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Mənim 
 

Güllər Məmmədqızı 

 

Gözlərimin qalmayıbdı qarası, 

Kəlbəcər əlimdən gedəndən mənim. 

Sızıldayır, qan ağlayır yarası, 

Kəlbəcər əlimdən gedəndən mənim. 

 

Duman-çiskin dağlarımı bürüyür, 

Dərd üstümə dəstə-dəstə yeriyir. 

Günü-gündən can-cəsədim əriyir, 

Kəlbəcər əlimdən gedəndən mənim. 

 

Güllərəm mən, dərd bəsləyir, əkirəm, 

Belə yükü görün necə çəkirəm?! 

Yaş nədir ki, gözümədən qan tökürəm, 

Kəlbəcər əlimdən gedəndən mənim. 

 
 

  منیم
 

 گوللر ممدقیزی
 

  قاراسی، قالماییبدی گؤزلریمین
 . منیم گئدندن الیمدن جرکلب

  یاراسی، آغالییر قان سیزیلداییر،
 . منیم گئدندن الیمدن جرکلب

 
  بورویور، داغالریمی چیسکین-دومان

 . یرییئری دسته-دسته اوستومه درد
  یر،اریی دیمجس-جان گوندن-گونو

 . منیم گئدندن الیمدن جرکلب
 

  اکیرم، ییر،بسله درد من، رمگولل
 ! چکیرم؟ نئجه گؤرون یوکو بئله

  تؤکورم، قان دنگؤزومه ،یک دیر نه یاش
 . منیم گئدندن الیمدن جربکل
 

 

 
 

Hakikat Yolu                                  
  

Hakkınkulu 

    

Göz göze bakardı birbirin görmez, 

Gönül  görmedise  çare ne feyda? 

Yar yarin halini dar günde sormaz, 

Yar Arin  Bilmezse yare ne  feyda? 

 

Nefıse aldanma oda aparır, 

Bağvancı bağının barını derir, 

Hastalar  derdine derman  aktarır, 

Dermanı bulmazsa  para ne feyda? 

 

Suyu olmadıysa bağlandı nider? 

Bağvancı  bağının ardından  gider, 

Mevla istediyse dünyay dar eder, 

Ağacı kurusa nara ne feyda? 

 

Hakkınkulu diyer ederim havar, 

Her  kimi seversem  o beni kovar, 

Mevla ne verdiyse söyleme ne var 

Rahimsiz yağışdan yere ne feyda? 

 

 

 ت یولوحقیق
   

  حاققین قولو
     

 اردی بیربیرین گؤرمز، خگؤز گؤزه با
 یدا؟ ادیسه  چاره نه فهگؤنول  گؤرم

 یار یارین حالینی دار گونده سورماز، 
 یدا؟ ارین  بیلمزسه یاره نه  فعایار 

 
 نفیسه آلدانما اودا آپاریر، 

 نین بارینی دریر، باغوانجی باغی
 تاریر، خر  دردینه درمان  آخسته ل

 یدا؟ ادرمانی بولمازسا  پارا نه ف
 

 در؟ ئسویو اولمادییسا باغالندی ن
 در، ئنین آردیندان  گباغوانجی  باغی

 در، ئدییسه دونیا دار اموال ایسته
 یدا؟ اوروسا نارا نه فقآغاجی 

 
 دریم هاوار، ئیر ائولو دحاققین ق

 ووار، قنی مورسم  او ئهرکیمی س
 مه نه وار ردییسه سؤیلهئموال نه و

 یدا؟ اره نه فئیمسیز یاغیشدان یحر
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Yeni Bir Qəzəl 
 

Saleh Səccadı 
 
Yaxşı günlərdən əllərim üzülüb, 

Nəysə, beş gün yaman varımdı şükür. 

Şeirdən başqa heç nəyim yoxdur, 

Doğru yoxsa yalan varımdı şükür. 
 
Bir qızıl gül kimi güvəncə sizəm 

Şəfqətsız həyat önündə, ama, 

Qorumaq çün zəmanədən özümü 

Hələ uç-beş tikan varımdı şükür. 
 
Sən ki yoxsan nə badə var nə hərif, 

Bir içim eşqə yanqıyam nəysə, 

O içilmiş şərabları qoxuyan 

İki boş istikan varımdı şükür. 
 
İndi gəlsən şərab gətir içəlim 

Şərabın olmasa gətir xəncər, 

Aça bilsən donun damarlarımın 

Meyə aludə qan varımdı şükür. 
 
Ay düşəndə suya mənim ürəyim 

Dəli qaflan kimi səni kükrər, 

Aya çatmazsada əlim sən tək 

Gözləri asıman varımdı şükür. 
 
Mən nəsimi qədər böyük deyiləm , 

Sığmaya hər iki cəhanə canım, 

Hər iki dünyadan bezəndə ama, 

Qucağın tək cəhan varımdı şükür. 
 
Səhərin ilk ətrini aliban, 

Gecənin son nəfəslərin çəkirəm, 

Gecədən keflilik başımda ikən, 

Dodağımda əzan varımdı şükür. 
 
Bu həyat məktəbin də nə adımı 

Yazdılar nə müəllimim oldu, 

Almağa dərsim olmadı ancaq, 

Verəməyə imtəhan varımdı şükür. 
 
Yaşayış bir ömür dilənçi kimi 

Qapımı çaldı, heç nəyim yoxudu, 

Alacaqlı ölüm gəlir indi ona 

Bir dərdli can varımdı şükür. 
 
Bir ömür beytdən qəzəl tikdim, 

İndi dövrəmdə dörd dıvar yoxsa, 

Başım üstündə şeir kölgəsi tək 

Əzəmətli tavan varımdı şükür. 

 
 

 غزل بیر یئنی
 

 ح سجادیصال
 

  اوزولوب، اللریم گونلردن یاخشی
 .شوکور واریمدی یامان گون بئش نیسه،

  ،یوخدور ییم نه هئچ باشقا شعردن
 .شوکور واریمدی یاالن یوخسا دوغرو

 
  سیزم گوونجه کیمی گؤل قیزیل بیر

 ،آما اؤنونده، حیات سیز شفقت
  اؤزومو دن زمانه چون قوروماق

 .شوکور واریمدی تیکان بئش-اوچ هله
 

  حریف، نه وار باده نه یوخسان کی سن
 ،نیسه یام یانقی عشقه ایچیم بیر
  قوخویان شرابالری ایچیلمیش او

  .شوکور واریمدی ایستیکان بوش ایکی
 

  لیم ایچه گتیر شراب گلسن ایندی
 ،خنجر گتیر اولماسا شرابین

  دامارالریمین وندون بیلسن آچا
  .شوکور واریمدی قان آلوده مئیه

 
 ییم اوره منیم سویا دوشنده آی

 ،کوکرر سنی کیمی قافالن دلی 
 تک سن الیم چاتمازسادا آیا

  .شوکور واریمدی آسمان گؤزلری 
 

 ، دئییلم بؤیوک قدر نسیمی من
  ،جانیم جهانه ایکی هر سیغمایا

  آما، بئزنده دونیادان ایکی هر
  .شوکور واریمدی جهان تک ینقوجاغ

 
  ،آلیبان عطرینی ایلک سحرین

  ،چکیرم نفسلرین سون نین گئجه
 ایکن، باشیمدا لیک کئفلی دن گئجه

 .شوکور واریمدی اذان دوداغیمدا 
 
 آدیمی نه ده مکتبین حیات بو

 ،اولدو معلمیم نه یازدیالر 
 ،آنجاق اولمادی درسیم آلماغا

 .وکورش واریمدی امتحان یه وئرمه 
 

 کیمی دیلنچی عؤمور بیر یاشاییش
 ،یوخودو ییم نه هئچ چالدی، قاپیمی 

 اونا ایندی گلیر اؤلوم آالجاقلی
  .شوکور واریمدی جان دردلی بیر 

 
 ،تیکدیم غزل دن بیت عؤمور بیر

 ،یوخسا دیوار دؤرد دؤورمده ایندی 
 تک سی کؤلگه شعر اوستونده باشیم

 .شوکور واریمدی تاوان عظمتلی 
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Demişdi 

 
Yəqub Nami 

 

Demişdi 

Təbrizin qarının vurğunudur 

Qar düşəndə gələcək 

Üz döndərdi qar bizdən 

Nə o gəldi 

Nə də Təbriz ağ günlərə çıxdı 

Bizdən hər nə əsirgəndi 

Bizə yalnız şəxtəsi qaldı 

İçimizə işləyərək 

Bəlkə də ürəyimizə qədər 

 

Qarda ora yağdı 

Günəşdə orda doğdu 

Səndəki qara vurğun idin. 

 

Daha gözləmirəm Təbrizdə qar yağsın 

Sanıram həvəsdən düşüb həyat .  

 

 
 یشدیدئم

 
 ینام عقوبی

 
 یشدیدئم

 وورغونودور نینیقار نیزیتبر

 دوشنده گله جک قار

 زدنیقار ب یدؤندرد اوز

 یاو گلد نه

 یخدیآغ گونلره چ زیده تبر نه

 یرگندیهر نه اس زدنیب

 یقالد یشخته س زیالنی زهیب

 رک هی شلهیا زهیمیییلیا

 قدر زهیمییده اوره  بلکه

 
 یاغدیاورا  قاردا

 اوردا دوغدو گونشده

 .نیدیقارا وورغون ا یک سنده

 
 نیاغسیقار  زهیتبر رمیگؤزله م داها

 .اتیهوسدن دوشوب ح رامیسان

 

 

Ağrıbaba  
  

Behzad Bəyatfərd  
  

Göz aç bu fincana bax gör nə faldı ağrıbaba!  

Nə kefdəyəm, nə durumdur, nə haldı ağrıbaba!  

  

Buğazda hey daşıram bir dağarcığın sözünü,  

Heyif səsim qayalar altda qaldı ağrıbaba!  

  

Bu lovlu dərdə davam yox denən fələk keçinə,  

Yaxamı mərd əlinə bəlkə saldı ağrıbaba!  

  

Hamı aşıq çağırar oynamaqdan ötürü, ama-  

Bizə gələn hər aşıq ağı çaldı ağrıbaba!  

  

Bu gün önümdə ki kölgə başımda zirvələnən,  

Dünən qaramca dolandı, ucaldı ağrıbaba!  

  

Di hansı kollugun ancaq kolon başa ələyim,  

Ürəkdə qaldı xoş anlar, qaraldı ağrıbaba!  

  

İgid əgər özün assa uca budaqdan asar,  

Ölüm zəhər də ola, burda baldı ağrıbaba!  
  

 بابایآغر
 

 فرداتیب بهزاد
 

 !بابایآغر یباخ گؤر نه فالد نجانایآچ بو ف گؤز
 !بابایآغر ینه دورومدور، نه حالد م،یکئفده نه
 

 ،سؤزونو نیغیداغارج ریب رامیداش یهئ بوغازدا
 !بابایآغر یآلتدا قالد االریقا میسس فییح
 
 نه،یدئنن فلک کئچ وخیلوولو درده داوام  بو
 !بابایآغر یبلکه سالد نهیمرد ال یاخامی

 
 -اؤتورو، آما ناماقدانیاو راریچاغ قیعاش یهام

 !بابایآغر یچالد یآغ قیگلن هر عاش زهیب
 
 ،ننلهروهیز مدایکؤلگه باش یه کگون اؤنومد بو

 !بابایآغر یاوجالد ،یقارامجا دوالند دونن
 
 ،مییکوللوگون آنجاق کولون باشا اله یهانس ید

 !بابایآغر یالر، قارالدآنخوش یقالد اورکده
 
 اگر اؤزون آسسا اوجا بوداقدان آسار، دیگیا

 !بابایآغر یدزهر ده اوال، بوردا بال اؤلوم
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Mələk Kimi  
  

Səttar Gülməhəmmədi  

  

Nə döyürsən pəncərəmi? 

