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Kimdi Bu Əziz Axşamı? 
  

Vüqar Nəmt  
  
Kimdi bu əziz axşamı,  
Danlayıb söyür özünü?  
Heç özünə də oxşamır,  
Soyunub geyir özünü!  
  
Qarıdımı, uşaqdımı?  
Dərvişdimi, aşıqdımı?  
Yuyulmamış qaşıq kimi?  
Başlayıb öyür özünü!  
  
Yadından çıxıb öz adı,  
Özünə alır hər zadı!  
Saqqızın kim oğurladı?  
Belə çeynəyir özünü?!  
  
Baş açıq ayağı yalın,  
Əyni qalından da qalın,  
Onu öz əlindən alın!  
Budayıb, döyür özünü  
  
Heç özü yüxdür, səsidir,  
Deməyin nəyin nəsidir!  
Daha buracan bəsidir,  
Qoymayın  yeyir özünü!.. 

 
 ..!؟یآخشام زیبو عز یمدیک

 ووقارنعمت

 
 ی،مآخشا زیبو عز یمدیک

 اؤزونو؟ وریسؤ بییدانال

 ،ریده اوخشام اؤزونه هئچ

 !اؤزونو رییگئ ونوبیسو

 
 ؟یمیاوشاقد ،یمیدیقار

 ؟یمیدقیشعا ،یمیدشیدرو

 ی؟میک قیقاش شیولمامیوی

 !اؤزونو وریاؤ بییباشال

 
 ی،اؤز آد بیخیچ ندانیادی

 ی!هر زاد ریآل اؤزونه

 ی؟اوغورالد میک نیزیساقق

 !؟اؤزونو ریینهیچئ بئله

 
 ،نیالی یاغیآ قیآچ باش

 ،نیدا قال ندانیقال ینیاَ

 !نیآل ندنیاؤز ال اونو

 اؤزونو وریدؤ ب،ییبودا

 
 ،ریدیسس وخدور،یاؤزو  هئچ

 !ریدیسنه نیینه نییدئمه

 ،ریدیبوراجان بس داها

 ..!اؤزونو رییئی  نییمایقو

Qayıt Get Bu Yerdən 
  

Tohid Namüvər (Adlım)  
  
Qapıma buyurub bu ağırlıqda qəm!  
Məni kişi bilib, məni sayıbdı.  
İndi kef üstəyəm, insafin olsun,  
Kefliyə toxunmaq olmaz, ayıbdı!  
  
Zamani yetəndə bu qollarını,  
Götürüb asaram mən inci kimi.  
İndi bu çağımda nə dirənmisən,  
Boynuma allahın qılıncı kimi?!  
  
Qayıt get bu yerdən beş - uç il hələ,  
Mənim göz açmağa amanım olsun!  
Bu körpə uşaqlar böyüsün bır az  
Öləndə gözümü yomanım olsun!  
  
Mənim əllərimdə bu uşaqların,  
Saçının yüz sığal payı var hələ!  
Qarşıda ilqarin məktəb illəri,  
Qarşıda vüqarın toyu var hələ!  
  
Asılıb durmusan bir candan ötrü,  
İtil get görməmiş oğlu görməmiş!  
Bura kənd yeridir, çıx get bu yerdən  
Səni itdən alib,  itə verəməmiş!...  
 

 ئردنیگئت بو  تییقا
 

 (مینامور )آدل دیتوح

 
 !غم قدایرلیبو آغ وروبیبو مایقاپ
 ی.دبییسا یمن ب،یلیب یشیک یمن

 ،اولسون نینصافیا میکئف اوسته یندیا

 ی!دبییعا ،توخونماق اولماز هییکئفل
 

 ی،نیبو قولالر ئتندهی یزامان

 ی.میک ینجیآسارام من ا گؤتوروب

 ،سنینمرهینه د مدایبو چاغ یندیا

 !؟یمیک ینجیلیق نی آهلل نومایبو
 

 ،هله لیاوچ ا - بئش ئردنیگئت بو  تییقا

 !ولسونا میگؤز آچماغا آمان میمن

 رآزیب وسونیکؤرپه اوشاقالر بؤ بو

 !اولسون میومانیگؤزومو  اؤلنده
 

 ،نیبو اوشاقالر مدهیأللر میمن

 !وار هله ییپا غالیس وزی نینیساچ

 ی،للریمکتب ا نیلقاریا دایقارش

 !وار هله ویتو نیووقار دایقارش
 

 ،جاندان اؤترو ریدورموسان ب بیلیآس

 !شیمؤرمهاوغلو گ شیمگئت گؤرمه لیتیا

 ئردنیگئت بو  خیچ ر،یدیئریکند  بورا

 ...!شیموئرمه تهیا  ب،یآل تدنیا یسن
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Qəzəl 

 
Ə. Elşən 

 

Çətir götür sulu gözlüm yağış yağır şəhərə,  

Çöküb duman havası bir daha fağır şəhərə.  

 

Ölüm gərib qanadın səslə şimşəyi, buludu,  

Bütün qasırğaları, yelləri çağır şəhərə.  

 

Ürək gileylərini bükmə niskil örtüyünə, 

Qışıq boğazda qalan ağrını bağır şəhərə.  

 

Yumubdur ağzını çoxdan, batıb qulaqları da, 

Yetər şeirlərini hayladın sağır şəhərə.  

 

Yağış da layladır artıq boran da fırtına da,  

Nə söyləyim oyana mürgüsü ağır şəhərə. 

 

Yaman tutuqdu hava ,heç üzü gülən yoxdur,  

Yağış yağır sulu gözlüm, yağış yağır şəhərə. 

 

 زلغ
 
  ائلشن. ع
 
   شهره، رییاغ شییاغ گؤزلوم سولو گؤتور ریطچ

 .  شهره ریفاغ داها ریب یهاواس دومان چؤکوب
 

   بولودو، ،ییمشَیش سسله نیقاناد بیگر اؤلوم
 .  شهره ریچاغ ییئللر ،یرغاالریقاس بوتون

 
  اؤرتویونه، لیسکین بوکمه ینیلئیلریگ اورک

 .  شهره ریباغ ینیآغر قاالن بوغازدا قیشیق
 

  دا،یقوالقالر بیبات چوخدان، ینیآغز یوموبدور
 .  شهره ریساغ نیهایالد ینیشعرلر یئتر

 
   دا، نایرتیف دا بوران قیآرت ریالیالد دا شییاغ
 . شهره ریآغ مورگوسو اویانا مییسؤیله نه
 

   یوخدور، گولن اوزو ،هئچ هاوا توتوقدو یامان
 . شهره رییاغ شییاغ گؤزلوم، سولو رییاغ شییاغ

 
 

Şeir Uçurumundayam  
  

Pərisa Heydəri (Günəş)  
  
Bir şeir uçurumundayam  
Tanrı başıma uçur bu axşam  
Yoxsulluğun gumanı var beynimdə  
Nədə acizəm bütün duvarların qarşısında-  
Gedir varlığım  
Qanadlanır ruhum  
Buludlar doğulur  
Günəş batsın deyə, 
Tanrım nəfəsimdə  ölüm mahnısı oxuyur, 
Ürəyim kağaz üstünə qusur beynimdəki 
Sözcükləri, 
Və mən yenə şeir uçurumundayam 
Amandır ürəyim ağlama,sus, 
Qusma zamani deyil 
Zaman hələ bakirədir 
Yerikləməz heçbir inthar edən sözləri. 
Və mən bilirəm duyğularım sətirlərdə sürgün 
olacaq, 
Yazacağam səni,məni və bizi, 
Qələmim  sürünəcək bütün sürgünlər kimi, 
Və mən yenə bu payız mən olacağam. 
  

 ایاماوچوروموند شعر
 

 پریسا حیدری گونش
 

 اوچوروموندایام بیرشعر
 بوآخشام اوچور باشما تانری

 دهبئینیم وار گومانی یوخسوللوغون
 -قارشیسیندا دوارالرین بوتون عاجیزم دهنه

 وارلیغیم گئدیر
 روحوم قانادالنیر
 دوغولور بولودالر

 دئییه، باتسین گونش
 اوخویور، سیماهنی اؤلوم  نفسیمده تانریم 
 کیبئینیمده قوسور اوستونه کاغاذ ییمورها

 سوزجوکلری،
 اوچوروموندایام شعر یئنه ومن

 آغالما،سوس، ییماوره آماندیر
 دئیل زامانی قوسما

 دیرباکیره هله زامان 
 .سؤزلری ائدن اینتحار بیرهئچ مزیئریکله

  اوالجاق، سورگون سطیرلرده دویغوالریم بیلیرم ومن
 بیزی، و سنی،منی یازاجاغام 

   کیمی، سورگونلر بوتون جکسورونه  قلمیم
 .اوالجاغام من پاییز بو یئنه ومن
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Bəxtim Üzümə Gülmədi 
 

Ziba Sevindik 
 
Boşa getdi hər gün vaxtım, 
Olmadı bir tacım, taxtım. 
Açılmadı qara baxtım, 
Bəxtim üzümə gülmədi. 
 
 
Bağ-bağçamda bar olmadı, 
Yoxum dönüb var olmadı. 
Tale  mənə yar olmadı , 
Bəxtim üzümə gülmədi. 
 
 
Ömrüm aydan,  ildən getdi, 
Səsim enib zildən, getdi. 
Yarım vaxtsız əldən getdi, 
Bəxtim üzümə gülmədi. 
 
Tükənmədi  ağrı-acım, 
Başımdan töküldü  saçım. 
Kəsildi çarəm, əlacım, 
Bəxtim  üzümə  gülmədi. 
 
Yox həmdəmim, könül yarım, 
Susub, dinmir kaman,tarım. 
Hasil olmur arzularım, 
Bəxtim üzümə gülmədi. 
 
 
Vardır oxumaq həvəsim, 
Bir kimsəyə yetmir səsim. 
Yoxdur başa çəkən kəsim, 
Bəxtim üzümə gülmədi. 
 
Çox nəğmələr bəxtə qoşdum, 
Sandım, arzuma  qovuşdum. 
Ha əlləşdim,  ha vuruşdum, 
Bəxtim üzümə gülmədi. 
 
 
 

 یداوزومه   گولمه    میبخت
 
  کیندیسئو   بایز

 
  م،یهر   گون   واخت   یگئتد   بوشا

  .میتاخت م،یتاج   ریب   یاولماد

  م،یقارا    باخت   یلمادیآچ

  .یداوزومه   گولمه  میبخت

 
  ،یباغچامدا   بار   اولماد-باغ

  .یدؤنوب   وار   اولماد   یوخوم

 ،  یمنه    یار   اولماد     طالع

  .یداوزومه   گولمه   میبخت

 
  ،یگئتد   لدنیآیدان،  ا   مرومؤع

  .یگئتد    لدن،یز   بیائن  میسس

  ،یالدن   گئتد   زیواختس   مییار

  .یداوزومه   گولمه   میبخت

 
  م،یآج-یآغر   یدکنمهتو 

  .میتؤکولدو  ساچ  مدانیباش

  م،یچارم،  عالج   یلدیکس

  .یداوزومه  گولمه  میبخت

 
  م،یکؤنول   یار  م،یهمدم   یوخ

  .میکامان،  تار    رینمی،  د سوسوب

  م،یاولمور    آرزوالر   لیحاص

  .یداوزومه   گولمه   میبخت

 
  م،یاوخوماق   هوس     ریوارد

  .میسس   رییئتم  یهمسهیک   ریب

  م،یباشا   چکن   کس   یوخدور

  .یداوزومه   گولمه   میبخت

 
 لر   بخته   قوشدوم، نغمه   چوخ

  .آرزوما    قوووشدوم   م،یساند

 ها   ووروشدوم،   م،یاللشد   ها

  .یداوزومه   گولمه   میبخت
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Qadın! 
 

