .بو
گون جنوبی آذربایجاندا ادبی پروسئسین بوتون استقامتلرینده پوئتیک دنیا ادبی فیکرینده گئدن آختاریشالرا گوجلو
مئیل دویولور ،دنیا ادبی فیکرینده گئدن پروسئسلر و گلیشمهلر گؤرونور.
جنوبدا ادبی پروسئسین ملّی-بدیعی توتومو بیزده چوخ زامان سیاسی سرحدلر چرچیوهسینده باخیالراق اؤیرهنیلیب
آراشدیریلیر .بو ،دوزگون یاناشما دئییل .ظنیمیزجه ،بو مسئله شیمالدا ،تورکیهده ،ائلهجه ده آوروپادا مدنیت
ساحهسیندهکی یارادیجیلیق تمایوللرینین کونتئکستینده آراشدیریلمالیدیر .جنوبی آذربایجاندا ادبی پروسئسدهکی
تمایوللری ،فورما-مضمون یئنیلیکلرینی ایزلهییب تحلیل ائتمک ،ایزلهمک بیر قدر فرقلیدیر .معلوم سیاسی محدودیتلر،
آزسایلی نشرلر ،قزئت و درگیلر جنوبداکی ادبی پروسئسین تام منظرهسینی یاراتماغا امکان وئرمیر .بو اوزدن ده داها
چوخ یازارالرال شخصی عالقه و مکتوبالشما نتیجهسینده الده ائتدییمیز ماتریالالرا اساسالنماق مجبوریتیندهییک.
عادتی اوزره اولدوغو کیمی-2018 ،جی ایلین نشرلری آراسیندا شعر توپلوالری اوستونلوک تشکیل ائدیر .بیز واحد
آذربایجان ادبیاتیندان صحبت آچیریق .اما اونون ترکیب حیصهسینی ،معلوم سببلردن بیزدن آیری دوشموش آرازین او
بیری ساحلینده یارانمیش گونئی آذربایجان ادبیاتینی نه قدر تانییریق؟ اورادا سویداشالریمیزین یاراتدیغی ادبیاتی
اوخوماق ایستهین زامان الفبا ،بعض ًا ده دیالکت ،دیل (رسمی دیلین فارسجا اولدوغونو نظره آلساق) انگللری ،باریئرلری
قارشییا چیخیر .گونئیده ادبیاتین دورومو ،ادبی پروسئس ،بو ادبیاتین ان گؤزل نمونهلرینی یارادانالری تانیتماق
وظیفهسینی یئرینه یئتیرمهیه چالیشیریق.
جنوبی آذربایجاندا یارادیجی ضیالیالر اؤز کیملیینی قورویوب مدافعه ائتمک مجبوریتیندهدیرلر .چونکی معنوی و مادی
حیاتالری بیر سورگون دورومو ایچیندهدیر .چوخ زامان دا اونالر گنج اولساالر بئله ،یازارالر شخصی حیاتالرینی،
حسلرینی دئییل ،توپلومون یاشانتیالرینی قلمه آلیرالر.
مدرنلیک هاردا باشالییر ،پستمدرنلیک هاردا قورتاریر ،شعرلرده بونو ایزلهمک بعضاً چتین اولور .شاعرلر بیرباشا
مدرنیزمله پستمدرنیزمین اؤزللیکلرینی داشییا بیلیرلر .مثال ،بونو م.لوایینین «تررور و آزادلیق» اثرینده گؤره بیلریک.
صالح عطایینین «بلکه داها دئیممهدیم» ،الله جاوانشیرین «آیاقاوستو تنهالیق» کتابالریندا و اینترنتده زیبا کرباسینین
شعرلرینده اولدوقجا مدرن شعرلری ایله قارشیالشیریق ،اما بعضی اؤزللیکلر اونالری «پستمدرن» شاعرلر کیمی
آدالندیرماغا بیزه حاق وئریر.
اؤتن ایل چاپدان چیخمیش «انجیر آغاجی اولماق» شعر کتابینین مؤلفی «شعر منیم اوچون ،ایچینده یاشاییب اؤلهجهییم
آجون کیمی ،قارشیت فئنومئنلر یاتاغی ،چلیشکیلی بیر آنالییشدیر .سانکی اؤزونده بامباشقا بیر کونتراست داشییر .بیر
یاندان یاشام ،بیر یاندان دا اؤلوم دوغوران بیر صنعت! فیکرینی سؤیلهین کیان خیاو آوروپا شعری ایله شرق شعرینین
سنتزیندن یارانان بیر اوسلوبدا یازان شاعردیر:
آه پاییز کولیی آ...ه.
اس اؤزلم باغچامیزا،
اس الچاتماز آغاجالرا ،قوشالرا ،انسانالرا.
اس یوردومون قوجامان آردیجالرینا،
آردیجیل سالمالر سؤیله یورولمادان.
و لیریک بیر ماهنی اوخو
تایی-اوخشاری تاپیلماز سئوگیلیلره.
سؤیله ،من ده بیر تانری آردینجا
گلمیشدیم بورایا
سؤیله ،قیرخ بئش ایل تانری آختاریشیندا
گلیب بیر قوجامان آردیج تاپمیشدیم
و بیلمیردیم
انساندیممی ،قوشدوممو؟
یاری انسان یاری قوش.
یوخسا دنیانین ان بؤیوک
لیریک دیزگهسی ایدیممی؟..
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«قارانلیغین فوتوسو» کتابینین مؤلفی امید نجاری شعرده اؤزونهمخصوص دوشونجهنین ،ائلهجه ده اونا اویغون فورمانین
بلیرتیسینی وئرمهیی سئویر .اونون شعرلرینده یئنی دوشونجه ایله یئنی بیچیمده قایناییب قاریشیر و کالسیک
پوئزییانین مئتافوراالری دا بیر اورتامدا گؤز قاباغیندا سرگیلهنیر:
سندن اوزاق
گؤزلرینین اوروجونو توتماق؛
سندن اوزاق
اللرینی داشدان یونوب اوستونه آلین قویماق،
شکلینین کعبهسینه یئددی دفعه دوالنماق
و سن گئدن یوال اوز توتوب
سئوگی رکعتی قیلماق،
آدینی بیر-بیر تسبئح دنهلرینده چئویرمک،
گؤز یاشالریمال دستماز آلماقدیر پئشهم،
ائی سئوگی پیغمبریم!
ناصر داوران جنوبوموزون گؤرکملی ضیالیالریندان ساییلیر ،او ،شاعرلیکله یاناشی ،ناثر و هم ده گؤزل ترجمهچیدیر.
2018جی ایلده اونون التین الفباسی ایله «اؤزباشینا دنیا» آدلی سئچیلمیش اثری کتاب شکلینده ایشیق اوزو گؤردو. 177صحیفهدن عبارت توپلویا شاعرین مختلف ایللرده یازدیغی  156شعری داخل ائدیلمیشدیر.
ناصر داوران گؤزل تنقیدچی و ادیبدیر .بیر چوخ شاعر و یازیچیالرین اثرلرینی آراشدیریب تنقید ائتمیشدیر .داورانین
ملّی دویغو و یوردسئورلیی دئمک اوالر کی ،چوخ شعرلرینده اؤز عکسینی تاپمیشدیر .بیر چوخ گونئیلی-قوزئیلی
شاعرلرین قدیم مدنیت بئشیی و باش تاجی سایدیقالری تبریزین گؤزللیینین وصفینه ن.داوران دا اؤز امضاسینی آتیر.
داوران تبریزی «گئجهلری نه قدر اوزون اولسا بئله ،گونشی باتمایان ،داغالرینین قیزیل لوحهلری برکتین ،تمیزلیین
بَیاننامهسی اوالن ،زنگین قلملرین اؤلومه ساتاشدیغی یئر ،اعالحضرت سئوگینین بارگاهی و نهایت« ،سامان یولو»نون
پایتختی کیمی وصف ائدیب تقدیم ائدیر:
عابدهلریمیزین خاقان سوراغی.
اووجوندا گؤیرچین
بئینینده یانیق دیلیمیزین کرمیلری...
کوچهلرینین یادداشیندا
نه چوخ دومانلی قوچاق
بونونال بئله
چایالرین گوجو
اولدوزالرین دوغرو دیلی
کرپیجینین ،داشینین کولتورون اولوشدورور...
من سیزه تبریزی دانیشیرام
دنیا شهرلرینین وطنداشی
آلمانین ،قیزیلگولون اونیوئرسیتهسینی.
بورا زنگین قلملرین اؤلومه ساتاشدیغی یئر
بورا اعالحضرت سئوگینین بارگاهیدیر.
روستم بهرودینین ای دارین آغاجی! کیمدن کمَم ،کم؟//یا سنی یئندیررم ،یا سنه یئننم// .یا دا بوداغیندا یارپاغا
دؤننم //،سالم ،دار آغاجی! شعریندهکی دار آغاجی حاقدا حیدر بایاتین و باشقا شاعرلریمیزین اؤزونهمخصوص دئییملری
و پوئتیک فیکیرلری وار .ناصر داوران تبریزله باغلی شعرینده دار آغاجینا اوز توتوب یازیر:
بوردا دار آغاجینین قیمتی وار
مینلرله گونشسویلو سردار
باشین اوجالدیب اونون.