Vaxtsız əsən külək kimi. 

Başım üstən dərdi, qəmi, 

Ələyirsən ələk kimi. 

  

Adın qizil, özün mis sən! 

Qara daban üzü pis sən!  

Aldadıcı bir iblis sən! 

Görünsəndə mələk kimi. 

  

Hǝqiqətə inanmazsan,  

Əyri yoldan usanmazsan, 

Nə qandırıb, nə qanmazsan! 

Daş bağırlı ürək kimi. 

  

Şərdir arzu- əməllərin, 

Gündə eylər qan əllərin, 

Xeyir verməz əməllərin, 

Şirəsi yox pətək kimi. 

  

Ömrün-günün ötsədə yaz, 

Dünya mənə deyirsən az, 

Qarnın acdır, gözün doymaz, 

Bərəkətsiz ətək kimi. 

  

Vısal yolun bağlayan çən, 

Qaçar bir gün, gələr gedən, 

dönər sənində dönərgən,  

Çarxı dönmüş fələk kimi. 

  

"Səttar"am andığım günlər, 

Oduna yandığım günlər, 

Sənə inandiğim günlər, 

Dağıldı bir kələk kimi. 

  
 

 ملک کیمی
 

 ستار گلمحمدی
 

 !می نه دؤیورسن پنجره

 .واختسیز اسن کولک کیمی

 ،غمی باشیم اوستن دردی،

 .کیمی الک ییرسنالَ

 
 !سن آدین قیزیل، اؤزون میس

 !سن قارادابان اوزو پیس

 !سن آلدادیجی بیر ایبلیس

 .کیمی ملک سندهگؤرون

 
 ،حقیقته اینانمازسان

 ،ایری یولدان اوسانمازسان

 !نه قاندیریب، نه قانمازسان

 .داش باغیرلی اورک کیمی

 
 ،لرینامل -شردیر آرزو

 ،رینگونده ائیلر قان الل

 ،لرینخئییر وئرمز عمل

 .کیمی پتک یوخ سی شیره

 
 ،یاز ده گونون اؤتسه-عؤمرون

 ،دونیا منه دئییرسن آز

 ،قارنین آجدیر، گؤزون دویماز

 .کیمی اتک سیزبرکت

 
 ،ویصال یولون باغالیان چن

 ،قاچار بیر گون، گلر گئدن

 ،دؤنر سنینده دؤنرگن

 .چارخی دؤنموش فلک کیمی

 
 ،گونلرام آندیغیم "ستار"

 ،اودونا یاندیغیم گونلر

 ،سنه ایناندیغیم گونلر

 .داغیلدی بیر کلک کیمی
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Görməmişəm ki  
  

Səttar Gülməhəmmədi  

 

İllərdir vǝslınə can atsamda mən,  

Hələ heç üzünü görməmişəm ki.  

Dərman üçün hıcran vuran yarama,  

Bağından bir çiçək dərməmişəm ki.  

  

Firqətindən dərdim çatıb yüz-yüzə,  

Qoyma məni həsrətində qəm üzə,  

Qardaş deyə bir dayanıb üz-üzə,  

Qolumu boynuna hörməmişəm ki.  

  

Ahım tutar ötən ömrün cəhdini,  

Aşıq olan unudarmı əhdini?  

Dodağımla vısal dəmli şəhdini,  

Şəkr dodağından sormamışam ki.  

  

"Səttar" düzər qiş qəhrinə yaz kimi,  

Çağlar  eşqin sinəm üstə saz kimi,  

Hələ bu sinəmi payandaz kimi,  

Gələn yollarına sərməmişəm ki.  

  

میشم کیگؤرمه  
 

 ستار گلمحمدی
 

 ،ایللردیر وصلینه جان آتسامدا من
 .یکمیشم هله هئچ اوزونو گؤرمه
 ،ران یاراماوودرمان اوچون هیجران

 .یکمیشم درمه کباغیندان بیر چیچ
 

 ،یوزه-فیرقتیندن دردیم چاتیب یوز
 ،قویما منی حسرتینده غم اوزه
 ،اوزه-قارداش دییه بیر دایانیب اوز
 .یکقولومو بوینونا هؤرمه میشم 

 
 ،آهیم توتار اؤتن عؤمرون جهدینی
 عاشیق اوالن اونودارمی عهدینی؟

 ،نیدوداغیمال ویصال دملی شهدی
 .یکر دوداغیندان سورمامیشام شک
 
 ،یمیکدؤزر قیش قهرینه یاز  "ستار"

 ،یمیکم اوسته ساز چاغالر  عشقین سینه
 ،یمیکمی پایانداز هله بو سینه

 .یکمیشم گلن یولالرینا سرمه
 

Sevəciyəm Mən Səni  
 

 Səttar Gülməhəmmədi  
 

Baxışların iz salıb, ürəyimdə basqı tək,  

Eşqimin qucağında xatırən var bir ətək,  

Ağzımda qurusada, dilədiyim son dilək,  

Hər il bahar gələndə, dağlara çən düşəndə,  

Sevəciyəm mən səni sən məni sevməsəndə.  

  

Şəfəqlərdən al günəş, pəncərəsin açanda,  

Dağlar qizil lalədən, gül döşünə saçanda,  

Tarlalarda sünbüllər, yelkən kimin uçanda,  

Sərin yellər öpəndə, gül yanağın çəməndə  

Sevəciyəm mən səni sən məni sevmə səndə.  

  

Buz bulaqlar çiçəkdən, boyun bağı düzəndə,  

Zümrüd donlu söyüdlər, göy sularda üzəndə,  

Yamaclarda bənövşə, dodaqların bozəndə,  

Bülbüllər oxuyanda, qaranquşlar ötəndə  

Sevəciyəm mən səni sən məni sevmə səndə.  

  

Yaz gecəsi göydən ay, son işiğin yayanda,  

Barmağında intizar, lǝhzǝləri sayanda,  

Yanındadır xəalım, sən olsanda hayanda,  

Səhər yeli hər səhər, bağçamıza əsəndə  

Sevəciyəm mən səni sən məni sevmə səndə.  
  

 سئَوجییم من سنی سن منی سئومه سنده
 

 ستار گلمحمدی
 

 ،ییمده باسقی تکباخیشالرین ایز سالیب، اوره
 ،ن وار بیر اتکعشقیمین قوجاغیندا خاطیره

 ،دیییم سون دیلکآغزیمدا قوروسادا، دیله
 ،هر ایل باهار گلنده، داغالرا چن دوشنده

 م من سنی سن منی سئومه سنده.سئوَجیی
 

 ،سین آچاندالردن آل گونش، پنجرهشفق
 ،دن، گول دؤشونه ساچانداداغالر قیزیل الله

 ،تارالالردا سونبوللر، یئلکن کیمین اوچاندا
 سرین یئللر اؤپنده، گول یاناغین چمنده
 سئوَجییم من سنی سن منی سئومه سنده.

 
 ،زندهبوز بوالقالر چیچکدن، بویون باغی دو

 ،زمرود دونلو سؤیودلر، گؤی سوالردا اوزنده
 ،یاماجالردا بنؤوشه، دوداقالرین بوزنده
 بولبوللر اوخویاندا، قارانقوشالر اؤتنده

 سئوَجییم من سنی سن منی سئومه سنده.
 

 ،سی گؤیدن آی، سون ایشیغین یایاندایاز گئجه
 ،لری سایاندابارماغیندا اینتیظار، لحظه

 ،لیم، سن اولساندا هایاندایانیندادیر خیا
 سحر یئلی هر سحر، باغچامیزا اسنده

 سئوَجییم من سنی سن منی سئومه سنده.
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 Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو     Sayfa 8  

 
Qəzəl  
  

Səttar Gülməhəmmədi 

  

Gözləməkdən səni ey gül gözümə nəm düşdü,  

Qan olan könlümə gəl gör necə matəm düşdü!  

  

Yandı pərvanə şəmin atəşinə, məndə sənin,  

Mənlə pərvanəyə eşq atəşi məlhəm düşdü.  

  

Həsrətindən sözülən gözlərimin yaşından,  

Hər gecə al yanağın üstünə şəbnəm düşdü.  

  

Ta sataşdı gözüm ol zülf xəm əndər xəminə,  

Tüq-i zəncir-i cünün boynuma möhkəm düşdü.  

  

Qaşların taqını mehrab-i ibadət sandım,  

Səcdə etdim o qədər, qamətimə xəm düşdü.  

  

Nur saçan ay qabağın ətrinə mədhuş oldum,  

Canimə cumlə cəhanın qəmi dərhəm düşdü.  

  

Süzdü şəkkər dodağın çah-i zənəxdan üstə,  

Elə bildim dilimə çeşmə-i zəmzəm düşdü.  

  

Öldü bağ içrə yazıq bülbülü şeyda o zaman,  

Ki açıb bağrını gül xar ilə həmdəm düşdü.  

  

"Səttar"ı olmasın heç eşq bəlasından uzaq,  

Gecə-gündüz dilədim mən yenə də kəm düşdü.  

  
 

 غزل
 

 ستار گلمحمدی
 

 ،دوشدو نم گؤزومه گول ای سنی مکدن گؤزله

 !قان اوالن کؤنلومه گل گؤر نئجه ماتم دوشدو

 
 ،پروانه شمعین آتشینه منده سنینیاندی 

 .دوشدو ملهم آتشی عشق یه منله پروانه

 
 ،حسرتیندن سؤزولن گؤزلریمین یاشیندان

 .هر گئجه آل یاناغین اوستونه شبنم دوشدو

 
 ،تا ساتاشدی گؤزوم اول زولف خم اندر خمینه

 .ی جنون بوینوما مؤحکم دوشدو-ی زنجیر-طوق

 
 ،ساندیم ی عیبادت-قاشالرین طاقینی محراب

 .سجده ائتدیم او قدر، قامتیمه خم دوشدو

 
 ،نور ساچان آی قاباغین عطرینه مدهوش اولدوم

 .جانیمه جومله جهانین غمی درهم دوشدو

 
 ،ی زنخدان اوسته-سوزدو شککر دوداغین چاه

 .دوشدو زمزم ی-چئشمه دیلیمه بیلدیم ائله

 
 ،اؤلدو باغ ایچره یازیق بولبولو شئیدا او زامان

 .چیب باغرینی گول خار ایله همدم دوشدوکی آ

 
 ،ی اولماسین هئچ عشق بالسیندان اوزاق"ستار"

 .دوشدو کم ده یئنه من دیم گوندوز دیله-گئجه
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 Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو     Sayfa 9  

 
Nədir Şeir  

  

Səttar Gülməhəmmədi 

  

Gösətərməz özün hər yetənə dövlət didar,  

Bağ içrə gülün qədərini hardan düşünr xar,  

Cahil nə bilər aləm mənadə nələr var,  

Dil qanıdır, göz nurudur, can qiymətidir şeir  

Ariflər üçün mənəvi el sərvətidir şeir.  