Aləmzər Sadıqqızı 
 
 
Yenə gözlərindən şeir tökülür 
Ay üzü baharlı, könlü qış qadın... 
Hərdən bax güzgüyə bir lal baxışla, 
Niyə gülmədiyin bir soruş, qadın... 
 
Səni ki, bu qədər yedi dərdlərin, 
Yayda da üşüdü yazıq əllərin, 
Bu qədər gül əkdin, özün gülmədin... 
Sən də gül...güllərə bir qarış, qadın. 
 
Günəşin gizlənsə bulud köçündə, 
Ən gözəl günəşi yarat içində, 
Payız yağmurunda, qışın içində, 
Bir çınqı od yarat, yan, alış , qadın! 
 
Axı kim dəyibdi belə xətrinə, 
Heç vaxt bürünmədin sevinc ətrinə, 
Allahın xətrinə, ömrün xətrinə, 
Bir azca dünyayla gəl barış, qadın! 
 

 !نیقاد
 

  یزیق قیصاد زر عالم
 

  تؤکولور شعر ندنیگؤزلر یئنه
 ... نیقاد شیق کؤنلو ،یباهارل اوزو آی

  شال،یباخ الل ریب گوزگویه باخ هردن
 ... نیقاد سوروش، ریب نیگیدگولمه یهین

 
  ن،یدردلر ییئد قدر بو ،یک یسن

  ن،یاللر قییاز اوشودو دا یایدا
 ... نیدگولمه اؤزون ،نیاکد گول قدر بو

 . نیقاد ش،یقار ریب گوللره...گول ده سن
 

  کؤچونده، بولود زلنسهیگ نیگونش
  نده،یچیا یارات یگونش گؤزل ان
  نده،یچیا نیشیق یاغموروندا، زیپای

 ! نیقاد ، شیآل یان، یارات، اود ینقیچ ریب
 

  نه،یخطر بئله یبدیدیَ میک یآخ
  نه،یرعط نجیسئو نیدبورونمه واخت هئچ

  نه،یخطر مرونؤع نه،یخطر نی اهلل

 ! نیقاد ش،یبار گل دونیایال آزجا ریب

 

 
 

Sənə Şeır Yazacağam  
  

Əli Talibi Qayabaşı "Kövrək əli"  
  

Doyğularımı toplayıb  
Sənə şeir yazacağam.  
Gözlərini yada salıb,  
Sənə şeir yazacağam.  

  
sənsizligin dadın dadıb,  
Sənsizligə zəhər qatıb,  
Sənli günlərə qayıdıb,  
Sənə şeir yazacağam.  

  
Yolun üstə sürünəcəm,  
Gözlərinə görünəcəm,  
Ürəyində hörüləcəm,  
Sənə şeir yazacağam.  

  
Sözümə bal qatacağam,  
Hər gün sənə çatacağam,  
İşi - gücü atacağam,  
Sənə şeir yazacağam.  

  
Dərddən dolmuş ürək olub,  
Vaxtsız solmuş çiçək olub,  
Ağlayıb bir «kövrək» olub,  
Sənə şeir yazacağam.  
  

ازاجاغامی ریسنه شئع  
 
 «یعلکؤورک » یاباشیقا یطالب یعل
 

 بییتوپال یمیغوالریدو
 .ازاجاغامی ریشئع سنه

 ،بیسال ادای ینیزلرؤگ
 .ازاجاغامی ریشئع سنه

 
 ،بیداد نیداد نیگیزلیسنس
 ،بیزهر قات گهیزلیسنس
 ،بیدییگون لره قا یسنل
 .ازاجاغامی ریشئع سنه

 
 ،اوسته سورونه جم ولونی

 ،رونه جمؤگ نهیزلرؤگ
 ،روله جمؤه ندهیی اوره
 .ازاجاغامی ریشئع سنه

 
 ،بال قاتاجاغام زومهؤس

 ،گون سنه چاتاجاغام هر
 ،گوجو آتاجاغام - یشیا

 .ازاجاغامی ریشئع سنه
 

 ،اولوب کدن دولموش اور درد
 ،اولوب یچکسولموش چ زیس واخت

 ،اولوب «کؤورک» ریب بییآغال
 .ازاجاغامی ریشئع سنه
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Dəli Qız 

Milli Daşqin Ziyeddinoglu 
 
Bahardan addamışam, 
Qışıma gəl, dəli qız. 
Qovğa kimi, qal kimi, 
Başıma gəl, dəli qız. 

 
Mənə əziz olan kəs, 
Sən ey olan-qalan kəs. 
Xəyalımda dolan, gəz, 
huşuma gəl, dəli qız. 

 
Belə dəliliy elə, 
Elə, dəliliy elə! 
Elə dəliliy elə- 
-Xoşuma gəl, dəli qız. 

 
Saçlarımda təzə dən, 
Təptəzəsən təzədən. 
Doğulmuşam təzədən, 
Yaşıma gəl, dəli qız. 

 
Sənsizləyib bu şəhər, 
Birtəhərəm, birtəhər! 
Qarşıma çıx hər səhər, 
Tuşuma gəl, dəli qız. 
Elə dəliliy elə, 
Xoşuma gəl dəli qız! 

 زیق یدل
 
 ضیاالدین اوغلو نیقشدا یللیم
  

  شام،یآددام باهاردان
 . زیق یدل گل، مایشیق

  ،یمیک قال ،یمیک قووغا
 . زیق یدل گل، مایباش
 

  کس، اوالن زیعز منه
 . کس قاالن-اوالن ائی سن
  گز، دوالن، مدایخیال

 . زیق یدل گل، هوشوما
 

  ائله، ییلیدل بئله
 ! ائله ییلیدل ائله،
  -ائله ییلیدل ائله

 . زیق یدل گل، خوشوما-
 

  دن، تزه مدایساچالر
 . دنتزه سنتزهتپ

  دن،تزه دوغولموشام
 . زیق یدل گل، ماییاش

 
  شهر، بو بییزلهیسنس

 ! رتهریب رم،رتههیب
  سحر، هر خیچ مایقارش

 . زیق یدل گل، توشوما
  ائله، ییلیدل ائله

 ! زیق یدل گل خوشوما
 

Gün Ver 
 

Zaur Ərmuğan 
 
İçimə bir bulud hopub,  
Ağlasam, qərq olacağam. 
Dünyam çəkilərsə dara,  
Qürub kimi solacağam. 
 
Ümidim bir çiçək aça,  
İstəyini özü quca. 
Könlüm quştək uça, uça! 
Boşluqlara dolacağam. 
 
Kim qayıdıb, gələm bir də, 
Canımla calağam dərdə. 
Gün ver gün olmayan yerdə, 
Ömrü nə vaxt bulacağam?! 

 
 وئر گون

 
  ارموغان ورعزا
 
   هوپوب، بولود ریب مهیچیا

 . اوالجاغام رقغ آغالسام،
   دارا، لرسهیچک دونیام

 . سوالجاغام یمیک وروبغ
 

   آچا، چکیچ ریب میدیاوم
 . قوجا اؤزو ینییستهیا

 ! اوچا اوچا، تک قوش کؤنلوم
 . دوالجاغام بوشلوقالرا

 
  ده، ریب گلم ب،یدیقای میک

 . درده جاالغام مالیجان
  یئرده، اولمایان گون وئر گون

 ! بوالجاغام؟ واخت نه مروؤع
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Mənimki Də Belə Düşdü 

 
Aygün Sadiq 

 
Tale sevinc paylayanda 
Külək vurdu, yelə düşdü, 
Hədəfləyib nişan aldım, 
Bir ünyetməz gölə düşdü. 
 
Dərdlərimi qoşa yazdım, 
Həsrətlə baş-başa yazdım... 
Bir gizlicə daşa yazdım, 
Haçan dildən-dilə düşdü?! 
 
Yaddan vətən dilənirdim, 
Min xahişlə dillənirdim, 
İmza yığıb şənlənirdim... 
Oyun çıxdı, tələ düşdü. 
 
Bir quruca nəfəsdəyəm, 
Öz yurdumda qəfəsdəyəm, 
Əbəs yerə həvəsdəyəm, 
Şərəfimə güllə düşdü... 
 
Yazdım şəhid övladıma, 
Oxusun, çatsın dadıma, 
Son qoyulsun fəryadıma... 
Məktublarım ələ düşdü. 
 
Tövlələrdə əsarətdə, 
Gözüm yolda, başım dərddə, 
Ömür keçdi xəcalətdə, 
Mənimki də belə düşdü... 
 

 

  دوشد بئله ده یک میمن
 

  صادق گون آی
 

  پایالیاندا نجیسئو طالع
  دوشدو، ئلهی ووردو، کولک
  م،یآلد شانین بییهدفله

 . دوشدو گؤله یئتمز اون ریب
 

  م،ییازد قوشا یمیدردلر
 ... مییازد باشا-باش حسرتله

  م،ییازد داشا جهیزلیگ ریب
 ! دوشدو؟ لهید-لدنید هاچان

 
  م،یردینلهید وطن یاددان

  م،یردینللهید شلهیاهوخ نیم
 ... میردینشنله بیغیی مضایا

 . دوشدو تله ،یخدیچ اویون
 
  یم،نفسده قوروجا ریب

  یم،قفسده یوردومدا اؤز
  یم،هوسده یئره عبث
 ... دوشدو گوهلل مهیشرف

 
  ما،یاؤوالد دیشه مییازد

  ما،یداد نیچاتس اوخوسون،
 ... مایفریاد قویولسون سون

 . دوشدو اله میمکتوبالر
 

  اسارتده، لردهتؤوله
  دردده، میباش یولدا، گؤزوم

  خجالتده، یکئچد مورؤع
 ... دوشدو بئله ده یک میمن

 

https://www.facebook.com/aygun.sadiq.7?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCY_xRziphB1ce3JCAw7yb87LXmVAFSEGmem1-3MbzHtJ7g_t5u9eTgCLyL7fRTtN-epFBFMynL93tE&fref=mentions
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Şairlər Haqdan Asılıb 

 
 Nazim Əhmədli 

 
ürəyim yaman çırpınır, 
könlüm bir ahdan asılıb; 
gedən yollar nə vaxt dönür, 
cığırlar dağdan asılıb; 
 
gecə keçir, dan süzülür, 
buludlara qan süzülür; 
ürəyim sapdan üzülür, 
sözüm varaqdan asılıb; 
 
qulaqları darı dələn, 
dərddi, mənə sarı gələn; 
kimdi, gecə yarı gələn, 
kölgəm çıraqdan asılıb; 
 
buludlar qəmli baxırdı, 
içimi bir dərd yaxırdı; 
ağaclar yaman fağırdı, 
payız yarpaqdan asılıb; 
 
hara çəkilib, tanrılar, 
çağırma,bağrım yarılar; 
buz tutan sular qırılar, 
ruhum bulaqdan asılıb; 
 
ulu babalar demişkən, 
dünya dağılır, gərdişdən; 
şahlar qızıldan, gümüşdən, 
şairlər haqdan asılıb; 
 
xal gördüm, Ayın üzündə, 
buz qırdım, suyun üzündən; 
bu dünya göyün üzündən, 
ömür-gün vaxtdan asılıb. 
 