ن.داوران شعرلرینده ظلم و حاقسیزلیغین قار و بوز کیم بشر حیاتینی دوندوردوغونو فلسفی کلمهلرله ،فیکیرلرله
آچیقالیاراق ،انسانالرین معنوی یوخسوللوق چیرکابیندان قورتارماالرینی معاریفلنمکده و آیدینالشماقدا گؤرور .اونون
«خاین» آدلی شعرینده بو موضوع چوخ گؤزل شکیلده قویولور.
یولالر خاین کی ،دئییل
یولالرین بیر باشی سیزین ائو.
خاین دئدیین ائله بو قاردیر
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یئنیلمز
و سویوق
اللریمیزه قنیم
گؤروشلریمیزه قنیم
یاالن دئییر ،اینانما ها
دؤنهجهیم بیر داها
آغ یئلین قانادیندا
آرخامجا نه هرجای قورخو
نه شبههلی کؤلگهلر
جیب تلفونوم اؤزومونکو یالنیز.
شاعرین شعرینده ان اؤنملی و گؤزهچارپان مسئله شعرلرین دیلیدیر .اونون شعرلری چوخ سلیس و تمیز آذربایجان
دیلینده یازیلمیشدیر.
حیاتدا هر شئیین سونو وار ،تک خاطرهلردن باشقا .انسان حیاتی خاطرهلرله زنگیندیر .باش آلیب گئدن خاطرهلرسه
نهایتسیزدیر .بعض ًا خاطرهلر غربتده بئله گلیب انسانی تعقیب ائدیر ،گئجهلر کابوسا دؤنوب یوخوسونو عرشه چکیر.
میر موسی هاشیمی ده  40ایله یاخیندیر کی ،ایستی یوواسیندان ،دوغماالریندان ایراق (اوزاق) دوشوب غربتده یاشاییر.
ایسوئچده چاپ اولونان «بیر عسگرین خاطرهلری» کتابیندا مؤلفین باشینا گلنلر اؤز دیلی ایله سؤیلهنیلیر.
«بو کتابی دوغما آنا دیلیم  -آذربایجان تورکجهسینده یازا بیلمهمهییم ان بؤیوک کدریم ایدی»  -یازیر مؤلف .آرتیق
کتاب مؤلفی آرزوسونا چاتیب ،فارس دیلیندن چئوریلن کتاب ایشیق اوزو گؤروب .اونو تانینمیش گونئیلی شاعر و
ترجمهچی کریم گول اندام فارسجادان چئویریب.
«بیر عسگرین خاطرهلری» حربچینین  -آتسوبایین یاشادیغی اؤلکهده حاقسیزلیغا اوغراییب توتوقالنماسی ،حیاتدا
اؤلوم-دیریم مجادیلهسی ایله البهیاخا اولماسی ،تورکیه و ایسوئچده سیاسی مهاجر حیاتی یاشایان زامان باشینا گلن
اوالیالر و سوندا حبس و تعقیبلردن قورتولماسی و آزادلیغا چیخیب عائلهسی ایله قوووشماسی ایله باغلی بیر سندلی
حکایتدیر.
«بیر عسگرین خاطرهلری» اوزون زامان دولته ،وطنه صداقتله قوللوق ائتمیش ،الکین یئنی حاکمیته گلنلر طرفیندن
حاقسیز یئره اتهام اولونوب ،اؤلکهدن اوزاقالشماغی چیخیش یولو کیمی سئچن بیر حربچینین حیات حکایهسیدیر.
کتابدا مختلف رتبه لی حربچیلرین اوردوداکی اؤزباشینالیقالریندان و حیاتداکی سرگذشتلریندن ،شاهین آمریکانین
ماریونئتینه چئوریلمهسیندن ،بوتون حرب قوّهلرینین آمریکا گئنئرالالرینا تابع اولماسیندان ،مخفی ساخالنان سیاسی
آنالشماالردان ،مؤلفین عائلهسینین ،یاخینالرینین باشینا گلن اوالیالردان ،وطنی ترک ائتمهیه مجبور اولماسیندان و
آغریلی وطن حسرتیندن سؤز آچیلیر.
20ایله یاخین دوغما دیاری ترک ائتمهیینه باخمایاراق ،م.هاشیمینی زندانین آجی خاطرهلری و دهشتلی کابوسالری
اوزاق آوروپا اؤلکهسینده بئله ،اونو راحت بوراخمیر ،هله ده روحونو سارسیدیر.
فولکلور گونئیده توخونولمامیش زنگین خزینهدیر .شفاهی خالق ادبیاتی اؤرنکلرینین توپالما و آراشدیرماالرینا گلینجه،
محمّد احسانینین «آیران دیبی کندینه بیر باخیش» ،نسیم کهنسالین «مین بیر آذربایجان ماهنیسی» ،عمار احمدینین
«بایاتین یاخشی اولسون»« ،تکم و تکمچی»« ،بابک» ،کتابالرینین آدینی چکمک اوالر .عمومیلیکده فولکلور
ساحهسینده بیر چوخ گؤزل ایشلر گؤرولوب و گؤرولمکدهدیر« .ائل بیلیمی» الکترون درگیسی بو سیرادا بؤیوک ایشلره
امضا آتماغی باشارمیشدیر.
اوشاق ادبیاتی موضوعسوندا یا زیالن اثرلر ده چوخ امیدوئریجیدیر .ملیحه عزیزپور ،مرتضی مجدفر ،رامین جاهانگیرزاده،
خسرو باریشان ،لیال کهالی و باشقا گنج یازارالرین قلمیندن چیخان و اوشاق قلبینه یول تاپان اثرلری چوخدور.
دوقتور افشین امیرینین «آناالرا ،اوشاقالرا» (الیالالر و نازالماالر) ،مرتضی مجدفرین کؤرپه باغچا اوشاقالری اوچون
یازدیغی «باخ گؤر کیمدیر ،نچیدیر؟» ،علیرضا شمسیخونون «آتییاتین» ،رامین جاهانگیرزادهنین «رقملر»« ،دؤرد
فصیل» کتابالری اوشاقالرا سونوالن ارمغاندیر.
ادبیاتدا همیشه ادبی فیکیر مبادلهسی و تنقیدچی فیکرینه بؤیوک احتیاج دویولور .ارشد نظرینین «میانه شعر
انجومنی» ،صدیار ائلاوغلونون «گنجهدن گلیرم( »...نظامی گنجوینین تورکجه شعرلرینین تحلیلی) ،افراسیاب
نورالهینین «یولچولوق» ،اسدوهلل امیرینین «تورکمن محمود ،آشیق رضاعلی» کتابالری بو بوشلوغو دولدوران
کتابالرداندیر .ایللر اؤنج ه یازیالن ،اما سوراغینا یئنی دوشدویوموز دوقتور سکینه برنجیانین دا تنقید ساحهسینده
انگلیسجه یازدیغی کتاب اوزرینده ایسه آیریجا بحث ائتمک الزیمدیر...
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DIVAN TƏSHİHİ, NƏSİMİ VƏ İKİ CƏHAN
Hümmət ŞƏHBAZI
kılasik mətniləri araşdırıb təshih edərək, əlyazma sistemindən bu günkü tayp etmə mətninə
gətirmkdə böyük və əziət çəkici bir ışdir. bunun ən çətin yeri nüsxə bədəl araşdırmadır. nüsxə
bədəlləri qarşı qarşıya qoyub hansı varyantın doğru yanlış olması dıvan müsəhhehinin ən həsas
ışlərindən hesab olunur. buna qatlaşan müsheh, həmi əlində əsas götürdüyü mətni nəzərə alır həmidə
başqa nüsxələri. o, başqa nüsxələri əsas nüsxə ilə tutuşdurduqda bir anda neçə bir sıra məqsədyönlü
ışlər də görür. Təəsüflə indiyə dək çap olan türkcə dıvan müsəhehləri bu əsası öz ışlərində
yürütməkdən çəkinirlər. bu haqqda bugünəcək elmi əsasda çap olan türkcə dıvanlar sırasında, sayın
rəsul ismaılzadənin, şah ismaıl xətayı dıvanınin (2001) çapıdir. o bu əsərdə əsas götürdüyü nüsxə
ilə birgə neçə nüsxə bədəlləri də nəzərə alaraq kəlmə, ibarət və ya beyt fərqlərini hər səfhənin altında
izah etmişdir. bunları deməkdən, məqsədimi başqa bir şeyə yönəltməkdir. bu günlərdə nəsiminin
«məndə sığar iki cəhan mən bu cəhanə sığmazam» beytinin doğru yanlış varıantı haqqda iki baxış
izlədim. hər iki baxışda onun doğru varyantı «məndə sığarıkən» olduğunu vurğulamışlar:
1. birinci baxış sayın eyvaz tahaya ayddır. yazıçı «şeir varlığın evidir» (s.39 - 42) kitabından bir
bölüm gətirmklə şeirin rəqsə bənzəri olduğunu təhlil edərkən bu beytə də işarə edir. sonra beytə bir
izah da telegram kanalında artırır.(qeyd edirəm bu izah kitabda yoxdur). izah belə dir:
«imadəddın nəsiminin bu misrasındakı«iki» sözü bəzi əlıazma nüsxələrində eyni biçimdə
yazıldığına baxmayaraq, bır ya iki nüsxə də «ikən» kimi qeyd edilmişdir. nəsiminin bir neçə qəzəldə
iki cəhan təbirini qullandığına baxmayaraq «sığarıkən» varyantı daha axıcı, daha məntiqi gözə
çarpır. yoxsa ikinci misra «mən bu iki cəhana sığmazam» kimi bir anlam daşımalıdı
qeyd edirəm ki indiyəcək çap olan dıvanlarda « iki» kəlməsi çap olubdur. onlara işarə edirəm:
həmid araslı, bakı 2004, əraq çapı bakı 1987, doktur sədiq çapı təbriz 1387, türkiyə çapı doktur
hüseyn əyan çapı,1990.
yazar bəzi nüsxələrdə «sığarıkən» gəldiyinə işarə etdiyində hansı çapları nəzərə aldığı bəlli deyil.