  

Hekmət kimi dayım asılar söz dəligindən,  

Hər qələbə açar bir yeni yol incəligindən,  

Dahilrədə feyz verər öz biligindən,  

Hər əsrilərin yaddaşı, zəngin səsidir şeir  

Ölməz həyatin dildə gəzən nəğməsidir şeir.  

  

Bəzən ucalar eldə nizamı şəkilində,  

Zülmətlərə meydan oxuyar məşəl əlində,  

Bəzən dil açar dünyada xaqanı dilində,  

Haqsızlıq olan ölkədə yasdır, ağıdır şeir  

Zülmün sitəmin başına nifrət yağıdır şeir.  

  

Bəzən yuyunar saf suların zəmzəməsində,  

Bəzən duyular dahi fizüli nəfəsində,  

Bəzən boğular əsrlərin dar qəfəsində,  

Haqqı sevən insanlarin ötgün dilidir şeir  

Həsrətdə yanan sevgilərin nisgilidir şeir.  

  

Şimşək kimi şiddətlidi, kəsgindi qılışdan,  

Meydanda keçər əldə qəzəb süngüsü daşdan,  

Qəflətdə yatan milləti carlar hər obaşdan,  

Keçmişlərin osturəsıdır, heykəlidir şeir  

Azadlığa haqqın uzanan mərd əlidir şeir.  

  
  
  
 

 ندیر شعر
 

 ستار گلمحمدی
 

 ،نه دؤولت دیدارگؤسترمز اؤزون هر یئته

 ،باغ ایچره گولون قدرینی هاردان دوشونر خار

 ،لر وارجاهیل نه بیلر عالم معناده نه

 دیر شعرر، جان قیمتیودودیر، گؤز نوردیل قانی

 .دیر شعرن معنوی ائل ثروتیوچوعاریفلر ا

 
 ،حئکمت کیمی داییم آسیالر سؤز دلیگیندن

 ،لیگیندنهر قلبه آچار بیر یئنی یول اینجه

 ،لره ده فئیض وئرر اؤز بیلیگیندنداهی

 دیر شعرزنگین سسی ،هر عصرلرین یادداشی

 .سی دیر شعراتین دیلده گزن نغمهاؤلمز حی

 
 ،بعضاً اوجاالر ائلده نیظامی شکیلینده

 ،لره مئیدان اوخویار مشعل الیندهظولمت

 ،بعضاً دیل آچار دونیادا خاقانی دیلینده

 دیر شعرآغی ر،دیده یاسحاقسیزلیق اوالن اؤلکه

 .دیر شعرظولمون سیتمین باشینا نیفرت یاغی

 
 ،سیندهرین زمزمهونار صاف سوالیبعضاً یو

 ،بعضاً دویوالر داهی فیضولی نفسینده

 ،بعضاً بوغوالر عصرلرین دار قفسینده

 دیر شعرحاققی سئون اینسانالرین اؤتگون دیلی

 .دیر شعرحسرتده یانان سئوگیلرین نیسگیلی

 
 ،دی قیلیشداندی، کسگینشیمشک کیمی شیدتلی

 ،ر الده قضب سونگوسو داشدانچمئیداندا کئ

 ،ده یاتان میللتی جارالر هر اوباشدانغفلت

 دیر شعردیر، هئیکلیسیلرین اوسطورهکئچمیش

 .دیر شعرآزادلیغا حاققین اوزانان مرد الی
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 Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو     Sayfa 10  

 
Səttar Gülməhəmmədi 

  
Səxavət İzzəti  

  
Azərbaycanin Qaradağ bölgəsinin cənnət guşələrindən biri olan Xudafərın bölgəsi bir 

tərəfdən uca dağları və qalın meşələri axarlı - baxarlı Araz çay ilə taninsada bir tərəfdən də dədə 

Qurbanı kimi adlım Aşıqları və xalq Dastanları, Bayatıları, Qoşmaları və... taninan bir mahaldır. 

Xudafərın mahalı Seyid Əbulqasım Nəbati kimi adlım şairi yetirən mahaldır. çağımızda bu 

mahaldan çoxlu aşıqlar və şairlər yetişibdir ki onların adlım və ağsaqqalı ustad Səttar 

Gülməhəmmədidir.  

Səttar Gülməhəmmədi1943ci ildə Qaradağ mahalınin Xudafərın bolgəsınə bağlı olan şüceyli 

kəndində işıq donyaya gözaçıbdir.Orta məktəbin ikinci ilinə qədər Əhər və Təbrizdə təhsil alib,sonra 

maddi şəraitinin ağırlığına görə doğulduğu yerə qayıdarkən kənd işlrinə məşğul olub. Ustad şair 

gənc yaşlarından o günlərin dastanlı və sazlı sözlü aşıqlı yığıncaqlarında və toylarında qidalandığı 

duyğuları şeirə düzməgə başlamışdır. az bir zamanda bir şair kimi adı dillərə şeiri mahnılara 

düşmüşdür. Şairin şeirlərinin az bir vaxta dildən dilə düşüb ürəklərdə yerlənməsının bir çox nədəni 

vardır o cümlədən: Şairin şeirlərinin və yaradıcılığının arxasında Azərbaycan şifahı xalq ədəbiyyatı 

və habelə dıvan ədəbiyyatı dayanır buda şairin yaradıcılığını doğmalaşdırır. Şeirləri oxuyan və 

eşidən axtardığı konuları şeirlərdə tapır o cümlə gözəllik, sədaqət, igidlik, kişilik və .... Şairin 

yaşadığı cüğrafiyənin gözəllikləri şerində canlanır və şeirləri oxuyan və eşidəni o uca dağların, sıx 

və qalın meşələrin, durna gözlü bulaqların, göy çəmənlərin... gözəlliklərinin sehrinə daldırır. Şairin 

şeirləri yaşadığı mühitin dərdlərinin, acılarının, ağrılarının və bütün çatışmazlıqlarının tərcmanı və 

aynası dir. el şairinin ilk əsəri “seçilmiş əsərlər” 1979ci ildə təbrizdə işıq üzü görübdür.  

Səttar Gülməhəmmədi haqqda böyüklərin baxışları:  

 

Seyid Heydər Bəyat yazır:  

“Səttar Gülməhəmmədinin şeirlərində doğru şeir ruhu gizlənibdir, və bizi milli məselədə ciddi 

şəkildə fikirə daldırır(günəş say 3)”  

 

Doktur Hüseyn Məhəmmədzadə (Sədiq) :  

“şairin əsərlərində gözə çarpan əsas ideyalar xəlqə və vətənə sədaqət, zǝhmǝtkşlərin huququndan 

mədafiəh və inqilabçı atəşin dil ilə hər cürə istemar və istismar əleyhinə çıxış etmkdir. (günəş say 

3)”  
 
Doktur Sədyar Vəzifə (El Oğlu):  

“Səttarın şeirlərində yalnız Azərbaycan incəlikləri, Azərbaycan gözəllikləri və azərbaycan havası 

həmişə dalğalanan bir çay kimi ürəkləri sərinlədən, dağlarımızın qoynundan qopub gələn meh 

kimidir. o bütün Azərbaycan havasında yaşayan bir şairdir.(günəş.say 3)” 
 
Həsən Rıazı(H İldırım):  

“Səttar, saz sədalarının, aşıq havalarının beşigində böyüyüb, doğma yurdun insanları arasında 

dünyanın, həyatin sirlərinə varıb və xalqı ilə sevincili, qəmli günlər keçirə - keçirə şair olub söz 

qoşub, dildən dilə düşübdür. (günəş.say 3)”  
 
Rza Həmraz:  

“neçə ildir həmişə qaradağın çağdaş şerindən söz gedəndə Səttarın yaşıl hüzuru olmuşdur. 

şeirlərində Azərbaycanin aşar-daşar və tükənməz xəzinəsındən dəfələr faydalanmış və yerli yerində 

poyeziyasinda gözəl- gözəl təsvirləri yaşatmışdir. (günəş.say 3)”  
 
Əhəd Fərəhməndi:  

“ Səttar Gülməhəmmədi yaşadığı kəndlərinin həyəcan və diləklərini, şirinli- acılı anlarını, min 

illərdən gəlib çatan adət - ənənələrini qələmi ilə xalqının dili ilə təsvirə çəkib. (günəş.say 3)”  
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 Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو     Sayfa 11  

 
 ستار گل محمدی

 
 سخاوت عزتی

 
خدافرین بؤلگه سی بیر طرفدن اوجا داغالری و  آذربایجانین قاراداغ بؤلگه سی نین جننت گوشه لریندن بیری اوالن

باخارلی آراز چای ایله تانینسادا بیر طرفدن ده دده قربانی کیمی آدلیم عاشیقالریال و خالق  –قالین مئشه لری آخارلی 
یم شاعری داستانالری، بایاتیالری، قوشماالری و... تانینان بیر ماحالدیر. خدافرین ماحالی سیدابوالقاسم نباتی کیمی آدل

یئتیرن ماحالدیر. چاغیمیزدا بو ماحالدان چوخلو عاشیقالر و شاعریئتیشیبدیرکی اونالرین آدلیم و آغساققالی استاد ستار 
 گلمحمدی  دیر.

جی گونش ایلی قاراداغ ماحالی نین خودآفرین بولگه سینه باغلی اوالن شوجئیلی کندینده 1322ستار گول محمدی 
                                         ایشیق دونیایا گوزآچیب

اورتا مکتبین ایکینجی ایلینه قدر اهر و تبریزده تحصیل آلیب،سونرا مادی شرایطینین آغیرلیغینا گوره دوغولدوغو یئره 
 .قاییدارکن اکینچیلیک ایشلرینه باش قاتیب

ییغینجاقالریندا و تویالریندا قیداالندیغی  استاد شاعر گنج یاشالریندان او گونلرین داستانلی و سازلی سؤزلو عاشیقلی
 دویغوالری شعره دوزمگه باشالمیشدیر. آز بیر زاماندا بیر شاعر کیمی آدی دیللره شعری ماهنی الرا دوشموشدور.