 بیلیشاعرلر حاقدان آس
 

 ناظیم احمدلی
 

  ر،ینیرپییامان چ میاورگ
  ب؛یلیآهدان آس ریب کؤنلوم
 یولالر نه واخت دؤنور،  گئدن

  ب؛یلیداغدان آس رالریغیج
 

 لور، دان سوزو ر،یکئچ گئجه
  قان سوزولور؛ بولودالرا

 ساپدان اوزولور،  میاورگ
  ب؛یلیواراقدان آس سؤزوم

 
 دلن،  یدار یقوالقالر

  گلن؛ یمنه سار ،یدردد
 گلن،  یگئجه یار ،یمدیک

  ب؛یلیآس راقدانیچ کؤلگم
 

  ،یردیباخ یقمل بولودالر
  ؛یردیدرد یاخ ریب یمیچیا

  ،یردییامان فاغ آغاجالر
  ب؛یلیان آسیارپاقد زیپای
 

  الر،یتانر ب،یلیچک هارا
  الر؛ییار میرما،باغریچاغ
  الر،یریتوتان سوالر ق بوز

  ب؛یلیبوالقدان آس روحوم
 

  شکن،یباباالر دئم اولو
  شدن؛یگرد ر،یلیداغ دونیا

 گوموشدن،  لدان،یزیق شاهالر
  ب؛یلیحاقدان آس شاعرلر

 
 اوزونده،  نیگؤردوم، آی خال

  اوزوندن؛ سویون م،یردیق بوز
 دونیا گؤیون اوزوندن،  بو

 .بیلیگون واختدان آس-عومور

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002841225686&__tn__=%2CdKH-R1.g-R&eid=ARBVsQgQ5HsWEaMJwVZkfbBUjPCe1Va7Q8Lt_jB3jCZ_-oZPsmeu93n0S4AjI4uDWNx2Nivd2-8JYHho&fref=mentions
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İlahi, Nə Gözəl Ağlayır O Qız 

 
 Əlizadə Nuri  

 
Bu güllər içində o Gül birərdi, 
Onun bildiyini gül nə bilərdi? 
İlahi, nə gözəl gülə bilərdi,- 
İlahi, nə gözəl ağlayır o qız... 
 
İndi neynəsin ki, o naşı gözəl? 
Hardan tapıb belə nəqqaşı, gözəl? 
Gözəl gözlərində göz yaşı gözəl,- 
İlahi, nə gözəl ağlayır o qız... 
 
Yarpaq əllərin də xəzəli varmış 
Bəlkə bu yazıda öz əli varmış? 
İlahi, qəmin də gözəli varmış,- 
İlahi, nə gözəl ağlayır o qız... 
 
Bəlkə həyat ona silləsin çəkib? 
Çəkir, ürkə - ürkə nəfəsin çəkir... 
İlahi, bəlkə də ağlamır o qız,- 
Dərdin ad gününə bir rəsm çəkir?! 
İlahi, nə gözəl ağlayır o qız... 
 
Neynəsin bu boyda ahla, ilahi? 
Qoşulub o qıza ağla, ilahi... 
Yağan yağışları, saxla, ilahi,- 
İlahi, nə gözəl ağlayır o qız... 
 
Min dərdi çəkərmiş nədənsə təklər, 
İlahi, beləmi solur çiçəklər?! 
İlahi, sən ona gülməyi öyrət, 
Ona ağlamağı öyrədəcəklər. 
İlahi, nə gözəl ağlayır o qız... 

 

 ...زیق وا ریآغالی گؤزل نه ،یالهیا
 
   ینور زادهیلع 

 
  ،یرردیب گول او ندهیچیا گوللر بو

  ؟یلردیب نه گول ینیگیلدیب اونون
  -،یلردیب گوله گؤزل نه ،یالهیا
 ... زیق او ریآغالی گؤزل نه ،یالهیا

 
  گؤزل؟ یناش او ،یک نیسنئینه یندیا

  گؤزل؟ ،ینقاش بئله بیتاپ هاردان
  -گؤزل، ییاش گؤز ندهیگؤزلر گؤزل

 ... زیق او ریآغالی گؤزل نه ،یالهیا
 

  شیوارم یلخزه ندهیاللر یارپاق
  ش؟یوارم یال اؤز داییاز بو بلکه

  -ش،یوارم یلگؤز ندهیمغ ،یالهیا
 ... زیق او ریآغالی گؤزل نه ،یالهیا

 
  ب؟یچک نیسللهیس اونا اتیح بلکه
 ... ریچک نیسنف اورکه - اورکه ر،یچک

  -ز،یق او ریآغالم ده بلکه ،یالهیا
 ! ر؟یچک رسم ریب گونونه آد نیدرد

 ... زیق او ریآغالی گؤزل نه ،یالهیا
 

  ؟یالهیا آهال، بویدا بو نیسنئینه
 ... یالهیا آغال، زایق او قوشولوب

  -،یالهیا ساخال، ،یشالرییاغ یاغان
 ... زیق او ریآغالی گؤزل نه ،یالهیا

 
  تکلر، دنسهن شیچکرم یدرد نیم
 ! چکلر؟یچ سولور یمه ئلب ،یالهیا
  اؤیرت، یگولمی اونا سن ،یالهیا

 . دجکلراؤیره یآغالماغ اونا
 ... زیق او ریآغالی گؤزل نه ،یالهیا
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Psixoloqlar  

 
Zaman  Paşazadə  

   
Səni psixoloqlar öldürdülər  
Kəndirli çarpayıda,  
Səni bağıra-bağıra şərh edərkən   
Qolumun damarlarında vurdular.  
  
Səni uyuşdurucu sılahlar  
Sakitləşdirici bombalar   
                            susdurdu.  
  
Pərən-pərən oldu yaşananlar  
Yarım qaldı dilində ki nağıl,  
Və bir daha başlandı həyatin boyat nağılı...  
  
İlk kərə qulağıma pıçıldadığında  
Tirişkəli səsinin vurğunu olmuşdum,  
Bütün qızları boş verib,   
Oğlanları boşamışdım  
Səni tapdığımda.  
  
Sən romanların  
Görüntülü variantı,  
Sən şeirlərin  
Yaşam yavanlığı idin.  
  
Oxulda barmağımı qaldırıb   
Səni sevirəm söyləməyi,  
Şəhərin meydaninda yumruğumu qaldırıb  
Rədd  ol cınayətkar deməyi  
Sevməyi  
     sevməməyi  
            səndən öyrənmişdim.  
  
Səni psixoloqlar öldürdülər  
 Dəli psixoloqlar  
Pis psixoloqlar.  

  
 

 خولوقالریپس
 

 زامان پاشازاده
 
 اؤلدوردولر خولوقالریپس یسن

 داییچارپا یرلیکند
  شرح ائدرکن رایباغ-رایباغ یسن

 .ووردوالر ندایدامارالر قولومون
 
 الحالریس وشدوروجویاو یسن

  بومباالر یجیریتلشدیساک
 .سوسدوردو                            

 
 اشانانالریپرن اولدو -پرن

 لیناغ یک ندهیلید یقالد میاری
 ...یلیناغ اتیبو نیاتیح یداها باشالند ریوب
 
 ندایغیلدادیچیپ مایکره قوالغ لکیا
 وورغونو اولموشدوم نینیسس یل شکهیریت

  بیبوش وئر یزالریق بوتون
 میشدیبوشام یاوغالنالر

 .مدایغیتاپد یسن
 

 نیرومانالر سن
 یانتیوار گؤرونتولو

 نیرلریشع سن
 .نیدیا یغیاوانلی اشامی

 
  بیریقالد یمیبارماغ خولدااو
 ،ییمه  لهیسؤ رمیسئو یسن

 بیریقالد ومروغوموی ندایدانیمئ نیشهر
 ییدئمه  تکارینایاول ج  ردد

 یی سئومه
 ییسئومه مه      

 .میشدیرنمیسندن اؤ            
 
 اؤلدوردولر خولوقالریپس یسن
 خولوقالریپس یدل 
 .خولوقالریپس سیپ
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Çillə  
Susən Nəvadərəzı   

   
Çillə gecəsi ya şəb-i yəlda ölkənin başa-başında, payızın axırı və qışın başlanışında tutular. amma 
Azərbaycanın cuğrafı şəraitinə görə, qış fəslinin ağır olduğuna görə, qışın qara qorxusunu ürəklərdən silmək 
və ağır günlərə dov gəlmək üçün bu gecə Azərbaycanda daha dərin, və ayini mənası var.    
çox qədimlərdən bu gecə bütün qohum- əqrəba şamdan sonra yığışar tayfa böyüiünün evinə. qədimlər kürsü 
başında oturub, birlikdə gecəni səhər edərmişlər. uzunlu gecədə nağıllar deyərdilər, xatirə və təcrübələrindən 
tərif edərmişlər, lətifə, bayatı, tapmaca, «gül-gül» ya da «turnavurdu» kimi oyunlar  və fal açmalar gecəyə 
ləzzət verərəmiş.   
bu gecənin yeməkləri pəşmək, ləbləbi, pəxlə,  gırdəkan(qoz)- badam, qovurğa, sımışqa, iydə, nar, asma üzüm, 
asma əmrud, alma, heyva, şanı turşusu, halva, bağlava, kürsü altında govduşda duz içində pişən kababı 
yeralma (qartopu)və.... ən əsaslısı da qarpız olardı. qarpızı məclisin ağ saqqalı xeyir niyyətlər ilə kəsərdi və 
qışın yüngül keçməsi üçün dua edərdi. belə bir inanc var ki, çillə gecəsində qarpız yesələr soyuq onlara kar 
salmaz.   
qarpızı yayın axırında alib sərdabalar, zerzəmilərdə saman içində çillə üçün saxlarmışlar.   
Azərbaycanda çillə gecəsinin ən gözəl və şad rəsmlərindən biri də adaxlılara xonça göndərmək idi ki, bu günə 
kimi bu rəsmin davamı var. böyük çillədə oğlan evindən qız evinə xonça gələr. bu xonçalarda qış paltarı, qış 
başmağı, əlcək, şal, bahalı parçalar, qarpız, əmrud- nar- heyva- əzgil kimi mivələr, quru yemişlər, şirni, 
pəşmək... qablarda bəzəyib, adaxlı  qıza göndərilərdi. bala çillədə də qız evindən oğlana xonça yollardılar. (bu 
xonçalara çillə tabağı deyərlər)  
   