2 . ikinci baxış şəxsi telegram kanalında yayılan sayın xüsrüv barışan cənablarına ayddır. beləcə:
« mənim araşdırmalarım sonucu və şairlik bilincimə görə « imadəddın nəsimi»nin bu şerinin ilk
beyti nin ilk misrası belə olacaqdır:
« məndə sığar ikən cəhan mən bu cəhanə sığmazam»
hər iki baxışda nüsxələrə əsaslanmadan şairlik və ya xud zövqlərinə istinad edərək «sığarikən»
varyantını qəbul edirlər. Eyvaz bəy «daha axıcı, daha məntiqi» ifadəsi ilə, xosrov bəy də «şairlik
bilinci» ifadəsi ilə. belə bir ışı biz dıvan oxunuşu adlandırırıq. bunun örnəyi əhməd şamlunun dıvan
hafz çapıdir. bütün nüsxələri və nüsxələrdə dıvan şairinin şeir düzümünə sayğısizliq edərək öz zövqü
ilə kələmə, ibarət və ya beytlərin yerini dəyişdirərək göylü istədiyi yerdə gətirmək, nəhayətdə ışın
unudulmasına səbəb olacaqdır. eyni ilə şamlunun ışı kimi.
hər iki yazarımız özələrindən öncə bu haqqda söylənilən fikirlərə işarə etmədən, bu tapıntını
özələrinə ayıd və məxsus olduğunu bir növ vurğulayırlar.
hal bu ki iysa həbib bəylinin «cəhana sığmayan şair» (avanqard nət, internet) məqaləsinə istinadən,
vaxtı ilə bəxtiyar vahabzadə, ondan əlavə neçə il öncə guntay bəy cəvanşır bir yazısında və əlyar
səfərli ilə dartışmadada (azadlıq radıosu, yanvar 2015) bu fikri irəli sürmüşdür.
ədəbi tədqıqatda başqalarınin haqqını ödəmək, heç bir yazar və tədqıqatçınin qiymətini aşağılamaz,
üstəlik onun nə qədər araşdırmada dəqiq, başqalarınin nəzərinə qiymət verdiyni, həmidə əxlaqı
çərçivə lərə ınandığını, bunlardan əlavə nə qədər elmi bir adam olmasına oxucu tərəfindən im
za atacağını və onunla araşdırıcı arasında səmimilik yaratmağa imkan yaradacağını ortaya
quyacaqdır.
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دیوان تصحيحی ،نسيمی و ایکی جهان
همت شهبازی
کالسیک متنلری آراشدیریب تصحیح ائدهرک ،الیازما سیستئمیندن بو گونکو تایپ ائتمه متنینه گتیرمکده بؤیوک و اذیت
چکیجی بیر ایشدیر .بونون ان چتین یئری نسخهبدل آراشدیرمادیر .نسخهبدللری قارشی قارشییا قویوب هانسی واریانتین
دوغرو یانلیش اولماسی دیوان مصححینین ان حساس ایشلریندن حساب اولونور .بونا قاتالشان مصحح ،همی الینده اساس
گؤتوردویو متنی نظره آلیر همی ده باشقا نسخهلری .او ،باشقا نسخهلری اساس نسخه ایله توتوشدوردوقدا بیر آندا نئچه بیر
سیرا مقصدیؤنلو ایشلر ده گؤرور .تاسوفله ایندییهدک چاپ اوالن تورکجه دیوان مصححلری بو اساسی اؤز ایشلرینده
یوروتمکدن چکینیرلر .بو حاقدا بوگونهجک علمی اساسدا چاپ اوالن تورکجه دیوانالر سیراسیندا ،سایین رسول
اسماعیلزادهنین ،شاه اسماعیل ختایی دیوانینین ( )1۳80چاپیدیر .او بو اثرده اساس گؤتوردویو نسخه ایله بیرگه نئچه
نسخهبدللری ده نظره آالراق کلمه ،عبارت و یا بیت فرقلرینی هر صفحهنین آلتیندا ایضاح ائتمیشدیر .بونالری دئمکدن،
مقصدیمی باشقا بیر شئیه یؤنلتمکدیر .بو گونلرده نسیمینین «منده سیغار ایکی جهان من بو جهانه سیغمازام» بیتینین دوغرو
یانلیش واریانتی حاقدا ایکی باخیش ایزلهدیم .هر ایکی باخیشدا اونون دوغرو واریانتی «منده سیغاریکن» اولدوغونو
وورغوالمیشالر:
 . 1بیرینجی باخیش سایین ایواز طاهایا عایددیر .یازیچی « شعر وارلیغین ائویدیر» (ص  )42-۳9کیتابیندان بیر بؤلوم
گتیرمکله شعرین رقصه بنزری اولدوغونو تحلیل ائدرکن بو بئیته ده اشاره ائدیر .سونرا بیته بیر ایضاح دا تلگرام کانالیندا
آرتیریر( .قئید ائدیرم بو ایضاح کیتابدا یوخدور) .ایضاح بئلهدیر:
«عمادالدین نسیمینین بو مصراعسینداکی «ایکی» سؤزو بعضی الیازما نسخهلرینده عینی بیچیمده یازیلدیغینا باخمایاراق،
بیرایکی نسخهده «ایکن» کیمی قئید ائدیلمیشدیر .نسیمینین بیر نئچه غزلده ایکی جهان تعبیرینی قولالندیغینا باخمایاراق
«سیغاریکن» واریانتی داها آخیجی ،داها منطیقی گؤزه چارپیر .یوخسا ایکینجی مصراع «من بو ایکی جهانا سیغمازام» کیمی
بیر آنالم داشیمالی ایدی
قئید ائدیرم کی ایندییهجک چاپ اوالن دیوانالردا «ایکی» کلمهسی چاپ اولوبدور .اونالرا اشاره ائدیرم:
حمید آراسلی ،باکی  ،2004عراق چاپی باکی  ،1987دکتر صدیق چاپی تبریز  ،1۳87تورکیه چاپی دکترحسین عیان چاپی،
.1990
یازار بعضی نسخهلرده «سیغاریکن» گلدیینه اشاره ائتدیینده هانسی چاپالری نظره آلدیغی بللی دئییل.
 . 2ایکینجی باخیش شخصی تلگرام کانالیندا یاییالن سایین خسرو باریشان جنابالرینا عایددیر .بئلهجه:
«منیم آراشدیرماالریم سونوجو و شاعیرلیک بیلینجیمه گؤره «عمادالدین نسیمی»نین بو شعرینین ایلک بئیتینین ایلک
مصراعسی بئله اوالجاقدیر:
«منده سیغار ایکن جهان من بو جهانه سیغمازام»
هر ایکی باخیشدا نسخهلره اساسالنمادان شاعیرلیک و یا خود ذوقلرینه استناد ائدهرک «سیغاریکن» واریانتینی قبول ائدیرلر.
ایوازبی «داها آخیجی ،داها منطقی» ایفادهسی ایله ،خسرو بی ده « شاعیرلیک بیلینجی» ایفادهسی ایله .بئله بیر ایشی بیز
دیوان اوخونوشو آدالندیریریق .بونون اؤرنهیی احمد شاملونون دیوان حافظ چاپیدیر .بوتون نسخهلری و نسخهلرده دیوان
شاعیرینین شعر دوزومونه سایغیسیزلیق ائدهرک اؤز ذوقو ایله کلمه ،عباره و یا بیتلرین یئرینی دَییشدیرهرک گؤیلو
ایستهدییی یئرده گتیرمک ،نهایتده ایشین اونودولماسینا سبب اوالجاقدیر .عینی ایله شاملونون ایشی کیمی.
هر ایکی یازاریمیز اؤزلریندن اؤنجه بو حاقدا سؤیلهنیلن فیکیرلره اشاره ائتمهدن ،بو تاپینتینی اؤزلرینه عاید و مخصوص
اولدوغونو بیر نوعو وورغوالییرالر.
حال بو کی عیسی حبیببیلینین «جهانا سیغمایان شاعیر» (آوانقارد نت ،انترنت) مقالهسینه استنادا ،واختی ایله بختیار
واهابزاده ،اوندان عالوه نئچه ایل اؤنجه گونتای بی جوانشیر بیر یازیسیندا و علیار صفرلی ایله دارتیشمادا دا (آزادلیق رادیوسو،
یانوار  )2015بو فیکری ایرهلی سورموشدور.
ادبی تدقیقاتدا باشقاالرینین حاققینی اؤدهمک ،هئچ بیر یازار و تدقیقاتچینین قیمتینی آشاغیالماز ،اوستهلیک اونون نه قدر
آراشدیرمادا دقیق ،باشقاالرینین نظرینه قیمت وئردیینی ،همی ده اخالقی چرچیوهلره ایناندیغینی ،بونالردان عالوه نه قدر
علمی بیر آدام اولماسینا اوخوجو طرفیندن امضا آتاجاغینی و اونونال آراشدیریجی آراسیندا صمیمیلیک یاراتماغا امکان
یاراداجاغینی اورتایا قویاجاقدیر.