 شاعرین شعرلرینین آز بیر واختا دیلدن دیله دوشوب اورکلرده یئرلنمه سینین بیر چوخ ندنی واردیر او جمله دن:
لرینین و یارادایجیلیغین آرخاسیندا آذربایجان شفاهی خالق ادبیاتی و هابئله دیوان ادبیاتی دایانیر بودا شاعرین شعر

 شاعرین یارادیجیلیغین دوغماالشدیریر.
شعرلری اوخویان و یا ائشیدن آختاردیغی کونوالری شعرلرده تاپیر او جمله گؤزللیک، صداقت، ایگیدلیک، کیشیلیک 

 و ....
یغی جغرافی یه نین گؤزللیکلری شعرینده جانالنیر و شعرلری اوخویان و ائشیده نی او اوجا داغالرین، شاعرین یاشاد

 سیخ و قالین مئشه لرین، دورنا گؤزلو بوالقالرین، گؤی چمنلرین... گؤزللیکلرینین سئحرینه دالدیریر.
تون چاتیشمازلیقالرینین ترجمانی و شاعرین شعرلری یاشادیغی محیطین دردلرینین، آجیالرینین، آغریالرینین و بو

  آیناسی دیر.
 دورجی ایلده تبریزده ایشیق اوزو گوروب1358« سئچیلمیش اثرلر» ائل شاعیرینین ایلک اثری 

 
 ستار گلمحمدی حاقدا بؤیوکلرین باخیشالری:

 سید حیدر بیات یازیر :
میللی مسئله ده جیددی شکیلده فیکیره  ستار گول محمدی نین شعرلرینده دوغرو شعر روحو گیزلنیب دیر، و بیزی»

 («3دالدیریر)گونش سای 
 : (صدیقمحمدزاده )دکتر حسین 

شاعرین اثرلرینده گؤزه چارپان اساس ایدئیاالر خلقه و وطنه صداقت، زحمتکشلرین حقوقوندان مدافیعه و انقالبچی »
 («3گونش سای آتشین دیل ایله هر جوره استعمار و استثمار علیهینه چیخیش ائتمکدیر. )

 :(ائل اوغلو)دکتر صدیار وظیفه 
ستارین شعرلرینده یالنیز آذربایجان اینجه لیک لری، آذربایجان گؤزللیکلری و آذربایجان هاواسی همیشه دالغاالنان » 

بیر چای کیمی اورکلری سرینله دن، داغالریمیزین قوینوندان قوپوب گلن مئه کیمیدیر. او بوتون آذربایجان 
 («3ا یاشایان بیر شاعردیر.)گونش.سای هاواسیند

 حسن ریاضی)ح ایلدیریم(:
صداالرینین، عاشیق هاواالری نین بئشیگینده بؤیویوب، دوغما یوردون انسانالری آراسیندا دونیانین،  ستار، ساز» 

دیلدن  کئچیره شاعراولوب سؤز قوشوب، –حیاتین سیرلرینه واریب و خالقی ایله سئوینجیلی، غملی گونلر کئچیره 
 «(3)گونش.سای  دیله دوشوبدور.

 رضا همراز:
نئچه ایلدیر همیشه قاراداغین چاغداش شعریندن سؤز گئدنده ستارین یاشیل حضورو اولموشدور. شعرلرینده »

گؤزل  -داشار و توکنمز خزینه سیندن دفعه لر فایداالنمیش و یئرلی یئرینده پوئریاسیندا گؤزل-آذربایجانین آشار
 «(3)گونش.سای  شاتمی دیر.تصویرلری یا

 احد فرهمندی:
آجیلی آنالرینی، مین ایللردن گلیب چاتان  -ستار گول محمدی یاشادیغی کندلرینین هیجان و دیلکلرینی، شیرینلی» 

 «(3)گونش.سای عنعنه لرینی قلمی ایله خالقینین دیلی ایله تصویره چکیب.  –عادت 
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"Atamın Pencəyi" 

Murad Muradov 
 

Uzun illər keçsə də, bir vaxt yaşamış olduğum dəhşət dolu hadisələri düşünərkən, gözlərimə 
yığılmış yaşların qarşısını almaqda çətinlik çəkirəm. Sanki həmin an əlim-ayaqım keyləşir, boğazım 
düyünlənir, nəfəsim daralır, boğuluram sanki... 

Ailəmlə bir ömur bərabər, xoşbəxt həyatıma davam etmək üçun keçmişin sağalmaz yaralarından 
çətin olsa da qurtulmalıyam: Başıma gəlmiş bu hadisələr öz ağır nəticələri ilə məni dəhşətə gətirib, bu 
gün də əzab verir və ruhən rahatlığımı qısıtlamaqdadır. 
Buna görə də bu günə qədər heç kimə demədiyim, keçmiş həyatımın qorxunc olaylarını yazıb hər kəslə 
paylaşmaq istəyimi qətiləşdirdim. Bəlkə  bu yolla qismən də olsa, təskinlik tapa bildim... 
Gecədən səhərəcən yazı stolunun arxasında oturub, kompüterimdə yazmaq üçün açdığım boş səhifəyə 
baxıram. Hansı hisslər keçirdiyimi, necə ağrıyla, əzabla illərdi daşıdıqım bu yükdən yazmağın çətinliyini 
bir Allah bilirdi, bir mən. Keçmişdə bir neçə dəfə yazmaq istəsəm də, cəsarətim çatmamışdı. O qədər 
olub ki, bu hekayəmi ətrafımda olan doğma insanlara danışmaq istədiyim yerdə, hönkürtü ilə ağlayıb 
yarımçıq qoymuşam... 

Şaxtanın insan bədənini qılınc kimi kəsdiyi qışın oğlan çağında atamın, anamın, dörd yaşlı 
bacımla mənim başımıza gələnləri istərdim siz də biləsiz: O qansızlar rayonumuzun bir neçə kəndinini 
işğal etsələr də, bizim kənd  hələ ki dözürdü. Kəndimizin, elin-obanın qeyrətli, cəsur oğulları, 
ağsaqqaları postlar qurub, düşmənə müqavimət göstərmək əzmindəydi. Düşmənin  silah səsləri kənddə  
gecə-gündüz vaxtaşırı eşidilirdi.  Biz artıq bu səslərə vərdiş etmişdik. Alazan tipli raketlərin göydə necə 
uçuşduğunu tez-tez  görürdük. Artıq kənddə hamı çox narahat idi. 

Nəhayət bir gün hamılıqla kəndi tərk etmək məcburiyyətində qaldıq. Biz də evimizi, nəyimiz 
varsa hamsını elə ordaca qoyub qaçanlara qoşulduq. O gecə ya meşədə soyuqdan donacağdıq, ya gülləyə 
tuş gələcək, ya da əsir düşüb cəhənnəm əzabı yaşayacağdıq. 

Heç nə götürmək olmazdı, yalnız yemək-içmək və isti geyim. Artıq kəndimizlə sağollaşmışdıq. 
Hava soyuq və şaxtalı idi. Yollar buz bağlamışdı. Sağ qalmamız bir möcüzə olacaqdı... 

Atam bacımın yanaqından öpdü və onu çiyninə götürdü, bərk- bərk boynuna sarılmasını 
pıçıldadı. Mənim və anamın əlindən tutdu. Xilas olmaq üçün kəndin ərazisindən axan körpüsüz çayı 
keçməli idik. Buz tutmaqda olan suyun öldürücü soyuqluğuna dözməyib ağlamaq istəyirdim, amma 
səsimizi eşidən olar deyə ağlamağa da qorxurdum. Çayı keçəndə nə qədər ehtiyatla davransaq da, 
yetərincə islanmışdıq. Anam yaş corablarımı soyundurdu və suyunu bərk-bərk sıxıb çəkmələrimin içini 
sildi. Sonra əynindəki qalın, yun jaketini çıxarıb ayağlarıma sarıdı. Bu arada atam anamın da titrədiyini, 
onun da açınacaqlı halda olduqunu görüb, pencəyini çıxararaq anamın çiyninə atdı. Bir qədər də 
nəfəsimizi dərib,  meşənin dərinliyinə yeridik. Kəndimizə od vurub yandırırdılar. Bunu partlayış 
səslərindən, göy üzünü işıqlandıran alovdan bilmək olurdu... 

Atam kəndimizin ətrafındakı meşələrə yaxşı bələd idi. Gizli və kəsdirmə yollarla bizi rayon 
mərkəzinə çatdırmağa çalışırdı. Qısa müddət irəlilədikdən sonra, yaxınlığda atəş səslərı eşitdik. Atam tez 
geriyə çevrilib əllə işarə edərək bizə -əyilin-dedi. 

Çömbəlib bir müddət hərəkətsiz qaldıq. Bacım indi atamın qucaqında idi. Onu anama verib bir 
neçə addım ehtiyatla irəliyə gedərək nəyin baş verdiyini öyrənməyə çalışdı. Ətrafı gözdən keçirib 
yanımıza geri qayıtdı və bizi tələsik meşənin başqa səmtinə, dərinliyinə doğru apardı. Hər beş-on 
addımdanbir atam dayanıb yenidən ətrafa göz gəzdirirdi. Qaranlıq olsa da, qar işığında qaraltı uzağdan 
da yaxşı seçilir, diqqəti tez cəlb edirdi. Buna görə də, ilk gözünə dəyən iri gövdəli, içi çürüyüb ovulmuş 
palıd ağacının oyuğuna bizi birtəhər yerləşdirib; -“Mən gəlincəyə qədər burda səssiz, sakit gözləyin”- 
dedi və gəldiyimiz tərəfə qayıtdı... 
Hamımız heyrətlə bir-birimizin üzünə baxıraq, sanki baxışlarımızla da bir-birimizi isitməyə çalışır, 
atamın yolunu gözləməkdən usanmırdıq.... Amma saaatlarla gözləsək də nə o gecə, nə səhər açılanda 
atam gəlib çıxmadı... Anam, bacım və mən qorxu və həyəcanla, gözümüzü qırpmadan səhəri yarıdonmuş 
vəziyyətdə açmışdıq. Sübh tezdən, dan yeri ağarmaqa başlayanda yaxınlıqdan insan səsləri yenidən 
eşidildi. Anam qulaq kəsilib, səslərin meşənin hansı tərəfindən gəldiyini anlamaqa çalışırdı. Eşidilən 
səslər həmkəndlilərimizin səsi idi. Onlarla insan səhər açılar-açılmaz, düşmənə əsir düşməmək üçün 
gizləndiyi yerlərdən çıxıb xəlvəti yollarla qacmaqa çalışırdı. Biz də onlara qoşulduq. Ən dəhşətlisi 
bilirsiz nə oldu? 

Meşə ilə irəllədiyimiz yolda, atamın və basqa tanıdığlarımızın cəsədlərini öz gözlərimizlə 
gördük. Onları amansızlıqla qətlə yetirmişdilər. İnsan-insana belə işgəncə verə bilməzdi axı... Anam 
dözməyib tük ürpərtən, qorxunc hərəkətlərə yol verirdi. Sanki ağlı başından çıxmışdı. Əlləri ilə qarlı 
torpağı eşib, dodaq altından xırıltılı, qaralmış səsi ilə atamın adını təkrarlaya-təkrarlaya qəbir qazırdı. 
Beləcə o gün atamı meşədə dəfn edib, qar üstündə açılmış geniş cığırla irəliləyib, düşmənə əsir 
düşməkdən qurtulduq... 
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Anam bir müddət yaşadıqlarının şokundan ayılmadığı üçün, bizim halımızla maraqlanmırdı. 

Onun xasiyyəti kəskin dəyişmişdi. Günü-gündən daha hüznlü, dalğın, əsəbi və başqalarının 

duyğularına qarşı laqeyd olmağa başladı. Bir qadının, çox sevdiyi həyat yoldaşını zorakılıqla qətlə 

yetrilmiş halda görməsi, onu öz əlləri ilə dəfn etməsi, təsəlli veriləcək müsibət deyildi ki... 

Mən və bacım ona yaxınlaşıb  qucaqlayır və üzündən öpürdük. Anamız elə bil yuxuda 

olurdu və diksinib ayılırdı. Gözlərini qırpmadan  bacıma baxırdı, sonra onun sarımtıl, yumuşaq 

saçlarını tumarlayır, hər ikimizə bərk-bərk sarılıb durmadan bizi öpüb ağlayırdı. 