çiylə gəlir qar gəlir    
alma, heyva, nar gəlir    
çilləliq gətirəməyə    
bizim  evə yar gəlir.   
   
hər millətin gələnk və görənkləri o toplumun kültür ünsürlərini uluşdurur. bir toplumda ayınlər və törələrin 
çox və çeşidli olması, o toplumun mədəni zənginliyinin göstərgəsidir. kimlik böhranı yaşanan bu dövranda, 
gələnksəl ayınlər(ənənələr) və mərasimlər və elbiliminə (ya folklora) qayıdıb, onları qoruyub yenidən 
canlandırmaq mədəni kimliyin qorunma yollarından biridir.   
nəsillərin bir- birindən uzaqlaşdığı bir çağda, çillə gecəsi mərasimi uç nəslin bir araya gəldiy gözəl bir 
ekrandir.   
ay çillə , çillə qardaş   
atın qamçıla qardaş.   
bir gəldin danışmadıq,   
qəlbim açıla qardaş    
   
qış fəsli azərbaycanda uzun surər, qarlı - qırovlu keçər, şaxtası kəsər, sazağı yandıran olar.    
çillə gecəsi ya şəb yəlda azərin 30-cü günü(21Dekabr) batımından başlar,dey ayının(Dekabrin22) birinci 
gününün gün çıxan çağında bitər.   
 Azərbaycan əfsanələrində bir qarı nənə varımış, onun iki oğlu var imiş, birisi böyük çillə adlanırmış, ömrü də 
40 gün olurmuş. o biri kiçik çillə adlanırmış ömrü 20 gün olurmuş.   
böyük çillənin son günlərində bala çillə gəlib qardaşından soruşar:   
-sən getdin neynədin?   
böyük qardaş deyər:   
-mən getdim dondurdum, üşütdüm, naxoşlatdım gəldim!   
bala qardaş ona lağ edib deyər:   
-mən getsəm qarıları kürəkdən, lüleyinləri lüləkdən, gəlinləri biləkdən, körpələri bələkdən elrəm!   
böyük qardaş gülümsünüb deyər:   
-ömrün azdı qardaş, dalın yazdı qardaş!   
 bala çillə gəlib, hər yeri şaxtaya qara bürüyər, axırda dağlarda özü də qarlar əlində əsir olar. xəbər gəlib qarı 
nənəyə çatar. qarı nənə od üstə şişi dağlayar, gedər qarlarınan savaşmağa. axırda qarları əridər, bala çilləni 
qurtarar. bala çillə azad olar ama görər qış qurtulub, bayram ayı başlayıb.   
 əzizim, çillə qarpız,   
düşübdür dilə qarpız.   
yiğilib xurcunlara,   
gedir yargilə qarpız.   
   
qovub, qışı ayazı ,  
kəsdik çillə qarpızı,   
allah yetirsin ruzi   
el qalmasın tamarzı.  
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 للهیچ
  یرضنواده سوسن

  
 یجغراف نیجانیتوتوالر. آما آذربا ندایشیباشالن نیشیو ق یریآخ نیزییپا ندا،یباشاباش نیناؤلکه لدایشب  ای یسگئجه للهیچ

لره دوو گلمک گون ریو آغ لمکیلردن سقارا قورخوسونو اورک نیشیاولدوغونا گؤره، ق ریآغ نینیفصل شیگؤره، ق نهیطیشرا
 وار.   یمعناس ینییو آ ن،یداها در داجانیاوچون بو گئجه آذربا

اوتوروب،  ندایکورسو باش لرمیقد .نهیائو ونونیویبؤ فایطا شاریغییدان سونرا اقربا شام -بو گئجه بوتون قوهوم لردنمیقد چوخ
 ،یاتیبا فه،یلط شلر،یائدرم فیتعر ندنیلرو تجربه رهیخاط لر،یردیدئ الرلیده ناغ. اوزونلو گئجهشلریسحر ائدرم ینگئجه کدهیرلیب

 . شیلذت وئررم هیو فال آچماالر گئجه  الرونیاو یمیک «تورناووردو»دا  ای «گول-گول»تاپماجا، 
 وا،ینار، آسما اوزوم، آسما امرود، آلما، هئ ده،یا شقا،یمیبادام، قوورغا، س -ردکانیپخله،  گ ،یبلبپشمک، لَ  یلرئمکی نینگئجه بو

. یاوالرد زیدا قارپ یسیو.... ان اساسل ئرآلمای یکباب شنیپ ندهیچیدا دوز اگوودوش ندایتورشوسو، حالوا، باغالوا، کورسو آلت یشان
 ،یوار ک نانجیا ری. بئله بیاوچون دعا ائدرد یسکئچمه ونگولی نیشیو ق یکسرد لهیا لرتین ریخئ یالآغ ساقق نیسیمجل یزیقارپ

 اونالرا کار سالماز.  وقیسو لرئسهی زیقارپ ندهیسگئجه للهیچ
 . شالریاوچون ساخالرم للهیچ ندهیچیسامان ا لردهیسرداباالر، زئرزم بیآل اندیریآخ نییای یزیقارپ

 یمیبو گونه ک ،یک یدیخونچا گؤندرمک ا الرایده آداخل یریب ندنیلران گؤزل و شاد رسم نینیسگئجه للهیچ جاندایآذربا
 ،یباشماغ شیق ،یپالتار شیخونچا گلر. بو خونچاالردا ق نهیائو زیق ندنیاوغالن ائو دهللهیچ وکیوار. بؤ یداوام نیبو رسم

 ب،ییپشمک... قابالردا بزه ،یرنیش لر،شیئمیقورو  لر،وهیم یمیک لیازگ -وایهئ -ارن -امرود ز،یپارچاالر، قارپ یالجک، شال، باهال
 )بو خونچاالرا چیلله تاباغی دئیرلر(. الریولالردیاوغالنا خونچا  ندنیائو زیده ق دهللهی. باال چیلردیگؤندر زایق  یآداخل

  
   ریقار گل ریگل لهییچ

   رینار گل وا،یهئ آلما،
   هیرمهیگت قیلللهیچ
  ریگل اریائوه   میزیب
  

چوخ و  نیلرو تؤره لرنییدا آتوپلوم ریاولوشدورور. ب ینیاو توپلومون کولتور عنصرلر یلرنکنک و گؤرهگله نیللتیم هر
نکسل دا، گلهبو دؤوران اشانانی یبحران کیملی. کریدیسگؤسترگه نینیییلنیزنگ یاو توپلومون مدن ،یاولماس یدلیچئش

قورونما  نیییملیک یمدن رماقیجانالند دنیئنی وبیقورو یاونالر ب،یدییفولکلورا( قا ای) نهیمیلیو ائلب لرمیو مراس )عنعنه لر(لرنییآ
 . ریدیریب ندانیالرولی

 . ریدرانائک ریگؤزل ب ییگلد ایآرا ریب نیاوچ نسل یمیمراس یسگئجه للهیچاغدا، چ ریب یغیاوزاقالشد ندنیریب -ریب نیلرلینس
 چیلله ، چیلله قارداش  آی

 قامچیال قارداش.  آتین
 گلدین دانیشمادیق،  بیر

 آچیال قارداش   قلبیم
  
 اوالر.   رانیاندی یکسر، سازاغ یکئچر، شاختاس روولوقی – یاوزون سورر، قارل جاندایآذربا یفصل شیق

 . تریب ندایچاغ خانیگونونون گون چ ینجیریب نینییآ ی، دباشالر ندانیمیونون گون بات-30 نیآذر لدایشب  ای یسگئجه للهیچ
 40عؤمرو ده  ش،یرمیآدالن للهیچ وکیبؤ یسیریب ش،یمیاوغلو وار ا یکیاونون ا ش،یمیننه وار ا یقار ریب ندهیلرافسانه جانیآذربا 

 گون اولورموش.  20عؤمرو  شیرمیآدالن للهیچ کیچیک یریگون اولورموش. او ب
 سوروشار:  ندانیقارداش بیگل للهیباال چ ندهیلرسون گون نینللهیچ وکیبؤ
  ن؟ید نهینئ نیسن گئتد-
 : ریقارداش دئ وکیبؤ
 من گئتدیم دوندوردوم، اوشوتدوم، ناخوشالتدیم گلدیم! -

 : ریدئ بیقارداش اونا الغ ائد باال
 دن ائلرم! بلک یلررپهکؤ لکدن،یب یلرنیدن، گللولک یلرنییدن، لولئککوره یالریمن گئتسم قار-
 : ریقارداش گولومسونوب دئ وکیبؤ
 قارداش!  یازدی نیقارداش، دال یعؤمرون آزد-
چاتار.  هیننه یقار بیاوالر. خبر گل ریاس ندهیداغالردا اؤزو ده قارالر ال ردایآخ ر،یقارا بورو ایشاختا یئریهر  ب،یگل للهیباال چ 

آزاد  للهیقورتارار. باال چ ینللهیباال چ در،یار یقارالر ردایساواشماغا.  آخ نانیگئدر قارالر،  اریداغال یشیننه اود اوسته ش یقار
 . بییباشال ییآ رامیقورتولوب، با شیگؤرر ق آمااوالر 

  ز،یقارپ للهیچ م،یزیعز 
 . زیقارپ لهید دوشوبدور

 الرا، خورجون بیلیغیی
 . زیقارپ لهیارگی ریگئد

 *** 
 ، یازیآ یشیق قوووب،

  ،یزیقارپ للهیچ کیکسد
  یروز نیرسیئتی آلاله

 .یتامارز نیقالماس ائل
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Burada Bir Sevgi Yatır 
 

Müşfiqə Baləddinqızı 
 
Qapıları pəncərəni bərk bağla, 
Səndən sonra həsrət hücum etməsin.   
Elə get ki ayağının izində,  
Bir damcı da məhəbbətin getməsin.  
 
İki qolum, bir başıma söykəli, 
Səssizliyə qarışmağa nə var ki ?  
Get ,gözlərin heç arxada qalmasın, 
Sənsizliyə alışmağa nə var ki? 
 
Bir gün keçər,bir ay keçər ,ya da il, 
Sənin üçün zaman nədir ,il nədir? 
Hər tökülən gözlərimin yaşında  
Ömür gedir ,zaman gedir,il gedir. 
 
Qoy çırpınım sənsizliyin içində, 
Ürəklərdə məhəbbətim qazılsın. 
Göz yaşıyla məzarımın üstünə, 
“BURADA BİR SEVGİ YATIR”yazılsın! 
 