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IMADƏDDIN SEİD ƏLİ NƏSİMİ
(yeni nəşrə buraxılan nəsimi dıvanının muqədiməsindən)

Bəhram ƏSƏDİ
Şübhəsiz imadəddin seid əli nəsimi kılassik şeirimizin parlaq ulduzlarından və islamı irfan ədəbiyatımızın
görkəmli numayəndələrindən biridir. onun ədəbiyatımızda olan təsiri onun vəfatından 650 il keçməsinə
baxmayaraq günümüzə qədər dəvam etmişdir və onun buraxdığı ız hələ də ədəbiyat səhifələrimizdə və yazılan
əsərlərdə görsənir. əlbəttə bu görsənmənin də dəgişik donları və çeşitli formaları olmuşdur. ədəbiyatımızda nəsimi
məktəbi özünə bir janr olaraq özünəməxsus boyası olub və nəsimi şagirdlərı və nəsimi məktəbinin yetirmələri yuz
illər boyunca müxtəlif sahələrdə çıxışlar edib, həqqi və həqiqəti bağırıblar. ədəbiyatımızın taysız zirvəsi sayılan
molla məhəmməd fuzüli kimi bir insan öz əsərlərində nəsiminin adın çəkməsə də onun etgisi altında olduğun gizlədənməmiş və onun əsərlərinə yazdığı nəzirələr ilə özünün nəsimi məktəbi dəvamçısı olduğun sübüt etmişdir. son
illər Xəlil Rıza Ulutürk isə öz « dəvam edir otuz yeddi» kitabında həqiqəti bağırıb və bırdaha zülm və sitəm
qarşında üsyan edən nəsimi ruhunun zəmanımızda da dəvam etdigin biruza vermişdir. demək olar nəsimi ruhu
yaşayıb, yaşayır, yaşayacaqdır.
uzun illər boyu kölgəsi şeirimizin üstündən əsgılməyən nəsimi kimdir?
nəsimi kimdir?
seid əli nəsimi, imadəddin nəsimi, seid əli hüseyni və seid adları ilə tanınan seid mühəmməd oğlu seid əli hicrətin
qəmri hesabı ilə 771- ci ilində dünyaya göz açıb 830 - cü ilində ( 1417 - 1369 miladı) şəhadət ilə dünyasın
dəgişib. əlbttə bu illərdə ixtılaflar da var. məlum olan onun adı əli, təxəlülsü nəsimi, ləqəbi imadəddin olmuşdur.
imadəddin dinin dirəgi deməkdir. bu da seid əlinin din elmilərində nə boyda dərin olduğunun sübütüdür. onun
doğum yeri və yaşadığı yerlər hələ diqət ilə bəlli dəgil ancaq nəsimi dıvanında və başqa əlamətlərdən onun bir neçə
şəhərdə olduğun iddaa etmək olar. nəsimi farsca dıvanında:
»ای نسیمی چون خدا گفت «اِنَّ اَرضی واسعه
خطهی باکو به جا بگذار کاین جای تو نیست
(ey nəsimi buna görə ki allah dedi: “mənim yerim (dünya) genişdir bakını buraq kı bura sənin yerin dəgil)
deməklə özünün bir müddət bakıda yaşadıqdan sonra bu şəhəri tərk etdigin göstərir. bir iddə onu bəğdadın «
nəsim» adlı kəndinə bağlayır, başqaları onu şamaxı, bursa, bakı, dıyarbəkir, şiraz, urmu və təbrizli yazmışlar.
nəsiminin şah xəndan adlı şar qardaşı olub. şah xəndan şamaxıda yaşamış və ındı bugün də şamaxının şah xəndan
adlı tarixi məzarlığı müvcüddür.
seid əlinin ustadlarından onun mürşidi şeyx fəzlullah nəiminin adı bəllidir. nəsimi həmin şeyxin qızı ilə də
evlənmişdir ancaq onun məlumatı və əldə etdigi təhsilatı çox dərindir və bu həqiqət onun dıvanında da özün
göstərir. nəsimi dinlərin tarixin bilən, məntiq, riyaziyat, nücüm, təfsir, tib, musiqi, tarix, türk, fars və ərəb
ədəbiyatı, islam və yunan fəlsəfələrin bilən alim olmuş üç türk, fars və ərəb dillərində üç dıvan yaratmışdır. onun
həmin əlimizdə olan dıvanda bir türkcə - yunanca müləmməi də mevcuddur. bu onu göstərir ki nəsimi yunan dilin
də bilmiş və türk , fars, ərəb qaynaqlarından qıdalandığı kimi yunan qaynaqlarından da vasitəsız faydalanmış və öz
bilgilərin və elmi səviyəsin yüksəltmişdir.
əlbttə bütün bunlara rəğmən nəsimi özü öz zəmanında şöhrət tapdığı və adının dillərdə gəzdigin vurğulayır:
şöhrət afətdur, osəndim şəhrətindən aləmin
gərçe həm əladə və əsfəldə məşhür olmışəm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nəsimi:
Əhl dinə sərvər o sərdar ya hüseyn
Vey mustəfayə munis o qəmxar ya hüseyn
Fuzüli:
Dərdpərvər ələmi kərbəla hüseyn
Vey kərbəla bəlalərinə mübtəla hüseyn
Nəsimi:
Sənsiz yedigüm, qüssə o qəm, dərd ilə qandur
Gəlgil, dodaqun şərbətinə canumı qandur
Fuzüli:
Can vermə qəmi eşqə ki, eşq afəti candur
Eşq afəti can olduğu məşhuri cəhandur
Nəsimi:
Canumın, cana, visalın can içində canıdur
Canə can can canan, canlərın cananıdur
Fuzüli:
Ol pərivəş kim, məlahət mülkünün sultanıdur
Hükm anun hükmi durur, fərman anun fərmanıdur
və ....
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عمادالدین سید علی نسیمی
بهرام اسدی
(یئنی نشره بوراخیالن نسیمی دیوانینین مقدمهسیندن)
شوبههسیز عمادالدین سید علی نسیمی کالسیک شعریمیزین پارالق اولدوزالریندان و اسالمی عرفان ادبیاتیمیزین گؤرکملی نماینده-
لریندن بیریدیر .اونون ادبیاتیمیزدا اوالن تأثیری اونون وفاتیندان  650ایل کئچمهسینه باخمایاراق گونوموزه قدر دوام ائتمیشدیر و اونون
بوراخدیغی ایز هله ده ادبیات صحیفهلریمیزده و یازیالن اثرلرده گؤرسنیر .البته بو گؤرسنمهنین ده دگیشیک دونالری و چئشیتلی
فورمالری اولموشدور .ادبیاتیمیزدا نسیمی مکتبی اؤزونه بیر ژانر اوالراق اؤزونهمخصوص بویاسی اولوب و نسیمی شاگردلری و نسیمی
مکتبینین یئتیرمهلری یوز ایللر بویوجا مختلف ساحهلرده چیخیشالر ائدیب ،حقّی و حقیقتی باغیریبالر .ادبیاتیمیزین تایسیز زیروهسی
ساییالن مولال محمد فضولی کیمی بیر انسان اؤز اثرلرینده نسیمینین آدین چکمهسه ده اونون ائتگیسی آلتیندا اولدوغون گیزلهدنمهمیش
و اونون اثرلرینه یازدیغی نظیرهلر ایله اؤزونون نسیمی مکتبی دوامچیسی اولدوغون ثبوت ائتمیشدیر .1سون ایللر خلیل رضا اوُلوُتورک
ایسه اؤز «دوام ائدیر اوتوزیئددی» کتابیندا حقیقتی باغیریب و بیرداها ظلم و ستم قارشیندا عصیان ائدن نسیمی روحونون زمانیمیزدا دا
دوام ائتدیگین بروزا وئرمیشدیر .دئمک اوالر نسیمی روحو یاشاییب ،یاشاییر ،یاشایاجاقدیر.
اوزون ایللر بویو کؤلگهسی شعریمیزین اوستوندن اسگیلمهین نسیمی کیمدیر؟
نسیمی کیمدیر؟
سید علی نسیمی ،عمادالدین نسیمی ،سید علی حسینی و سید آدالری ایله تانینان سید محمد اوغلو سید علی هجرتین قمری حسابی
ایله -771جی ایلینده دونیایا گؤز آچیب -8۳0جو ایلینده( 1۳69-1417میالدی) شهادت ایله دونیاسین دگیشیب .البته بو ایللرده
اختالفالر دا وار .معلوم اوالن اونون آدی علی ،تخلّصو نسیمی ،لقبی عمادالدین اولموشدور .عمادالدین دینین دیرهگی دئمکدیر .بو دا سید
علی نین دین علملرینده نه بویدا درین اولدوغونون ثبوتودور .اونون دوغوم یئری و یاشادیغی یئرلر هله دقت ایله بللی دگیل آنجاق نسیمی
دیوانیندا و باشقا عالمتلردن اونون بیر نئچه شهرده اولدوغون ادعا ائتمک اوالر .نسیمی فارسجا دیوانیندا:
ای نسیمی چون خدا گفت «اِنَّ اَرضی واسعه»
خطهی باکو به جا بگذار کاین جای تو نیست
دئمکله اؤزونون بیر مدت باکیدا یاشادیقدان سونرا بو شهری ترک ائتدیگین گؤستریر .بیر عده اونو بغدادین «نسیم» آدلی کندینه باغالییر،
باشقاالری اونو شاماخی ،بورسا ،باکی ،دیاربکر ،شیراز ،اورمو و تبریزلی یازمیشالر.