O dəhşətli gecədən çox az sayda adam qurtula bilmişdi. Daha çox qocalar, qadınlar, uşaqlar 

düşmənə əsir düşmüşdü. İşgəncə verilərək öldürülən insanların sayı-hesabı yox idi. O gecə bizim 

kənd erməni qəddarlığının qurbanı oldu... Ac -susuz, yuxusuz və əzablı günlərdən sonra bizi başqa 

bir rayona gətirdilər. Çox çətin idi. Aclıq, səfalət, qorxu, başımızın üstünü almışdı. Anam güclü 

görünməyə çalışırdı. Bir müddət burda qaldıqdan sonra, başqa rayonda yaşayan qohumlarımızın 

köməkliyi ilə şəhərdə ev tapıb məskunlaşdıq. Bizə bir otaqlı, elə də yaxşı şəraiti olmayan daxmaya 

bənzər ev tapmışdılar. Sevinirdik, qışın oğlan çağında buna da şükr etməyə dəyərdi. Başımızı 

soxmaqa damımız, daxmamız vardı. Beləcə, qəsbkar düşmənlərimiz sayəsində evimizdən, 

eşiyimizdən və sevdiklərimizdən uzaq “yeni həyata” başladıq... 

Bir neçə  həftə keçəndən sonra  anam çörək sexlərinin birində gecə növbəsinə işə düzəldi. Məni də 

təhsilimi davam etdirmək üçün yaxınlıqdakı məktəbə yerləşdirdi. Mən dərsdən gələnə qədər, balaca 

bacıma anam baxardı. Axşam düşəndə o işə gedərdi və bacıma mən baxardım. Doqquz yaşım vardı, 

gecələr qorxsaq da, gec yuxuya getsək də, mən və beş yaşlı bacım evdə tək qalırdıq.  Anam gecə 

növbəsində çalışdıqı üçün işdən demək olar ki, səhərə yaxın gəlirdi. Yarıyuxulu olsam da, onun 

gəlişini qapının kilidini açarkən çıxardıqı səsdən yox, özündən öncə gələn, üzərinə hopmuş, insana 

hüzur verən çörək ətrindən duyurdum. Anamın o illərdə gətirdiyi çörəyin dadı damağımda, ətri 

burnumdadı hələ ki... 

Biz kənddən qaçarkən, çayı keçdikdən sonra soyuqdan donmasın deyə atamın anama verdiyi 

“boz pencəyi” göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayırdıq. Ən maraqlısı bilirsiz nədi? Evimizdə atamın 

bu boz  pencəyi, hər kəsin görə biləcəyi yerdən, divara bərkidilmiş asılqandan asılmışdı. Anam 

daima qazandıqı pulları son qəpiyinə qədər bu pencəyin cibinə qoyardı. Mən və bacım anamdan pul 

istədikdə -“gedin atanızın pencəyinin cibindən alın”- deyərdi. Mən və bacım atamızın yoxluğunu, 

anamın bu nəcib hərəkəti sayəsində ruhsal olaraq hiss etmirdik. Köhnəlmiş boz bir pencək 

sayəsində, atam evimizdə mənən yaşayırdı.  Bəzən elə bilirdim atam yanımızdadır, evdə hardasa 

gizlənib bizimlə gizlənqaç oynamaq istəyir. Onu səsləyib,  “Ata” deyə çağırmaq istəyirdim. Bəzən 

də elə zənn edirdim ki, o da işə gedib və tezliklə qayıdacaq... 

Anam ona sadiq qaldı. Heç bir kişi ilə ailə həyatı qurmadı. Anamın saçları o dəhşətli 

gecədən sonra tezliklə qar kimi ağardı və  əsla anamı saçına  saç boyası qoyan görmədik. Qara 

rəngli baş örtüsünü də, hara getməsindən asılı olmayaraq başından əskik etməzdi. Bəzən işə 

getmədiyi gecələr bizim yatdıqımızı zənn edib, atamın pencəyini qoxlar, öpər, əlləri ilə ona sığal 

çəkərdi. Pencəyin yaxasındakı cibindən, atamın şəklini çıxardıb uzun-uzadı əlləri ilə oxşayıb, həsrət 

və hüznlə baxardı. Hətta üzünü divara çevirib için-için ağladığını da görmüşdüm. Anamın atama 

olan  belə hədsiz sədaqətini izah etmək mənə çox çətindi... Təmiz qanlı türk qadınları da Tanrının 

yaratdığı bir sədaqət möcüzəsi imiş!!! Belə anaların dünyaya gətirdiyi övladlar, ata-babalarının qanı 

tökülən, məzarı itən əsir vətən torpağlarını gec-tez yağı tapdağından azad edəcəkdir, inşallah. 

Mütləq uşaqlığınızda yəqin ki, sizdən də soruşublar;-“Ananı çox istəyirsən, atanı?”. İlk 

əvvəl “Hər ikisini” desək də, bir az israr edincə utanaraq, sıxılaraq asta səslə, “Anamı” deyərdik. 

Bəli, mən anamı çox istəyirdim, bu gün də anam ən qiymətlimdir!!! Necə deyərlər, O bizə “həm ata 

həm ana” oldu. Hər ikimizə yaxşı təhsil və tərbiyə verdi. Ən başlıcası isə O, “bozarmış pencək” 

sayəsində bizə hər gün atamızı xatırlatdı. Ata sevgisinə möhtac iki övladın yarasını qismən də olsa 

anam sağaltmışdı... 

Bizlərə şəxsi nümunəsilə doğru-dürüst və doğmasına sadiq yaşamaq dərsi keçən anam, 

ərinə  sağlığında və yoxluğunda yaxşı həyat yoldaşı, övladlarına isə şəhid atamıza layiq  ana olmaqı 

bacarmışdı... 
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 "پنجیی آتامین"
  مورادوو موراد

 
 یاشالرین ییغیلمیش گؤزلریمه دوشونرکن، لریحادثه دولو دهشت اولدوغوم یاشامیش واخت بیر ده، کئچسه ایللر اوزون

 ... سانکی بوغولورام دارالیر، نفسیم نیر،دویونله بوغازیم کئیلشیر، آیاقیم-الیم آن همین سانکی. چکیرم چتینلیک آلماقدا قارشیسینی
: قورتولمالییام دا اولسا نچتی یاراالریندان ساغالماز کئچمیشین اوچون ائتمک داوام حیاتیما خوشبخت برابر، عؤمور بیر ملهعائله

 راحتلیغیمی روحن و وئریر عذاب ده گون بو گتیریب، دهشته منی ایله لرینتیجه آغیر اؤز لرحادثه بو گلمیش باشیما
 . قیسیتالماقدادیر

 ییمیایسته پایالشماق کسله هر یازیب اوالیالرینی قورخونج حیاتیمین کئچمیش دیگیم،دئمه کیمه هئچ قدر گونه بو ده گؤره بونا
 ... بیلدیم تاپا تسکینلیک اولسا، ده قیسمن یولال بو  بلکه. قطعی لشدیردیم

 هانسی. باخیرام یهصحیفه بوش آچدیغیم اوچون یازماق کامپیوتریمده اوتوروب، آرخاسیندا استولونون یازی جنسحره دنگئجه
. من بیر بیلیردی، اهلل بیر چتینلیگینی یازماغین یوکدن وب داشیدیقیم ایللردی عذابال آغرییال، نئجه کئچیردیگیمی، حیسسلر

 دوغما اوالن اطرافیمدا حئکایمی بو کی، اولوب قدر او. چاتمامیشدی جسارتیم ده، سمایسته یازماق دفعه نئچه بیر کئچمیشده
 ... قویموشام یاریمچیق آغالییب ایله هؤنکورتو یئرده، دیگیمایسته دانیشماق اینسانالرا

 گلنلری باشیمیزا منیم باجیمال یاشلی دؤرد آنامین، آتامین، چاغیندا اوغالن قیشین کسدیگی کیمی قیلینج بدنینی اینسان انینشاخت
. دؤزوردو کی هله  کند بیزیم ده، لرائتسه ایشغال کندینی نئچه بیر رایونوموزون قانسیزالر او: سیزبیله ده سیز ایستردیم

. عزمینده ایدی گؤسترمک مقاومت دوشمنه قوروب، پوستالر آغساققاالری اوغولالری، جسور یرتلی،غئ اوبانین-ائلین کندیمیزین،
 آالزان. ائتمیشدیک وردیش سسلره بو آرتیق بیز.  ائشیدیلیردی واخت آشیری گوندوز-گئجه  کندده سسلری سالح  دوشمنین

 . ایدی ناراحات چوخ هامی کندده آرتیق. گؤروردوک  تئز-تئز اوچوشدوغونو نئجه گؤیده راکئتلرین تیپلی
 قویوب اورداجا ائله هامسینی وارسا نَییمیز ائویمیزی، ده بیز. قالدیق مجبوریتینده ائتمک ترک کندی هامیلیقال گون بیر نهایت

 ابیعذ جهنم دوشوب اسیر دا یا جک،گله توش یهگوهلل یا دوناجاغدیق، سویوقدان دهمئشه یا گئجه او. قوشولدوق قاچانالرا
 . یاشایاجاغدیق

 شاختالی و سویوق هاوا. ساغولالشمیشدیق کندیمیزله آرتیق. گئییم ایستی و ایچمک-یئمک یالنیز اولمازدی، گؤتورمک نه هئچ
 ... اوالجاقدی معجزه بیر قالمامیز ساغ. باغالمیشدی بوز یولالر. ایدی

 الیندن آنامین و منیم. پیچیلدادی ساریلماسینی بوینونا برک -برک گؤتوردو، چیینینه اونو و اؤپدو یاناقیندان باجیمین آتام
 سویون اوالن توتماقدا بوز. ایدیک لیکئچمه چایی کؤرپوسوز آخان اراضی سیندن کندین اوچون اولماق خالص. توتدو

 چایی. قورخوردوم دا آغالماغا دئیه اوالر ائشیدن سسیمیزی آمما ییردیم،ایسته آغالماق ییبدؤزمه سویوقلوغونا اؤلدوروجو
 برک-برک سویونو و سویوندوردو جورابالریمی یاش آنام. ایسالنمیشدیق یئترینجه دا، داورانساق احتیاطال قدر نه کئچنده
 آنامین آتام آرادا بو. ساریدی آیاغالریما چیخاریب ژاکئتینی یون قالین، کیاینینده سونرا. سیلدی ایچینی لریمینچکمه سیخیب

 ده قدر بیر. آتدی چیینینه آنامین چیخاراراق یینیپئنجه گؤروب، اولدوقونو حالدا آچیناجاقلی دا اونون نی،دیگیتیتره دا
 اوزونو گؤی سسلریندن، پارتالییش بونو. یاندیریردیالر ووروب اود کندیمیزه. یئریدیک درینلیگینه نینمئشه  دریب، نفسیمیزی

 ... اولوردو بیلمک آلوودان ایشیقالندیران
 چاتدیرماغا مرکزینه رایون بیزی یولالرال کسدیرمه و گیزلی. ایدی بلد یاخشی لرهمئشه اطرافینداکی کندیمیزین تامآ

 رکائده ایشاره اهلل چئوریلیب گئرییه تئز آتام. ائشیتدیک سسلری آتش یاخینلیغدا سونرا، دیکدنلیلهایره مدت قیسا. چالیشیردی
 . دئدی-اییلین- بیزه