 رییات یسئوگ ریب بورادا
 
  یزیق نیدال بال قهیشفم
 

  باغال، برک ینهپنجر یالریقاپ
 .   نیسائتمه هوجوم حسرت سونرا سندن

   نده،یزیا نینیآیاغ یک گئت ائله
 .  نیسگئتمه نیمحبت دا یدامج ریب

 
  ،یلسؤیکه مایباش ریب قولوم، یکیا

   ؟ یک وار نه شماغایقار یهیزلیسسس
  ن،یقالماس آرخادا هئچ نی،گؤزلر گئت

  ؟یک وار نه شماغایآل یهیزلیسنس
 
  ل،یا دا ،یا کئچر آی ریکئچر،ب گون ریب

  ر؟ید نه لی،ا رید نه زامان اوچون نیسن
   نداییاش نیمیگؤزلر تؤکولن هر

 . ریگئد لیر،ایگئد ،زامان ریگئد مورؤع
 

  نده،یچیا نیگیزلیسنس مینیرپیچ قوی
 . نیلسیزقا میمحبت اورکلرده

  اوستونه، نیمیمزار یالییاش گؤز
 یازیلسین! ”یربورادا بیر سئوگی یات“
 

 
            

Qan Ay Bülbul 
 

Məmməd Ağlar 
 
Yurt yüvasi talananlar, 
Qan ağlayar qan ay bülbul. 
Sanki səndə avarasan, 
Can ay bülbul can ay bülbul. 
 
Dağilibdir yürdun yüvan, 
Kəlbəcər tək ölub talan, 
Eyləyirsən belə fəğan, 
Açilmayir dan ay bülbul. 
 
Sən dərdini gətir dilə, 
Köklə ginən sazin zilə, 
Baxma ginan biz tək lala, 
Bağrin ölar şan ay bülbul. 
 
Gedibdir Bəhmən Sücayət, 
Kamildə də yoxdur taqət, 
Yanmaq ölub bizə adət, 
Səndə aliş yan ay bülbul. 
 
Öxu gəlsin dilə dağlar, 
Haray çəksin"Məmməd ağlar", 
Veran qalan qara bağlar, 
Səslir gəlsin Xan ay bülbul. 

 بولبول آی قان
 
  آغالر مدم
 

  تاالنانالر، ییوواس یورت
 . بولبول آی قان آغالیار قان
  آواراسان، سنده یسانک
 . بولبول آی جان بولبول آی جان

 
  یووان، یوردون ریبدیلیداغ

  تاالن، اؤلوب تک جرلبک
  فغان، بئله رسنییائیله
 . بولبول آی دان ریلماییآچ

 
  له،ید ریگت ینیدرد سن
  له،یز نیساز ننیگ هلککؤ

  الال، تک زیب نانیگ باخما
 . بولبول آی شان اؤالر نیباغر

 
  ت،عجاش بهمن ریبدیگئد
  اقت،ط یوخدور دهه لدیکام

  عادت، زهیب اؤلوب قیانما
 . بولبول آی یان شیآل سنده

 
  داغالر، لهید نیگلس اؤخو

  ،"آغالر دمم"نیچکس هارای
  باغالر، قارا قاالن وئران

 . بولبول آی خان نیگلس ریسسل
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Azər Ayında  
 

İsmail Xürrəmi  
   
Səni sevərkən  
Öldürürsən adamı.  
Məni sevən öləcək diyə:  
Küçələr, evlər  
və dodaqlara hopmuş gizli sözlər,  
Səndən qucaq  
Səndən öpüş çalır axşamlar.  
  
Əli xınalı şeirlər  
Əli əllərdən üzülmüş danişiqlar  
Özgürcəsınə  
Əli ağızına çatmayan yazıq günlər  
Dodaqlarına vurğundular.  
  
Susqun ağaclar  
Tanıqlığını danmırlar,  
Yarpaqlar səninlə öpüşürkən  
Payızın burnundan qan axdığını.  
  
Can verən budaqların  
Son baxışına baxan dağlar  
Bir xarabalıqda ağlayırlar.  
  
Desəm qırmızı buya  
Yaraşmır sənə,  
Sözümü geri alıram.  
Qırmızı örtük  
Ağ üzünə badaqlıdır  
Üzündən yol açan  
Dırnaqların cizgisindan.  
  
Gülüstan parkında  
Ayaq tutub yeriyən pıçıltılar,  
Şəhərdə ruhların qumarından söz açır.  
Gah uduruq gah uduzuruq  
Bugün sənin doğum günün  
Mütlü olsun.  
Bugün sənin ölüm günün  
Başın sağ olsun.  
  
Gecələr çürüyür içim  
Günüzlər yenidən özümü doğuram.  
Özüm özümə  
Yas tuturam  
Toy tuturam  
Azər ayında  

  

  
 

 آیندا آذر
 

 یخرم لیاسماع
 
 سئورکن یسن

 .یآدام اؤلدورورسن

 :هییسئون اؤله جک د یمن

 لر، ائولر کوچه

 سؤزلر، یزلیدوداق الرا هوپموش گ و

 قوجاق سندن

 .آخشامالر ریاؤپوش چال سندن
 
 رلریشع ینالیخ یال

 الر قیشیال لردن اوزولموش دان یال

 هنیس اؤزگورجه

 گون لر قیازی انیچاتما نایزیآغ یال

 .وورغوندوالر نایالر دوداق
 

 آغاج الر سوسقون

 رالر،یدانم ینیغیقلیتان

 اؤپوشرکن نلهیالر سن ارپاقی

 .ینیغیبورنوندان قان آخد نیزییپا
 

 نیوئرن بوداق الر جان

 باخان داغ الر نایشیباخ سون

 .رالرییآغال قدایخارابال ریب
 

 ایبو یزیرمیق دئسم

 سنه، ریاراشمی

 .رامیآل یگئر سؤزومو

 اؤرتوک یزیرمیق

 ریدیاوزونه باداقل آغ

 آچان ولی اوزوندن

 .ندنیسیزگیج نیالر رناقید
 

 ندایپارک گولوستان

 الر، یلتیچین پ هییئریتوتوب  اقیآ

 .ریسؤز آچ ندانیقومار نیروح الر شهرده

 اودوروق گاه اودوزوروق گاه

 دوغوم گونون نیسن بوگون

 .اولسون موتلو

 اؤلوم گونون نیسن بوگون

 .ساغ اولسون نیباش
 

 میچیا وریلر چورو گئجه

 .اؤزومو دوغورام دنیئنی گونوزلر

 اؤزومه اؤزوم

 توتورام اسی

 توتورام یتو

 نداییآ آذر
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Salam Balta Qardaş  
  

Nadər İlahi  
  
Salam balta qardaş, yenə də nə var?  
Dumana düşübsən, yol itiribsən?  
İnana bilmirəm dörd yan daş duvar!  
Meşə yoxumuza necə giribsən?  
  
Dadı damağında qalib dünənin,  
Səndən kimə qaçaq? sənə ayıbdı!  
Qayıt balta qardaş! qorxundan sənin  
Güllərin dodağı uçuqlayıbdı.  
  
Dolub urəyımız ağrıyla dolub,  
Bizi ağac- ağac niyə sayırsan!  
Bizi balta qardaş yenə nə olub?  
Aşağı yoxarı addımlayırsan.  
  
Hələ həzin- həzin bulağımızdan,  
Axır maralların ahı, naləsi.  
Hələ çəkilməyib qulağımızdan  
Yovası dağılan quşların səsi.  
  
Bax nərgiz bacılar hey dəstə-dəstə,  
Gəlir gözü yaşlı qardaş yasına.  
Bax şəhid çinarın başının üstə,  
Salxım söyüdlərin saç yolmasına.  
  
Yanır urəyımız, yanır dilimiz  
Dərdi içimizə salmışıq qardaş!  
Axı özümüzdən hara qaçaq biz?  
Kəsilə- kəsilə qalmışıq qardaş!  

  
 

 ساالم بالتا قارداش
 

 یلها نادر

 
 ده نه وار؟ ئنهیساالم بالتا قارداش، 

 بسن؟یریتیا وْلیدوشوبسن،  دومانا

 !داش دووار انیدؤرد  رمیلمیب نانایا

 بسن؟یرینئجه گ وخوموزای مئشه

 
 ،نیدونن بیقال دانیداماغ یداد

 !یدبییقاچاق؟ سنه عا مهیک سندن

 نیرخوندان سنبالتا قارداش! قو تییقا

 .یدبییاوچوقال یداغدو نیگوللر

 
 ،لوبدو الییآغر زیمییاوره لوبدو

 !رسانییسا هییآغاج ن -آغاج یزیب

 نه اوْلوب؟ ئنهیبالتا قارداش  یزیب

 .رسانییمالیآدد یوخاری یآشاغ

 
 ،زدانیمیوالغب نیحز -نیحز هله

 .یسه نال ،یآه نیالرمارال ریآخ

 زدانیمیقوالغ بییلمهیچک هله

 .یسس نیقوشالر النیداغ یوواسی

 
 ،دسته-دسته یهئ الریباج زینرگ باخ

 .نایاسیقارداش  یاشلیگؤزو  ریگل

 ،اوسته نینیباش نیناریچ دیشه باخ

 .نایلماسویساچ  نیودلریسؤ میسالخ

 
 زیمیلید ریانی ز،یمییاوره ریانی

 !قارداش قیشیسالم زهیمیچیا یدرد

 ز؟یاؤزوموزدن هارا قاچاق ب یآخ

 !قارداش قیشیقالم لهیکس -لهیکس
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Qoyma Darıxım 
 

Gülnar Səma  
 
Darıxmaqla məşğul olub, 
Darıxmağa qoyma məni. 
Ümidlərim işğal olub, 
Darıxmağa qoyma məni. 
 
Həsrətinə qıyım gedim, 
Süzülsə də, suyum gedim, 
Lap qoy səni qoyum gedim, 
Darıxmağa qoyma məni. 
 
Qoy çaşdırıb duruxdurum, 
Dolaşdırıb karıxdırım. 
Qoy mən səni darıxdırım, 
Darıxmağa qoyma məni. 
 
Durnaların doğrusu ol, 
Vurnuxanın ağrısı ol. 
Sənsizliyin oğrusu ol, 
Darıxmağa qoyma məni. 

 

 میخیدار قویما
 

   سما گولنار
 

  اولوب، مشغول خماقالیدار
 . یمن قویما خماغایدار
  اولوب، شغالیا میدلریاوم
 . یمن قویما خماغایدار

 
  م،یدگئ میییق نهیحسرت

  م،یگئد سویوم ده،سوزولس
  م،یگئد قویوم یسن قوی الپ
 . یمن قویما خماغایدار

 
  دوروخدوروم، بیریچاشد قوی

 . میریخدیکار بیریدوالشد
  م،یریخدیدار یسن من قوی

 . یمن قویما خماغایدار
 

  اول، دوغروسو نیدورناالر
 . اول یسیآغر نیوورنوخان

  اول، اوغروسو نیگیزلیسنس
 . یمن قویما اغاخمیدار

 

 

Səbrim Qalmayıb 
 

Ətayə Odər 
 
Məni anlayan yox, məni duyan yox, 
Bu qədər insanın içində təkəm.. 
İlahi! Nə günah eylədim ki, mən?! 
Gərək dərd yükünü təkcə mən çəkəm?! 
 
Hər arzum, istəyim gözümdə qaldı, 
Bilmədim dünyaya niyə gəlmişəm?! 
Hər zaman qapımı qəm, kədər çaldı. 
Ötən həyatımı sınaq bilmişəm. 
 
Sabaha ümidlə yaşadım hər gün, 
Bu gün də keçəcək, bir az döz - dedim. 
Hər günüm dünənin təkrarı oldu, 
Mənsə sabahlardan ümid gözlədim. 
 