نسیمینین شاه خندان آدلی شاعر قارداشی اولوب .شاه خندان شاماخیدا یاشامیش و ایندی بوگون ده شاماخینین شاه خندان آدلی
تاریخی مزارلیغی موجوددور.
سید علینین اوستادالریندان اونون مرشدی شیخ فضلاهلل نعیمینین آدی بللیدیر .نسیمی همین شیخین قیزی ایله ده ائولنمیشدیر
آنجاق اونون معلوماتی و الده ائتدیگی تحصیالتی چوخ دریندیر و بو حقیقت اونون دیوانیندا دا اؤزون گؤستریر .نسیمی دینلرین تاریخین
بیلن ،منطق ،ریاضیات ،نجوم ،تفسیر ،طب ،موسیقی ،تاریخ ،تورک ،فارس و عرب ادبیاتی ،اسالم و یونان فلسفهلرین بیلن عالیم اولموش
اوچ تورک ،فارس و عرب دیللرینده اوچ دیوان یاراتمیشدیر .اونون همین الیمیزده اوالن دیواندا بیر تورکجه-یونانجا ملمّعی ده موجوددور.
بو اونو گؤستریر کی نسیمی یونان دیلین ده بیلمیش و تورک ،فارس ،عرب قایناقالریندان قیداالندیغی کیمی یونان قایناقالریندان دا
واسطهسیز فایداالنمیش و اؤز بیلگیلرین و علمی سویهسین یوکسلتمیشدیر.
البته بوتون بونالرا رغماً نسیمی اؤزو اؤز زمانیندا شهرت تاپدیغی و آدینین دیللرده گزدیگین وورغوالییر:
شهرت آفتدور ،اوُسَندیم شهرتیندن عالمین
گرچه هم اعالده و اسفلده مشهور اوْلمیشم
--------------------------------------- 1نسیمی:
ای اهلِ دینه سرور و سردار یا حسین
وی مصطفایه مونس و غمخوار یا حسین
فضولی:
ای دردپرور المِ کربال حسین
وی کربال باللرینه مبتال حسین
نسیمی:
سنسیز یئدیگوم ،غصّه و غم ،درد ایله قاندور
گلگیل ،دوداقون شربتینه جانومی قاندور
فضولی:
جان وئرمه غمِ عشقه کی ،عشق آفتِ جاندور
عشق آفتِ جان اوْلدیغی مشهورِ جهاندور
نسیمی:
جانومین ،جانا ،وصالین جان ایچینده جانیدور
جانه جانِ جانِ جانان ،جانلرین جانانیدور
فضولی:
اوْل پریوش کیم ،مالحت مُلکینین سلطانیدور
حکم آنون حکمیدورور ،فرمان آنون فرمانیدور
و ....
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qəzəl

DÜŞƏRMİŞ

Seyid Məhmud İbadı (SEYİDSANI)
KAMIL TEBIB ISAYEV
Sənki yoxsan həvası yox eşqin,
Elə bil aşınası yox eşqin.
Sən gedənən dağıldı ılqarım,
Indı ey gül vəfası yox eşqin.
Dağılıb bustanım; bağım, çəmənim,
Sənsiz ey can səfası yox eşqin.
Qədrə can verən sən imişsən,
İndı sənsiz qəzası yox eşqin.
Başımın tacı gəl örək darıxır,
Sənə bir tay huması yox eşqin.
Indıkı eşqilər olub saxta,
Sən kimin dilrubası yox eşqin.
Səs qolaqlarda yox, yatıb səs küy,
Bizim evdə sədası yox eşqin.
Qaşların yay kimin çəkilmişdi,
Sən gedənən nüması yox eşqin.
Küçə tək; ev eşiklər olmuş tək,
Nə deyim əqərbası yox eşqin.
Seyid sanı tək qalıb ey gül,
Sənki yuxsan bəhası yox eşqin.

Bir insanın bəd gətirsə talehi,
Ömrünün yazı da, qışa düşərmiş.
Nə qədər ki, bəxt üzünə gülməyib,
Hər işi düyünə, daşa düşərmiş.
Təkəri göylərdən yerə yenəndə,
Allahın işinə neyləsin bəndə.
Zaman dəyişəndə, dövran dönəndə,
Xan ayağa, nökər başa düşərmiş.
Kamil,udmağın da yüz əngəli var,
Demə filankəsin gəlhagəli var.
Dünyanın nərdində şeytan əli var,
Zalım zər atanda qoşa düşərmiş.

دوشرميش
کاميل طبيب
،بير اینسانين بد گتيرسه طالعی
. قيشا دوشرميش،عؤمرونون یازی دا
، بخت اوزونه گولمهیيب،نه قدر کی
. داشا دوشرميش،هر ایشی دویونه
،تکری گؤیلردن یئره یئننده
.آلالهين ایشينه نئيلهسين بنده
، دؤوران دؤننده،زامان دیيشنده
. نؤکر باشا دوشرميش،خان آیاغا
،اودماغين دا یوز انگهلی وار،کاميل
.دئمه فيالن کسين گلهاگلی وار
،دونيانين نردینده شئيطان الی وار
.ظاليم زر آتاندا قوشا دوشرميش

Əbədi Körpû

غزل
سيدمحمود عبادی سيدثانی
،سنکی یوخسان هواسی یوخ عشقين
.ایله بيل آشناسی یوخ عشقين
،سن گئدنن داغيلدی ایلقاریم
.ایندی ائی گول وفاسی یوخ عشقين
، چمنيم،داغيليب بستانيم؛باعيم
.سنسيز ائ جان صفاسی یوخ عشقين
،قدره جان وئرن سن ایميش سن
.ایندی سنسيز قضاسی یوخ عشقين
،باشيمين تاجی گَل اؤرک داریخير
.سنه بير تای هماسی یوخ عشقين
،ایندیکی عشقيلر اولوب ساختا
.سن کيمين دل روباسی یوخ عشقين
،سس قوالقالردا یوخ یاتيب سس کوی
.بيزیم ائوده صداسی یوخ عشقين
،قاشالرین یای کيمين چکيلميشدی
.سن گئدنن نماسی یوخ عشقين
،کوچه تک؛ائو ائشيک لر اولموش تک
.نه دئييم اَقَرباسی یوخ عشقين
،سّيد ثانی تک قاليب ائی گول
.سنکی یوخسان بَهاسی یوخ عشقين
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NƏSİMİ: İLAHİ EŞQ ŞƏHİDİ...
(Bir parça)
Aydın Xan Əbilov
Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri,
www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron
Kitabxananın rəhbəri, yazıçı-kulturoloq
Orta əsrlərdə İslam Şərqində bir çox bilgi sahələrində, o sıradan ilahiyyat və gizli elmlərdə, olduğu
kimi, eşqin istənilən formasına – insani (qadın və kişiyə yönəli könül istəkləri), ilahi (Allahdan və
onun sonuncu rəsulu - Məhəmməd peyğəmbərdən başqa, qeyri-Rəbbi sevmək yasaq idi:
xaçpərəstlərin Ata Allah, Oğul Allah, Müqəddəs Ruhi özündə cəmləyən anlayışı - İsa peyğəmbəri,
hətta türklərin Tanrılarını, bütləri ürəyə buraxmaq olmazdı), hətta platonik (ustada, dosta, şaha,
xana belə sevda bağlamaq mümkün deyildi) məhəbbətə qəti tabu vardı...
Şiələrin çoxluq təşkil etdiyi Qızılbaş Azərbaycanda Nəimi - Nəsimi cütlüyü bu məkan-zaman
baxımından qlobal Şərq qadağasını darmadağın edən Hürufiizm “Allah – İnsan” adlanan eşq
vəhdətini - sevgini İlahi inam sisteminə, inac təfəkkürünə, şəriət baxışlarına, ədəbiyyata, ilahiyyata,
poeziyaya, fəlsəfəyə, bir sözlə, humanitar-estetik, kulturoloji-dini, ədəbi-fəlsəfi fikrə, daha sonralar
isə dünyagörüşə-həyatabaxışa-yaşamtərzinə tətbiq etmək üçün poeto-texnologiya yaratdılar. Ki,
adını biz çox-çox sonralar hürufik, təsəvvüf, sufiliyin Azərbaycan – şiə forması sayılan hürufizm
qoyduq.
Hürufizm - humanitar, yəni ilahiyyat-fəlsəfi-poetik düşüncə tərzindən çox, ictimai-siyasi
(yadellilərə qarşı mübarizə, ilkin modern Azərbaycan dövlətçiliyi – sonralar Şah İsmayıl Xətainin
qurduğu Səfəvilər - Qızılbaşlar imperiyası və s.), sosial-mədəni (Ərdəbil-Təbriz seyid ocaqları,
daşyonanlar, Şimali Azərbaycan - Anadolu təriqətçilər, dərvişlər, hürufiçilər), ədəbi-fəlsəfi (doğma
ləhcədə yazılan Azərbaycan-türk ədəbiyyatı, dini-fəlsəfi poeziya, anadilli irihəcmli məsnəvilər –
mənzum romanlar, lokallaşdırılan – milliləşdirilən fəlsəfi fikir), dini-təriqət (şiə məzhəbi, İmamların
ilahiləşdirilməsi, Allahın rəsullu ilə yanaşı xilaskar Mehdiçilik, insanın simasında Tanrının
təcəssüm etməsi) forması olaraq əvvəlcə Azərbaycanı öz böyük-güclü təsirinə aldı, daha sonra,
geniş Şərqə, İran, İraq, Türkiyə, Suriya, Qafqaz diyarları, Ərəb dünyası və Orta Asiya
torpaqlarındakı insanların ruhunu – intellektini ələ keçirməyə başladı...