 لییهایره احتیاطال آددیم نئچه بیر وئریب آناما اونو. ایدی قوجاقیندا آتامین ایندی باجیم. قالدیق حرکتسیز مدت یرب لیبچؤمبه
 نینمئشه سیکتله بیزی و قاییتدی گئری یانیمیزا کئچیریب گؤزدن اطرافی. چالیشدی یهاؤیرنمه وئردیگینی باش نَیین رکگئده
 اولسا قارانلیق. گزدیریردی گؤز اطرافا یئنیدن دایانیب آتام آددیمدان بیر اون-بئش هر. پاردیآ دوغرو درینلیگینه سمتینه، باشقا

 ایری دیَن گؤزونه ایلک ده، گؤره بونا. ائدیردی جلب تئز دقتی سئچیلیر، یاخشی دا اوزاغدان قارالتی ایشیغیندا قار دا،
  یئرلشدیریب؛ بیرتهر بیزی اویوغونا نینآغاجی پالید اووولموش چورویوب ایچی لی،گؤوده

 ... قاییتدی طرفه گلدیگیمیز و دئدی -”یینگؤزله ساکیت سسسیز، بوردا قدر یهگلینجه من“-
 یولونو آتامین چالیشیر، یهایسیتمه بیریمیزی-بیر دا باخیشالریمیزال سانکی باخاراق، اوزونه بیریمیزین-بیر حئیرتله هامیمیز

 .... اوسانمیردیق مکدنگؤزله
 ... چیخمادی گلیب آتام آچیالندا سحر نه گئجه، او نه ده سکگؤزله ساعاتالرال ماآم

 یئری دان تئزدن، صبح. آچمیشدیق وضعیتده دونموشیاری سحری قیرپمادان گؤزوموزو هیجانال، و قورخو من و باجیم آنام،
 طرفیندن هانسی نینمئشه سسلرین کسیلیب، ققوال آنام. ائشیدیلدی یئنیدن سسلری اینسان یاخینلیقدان باشالیاندا آغارماقا

 اسیر دوشمنه آچیلماز،-آچیالر سحر اینسان اونالرال. ایدی سسی هم کندلیلریمیزین سسلر ائشیدیلن. چالیشیردی آنالماقا گلدیگینی
 دهشت لیسی ان. قوشولدوق اونالرا ده بیز. چالیشیردی قاچماقا یولالرال خلوتی چیخیب یئرلردن گیزلندیگی اوچون مکدوشمه

  اولدو؟ نه بیلیرسیز
  قتله آمانسیزلیقال اونالری. گؤردوک گؤزلریمیزله اؤز جسدلرینی تانیدیغالریمیزین باسقا و آتامین یولدا، دیگیمیزایرل له ایله مئشه
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 یول حرکتلره نجقورخو اورپرتن، توک ییبدؤزمه آنام... آخی بیلمزدی وئره ایشگنجه بئله اینسانا-اینسان. یئتیرمیشدیلر
 سسی قارالمیش خیریلتیلی، آلتیندان دوداق ائشیب، تورپاغی قارلی ایله اللری. چیخمیشدی باشیندان آغلی سانکی. وئریردی

 گئنیش آچیلمیش اوستونده قار ائدیب، دفن دهمئشه آتامی گون او جهبئله. قازیردی قبیر تکرارالیا-تکرارالیا آدینی آتامین ایله
 ...قورتولدوق دوشمکدن اسیر دوشمنه ییب،لیلهایره جیغیرال

 کسکین خاصیتی اونون. ماراقالنمیردی حالیمیزال بیزیم اوچون، آییلمادیغی شوکوندان نینیاشادیقالری مدت بیر آنام
 بیر .باشالدی اولماغا القئید قارشی دویغوالرینا نینباشقاالری و عصبی دالغین، حوزنلو، داها گوندن-گونو. دیَیشمیشدی

 سی،ائتمه دفن ایله اللری اؤز اونو سی،گؤرمه حالدا یئتریلمیش قتله زوراکیلیقال یولداشینی حیات سئودیگی چوخ نین،قادی
 ... کی دئییلدی موسیبت جکوئریله تسللی

. آییلیردی بدیکسینی و اولوردو یوخودا بیل ائله آنامیز. اؤپوردوک اوزوندن و قوجاقالییر  یاخینالشیب اونا باجیم و من
 برک-برک ایکیمیزه هر تومارالییر، ساچالرینی یوموشاق ساریمتیل، اونون سونرا باخیردی، باجیما  قیرپمادان گؤزلرینی

 . آغالییردی اؤپوب بیزی دورمادان ساریلیب
. دوشموشدو اسیر هدوشمن اوشاقالر قادینالر، قوجاالر، چوخ داها. بیلمیشدی قورتوال آدام سایدا آز چوخ دنگئجه دهشتلی او

 ... اولدو قوربانی نینقددارلیغی ائرمنی کند بیزیم گئجه او. ایدی یوخ حسابی-سایی اینسانالرین اؤلدورولن رکوئریله ایشگنجه
 قورخو، صفالت، آجلیق،. ایدی چتین چوخ. گتیردیلر رایونا بیر باشقا بیزی سونرا گونلردن عذابلی و یوخوسوز سوسوز،- آج

 یاشایان رایوندا باشقا سونرا، قالدیقدان بوردا مدت بیر. چالیشیردی یهگؤرونمه گوجلو آنام. آلمیشدی وستونوا باشیمیزین
 بنزر داخمایا اولمایان شرایطی یاخشی ده ائله اوتاقلی، بیر بیزه. مسکونالشدیق تاپیب ائو شهرده ایله کؤمکلیگی قوهومالریمیزین

 داخمامیز دامیمیز، سوخماقا باشیمیزی. دیَردی یهائتمه شوکر دا بونا چاغیندا اوغالن قیشین سئوینیردیک،. تاپمیشدیالر ائو
 ... باشالدیق” حیاتا یئنی“ اوزاق سئودیکلریمیزدن و ائشیگیمیزدن ائویمیزدن، سیندهسایه دوشمنلریمیز غصبکار جه،بئله. واردی

 داوام تحصیلیمی ده منی. دوزلدی ایشه سینهنؤوبه گئجه بیرینده نینسئخلری چؤرک آنام  سونرا کئچندن هفته  نئچه بیر
 ایشه او دوشنده آخشام. باخاردی آنام باجیما باالجا قدر، گلنه درسدن من. یئرلشدیردی مکتبه یاخینلیقداکی اوچون ائتدیرمک
 باجیم یاشلی بئش و نم ده، گئتسک یوخویا گئج دا، قورخساق لرگئجه واردی، یاشیم دوققوز. باخاردیم من باجیما و گئدردی

 یاری یوخولو. گلیردی یاخین سحره کی، اوالر دئمک ایشدن اوچون چالیشدیقی سیندهنؤوبه گئجه آنام.  قالیردیق تک ائوده
 اینسانا هوپموش، اوزرینه گلن، اؤنجه اؤزوندن یوخ، سسدن چیخاردیقی آچارکن کیلیدینی نینقاپی گلیشینی اونون دا، اولسام
 هله بورنومدادی عطری داماغیمدا، دادی چؤرگین گتیردیگی ایللرده او آنامین. دویوردوم اتریندن کچؤر وئرن حضور

 ... کی
 کیمی ببیی گؤز” پئنجیی بوز“ وئردیگی آناما آتامین دئیه دونماسین سویوقدان سونرا کئچدیکدن چایی قاچارکن، کنددن بیز

 دیوارا یئردن، جییبیله گؤره کسین هر پئنجیی،  بوز بو آتامین ئویمیزدها ندی؟ بیلیرسیز ماراقلیسی ان. ساخالییردیق قورویوب
 باجیم و من. قویاردی جیبینه یینپئنجه بو قدر قپیگینه سون پولالری قازاندیقی دایما آنام. آسیلمیشدی آسیلقاندان برکیدیلمیش

 بو آنامین یوخلوغونو، آتامیزین باجیم و من. ردیدئی -”آلین جیبیندن نینپئنجیی آتانیزین گئدین“- دیکدهایسته پول آنامدان
 منن ائویمیزده آتام سینده،سایه پئنجک بیر بوز کؤهنلمیش. ائتمیردیک حیسس اوالراق روحسال سیندهسایه حرکتی نجیب

  ییب،سسله اونو. ییرهایست اویناماق گیزلنقاچ بیزیمله نیبگیزله هارداسا ائوده یانیمیزدادیر، آتام بیلیردیم ائله بضا.  یاشاییردی
 ... قاییداجاق تئزلیکله و گئدیب ایشه دا او کی، ائدیردیم ظن ائله ده بضا. ییردیمایسته چاغیرماق دئیه” آتا“

 کیمی قار تئزلیکله سونرا دنگئجه دهشتلی او ساچالری آنامین. قورمادی حیاتی عائله ایله کیشی بیر هئچ. قالدی صادق اونا آنام
 آسیلی سیندنگئتمه هارا ده، اؤرتوسونو باش رنگلی قارا. دیکگؤرمه قویان بویاسی ساچ  ساچینا آنامی اصال  و آغاردی

 قوخالر، یینیپئنجه آتامین ائدیب، ظن یاتدیقیمیزی بیزیم لرگئجه دیگیگئتمه ایشه بضا. ائتمزدی اسکیک باشیندان اولمایاراق
 ایله اللری اوزادی-اوزون چیخاردیب شکلینی آتامین جیبیندن، یاخاسینداکی یینهپئنج. چکردی سیغال اونا ایله اللری اؤپر،

 آتاما آنامین. گؤرموشدوم دا آغالدیغینی ایچین-ایچین چئویریب دیوارا اوزونو حتی. باخاردی حوزنله و حسرت اوخشاییب،
 بیر یاراتدیغی نینتانری دا قادینالری تورک قانلی تمیز... چتیندی چوخ منه ائتمک ایضاح صداقتینی حدسیز بئله  اوالن

 وطن اسیر ایتن مزاری تؤکولن، قانی نینباباالری-آتا اؤوالدالر، گتیردیگی دونیایا آناالرین بئله!!! ایمیش سیمعجزه صداقت
 . اینشاءاهلل جکدیر،ائده آزاد تاپداغیندان یاغی تئز-گئج تورپاغالرینی

 دئسک” ایکیسینی هر“ اول ایلک”. آتانی؟ ییرسن،ایسته چوخ آنانی“-سوروشوبالر؛ ده نسیزد کی، یقین اوشاقلیغینیزدا موطلق
 ده گون بو ییردیم،ایسته چوخ آنامی من بلی،. دئیردیک” آنامی“ سسله، آستا سیخیالراق اوتاناراق، ائدینجه ایسرار آز بیر ده،
 باشلیجاسی ان. وئردی تربییه و تحصیل یاخشی ایکیمیزه هر. ولدوا” آنا هم آتا هم“ بیزه او دئیرلر، نئجه!!! قییمتلیمدیر ان آنام
 یاراسینی اؤوالدین ایکی مؤحتاج سئوگیسینه آتا. خاطیرالتدی آتامیزی گون هر بیزه سیندهسایه” پئنجک بوزارمیش“ او، ایسه

 ... ساغالتمیشدی آنام اولسا ده قیسمن
 یوخلوغوندا و ساغلیغیندا  ارینه آنام، کئچن درسی یاشاماق صادق دوغماسینا و دوروست-دوغرو سیلهنومونه شخصی بیزلره

 ... باجارمیشدی اولماقی آنا  الییق آتامیزا شهید ایسه اؤوالدالرینا یولداشی، حیات یاخشی
   

 
 



ƏDƏBİ KÖRPÛ    17. Sayı  Qiş. Mart. 2020 8139 اسفند.قیش سای اینجی. 71کؤرپو ادبی  
 

 Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو     Sayfa 16  

 

Dedim 
 

Cevdet Altay 
 
Sürgün yedim gurbet gurbet sürüldüm, 
Gülü sevdim ama diken sarıldım, 
O şehir bu şehir gezdim yoruldum, 
Eğlenip bir yerde durayım dedim. 
 