Daha nə tabım var, nə də taqətim, 
Bir zərrə dözməyə səbrim qalmayıb. 
Mənim insanlarla var ədavətim, 
Məndən sevincimi həyat almayıb. 
 

 بیقالمای میصبر
 

  اودر ایهعط
 
  یوخ، دویان یمن یوخ، آنالیان یمن
 .. تکم ندهیچیا نینسانیا قدر بو

 ! من؟ ،یک میدائیله گوناه نه! یالهیا
 ! چکم؟ من تکجه یوکونو درد گرک

 
  ،یقالد گؤزومده مییستهیا آرزوم، هر

 ! شم؟یگلم یهین دونیایا میدلمهیب
 . یچالد کدر م،غ یمیقاپ زامان هر

 . شمیلمیب ناقیس یمیاتیح اؤتن
 

  گون، هر مییاشاد دلهیاوم صاباحا
 . میدئد - دؤز آز ریب جک،کئچه ده گون بو

  اولدو، یتکرار نیندونه گونوم هر
 . میدگؤزله دیاوم صاباحالردان منسه

 
  م،یاقتط ده نه وار، میتاب نه داها

 . بیقالمای میصبر یهدؤزمه ذره ریب
  م،یعداوت وار نسانالرالیا میمن

 . بیآلمای اتیح یمینجیسئو مندن
 

 
 
 

https://www.facebook.com/nermin.alizade.169?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCvpejykukxA0sO8wVa-JkuvPUsPubb6P06iwFGIKi8wZrTCWBvxrxwsplYlX_p-JCc4-Ssrwdh5uWS&fref=mentions
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Gözlərinin İtin Bağla  
  

Həkimə Babakşizadə “Nəğmə”  
  
Gözlərinin itin bağla gözündə,  
Yollayıb dalımca ulatma belə.  
gözünün dalında arxalanıb sən,  
Yayını gizlədib ox atma belə.  
  
Baş beyin aparır bu hürüş səsi!  
Dişinin dibindən çıxanı deyir!  
Tərpənəcəyim yox bu sökha sökdən  
İt gözünlə qanım qanımı yeyir!  
  
Sözlərinin dişi batmır belə heç,  
Bu baxışlarının dişi batan tək.  
Heç qurd urəyını yemiş atmazdı  
Ürəyımə bu it əlin atan tək.  
  
Belə quduzlamış itə tutulmaq  
Ağlımın fikrindən hətta keçməzdi.  
Mini min, yüzü yüz desə iydi də  
Heç baxışdan gözüm su da içməzdi.  
  
İtin sürüsünə yenilməyən qurd  
Ağacı içindən qurd olub yeyir.  
Nə itdə haya var nə də ki qurdda  
Qurdun geyimini burda it geyir...  

  
 باغال نیتیا نینیگؤزلر

 
 «نغمه»زادهیباباکش مهیحک

 
 ،باغال گؤزونده نیتیا نینیگؤزلر

 .اوالتما بئله مجایدال بییولالی
 ،سن بیآرخاالن ندایدال گؤزونون

 .هاوخ آتما بئل بیدزلهیگ ینییای
 

 !یبو هوروش سس ریآپار نییبئ باش
 !رییدئ یخانیچ ندنیبید نینیشید

 بو سؤک ها سؤکدن وخی مییجهترپنَ
 !رییئی یمیقان میله قانگؤزون تیا

 
 ،بئله هئچ ریباتم یشید نینیسؤزلر

 .باتان تک یشید نینیشالریباخ بو
 یآتمازد شیئمی ینییقورد اوره هئچ
 .آتان تک نیال تیبو ا مهییاوره

 
 توتولماق تهیا شیقودوزالم بئله
 .یکئچمزد یحت ندنیکریف نیمیعاغل

 ده یدیا دئسه وزی وزوی ن،یم ینیم
 .یچمزدیگؤزوم سو دا ا شدانیباخ هئچ

 
 قورد نیلمهیئنیسوروسونه  نیتیا

 .رییئیقورد اولوب  ندنیچیا یآغاج
 قورددا یوار نه ده ک ایحا تدهیا نه

 ...رییگئ تیبوردا ا ینیمییگئ قوردون

 

Sənsiz Şəhər  
  

Şəbnəm Fərzizadə  
  
bayquş baxır bacasından,  
hörümçəklər yerin salır.  
ildırımlər ev  yeyəsi,  
dalğa küçələri alır.  
  
qəm çillə tək, uzun gecə,  
heç bir ölçü gəlmir vecə,  
necə deyim,  axı necə!?  
ulduz;ayın  saçın yolur.  
  
Bağlı qalib pəncərələr,  
Gözüm nələr görur  nələr,  
gedən bahar haçan gələr....?  
kimlər gedir  kimlər qalır...  
  
 tüstü  dolub  gözlərinə,  
lal baxışlar sözlərinə,  
kədər yağır izlrinə,  
günəş ölüm sazın  çalır.  
  
yara tǝbib, dərd   mərhəm dir!  
sağı nisgil, solu qəm dir,  
sənsiz   şəhər cəhənnəm dir!  
güzgüdə bir qız    qocalır.....  

 
 شَهَرزیسنس

 
 یلیزاده اردبی شبنم فرض

 
 ،ندانیباجاس ریباخ قوشیبا
 .ریسال نیئریلر  رومچکؤه
 ،یس هیئیر ائو    ل میریلدیا

 .ریآل     یکوچه لر      دالغا
 

 ،جهتک ؛اوزون گئ للهیچ غم
 ،وئجه ریلچو گلمؤا ریب هئچ
 نئجه!؟  ی،  آخ مییدِئ نئجه

 .ولوری نیساچ  نییاولدوز؛آ
 

 ،پنجره لر بیقال    یباغل
 ،نه لر رور ؤلر گ نهزومؤگ

 باهار هاچان گلر....؟ گئدن
 ...ریلر   قال میک  ریلر گئد میک
 
 ،نهیزلرؤتوستو  دولوب  گ 

 ،نهیزلرؤس شالریباخ الل
 ،نهیرزلیا ریاغی کدر

 .ریچال  نیلوم سازؤا گونش
 
 !ریدرد مرهم د ب؛یطب ارای

 ،ریسولو غم د ،لیسگین یساغ
 !ریشَهَر جهنّم د زیسنس

 .....ریقوجال زیق ریب گوزگوده
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Getti 
 

Abd Malaoğlu  
Irak – Telafer  

 
Nice Aşık geldi getti bu yalançı dünyadan, 
Her birinin masal iyle şekvası var sevdadan, 
Kimi aldı muradını duydu kef ve safadan, 
Sürdü dünyada devranı hayatı şanlı getti. 
 
Kimi bindi aşk atını başın salıp dolandı, 
İndi sevda meydanına her etrafın dolandı, 
Dönebilmedi geriye hay duydu ki talandı, 
Koydu ruhun er oğruna ölmedi canlı getti. 
 
Kimini yandırdı sevda kömür olup kül etti, 
Her yel estükçe savrulup külü toprakta itti, 
Böyle aşıklar varydı aşk için yanıp bitti, 
Karıştı eti kemiği toprağa kanlı getti. 
 
Kimini şair eyledi tarihte adı kaldı, 
Verdi bir güzele gönül kendin dillere saldı, 
Düştü sevda yollarına dertlere duçar oldu, 
Aşk elinden derdin yaza başı dumanlı getti. 
 
MALA OĞLU çarkı felek aşıklarnan hoş değil, 
Heç vermedi aşıklara  güller yüzüne gül, 
Mecnunu sahreya saldı Kerem'i eyledi gül, 
Destan oldular aleme aşıklar sanlı getti. 
  

 دیگئت
 
   وغلوا ماال بدع

   فرعتل - عراق
 
  ،دونیادان ییاالنچ بو گئتدی یگلدعاشیق  هجئن

  ،سئودادان وار یشئکواس هیلیا ماسال نینیریب هئر
  ،صفادان و کئف دویدو ینیموراد یآلد یمیک

  .گئتدی یشانل یایاتح یدئوران دونیادا سوردو
 
  ی،دوالند یبسال نیباش ینیآت عشق یندمی یمیک
  ی،دوالند نیرافطا هر نایمئیدان سئودا یندئا

  ی،تاالند یک دویدو های هییگئر یلمدیبه دؤن
  .گئتدی یجانل یاؤلمد اوغرونا ار روحون ویدوق
 
  دی،ائت کول باولو کؤمور سئودا یردییاند ینیمیک

  دی،تیا ادتوپراک کولو بساورولو جهکدیسا یئل هر
  دی،تیب یبیان نیچیا عشق یوارید الریقشعا هبؤیل

  .گئتدی یانلق توپراغا یگیکم یائت دیشیارق
 
  ی،الدق یآد یخدهتار یائیلد شاعر ینیمیک

  ی،سالد هللرید نیکند ؤنولک هزلؤگ ریب یوئرد
  ،اولدو دوچار هلرددر ناییولالر سئودا وددوش

  .گئتدی یدومانل یباش یازا نیدرد ندنیال عشق
 

  ،لیگد وشخ نانیالرقیشعا کفل یخچار اوغلو ماال
  ،گول هیوزون گوللر  الرایقشعا یده وئرم هئچ

  ،ولق یائیلد یکرم یسالد یاارصح مجنونو
  .گئتدی یسانل الریقشعا هلمعا اولدوالر دستان

 
 

Yar İstər 
 

Casim Babaoğlu 
Irak – Tələfər  

 
 
Dərviş olup düşüp Köylər  dolandım 
Dərvişliğə iman istər yar istər 
Dərvişlər xırqasın geyip kollandım 
Menzilə almağa gərçək ər istər 
 
Gecəli gündüzlü dolandım çöllər 
Oğradım ərllərə açıldı yollar 
Gördüm sultanıydı meydanda kullar 
İçərdən pişməgə qırx il kar istər 
 
Açıldı qapılar içəri girdim 
Hakkın dərgahına hizmətə yürüdüm 
Gördüyüm cəmala kəndimi sürdüm 
Şeytan öldürməgə odun nar istər    
 
BABAOĞLU illər aradım sordum 
Dərvişlər yoluna canımı yordum 
Kəramət mucizə yaxinlə gördüm 
Hakka yetişməgə gönül var istər 
 

 یار ایستر
 

 اوغلو جاسیم بابا
 فر  عتل - عراق

 
 

  ،کؤیلر  دوالندیم بدوشو بدرویش اولو
  .ه ایمان ایستر یار ایسترگدرویشلی

  ،کولالندیم بدرویشلر خیرقاسین گئیی
  .رچک ار ایسترئنزیله آلماغا گم
 

  ،دوالندیم چؤللرلی گوندوزلو گئجه
  ،رللره آچیلدی یولالراوغرادیم ا

  ،ولالرقگؤردوم سولطانییدی مئیداندا 
  .ایچردن پیشمگه قیرخ ایل کار ایستر

 
  ،آچیلدی قاپیالر ایچری گیردیم

  ،رگاهینا هیزمته یورودومین دققاح
  ،اال کندیمی سوردومگؤردویوم جم

     .ه اودون نار ایسترگشیطان اؤلدورم
 
  ،وغلو ایللر آرادیم سوردوما اباب

  ،درویشلر یولونا جانیمی یوردوم
  ،جیزه یاخینله گؤردومعکرامت م

  .ؤنول وار ایسترکه گا یئتیشمحاقق
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Sevinər 
 

Məmməd Yusifooğlu 
 
Füsünkar bir gözəlliyi, 
Seyr edərsən ,göz sevinər. 
Bağ-bağçalar çiçək açar, 
Fərəhlənər üz sevinər. 
 