Hürufizmin banisi Fəzlullah Nəimi Astarabadi idisə, söz yox, təriqətbaşı Nəsimi oldu: Orta əsrlər
Şərqində poeziyanın-şeirin-əruzun düşünən beyinlərə, iananan könüllərə, yadda saxlayan şüurlara
təsirini yada salsaq, ədəbiyyat tarixini xatırlatsaq, bu fikrimizi isbat etməyə lüzum yoxdur, yaxud
başqa bir hürufi lideri haqqında bizdə dəqiq dəlillər - tarixi məlumatlar olmadığına görə bu fikrə
gəldyimiz məntiqli görsənər.
Bir qədər qabağa gedərək həm Nəimi, həm də Nəsiminin edam edilməsinin, Mövlana Məhəmməd
Füzulinin İraqda – türkman torpaqlarında sıxışdırılmasının əsas səbəblərindən birinin də hakim
qüvvələrin (Orta Asiyadan gəlmişlərin, Şirvanşahların, Osmanlıların, Suriyadakıların və s.) əhlisünnə məzhəbindən, hürufilərin isə şiə-cəfərilərə məxsüsluğunu göstərmək mümkündür: nədənsə,
tədqiqatçılar indiyə qədər də bu ciddi tarixi faktı unudurlar.
Hürufizmin tərəfdarları hakim zümrəyə və Azərbaycanı işğal edənlərə qarşı şiəizmi əsas ideolojisiyasi, mənəvi-dövlətçilik texnologiyası kimi götürdülər. Şah babamız İsmayıl Xətai Nəimi-NəsimiFüzuli üçlüyünün dövrlərinin mənəviyyatında-fəlsəfəsində, ədəbiyyatında-poeziyasında cızdıqları o
möhtəşəm - bütöv, milli, imperialist, ictimai-mənəvi Azərbaycanı reallaşdırdı, Səvəfilər
İmperiyasını qurdu...

Əbədi Körpû

Sayfa 23

ادبی کؤرپو  12اینجی سای پاییز.مهر 1398

ƏDƏBİ KÖRPÛ 12. Sayı payız.Ekim. 2019

نسيمی :ایالهی عشق شهيدی...
(بير پارچا)
آیدین خان ابيلوو
يئني يازارالر و صنعتچيلر ايجتيماعي بيرليگينين صدري،
.wwwکيتابخانا.نئت  -ميللي ويرتوال-ائلئکترون
کيتابخانانين رهبري ،يازيچي-کولتورولوق
اورتا عصرلرده ایسالم شرقينده بير چوخ بيلگی ساحه لرینده ،او سيرادان اِلهيات و گيزلی علم لرده ،اولدوغو کيمی،
عشقين ایستهنيلن فورماسينا  -اینسانی (قادین و کيشی یه یؤنهلی کؤنول ایستکلری) ،الهی (اهلل دان و اونون سونونجو
رسولو  -محمد (ص)پئيغمبردن باشقا ،غئيری-رببی سئومک یاساق ایدی :خاچپرستلرین آتا آهلل ،اوغول آهلل،
موقدس روحی اؤزونده جمع لهین آنالیيشی  -عيسا پئيغمبری ،حتّی تورکلرین تانریالرینی ،بوتلری اورهیه
بوراخماق اولمازدی) ،حتّی پالتونيک (اوستادا ،دوستا ،شاها ،خانا بئله سئودا باغالماق مومکون دئييلدی) محبته قطعی
تابو واریدی...
شيعهلرین چوخلوق تشکيل ائتدیگی قيزیلباش آذربایجاندا نعيمی  -نسيمی جوتلوگو بو مکان-زامان باخيميندان
قلوبال شرق قاداغاسينی دارماداغين ائدن حوروفييزم "آهلل  -اینسان" آدالنان عشق وحدتينی  -سئوگينی الهی
اینام سيستئمين ،ایناج تفککورون ،شریعت باخيشالرینا ،ادبياتا ،اِلهياتا ،پوئزیيایا ،فلسفی ،بير سؤزله ،هومانيتار-ائستئتيک،
کولتورولوژی-دینی ،ادبی-فلسفی فيکر ،داها سونراالر ایسه دونياگؤروشه-حياتاباخيشا-یاشام طرزینه تطبيق ائتمک
اوچون پوئتو-تئخنولوگييا یاراتدیالر .کی ،آدینی بيز چوخ-چوخ سونراالر حوروفيک ،تصوّف ،صوفيليگين
آذربایجان  -شيعه فورماسی سایيالن حوروفيزم قویدوق.
حوروفيزم  -هومانيتار ،یعنی اِلهيات -فلسفی-پوئتيک دوشونجه طرزیندن چوخ ،ایجتيماعی-سياسی (یاد ائلليلره
قارشی موباریزه ،ایلکين مودئرن آذربایجان دؤولتچيليگی  -سونراالر شاه ایسمایيل ختاینين قوردوغو صفویلر -
قيزیلباشالر ایمپئریياسی و س ،).سوسيال-مدنی (اردبيل-تبریز سئيد اوجاقالری ،داش یونانالر ،شيمالی آذربایجان -
آنادولو طریقتچيلر ،درویشلر ،حوروفيچيلر) ،ادبی-فلسفی (دوغما لهجهده یازیالن آذربایجان-تورک ادبياتی ،دینی-
فلسفی پوئزیيا ،آنادیللی ایری حجملی مثنویلر  -منظوم رومانالر ،لوکالالشدیریالن  -ميلليلشدیریلن فلسفی فيکير)،
دینی-طریقت (شيعه مذهبی ،ایمامالرین ایالهيلشدیریلمهسی ،آهلل ین رسولو ایله یاناشی خيالصکار مهدیچيليک،
اینسانين سيماسيندا تانرینين تجسسوم ائتمهسی) فورماسی اوالراق اولجه آذربایجانی اؤز بؤیوک-گوجلو تاثيرینه
آلدی ،داها سونرا ،گئنيش شرق ،ایران ،ایراق ،تورکييه ،سوریيا ،قافقاز دیيارالری ،عرب دونياسی و اورتا آسييا
تورپاقالرینداکی اینسانالرین روحونو  -اینتئللئکتينی اله کئچيرمهیه باشالدی...
حوروفيزمين بانيسی فضل اله نعيمی آستارابادی ایدیسه ،سؤز یوخ ،طریقت باشی نسيمی اولدو :اورتا عصرلر شرقينده
پوئزیيانين-شعرین-عروضون دوشونن بئيينلر ،اینانان کؤنوللر ،یاددا ساخالیان شعورالرا تاثيرینی یادا سالساق ،ادبيات
تاریخينی خاطيرالتساق ،بو فيکریميزی ایثبات ائتمهیه لوزوم یوخدور ،یاخود باشقا بير حوروفی ليدئری حاقيندا بيزده
دقيق دليللر  -تاریخی معلوماتالر اولمادیغينا گؤره بو فيکره گلدیيميز منطيقلی گؤرسنر.
بير قدر قاباغا گئدهرک هم نعيمی ،هم ده نسيمينين اعدام ائدیلمهسينين ،مؤوالنا محمد فوضولينين عراقدا -
تورکمان تورپاقالریندا سيخيشدیریلماسينين اساس سببلریندن بيرینين ده حاکيم قوووهلرین (اورتا آسييادان
گلميشلرین ،شيروانشاهالرین ،عوثمانليالرین ،سوریياداکيالرین و س ).اهلی-سنت مذهبيندن ،حوروفيلرین ایسه
شيعه-جعفریلره مخصوصلوغونو گؤسترمک مومکوندور :ندنسه ،تدقيقاتچيالر ایندیيه قدر ده بو جيدی تاریخی فاکتی
اونودورالر.
حوروفيزمين طرفدارالری حاکيم زومرهیه و آذربایجانی ایشغال ائدنلره قارشی شيعه ليگی اساس ایدئولوژی-
سياسی ،معنوی-دؤولتچيليک تئخنولوگيياسی کيمی گؤتوردولر .شاه باباميز ایسماعيل ختایی -نعيمی -نسيمی-
فضولی اوچلوگونون دؤورلرینين معنویاتيندا-فلسفهسينده ،ادبياتيندا-پوئزیياسيندا جيزدیقالری او مؤحتشم  -بوتؤو،
ميللی ،ایمپئریاليست ،ایجتيماعی-معنوی آذربایجانی رئالالشدیردی ،صوفيلر ایمپئریياسينی قوردو...
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EDEBİ KÖPRÜ 1. YIL FİHRİSTİ
… 2018- …. 2019
Adilə Nəzər 1/6 Həsrət Qalmışam.
8/6Yolların yuxusu gəlir.
11/24 Səni tanımadan
Aysu Muxtari 1/19 Nilufər.
8/4 Elində Nilufər
Ali Kemal Mutlu 1/22 Gözlerin
2/4 Çilemsin
Araz Səməd 2/6 Dünya
Ayşə Səyyadqızı 3/18 Kimi.
11/5 Ayşə
Aysen Akdemir 4/22 Hak Yolcusu Yunus İçin
Alaeddin İkican 4/23 Başım Bulanıyor
Amil Bəxtiyar 5/8 Gözlərin
Abdurrahim Karakoç 6/11Ana, Bu Bayram Mı?