Gördüğüm herkese sorular sordum, 
Bekarlık sultanlık değilmiş gördüm, 
Düşündüm taşındım bir karar verdim, 
Yaralı bir gönül sarayım dedim. 
 
Kimi aç gözlüdür asla doymuyor, 
Kiminin kafası bana uymuyor, 
İnsanı anlamak mümkün olmuyor, 
Bu işin sırrına varayım dedim. 
 
Yağmur oldum gönül bendini yıktım, 
Sevda ateşini elimle yaktım, 
Mümkünü yok dedim kafaya taktım, 
Hele bir yüzümü süreyim dedim. 
 
Felekten birkaç gün müsaade aldım, 
Bir ürkek ceylanın kalbini çaldım, 
Sonunda esrarlı bir yola daldım, 
Vuslat alemine gireyim dedim. 

 

 دئدیم
 

 جودت آلتای 
 

  ،وربت سورولدومغوربت غدیم ئسورگون ی
  ،ودیم آما دیکن ساریلدیمئگولو س

  ،او شهیر بو شهیر گزدیم یورولدوم
  .دیمئرده دوراییم دئبیر ی بنیلهیا

 
  ،وم هرکسه سوروالر سوردومگگؤردو

  ،یلمیش گؤردومگد قسولطانلی سوبایلیق
  ،ردیمئرار وقدوشوندوم تاشیندیم بیر 

  .دیمئؤنول ساراییم دکیارالی بیر 
 

  اییر،ال دویماصگؤزلودور  جکیمی آ
  اییر،افاسی بانا اویمقنین کیمی

  اییر،مکون اولممو قاینسانی آنالما
  .دیمئواراییم د هبو ایشین سیررین

 
  ،یمخدیاغمور اولدوم گؤنول بندینی یی

  ،یمخدودا آتشینی الیمله یائس
  ،یمخدافایا تاقدیم ئد خمومکونو یو

  .دیمئیم دایهله بیر یوزومو سور
 

  ،آلدیم عدهن بیرکاچ گون مسادفلک
  ،لبینی چالدیمقنین رابیر اورکک جی

 ،سرارلی بیر یوال دالدیمسونوندا ا
 دیم. ئیم دره یالت عالمینه گیصوو
 

Sən Siz  
  

Ədalət Duman  
  
  
Bəlkədə yuxumda görə bilərdim,  
Yuxu gəlmədi ki gözümə sən siz!  
Elə bil yaz bağın dolu döyübdür,  
Qəmlər talan salıb üzümə sən siz.  
  
Qəhər boğur əzrayılın əli tək,  
Fikir, xəyal sorur məni zəli tək,  
Danışıram havalı tək, dəli tək,  
Kimdi qulaq verən sözümə sən siz.  
  
Yerəmi yalvarım? göyə bilmirəm!  
Dərdimi söz ilə deyə bilmirəm,  
Niyə ölməmişəm, niyə bilmirəm!  
Matam özümdə ki dözümə sən siz.  

  
 
 

 سیز سن
 

 عدالت دومان
 
 

 ،بیلردیم گؤره یوخومدا ده بلکه
 !سیز سن گؤزومه کی دیگلمه یوخو

 ،دؤیوبدور دولو باغین یاز بیل ائله
 .سیز سن اوزومه سالیب تاالن غملر

 
 ،تک الی عزراییلین بوغور هرق

 ،تک زلی منی سورور خیال ،کیرفی
 ،تک دلی تک، هاوالی دانیشیرام
 .سیز سن سؤزومه وئرن قوالق کیمدی

 
 !بیلمیرم گؤیه یالواریم؟ می یئره

 ،بیلمیرم دئیه ایله سؤز دردیمی
 !بیلمیرم نییه میشم،اؤلمه نییه

 .سیز سن دؤزومه کی اؤزومده ماتام
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Bir Kəpənək Ömrücənmiş 
 

Milli Daşqın 
 
 
Gözlərindən soyuq gəlir, bu axşam, 
-ürəyimnən üşüyürəm elə bil. 
Bir kəpənək ömrücənmiş sevdamız, 
eşqimizin hikmətini belə bil... 
 
Ömrümüzün uzunluğu bir arşın, 
məzarıma bircə qarış yol qalıb. 
Düzdə qaldım, düz olmaqla sevgilim, 
taleyimdə bircə qırış yol qalıb. 
 
Görürsənmi, ayaq üstə ölmüşəm, 
yeriməyim adamları aldadır. 
Deyirlər ki, ölümdə də vüsal var, 
deyirlər ki, ölüm onda bal dadır. 
 
Nə şirindir həsrətinin ağrısı, 
nə gözəldi hicran çəkib sürünmək. 
Gülüm mənim, qismət deyil hər kəsə, 
-Leyli-Məcnun zirvəsində görünmək... 
 
 

مروجنمیشؤبیر کپنک ع  

 
 میللی داشقین 

 
  ،گلیر، بو آخشام گؤزلریندن سویوق

 اورگیمنن اوشویورم ائله بیل. -
 مروجنمیش سئودامیز، ؤبیر کپنک ع

 عشقیمیزین حیکمتینی بئله بیل... 
 
 مروموزون اوزونلوغو بیر آرشین، ؤع

 مزاریما بیرجه قاریش یول قالیب. 
 دوزده قالدیم، دوز اولماقال سئوگیلیم، 

 طالعییمده بیرجه قیریش یول قالیب. 
 

 نمی، آیاق اوسته اؤلموشم، گؤرورس
 ییم آدامالری آلدادیر. یئریمه

 دئییرلر کی، اؤلومده ده وصال وار، 
 دئییرلر کی، اؤلوم اوندا بال دادیر. 

 
 نین آغریسی، نه شیریندیر حسرتی

 نه گؤزلدی هیجران چکیب سورونمک. 
 گولوم منیم، قیسمت دئییل هر کسه، 

  ..سینده گؤرونمک.مجنون زیروه-لئیلی-

 
 

 

Xoş Günlər Əlvida  
  

Məryəm Gözəli(Yanar Od)  

  

Xoş günlər əlvida, sevinc əlvida,  

Qara gün üstümü alib gedirəm.  

Saxta məhəbbətin dağca ağrısı,  

Yer salıb belimdə qalib gedirəm.  

  

Nə nəğmə xoş gəlir nə də ki qəzl,  

Ömrümün çiçəyi olubdur xəzəl,  

Gözümü eşqinə qiydiğim gözəl,  

Məni gözlərindən salıb gedirəm.  

  

Dərd sınəmdə düyün düşüb, qalanıb,  

Talehimə acı kədər calanıb,  

Ürəyim də, bəxtim kimi talanıb,  

Ğəmin dəryasına dalıb gedirəm.  

  

Yanar Oda dönsəm, çıxsa közüm də,  

Sürünsə yerlərdə getsə dizim də,  

Qoymaram arxamca qala izim də,  

Əlimi Qurana çalıb gedirəm. 

 
 

 خوش گونلر الوداع
 

 (اود یانار)گؤزلی مریم
 

 الویداع، سئوینج الویداع، گونلر خوش
 گئدیرم. آلیب اوستومو گون قارا

 آغریسی، داغجا محبتین ساختا
 گئدیرم. قالیب بئلیمده سالیب یئر

 
 غزل، کی ده نه گلیر خوش نغمه نه

 خزل، اولوبدور ییچیچه عؤمرومون
 گؤزل، قییدیغیم عشقینه گؤزومو

 گئدیرم. سالیب گؤزلریندن منی
 

 قاالنیب، دوشوب، دویون سینمده درد
 جاالنیب، کدر آجی طالئعیمه

 تاالنیب، کیمی بختیم ده، ییماوره
 گئدیرم. دالیب ینادریاس غمین

 
 ده، کؤزوم چیخسا دؤنسم، اودا یانار

 ده، دیزیم گئتسه یئرلرده سورونسه
 ده، ایزیم قاال آرخامجا قویمارام

 .گئدیرم چالیب قـورآنـا الیمی
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Mən Həmən Oğlanam, A ... 
 

Məmməd İlqar 
 
Ömrün o başından dönüb gəlmişəm, 
Mənəm, Başınıza dönüm, gəlmişəm. 
Bəs məni yandırıb, nə yaxırsınız, 
Belə maddm - maddım nə baxırsınız. 
Bax bu palıdların budaqlarında 
Yellənən oğlanam, a dağ yolları. 
Sorub baldırğanla bulaqlarından 
" Keflənən" oğlanam, a dağ yolları, 
Mən həmən oğlanam, a dağ yolları. 
 
Qayalar belində gül bitirərdi, 
Di gəl ki, xoşluqla gül verməzdilər... 
Əlimi uzatsam əl yetirərdi, 
Gicitkanlar mənə gün verməzdilər, 
Qanıma bələrdi moruq kolları, 
Mən həmən oğlanam, a dağ yolları. 
 
Almazdım eynimə çəni, çiskini, 
Dolu da yağsaydı - qənd deyildimi? 
Sizdən küsən günü qəzəbim, kinim 
Bir tütək səsinə bənd deyildimi? 
Gözümə çıxardı könlümün varı, 
Mən həmən oğlanam, a dağ yolları. 
 
Sinəmdə bir belə sevgi varikən 
Bu səfeh səbrimlə dil tapammadım. 
Daşın da qəlbinə yol taparikən 
Bir şəhər qəlbinə yol tapammadım... 
Gəlmişəm- ətək boş, ömür-gün yarı, 
Mən həmən oğlanam, a dağ yolları. 
 
Bir böyük sevgidən yıxılmışam mən, 
Bilirəm dadını diz ağrısının. 
Babamın başına qaxılmışam mən, 
Bələdəm oduna söz ağrısının. 
Bu qədər sınağa çəkməyin məni, 
Siz mənim xətrimə dəyməyin barı. 
A dağ yolları... 
 
Getdi o dumanla güvəndiklərim, 
Əlim ətəyinə yetməz, bilirəm, 
Qalan gümanlarım- saman çöpləri... 
Mən sevən ölümə getməz, bilirəm 
Bu tale yolları, bu baxt yolları. 
Məni qinamayin,a dag yollari  
Mən həmən oğlanam, a dağ yolları. 

 من همن اوغالنام، آ داغ یولالری 
 

 ممد ایلقار
 
 مرون او باشیندان دؤنوب گلمیشم، ؤع

 منم، باشینیزا دؤنوم، گلمیشم. 
 بس منی یاندیریب، نه یاخیرسینیز، 

 ماددیم نه باخیرسینیز.  -بئله ماددم 
 باخ بو پالیدالرین بوداقالریندا 

 یئللنن اوغالنام، آ داغ یولالری. 
 بالدیرغانال بوالقالریندان  سوروب

 اوغالنام، آ داغ یولالری،  "کئفلنن "
 من همن اوغالنام، آ داغ یولالری. 