Yağar yağış dağ,çöllərə. 
Gələr bərəkət ellərə. 
Yamaclarda al güllərə, 
Çəmən baxar,düz sevinər. 
 
Axan çayın zümzüməsi, 
Bülbüllərin şən nəğməsi, 
Ədalətin Kərəmisi, 
Çalınanda saz sevinər. 
 
Sən güllərin çələngindən, 
Çiçəklərin min rəngindən, 
Gözəllərin gözəlindən, 
Danışarsan,söz sevinər. 
 
Bu şeirimin hər sətrinə, 
Təbiətin xoş ətrinə, 
Eşq.məhəbbət xatirinə, 
Ədalanar,naz sevinər. 
 
Çoxalıb düşmənin,yağın. 
Köpək sürün,qurd yığnağın. 
Məmməd,gülsə Qarabağın, 
Bahar gülər,yaz sevinər. 

 

 نریسئو
 

  وغلوا فییوس ممد
 

  ،یگیگؤزلل ریب فوسونکار
 . نریسئو ،گؤز ائدرسن سئیر
  آچار، چکیچ باغچاالر-باغ

 . نریسئو اوز نرفرحلَ
 

  ،داغ،چؤللره شییاغ یاغار
  ،ائللره برکت گلر

  گوللره، آل یاماجالردا
 . نریسئو باخار،دوز چمن

 
  ،یسزومزومه نیچای آخان

  ،یسنغمه شن نیبولبوللر
  ،یس یمکر نیعدالت

 . نریسئو ساز ناندایچال
 

  ندن،یچلنگ نیگوللر سن
  ندن،یرنگ نیم نیچکلریچ

  ندن،یلگؤزه نیگؤزللر
 . نریسئو شارسان،سؤزیدان
 
  نه،یرطس هر نیمیشعر بو
  نه،یرعط خوش نیعتیطب

  نه،یطرخ محبت.عشق
 . نریسئو اداالنار،ناز

 
 . نین،یاغیدوشمن بیچوخال
 . نیغناغیی سورون،قورد کؤپک

  ن،یقاراباغ د،گولسهمم
  .نریسئو گولر،یاز باهار
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Muğan Oğlu İlə Tanışlıq  
  

Behruz Sədiq  
  

VARLIQ. bu qəribə sözcüklə uşaq yaşlarından 

tanışam.  

   Orta məktəbdə oxuyurduq.mədrəsədən 

qayıdanda qədim pasigahla(polis mərkəzi) üz-

üzə Azərab sınamasının elanlar tablosonu seyr 

etdikdən sonra  yaxınlıqda olan bir sandıvıçı 

(yanılmasam)tükanının qabağında heyrətlə 

domuxub şüşə arxasında iki jurnala diqqətlə 

baxardıq. biri bizimçün ğəribə adı 

olan"VARLIQ"biri iysə "danşimənd"  

  

  Varlığın sonralar ana dilimizdə olduğunu və 

onu satan adamın iysə şair olduğunu 

anladıq."bəxtiyar"i uzaqdan uzağa tanımağa 

başlamışdıq ki şüşə arxasına bir kıtab da(arxa 

cildində şairın şəkli ilə bəznilmiş)artırıldı "AY 

SAVALAN "adında.  

  

  Sevgi və vurğunluqla kıtabı əldə edib və 

oxumağa başladıq. ana atalarımızın kövrək 

sinələrindən bulaq sayağı axıb gələn  bu kıtab 

da yayımlanmış ritmik deyimlə söylənən 

maraq dolusu sözlər qanımıza hopmağa 

başladı. işiqli bir yola doğru addımlamağa 

başlamışdıq.söz ovuna çıxanları seyr etmək 

dadını alırdıq bu çırpınan sətirlərin 

süzgəcində.  

  

  Sonralar bəxtyarla dostluq başlandı.bu insan 

və şəxsiyətli şairın quşmaları dilimizin əzbəri 

oldu.VARLIQ gədiklərində tövşəsək də 

durmadan və yorulmadan irəli addımlamağı 

şeirləndik.  

  

   "Ösgurək"adlı bir çayan cıyarlarımızda yuva 

qurduğuna baxmayaraq.  

  

Şairin"bənövşəyi əllrinin kölgəsində"körpə 

şeir lərin doğumunu çılğıncasına gözləməkdən 

nə yorulub nə də usanacayıq.  

  

 

 موغان اوغلو ایله تانیشلیق
 

 بهروز صدیق

 
له اوشاق یاشالریندان بو غریبه سؤزجوک وارلیق.
 .تانیشام

.مدرسه دن قاییداندا قدیم اوخویوردوق اورتا مکتبده  
ه آذر آب سینماسی زاو-اوز )پلیس مرکزی(الپاسگاه

نو سئیر ائتدیکدن سونرا  نین اعالن الر تابلو سو
یاخینلیقدا اوالن بیر ساندویچی )یانیلماسام(توکانینین 

شه آرخاسیندا ایکی قاباغیندا حئیرتله دوموخوب شو
له باخاردیق. بیری بیزیمچون غریبه آدی ژورناال دیققت

 "دانشمند"بیری ایسه "وارلیق"اوالن

 
و ده اولدوغونو و اونوارلیغین سونراالر آنا دیلیمیز   

ساتان آدامین ایسه شاعیر اولدوغونو 
ی اوزاقدان اوزاغا تانیماغا "بختیار"آنالدیق.

باشالمیشدیق کی شوشه آرخاسینا بیر کیتاب دا)آرخا 
له بزنیلمیش(آرتیریلدی ای جیلدینده شاعیرین شکلی

 .آدیندا"آی ساواالن "

 
سئوگی و وورغونلوقال کیتابی الده ائدیب و اوخوماغا    

نا آتا الریمیزین کؤوره ک سینه لریندن باشالدیق.آ
بوالق سایاغی آخیب گلن  بو کیتاب دا یاییمالنمیش 

ریتمیک دئیمله سؤیله نن ماراق دولوسو سؤزلر قانیمیزا 
هوپماغا باشالدی. ایشیق لی بیر یوال دوغرو آددیمالماغا 
باشالمیشدیق.سؤز اوونا چیخانالری سئیر ائتمک دادینی 

 .ن سطیر لرین سوزگجیندهآلیردیق بو چیرپینا

 
سونراالر بختیار ال دوستلوق باشالندی.بو اینسان و   

شخصیت لی شاعیرین قوشماالری دیلیمیزین ازبری 
ک ده ه لدو.وارلیق گدیک لرینده تؤوشه ساو

ر رولمادان ایره لی آددیمالماغی شعدورمادان و یو
 .لندیک

 
ا آدلی بیر چایان جییارالریمیزدا یوو"سگوره کؤا  "

 .قوردوغونا باخمایاراق

 
کؤرپه "بنووشه یی اللرینین کؤلگه سینده"شاعیرین   
ر لرین دوغومونو چیلغینجاسینا گؤزله مک دن نه شع

 .یورولوب نه ده اوساناجاییق
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Bəxtiyar Əlımuradı (Muğan Oğlu)  

 
 Səxavət İzzəti  

  

TƏBRİZ şərqin bu qədim şəhəri hər kəs üçün bir 

amalın ziyarətgahi dir. mənim də təbrizdə 

ziyarətgah yerlərim varıdı kitabxanalar, aşıq 

ocaqları, saz- söz mərkəzləri, şair və şeir 

məclisləri. əfsus indi təbrizə çox az gedə bilirəm 

1984-cı ilin payızı təbrizdə səadət kitabxanasından 

«ay savalan» adlı bir kitab aldım kitab ustad 

şəhriyarin heydərbabaya salam əsərinə bir 

bənzətmə idi kitaba ustad şəhriyar bir başlanışda 

yazmışdı. əsərin qoşanı bəxtiyar əlımuradı(muğan 

oğlu) idi. sadə və səmimi şeirlərdən ibarət bu 

əsərlə şairlə qiyabı tanış oldum. illər keçdi internet 

yarandı yeni bir əlaqələr dünyası yarandı. o vaxtlar 

veblak yazmaq bir gündəmə dönmüşdür. məndə  

«azərbaycan ədəbiyyatı» adlı bir veblak yaratdım 

və bir neçə yazı qoydum üstündən neçə gün 

keçməmiş veblak da bir mesac gördüm mesaci 

yazan illər qabaq qiyabı tanışdığım şair bəxtyar 

əlımuradı(muğan oğlu) idi. belə liklə dostluğumuz 

başlandı. eskaypin yaranmasıla hər gün danişardiq 

gözəlligini azərbaycan gözəlligindən və dərinligini 

xaliqimizin zəkasından alan quşmaların 

gəraylıların mənə oxuyardı. əfsus yaxından 

görüşmək qismət olmadı.   

muğan oğlu şerinin kökü aşıq ədəbiyyatımızdan 

gələn xalqımızı mərifətə və doğru düzgünlügə 

çağıran şeirlərdəndir. şair günümüzün ağrı, acı və 

istəklərini dahi bir ustad kimi ürək oxşayan xalq 

şerimizin çeşidli qaliblrinə axıdıbdır. muğan 

oğlunun şeirlərində ana dilimizin xalq 

deyimlərindən çox ürnəklər yer alibdir. şairin 

şeirlərində acı bir şikayətə tanıq oluruq oda 

yaşadığımız çağda çox milli və mənəvi 

dəyərlərimizin unudulmasından narahat olan bir el 

şairinin haqqlı şıkayətı dir:  

  

yəqin keçməzdilər gonahımızdan,  

görsəydi bu gündə dədələr bizi.  

bizdə qeyrətə bax, bizdə ara bax,  

didərgin salıbdı gedələr bizi.  

   

1961 inci ildə Parsa abadın Fıruz abad kəndində 

doğulan şair otüz ildən artıq ədəbi yaradıcılıqdan 

sonra 2016 inci ilin dəkabrın 15 dünyasın dəyişdı.  