Ali Reza Morag Oğlu 6/16 Olma Tiken
Ay Bəniz Əliyar 6/18 Rəqs Et, Qadin
Abdurrahman Karaköse 7/20 Köz Yangini
Arzi Hüseyn 8/10 Qorxma
Araylı Türk Qizi 8/21Şair Darixanda
Ayaz Arabaçi 9/9 Öz Tərəzimdə
Arzu Göytürk 9/17 Qayitma Qurban Olum"..
Abbas Neccar Oğlu 9/19 Derdim ve Ilacim Telafer
Abdull Cabar Abdi Oğlu 9/20 Şehid
Aypara Mehman 9/22 Adam
Alemzer Sadiqqizi 10/10 Mənim Gercək Nağilim...
Aygün Sadiq 10/14 Bu Yol Nə Uzun Oldu
Abbas Abdulla 12/5 Kəpənəkçidəki Evimizdə.
12/5 Varliqda Yoxluq
Akif Səməd 12/6 Abbas Abdullaya
Aydın Xan Əbilov 12/23 Nəsimi: İlahi Eşq Şəhidi...
Burhan Sakallı 3/7 Mor Cepkenli Şiir
Bəhram Əsədi 3/24 Bir İctimanın Talei.
12/20 Imadəddin Seid Əli Nəsimi
Bəiram Əsədi 4/11 Payız
Behruz Sədiqi 5/23Durğunluq.
9/5 Yalqiz Ağac Dostluğunda
Bəhram Sürgün 7/20Rubailər
Bəhmən Dəlidağli 10/9 Dilqəmi” Dil Dedi
Casim Baba Oğlu 3/12 Doğru Aşik.
6/7Düşünen Kimdir
Ceyhunə Mehman 4/10 Bir Də Tələsməyim.
8/6 Xatirlatma Özünü
Cahit Can 4/19Dil Olsa Gerek
Cəmilə Kamal 4/21 Qor
Cevdet Altay 6/19Vefasiz
Cəvadı Ziyvə 11/6 Təbrizə Sərxabə Işiq Ver
Çalqın Məhəmməd 7/12Nəsiminin Əndişəsində
Vədud Dosti 1/8 Ərənliklər
Duman Bəxtiyarı 3/5 Du-Man.
10/24 Nə Gəldi Bu Elin Arzilarina?
Duman Yalçın 7/23Fatəhə
Mustafa Pınarbaşı 3/3 Değmez
Dilarə Süleyman 8/5Vətən
Duman Səfəroğlu 9/4Günəşın Yasıdır Burda.
11/10 Sizin Siz
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Davud Əhəri 11/16 Mahnı
Elşən Əzim 1/4 Qifil. 9/16yeni
Eldar Muğanlı 1/15 Pay Umaram.
4/12 Haşım Tərlan
Eyüp Şahan 1/18 Hakim Bey
Eyüp Şahan 1/18 Hakim Bey
Elmədin Nicat 2/7 Mən Adda Ürəyinə
Elçin Şirinov 2/10 Gederik
7/21Xəyalimda Bir Kənd Var
Eyvaz Əyub 2/11 Bir Cüt Əsger Çəkməs.
6/23Qarabağdan Deyiləm
Elməddin Laçınlı 3/14 Adam Var
Ekrem Kaftan 3/10 Ölüm
Etibar Cavad 4/14 Qar Yağır
Elman Muğanlı 5/9Qar Dənəsi
Elməddin Laçınlı 5/11Mən Ona.
11/15 Kişi Kimi Yaşamaği
Esmira Günəş 5/17 Bahar
Elməddin Nicat 5/18 Otuz Yaşin
Elvin Əlizadə 6/4 Sumqayit
Elnur Uğur Abdiyev 9/7 Vətən
Eldar İsmayil Böyüktürk 9/24 Həmin Günlər
Əbbas Bariz 1/8 Gəcələr
Əli Talıbı 1/22 Könlümü.
10/18 Mən Səni Şeyrimə
Əkrəm Haci 2/9 Məni Məndən.
8/20 Küsmüşəm Fələkdən
Əli Məhəmməd Bəyanı 2/16Nə Xəbər?
Ədalət Duman 3/4 Gəlmədin
7/8 Şirin Yalan
Əlövsət Tahirli 3/21 Məni Unutmağa.
11/3 İstədim Sözdən Ev Tikəm
Əbülfəzl Ramin 4/17 İtlər
Elvin Nuri 9/6Bir Uşaqliq Oyunuydu O.
10/22 Ada Salim Mi?
Əjdər Ol 10/16 Dəyişik Düşmüşük
Əli Şamlı 5/3Qəzəl
Əli Cəvadpur 9/5 Qatar Qayitmaz
Əlovset Tahirli 5/14Təkdir
Əfrasiyab Nurullahi 6/24Qarabağ
Əkbər Əsədi 7/5Bu Xəyalda
Əkbər Qoşalı 7/14Bayati Sayaği
Ərşəd Nəzəri 7/21o Gözəl
Əfsanə Rəvan 8/23 Mən Olmasam.
12/4 Kədərimi Ipə-Sapa Düzürəm
Əbülfət Mədətoğlu 9/8 Bu Səhərin Şeiri
Ətayə Odər 10/9 Əzəldən Sona Kimi...
Fatimə Məhəmmədi 1/7 Hər Gün Bir Şəkil.
8/14 Səv Məni
Fəridə Ləman 5/14Gəl Görüm
Fərman Fərzi 6/3Necə Oz Dərimə
Gülnarə Israfil 1/5 Namaz Gilim.
8/5 Səni
Gülnar Səma 1/17 Sənsiz Yuxularim.
2/12 Zəlimxan Yaqub’un “Yunus Əmrə Dastani”
Günay Nəriman 3/5 Boğuluram
Günel Eyvazli 6/5 Bu 8/10Ehramlar-İnsanlar
Güven Kemerkaya 6/15Yara İzi
Gilə Əliqizi 7/10Gecələr.
11/9 Darixma
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Gülnar Sadiq 8/15 Payiz
Gülgəz Yaqub 9/8 Səni Sevmək Üçün
Günəş Qarabağli 11/7 Ürəyim Sixilanda
Qabil Ədalət11/20Canın Sağ Olsun.
Həbib Sahır 1/11 Əsir Ellər Şairi
Həkime Babakşizadə 1/17 Ürəyendən.
8/19Gəlin Köçür Xəyallarim Halıt
Yildirim 1/23 Sahteymiş
H. Reyiszadə Səhər 2/22 And İçerəm
Hüseyin (Qayıtmaz) 2/17Xəbərin Olsun
Hakkın Kulu 3/20 Azdirma Yolu
Hasan Hüseyin Cesur 4/24 Adı Oyun Olsun
Hüseyn Rəzmi 5/16İnciməsin
Huşəng Cəfəri 5/17Yar Ağladi,
Hikmet Elp 5/19Ben Köy Öğretmeniyim
Haci Luğman 6/14Sazim.
9/7 Qələm Yazir Ürək
Həmid Vahdı 7/4Qəzəl
Hacer Alioğlu Yakuti 8/16Rüzgâr’im.
9/18 Aşk
Həmid Gəncə 9/18 Halay
Hümmət Şəhbazi 12/18Divan Təshihi,
Nəsimi Və İki Cəhan
Xosrov Sərtipi 1/24 Qəzəl.
2/24 Əqlimə Duva Yazin
Xatirə Fərəcli 6/14Bu Nədi?
Xəqanı Həbiboğlu 7/10Ömür
Xasiyət Rüstəm 7/13Timsah Deri Başmaqim
Xankişizadə 7/11Anam Ana...
Xeyrullah Çəliş 10/15 Divanələr Divanəsi
İlgar Fəhmi 1/6 Şəklindəsən
İbrahim İlyaslı1/19 Gəl Könlünə Bir
İbrahim Sağır 3/16 Üstüne
İkiramxan Vəlixan 3/23 Qəzəl
5/22qəzəl
İzzət Təhmasıbı 4/3 Dəli Qıza Yazdığım Şeir
İsmail Xürrəmi 4/4 Unutduq
İlahə Bayındır 5/19Ahəstə, Ahəstə.
8/11Qisqaniram…
İlker Gülbahar 6/21Rüya.
11/16 Dibace
İslam Əzimov 7/8Mən Şair Deyiləm
İdris Halup Kasap 7/17Her Sabah
İlham Nasir 7/24Uşaqliğim
İradə Aytel 8/8 Bilirsənmi, Onu Necə
İlahə İmanova
İqbal Nəhmət 10/8 Bu Gecə Laylami Çalma
Ismaıl Pilpayə 12/8 Xatrə
Kamıl Qəhrəmanoğlu 1/3 Savalan Bağrinda.
9/3 Qoşlar Qoysa
Kəleybərli Əli 2/17 Müdam Galar Ağ Yeri
Kamil Təbıb 2/4 Adam.
12/22 Düşərmiş
Kadir Altun 2/19 Kutlu Pazar
Kənan Aydinoğlu 9/6 Sənsiz Yaşamağin Sirrini
Karacakız Emi Öztürk 9/15 Sensiz Olunca
Qəşəm Nəcəfzadə 1/10 Məni Biraz Gözlə.
6/17Sənə Qiş Paltari
Qilman İmam 1/11 Biz Torpağa.
10/3 Yatim
Leyla Nedayi 3/4 Yenə Sənsiz.
8/16 Dünyanin
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Leyli Kəhalı 3/15 Sən Alma Atmadın.
8/18 Qar Yağir
Lütfəli Bərqi 5/3Qəzəl
Layla İsmayil 8/7Akro Şeir.
10/23 Qisqanam Səni
Məhəmməd Ağrı 1/8 Gəlin Baci
Məhəbbət Kəlbəcərli 2/6 Bənövşə
Mahru Şirvani 2/8 Elə
Mehmet Gözükara 2/20 Hüzün Ve Anne
Məzun(Qaşqyı El Şairi) 3/11 Qem Varımış
Musa Yəqub 3/13 Apar Məni
Milli Daşqın 3/14 Gördüm.
9/14 Adam
Mehmet Baş 3/17 Vatanim
Məqsüd Təqızadə 4/5 Tamdan Düşürəm
Məhəbbət Kəlbəcərli 4/6 Bənövşə
Məhəmməd Nevin 4/6 Qan Dadı Var
Mikdad Hoddyoğlu 5/6Onca Seni
Muğan Oğlu 5/10Tələsi Qardaş
Muhəmməm Əli Cəfəri 1/3 Quşlar
Məryəm Əliyeva 5/15Çirkli Şüşələr
Məsud İslami 5/21İlk Şair
Məryəm Bəyramı 6/7Üşümüş Yaprağam.
8/15 Sevgilim
Mirşən Xəyal 7/3Dözə Bilərmi?
Mərcan Mənafzadə 8/4 Gəl Bu Şeiri Qurtar.
11/14 Dünən Vardim
Məhnaz Sabuni 8/9Qəzəl
Məhsa Əbduləlizadə 8/20gəldin
Mohammed Amin Aref 9/21 Kanaat
Mehran Əbbasiyan 10/21 Qəzəl
Məhəmməd Çalqin 10/21 Dərddir
Məhəmmədrza Məhmudi 11/10 Buğazimdan
Şer Bitir
Mayil Məmmədli 11/21 Bahar Ətri
Muhsin Abdel 11/22 Kurban Olum
Nadir Ilahi 1/24 Mən Yox.
4/3 Mən Məgər Şair Deyiləm?
Nigar Xıyavı 4/5 Get Sən.
8/18bu Qadin
Nuranə Nur 3/19 Gəncliyim
Nəzmiyə Hicran 3/21 Bax.
8/9 Azərbaycan
Necdet Ceylan 5/22Sevdiğim
Nüyvər Şərifova 6/24Ana Yurdum
10/7 Eşqin İlə Tut Məni
Namiq Aman 7/5Yaşaya Bilmirəm
Nahıd Nəsırı 7/15Ürəyim Qanayir
Nicat Kamal Oğlu 7/19 Yasıma Gələcək
Naibe Yusublu 9/5 Asin
Nigar Arif 9/23 Sən Gedəndə.
10/8 Sən Gedəndə.
11/4 Uzaqlara
Nazim Yaquboğlu 11/18 Bilmirəm
Nazim Əhmədli 12/9 Sənsizlik Ağir İşgəncə
Ozan İhlasi 5/5yola Yalvardim
Oğuz Alparslan 6/22Darixir.
12/4 Gəl Ayrilaq
Ozan Fedai 11/9 Bu Zaman
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Özcan Ünlü 4/18 Sır
Pərvanə Məmmədli 3/3 Qadasi
Pərvanə Məmmədli 12/12Cənubi Azərbaycanda
Ədəbi Proses
Rəsul Murovdağlı 1/5 Kəlbəcər Gələ
Ramiz Qusarçaylı 1/18 Yiğilir.
9/24 Bir Yalanmiş Əvvəlim
Ramin Cəhangirzadə 2/18 Edit
Rukiye Aydın Madra 2/21 Sultanim
Rüzbə Səmədi 4/7 Çörksiz Tabaq
Reza Colakoğlu 4/8 Son Veda
Rüqəyə Haşimzadə 4/15 Azan Var Boğazımda
Rabia Bariş 8/24 Yabanci
R.Ə(Sazaq) 10/7 Qəzəl
Rəhim Əsgərzadə 11/11 Çixacaq
Selim Tunçbilek 1/10 Dağ Yalnizliği
Saleh Səccadı 1/4 Mənimkidir
Səyyad Ziyadpur 1/6 Sənə Bənzətdim
Sevinc Qərib1/9 Tanriya.
6/6əllərimi Tanriya
Səxavət İzzəti 1/12 Qazel
3/8 Ülkər.
4/20 Qar Yağışı.
5/12Əbbas Babayı.
5/20 Açın Qapıları.
6/12Əhməd Kabaklı.
7/6Xalqımızın Böyük Şarı Səhənd.
7/23Xatırələrımız.
8/11 Gül Adaşı.
9/12 Ustad Yəhya Şeyda.
10/12 Ustad Hüseyn Mühəmmədzadə Sədiq.
11/12 Əli Şir Nəvai
Sabır Yusıfavğlu 1/16 Məktüp
Semir Kahya Oğlu 2/3 Leyla.
10/20 Əlvida Təbriz
Səyid Muğanlı 2/9 Bağişla.
6/9Bizdən Bir Atli Getdi
Sayman Aruz 2/16 Klassik Məhəbbət.
6/20Bir Vaqon Dərdim.
12/10 Nəsimi Dirami
Saray Məhəmmədrzayi 2/18 Kədər
Səddiqə Atlupurun 3/17 Yar De Mənə.
8/22 Gecələr
Səxavət Kəlbəcərli 4/9 Ötə Bu Günlərdə
Sezai Çiçek 5/4Giderim
Sait Oğlu 6/8Sen Hocasin
Səhər Barani 6/10Görüşə Gəl
Səhər Xiyavi 6/21Səhər Uzaqda Deyil! .
8/3 Sülh Nəğməsi
Səttar Gülmuhəmmədi 7/3Sevəciyəm Mən Səni
Süleyman Abdulla 7/15Gözü Dəniz Adama.
11/8 Belə Gəlib
Sadık Yahya Oğlu 7/18Unudamadim
Susən Nəvadə Rəzi 8/11 Bir Hikayə Dir Təbriz!.
11/19 Laylalar
Şəlalə Ana Hümmətli 8/14 Deyirlər, Yaz Gəlib
Seher Atmaca 8/17 Dede Korkutca
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Səkinə Taran 8/19 Nə Saz Bildi Nə Sim
Sürəyya Xliq Xiyavi 9/4 Qara Yazilar
Səid Sadeqifər 10/5 Uzaqlarda Işiqlanan Kəndlər
Səadət Buta 10/6 Ay Ana
Seyyid Süleyman 10/6 Bilmədik
Saqıb Rəştabadi 10/18 Qəzəl
Sadık Sazigüzel 11/23 Dertli Dertli Ağlarim
Seyid Məhmud İbadı 12/22qəzəl
Şöhlət Əfşar 3/6 Çətin Adamam.
9/11 Üzmək Çətindir
Şəbnəm Fərzizadə 4/11 O Gözlərdə
Şahinə Könül 4/17 Yu Ömrü.
8/21 Ürəyim
Şəhla Noruzi 6/6Mənimlə Reallarda.
9/11 Saatin Qilinci
Şəlalə Dağlarqizi 8/22həyat Fani Ömür Qisa
Şəmsəddin Həkəri 9/14 Adam
Şeref Taşliova 10/4 El Çek Tabib
Şəhla Vahid Haciyeva 11/17 Ölüm Gedim
Tayyib Atmaca 1/5 Delikanli Yillar.
2/5 Nəyinə.
9/23 Sermayemin Tümünü
Təbrizli (Damla) 2/8 Yol Gədir
Təbəssüm Əbdüllhzadə 5/15kefli Danlar
Tühid Namvər 2/7 Ata Ölümü.
9/3xəyaldaki Qiz
Təcnis Qurban 9/9 Təcnis
Tofiq Yusif 9/10 Kaş Məni Bir Həzin Ağlayan
Tahir Talibili 11/3 Adami
Təbriz İman 12/9 Təkəm,Tək
Ülkü Taşlıova 2/23 Gidiş
Ümid Nəccari 6/5mənə Bir Çətirlik
Ülvi Aydin 11/11 Ay Ömrüm Günüm
Vədut Dustı 1/8 Ərənliklər
Vuqar Nemət 1/9 Dəyilem.
5/24 Bu Gün Kəndimizdən Bir.
10/3 Bu Kənəddə Bir It Oxuyur
Vida Heşməti 8/3 Inanc.
10/22 Təbriz
Vasif Süleyman 10/24 Sənə Deyiləsi Ürək ...
Yusif Nəğməkar 4/15 Qişin Ad Günü.
9/16kişilər Aldanir Göz .
10/17 Istedadsiz.12/7 Götürmezki
Yasin Mortaş 7/22Karanfil Yüzlü Kitap
Yusuf Aslan 2/9 Karabağ Denince
Yavər Həsən 5/7Dünya Kar
Yəqub Nami 7/4Yoxlayin Telfunlarizi
Yaqub Kərimi 7/9Evımız Üçün.
11/17 Torpaği Çəkib Üstümə
Yasin Mortaş 1/21 Dilâra’nin Husumeti
Zəlimxan Məmmədli 3/22 Yol Gedirəm
Zeynəb Dərbəndli 6/19Dəmirqapi Dərbəndim
Zaur Ilhamoglu 7/11Bilmir.
12/3 Sən
Zöhrə Xəlili 8/7 Oy
Zəhra Təhmasib Zadə 8/23 Işiq Siz
Zülaləbonu_Xaliqova 10/18 O'zbekistonga
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