  

basılan əsərləri:  

ay savalan (1)1982  

ay savalan (2)1983  

ay savalan (3)2002  

şair örəyim 2014  

ömrümün ağacından bir yarpaq 2014  

  

 

 ی)موغان اوغلو(مرادیعل اریبخت
 

 سخاوت عزتی
 

تبریز شرقین بو قدیم شهری هر کس اوچون بیر امالین 
زیارتگاهی دیر. منیم ده تبریزده زیارتگاه یئرلریم 

سؤز  -واریدی کیتابخاناالر، عاشیق اوجاقالری، ساز
سلری. افسوس ایندی مرکزلری ، شاعر و شعر مجلی

ایلین پاییزی تبریزده  1984تبریزه چوخ آز گئده بیلیرم 
آدلی بیر کتاب « الناآی ساو»سعادت کیتابخاناسیندان 

آلدیم کتاب استاد شهریارین حیدربابایا سالم اثرینه بیر 
بنزتمه ایدی کیتابا استاد شهریار بیر باشالنیشدا 

)موغان یدمرایعل اریبختیازمیشدی. اثرین قوشانی 
اوغلو( ایدی. ساده و صمیمی شعرلردن عبارت بو اثرله 

شاعرله غیابی تانیش اولدوم. ایللر کئچدی انترنت 
یاراندی یئنی بیر عالقه لر دونیاسی یاراندی. او واختالر 

وئبالک یازماق بیر گوندمه دؤنموشدور. منده  
آدلی بیر وئبالک یاراتدیم و بیر « آذربایجان ادبیاتی»

یازی قویدوم اوستوندن نئچه گون کئچمه میش نئچه 
وئبالک دا بیر مئساج گؤردوم مئساجی یازان ایللر قاباق 

)موغان اوغلو( یمرادیعل اریبختغیابی تانیشدیغیم شاعر 
ایدی. بئله لیکله دوستلوغوموز باشالندی. ائسکایپین 

یارانماسیال هر گون دانیشاردیق گؤزللیگینی آذربایجان 
و درینلیگینی خالیقیمیزین ذکاسیندان گؤزللیگیندن 

آالن قوشماالرین گرایلی الرین منه اوخویاردی. 
 افسوس یاخیندان گؤروشمک قیسمت اولمادی. 

موغان اوغلو شعرینین کؤکو عاشیق ادبیاتیمیزدان گلن 
خالقیمیزی معریفته و دوغرو دوزگونلوگه چاغیران 

شعرلردندیر. شاعر گونوموزون آغری، آجی و 
لرینی داهی بیر استاد کیمی اورک اوخشایان ایستک

خالق شعریمیزین چئشیدلی قالیبلرینه آخیدیبدیر. 
موغان اوغلونون شعرلرینده آنا دیلیمیزین خالق 
دئییملریندن چوخ اورنکلر یئر آلیبدیر. شاعرین 
شعرلرینده آجی بیر شیکایته تانیق اولوروق اودا 

رلریمیزین یاشادیغیمیز چاغدا چوخ میللی و معنوی دی
اونودولماسیندان ناراحات اوالن بیر ائل شاعرینین 

 حاققلی شیکایتی دیر:
 

 یقین کئچمزدیلر گوناهیمیزدان،
 گؤرسَیدی بو گونده دده لر بیزی.

 بیزده غئیرته باخ بیزده، عارا باخ،
 دیدرگین سالیبدی گئده لر بیزی.

  
کندینده  روزآبادیف اینجی ایلده پارسا آبادین 1961
ادبی یارادیجیلیقدان  قیآرت لدنیاوتوز االن شاعردوغو

 نیاسونید 15اینجی ایلین دکابرین  2016سونرا 
 .یشدید
 

 :یاثرلرباسالن 
 1982(1) ساواالن یآ
 1983(2) ساواالن یآ
 2002(3) ساواالن یآ

 2004 مییاؤر ریشاع

 2004ارپاقی ریب ندانیآغاج عؤمرومون
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Ləkələnməyə...  
  

Bəxtiyar Muğanoğlu  
  
Düşmən qanan olsa ağır dərd deyil,  

Qanmayan adama kəkələnməyə.  

Yadın tənəsınə dözməyə nə var?  

Ürək dost əliylə ləkələnməyə.  

  

İgid elin atmaz aralansada,  

Təmiz ad qalandır qaralansada,  

Adam şir əlində yaralansada!  

Çaqqala, tülküyə tikələnməyə.  

  

Qanan haqqı arar, xəsis var istər,  

Qanmaz şər yaradar, igid ar istər,  

"Muğanoğlu" zülümkarı xar istər  

Elində yekəlib əkələnməyə.  

  
 ...هیلکه لنمه 

 
 اوغلو موغان

 
 ،لییدرد دئ ریقانان اولسا آغ دوشمن

 .هیآداما ککه لنمه  انیقانما
 نه وار؟ هیدؤزمه  نهیطعنه س نیادی

 .هیلکه لنمه  لهیدوست ال اورک
 
 ،آتماز آراالنسادا نیائل دیگیا

 ،قاراالنسادا ریآد قاالند زیتم
 !اراالنسادای ندهیال ریش آدام

 .هیلنمه  کهیت هیتولکو چاققاال،
 
 ،ستریوار ا سیآرار، خس یحاقّ انقان

 ،ستریعار ا دیگیا ارادار،یشر  قانماز
 ستریخوار ا یظولوم کار "موغان اوغلو"
 .هیاکه لنمه  بیل ئکهی ندهیائل
 
 

Adamlar  
  

Bəxtiyar Muğanoğlu  
  
Niyə eşidmirlər, niyə bilmirəm!  
Mat qalib üzümə baxır adamlar.  
Qulaqların yümüb ağzın açıblar,  
Qananı yandırıb yaxır adamlar.  
  
İşiğa getmirlər, haya qaçırlar,  
Şənlik istəmirlər, vaya qaçırlar,  
Hər yerdə görürlər taya qaçırlar!  
Bu naxır adamlar, naxır adamlar!  
   
Düz yolu getməyən yol azandılar,  
Belə düşündülər, belə qandılar,  
Qalayı tökülən mis qazandılar,  
Bu paxır adamlar, paxır adamlar.  
   
Utanmırlar yalan deməkdən ötrü,  
Qırılırlar haram əməkdən ötrü,  
Bir pıyala şorba yeməkdən ötrü,  
Özlərini şişə taxır adamlar.  
   
Ululardan öyüd götürmədilər,  
Başa düşüb bir iş bitirmədilər,  
(Muğanoğlu) deyir itirmədilər,  
Özlərindən başqa axır adamlar...  
  

 آدامالر
 

 بختیار موغان اوغلو
 
 !رمیلمیب هین رلریدمیائش هین

 .آدامالر ریاوزومه باخ بیقال مات
 ،بالریآچ نیآغز وموبی نیقوالقالر

 .آدامالر ریاخی بیریاندی یقانان
 
 ،رالریقاچ ایها ،رلریگئتم غایشیا

 ،رالریقاچ ایوا ،رلریمستهیا کیشنل
 !رالریقاچ ایگؤرورلر تا ئردهیهر
 !آدامالر ریناخ ،آدامالر ریناخ بو
  

 ،الریآزاند ولی نیگئتمه ولوی دوز
 ،الریبئله قاند ،دوشوندولر بئله
 ،الریقازاند سیکولن مؤت ییقاال
 .آدامالر ریپاخ ،آدامالر ریپاخ بو
  

 ،دن اؤترودئمک االنی رالریاوتانم
 ،دن اؤتروحارام امک رالریلیریق
 ،اؤترو دنئمکیشوربا  االییپ ریب

 .آدامالر ریتاخ شهیش ینیاؤزلر
  

 ،لریدگؤتورمه ودیاؤ اولوالردان
 ،لریدرمهیتیب شیا ریدوشوب ب باشا

 ،لرید رمهیتیا رییاوغلو( دئ )موغان
 ...آدامالر ریباشقا آخ ندنیاؤزلر
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Oğlum  
  

Bəxtiyar Muğanoğlu  
  
Qanan ayağının külü toprağı,  
Qanmazın başının daşıyam oğlum!  
Zalimin qəlbinə süngüyəm, oxam,  
Məzlumun gözünün yaşıyam oğlum!  
  
Sevib sevilənin ürəyı, canı,  
Qoşmanın, ğəzəlin şöhrəti, şanı,  
Başdan başa ulu azərbaycani-  
Gəzənin könlünün quşuyam oğlum!  
  
Yetən əyə bilməz, poladam, daşam,  
Yurdun sevən gözə kiprigəm, qaşam,  
Xalqın qoruyana dostam, qardaşam,  
Namusun, ğeyrətin başıyam oğlum!  
  
“Muğanoğlu”, ələsgərəm , alıyam,  
Vətənin dərdindən özüm halıyam,  
Göz bəbəgi kımı qorumalıyam,  
Muxənnəs deməsin naşıyam oğlum….!  
  

 اوغلوم
 

 اوغلوموغان اریبخت
 

 ،یکولو توپراغ نینیاغیآ قانان

 !اوغلوم امییداش نینیباش نیقانماز

 ،اوخام م،یسونگو نهیقلب نیظالم

 !اوغلوم امییاشیگؤزونون  مظلومون

 
 ،یجان ،ییاوره نینلهیسئو بیسئو

 ،یشان ،یشؤهرت نیغزل ن،یقوشمان

 -یجانیباشا اولو آذربا دانباش

 !اوغلوم امیکؤنلونون قوشو نینگزه

 
 ،پوالدام ، داشام لمز،یب هیا ئتنی

 ،قاشام گم،یپریسئون گؤزه ک وردونی

 ،دوستام، قارداشام انایقورو نیخالق

 !اوغلوم امییباش نیرتیغئ ناموسون،

 

 ،امییلعاسگرم ، ، عل”اوغلو موغان“

 ،امییاؤزوم حال ندنیدرد نیوطن

 ،امییقورومالیمیک یببگ گؤز

 !.…اوغلوم امییناش نیسدئمه موخنث

Qardaş  
  

Bəxtiyar Muğanoğlu  
  
 Ehtiyat igidin yaraşıqıdır-  
Çoxdur bu dünyanın tələsi qardaş!  
İnan ki oyun baz, oğru, yol kəsən-  
Yaman çoxalıbdır eləsi qardaş!  
  
Çoxları danışır yorulmur əngi,  
Quzu canavara basır üzəngi,  
Sınəsınə  döyən şiri,pələngi,  
 Aldadır çöllərin dələsi qardaş!  
  
Tülkü sürü çəkib dağa aparır,  
Dəvəni xıxırdıb bağa aparır,  
Nökərin muzdunu ağa aparır,  
Artır yazıqların şələsi qardaş!  
  
Durna qanad çalır bulağa çatmır,  
At dörd nala qaçır ulağa çatmır,  
Elə qışqırırsan  qulağa çatmır,  
“Muğanoğlu” yanır beləsi qardaş!  

  

 قارداش
 

 اوغلوموغان اریبخت

 
 -ریدیقیاراشی نیدیگیا اطیاحت 

 !قارداش یستله نیانیبو دون چوخدور

 -کسن ولیاوغرو  ونبازیاو یک نانیا

 !قارداش یسائله ریبدیچوخال امانی

 
 ،یانگ ورولموری ریشیدان یچوخالر

 ،یاوزنگ ریجاناوارا باس قوزو

 ،ی،پلنگیریش نیدؤ  نهیسنهیس

 !قارداش یسدله نیچؤللر ریآلداد 

 
 ر،یداغا آپار بیسورو چک تولکو

 ر،یارباغا آپ بیردیخیخ یندوه

 ر،یموزدونو آغا آپار نینؤکر

 !قارداش یسشله نیقالریازی ریآرت

 
 ر،یبوالغا چاتم ریقاناد چال دورنا

 ر،یاوالغا چاتم ریدؤرد ناال قاچ آت

 ر،یقوالغا چاتم  رسانیریشقیق ائله

 !قارداش یسبئله ریانی” اوغلو موغان“