 
 قایاالر بئلینده گول بیتیرردی، 

 دی گل کی، خوشلوقال گول وئرمزدیلر... 
 الیمی اوزاتسام ال یئتیرردی، 

 گیجیتکانالر منه گون وئرمزدیلر، 
 قانیما بلردی موروق کولالری، 

 من همن اوغالنام، آ داغ یولالری. 
 

 آلمازدیم عینیمه چنی، چیسکینی، 
 قند دئییلدیمی؟  -دولو دا یاغسایدی 

 سیزدن کوسن گونو غضبیم، کینیم 
 بیر توتک سسینه بند دئییلدیمی؟ 

 گؤزومه چیخاردی کؤنلومون واری، 
 من همن اوغالنام، آ داغ یولالری. 

 
 سینمده بیر بئله سئوگی واریکن 

 بو سفئه صبریمله دیل تاپاممادیم. 
 داشین دا قلبینه یول تاپاریکن 

 بیر شهر قلبینه یول تاپاممادیم... 
 گون یاری، -مورؤاتک بوش، ع -گلمیشم

 من همن اوغالنام، آ داغ یولالری. 
 

 بیر بؤیوک سئوگیدن ییخیلمیشام من، 
 نین. بیلیرم دادینی دیز آغریسی

 من، بابامین باشینا قاخیلمیشام 
 نین. دم اودونا سؤز آغریسیبل

 یین منی، بو قدر سیناغا چکمه
 یین باری. سیز منیم خطریمه دیَمه

 آ داغ یولالری... 
 

 گئتدی او دومانال گووندیکلریم، 
 یینه یئتمز، بیلیرم، الیم اته

 سامان چؤپلری...  -قاالن گومانالریم
 من سئون اؤلومه گئتمز، بیلیرم 

 ، بو باخت یولالری. بو طالع یولالری
 یولالری   غمنی قینامایین،آ دا

 من همن اوغالنام، آ داغ یولالری. 
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Quş Ürəyi 
   
                                          Əli Cəvadpur  

 
Ramiz  Rövşən’ə         

                                                
Dərddi,  nədi..? 
Bu tikə necə tikədi?! 
Uddun boğazindan keçmədi 
Tüpürdün yerə düşmədi ! 
 
Bu dərd 
 necə dərddi görən?! 
yiyəsi sərxoşdu belə! 
o ağac yuxuda nə görüb? 
yarpaqlarin verir yelə! 
 
Eşikdə hava sazaqdı, qışdı 
Tüpürsən göydə donar, 
Gündüz gördüyün quşun, 
 qanadı sınmışdı 
onun gecəsi necə keçdi görən? 
quş ürəyi necə dözdü 
 qışa, daşa?! 
 
Eeeh..səsinə soyuq dəymiş dünya 
Səsində tətik çəkilmiş dünya ! 
Səndə, dərdi dərdə salmağa ümüd var bəlkədə, 
yaşamağa ümüd var bəlkədə. 
 
yerin ürəyi göydə yanır. 
yerlə, göyün arası sazdı hələ, 
bir-birinin başına dolanır. 
 
belə getsə bilmək olmaz – 
bu gecədə səhər oldu bəlkə 
yenədə yuxudan durduq, 
yenədə gözümüzü sildik,  
yenədə aldandıq, 
yaşadıq  bəlkə!... 
 

 اورگی قوش
 
         روشنه  رامیز                                       

   جوادپور لیع   
                                                   

  ؟..ندی  درددی،
 ! دی؟تیکه نئجه تیکه بو

  دیکئچمه بوغازیندان اوددون
 !  دیدوشمه یئره توپوردون

 
  درد بو

 ! گؤرن؟ درددی نئجه 
 ! بئله سرخوشدو سییییه

  گؤروب؟ نه یوخودا آغاج او
  !یئله وئریر یارپاقالرین

 
  ،قیشدی سازاقدی، هاوا ائشیکده

  دونار، گؤیده توپورسن
  قوشون، گؤردویون گوندوز

  سینمیشدی قانادی 
  گؤرن؟ کئچدی نئجه سیگئجه اونون
  دؤزدو نئجه اورگی قوش

 ! داشا؟ قیشا، 
 
  دونیا دیَمیش سویوق سسینه..هائئ

 !  یاندو چکیلمیش تتیک سسینده
  ده،بلکه وار داومو سالماغا درده دردی سنده،

 . دهبلکه وار اومود یاشاماغا
 

 . یانیر گؤیده اورگی یئرین
  هله، سازدی آراسی گؤیون یئرله،

 . دوالنیر باشینا نینبیری-بیر
 

  - اولماز بیلمک گئتسه بئله
  بلکه اولدو سحر دهگئجه بو

  دوردوق، یوخودان دهیئنه
   سیلدیک، گؤزوموزو دهیئنه
  ،آلداندیق دهیئنه

 !... بلکه  یاشادیق
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Bir Diken Gülüşanda 
 

Felek oğlu  
 

Gülşanda bir diken bitmiş, 
Ya bu diken derilmez mi?   
Şol dikeni gören bülbül, 
Ya İncinip tarılmaz mı?  

  
Bağoan kulak kesme yatar, 
Bülbül solğun solğun öter, 
Ayağına diken batar, 
Şu bağvandan sarılmaz mı?  

  
İş bağvandan soğuludur, 
Bülbül bundan tağırıldur, 
Gülün boynu borğurldur, 
Benzi solup saralmaz mı?  

  
Ne dikendir gülde bitmiş, 
Her  yanına şağ uzatmış, 
Bülbül bağdan gürü itmiş, 
Ya bu bağa girilmez mi?  

  
FELEKOĞLU ciğer yanuk, 
Cihan başına karanuk, 
Suya indi su bulanuk, 
Acep bu su durulmaz mı?  

 
 گولوشاندا دیکن بیر

 
    اوغلو فلک

 
  ،بیتمیش دیکن بیر گولشاندا

    می؟ دریلمز دیکن بو یا
  ،بولبول گؤرن نیدیکه شول

   می؟ اریلمازد اینجینی یا
   

  ،یاتار کسمه قوالق باغوان
  ،اؤتر سولغون سولغون بولبول
  ،باتار دیکن آیاغینا

   می؟ ساریلماز باغواندان شو
   

  ،سوغولودور باغواندان ایش
  ،تاغیریلدور بوندان بولبول
  ،بورغورلدور بوینو گولون

   می؟ سارالماز بسولو بنزی
   
  ،بیتمیش گولده دیکندیر نه

  ،اوزاتمیش شاغ یانینا  هر
  ،ایتمیش گورو باغدان بولبول

   می؟ گیریلمز باغا بو یا
   

 ق،یانو رگجی وغلوا فلک
 ق،ولارانق باشینا هانج

  ق،ولبوالن سو ندیئا سویا
   می؟ دورولماز سو بو بجع

 

 

 
 

 

Vətən Var  
  

Vüqar Nemət   
  
Çoxdandı yuxumuz qaçıb,  
Sevinc gedib, neşe uçub,  
Başımıza bir börk keçib,  
İçində nə baş, nə tən var.  
  
Məndən ötür bu ay, bu il,  
Sənə dəysə məndən deyil,  
İlahi! bırazca əyil,  
Qaranlığa daş atan var.  
  
Dilim başıma bəladı,  
Bu dünya niyə belədi,  
Yollar artdı, balaladı,  
Nə gedən var, nə çatan var.  
  
Gözlərin bir açıq içki,  
Qoy bu canımdan keçim ki,  
Candan içəri bir sevgi,  
Candan ötədə  vətən var...  

  
 وار وطن

 
  نعمت ووقار

 
 چوخداندی یوخوموز قاچیب،
 سئوینج گئدیب، نشئه اوچوب،

 باشیمیزا بیر بؤرک کئچیب،

 ایچینده نه باش، نه تن وار.

 
 آی، بو ایل، مندن اؤتور بو

 یسه مندن دئییل،سنه ده

 ایالهی! بیرآزجا اَییل،

 قارانلیغا داش آتان وار.

 
 دیلیم باشیما بالدی،

 دی،بو دونیا نییه بئله

 ولالر آرتدی، باالالدی،ی

 نه گئدن وار، نه چاتان وار.

 
 گؤزلرین بیر آچیق ایچکی،

 قوی بو جانیمدان کئچیم کی،

 ری بیر سئوگی،جاندان ایچه

 ...ده  وطن واراندان اؤتهج
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Tərs Dönəcək Bu Dünya 

 
Günay Nəriman Həsənli  

 
Çevirəcəm oxunu, 
Tərs dönəcək bu dünya. 
Enişdən başlayacaq  
çaylarının axarı, 
Yoxuşa töküləcək. 
İnsan qoca doğulub, 
Körpələşib öləcək. 
Məzlumu tapdalayan, 
Şux olan qamətin də 
Ahımdan büküləcək. 
Lazımsız kağız kimi 
Səni ovub bükəcəm. 
Ovcumun içi boyda 
Olacaqsan a dünya, 
Oynadacam əlimdə 
Səni oyuncaq kimi. 
Balaca top eyləyib, 
Atıb-tutacam səni. 
Məni illər uzunu  
Atıb- tutduğun kimi. 
Bəzən də atıb məni, 
Tutmağı unudurdun. 
Elə möhkəm dəyirdim 
Yerlərin göy üzünə. 
İndi atıram səni, 
Yalvar,yıxıl dizimə!!! 

 
 

 دونیا بو جکدؤنه ترس
 

    حسنلی نریمان گونای
 

  اوخونو، جمچئویره
 . دونیا بو جکدؤنه ترس

  باشالیاجاق ائنیشدن
  آخاری، نینچایالری
 . جکتؤکوله یوخوشا

  دوغولوب، قوجا اینسان
 . جکاؤله لشیبکؤرپه

  تاپداالیان، مظلومو
  ده قامتین اوالن شوخ

 . جکبوکوله مدانآهی
  کیمی کاغیذ الزیمسیز

 . جمبوکه اوووب سنی
  بویدا ایچی اووجومون
  دونیا، آ اوالجاقسان
  الیمده اویناداجام

 . کیمی اویونجاق سنی
  ییب،ائیله توپ باالجا
 . سنی توتاجام-آتیب

   اوزونو ایللر منی
 . کیمی توتدوغون -آتیب

  منی، آتیب ده بضا
 . وناونودورد توتماغی

  ییردیمدَ مؤحکم ائله
 . اوزونه گؤی یئرلرین

  سنی، آتیرام ایندی
 !!! دیزیمه یالوار،ییخیل

 
 

Sənə... 
 

Arzu Rüstəm  
 
Nimdaş pencəyinin ətəyi böyük, 
Sanki daşıyırsan kürəyində yük. 
Ay qəlbi qaralı,gözləri döyük, 
Məni unutmağın nə verdi sənə? 
 
Qoydun uzun illər yolda gözünü, 
Vərəqdə saraltdın qəmli sözünü. 
Özün ayağından asdın özünü, 
Məni unutmağın nə verdi sənə? 
 
İndi yollarının tozu bir qarış, 
Gözlərin qayğılı yanağın qırış. 
Ha məni yada sal ha mənlə barış... 
Məni unutmağın nə verdi sənə? 
 

 ...سنه
 

   روستم آرزو
 

  بؤیوک، اتیی نینپئنجیی نیمداش
 . یوک کورگینده داشیییرسان سانکی

  دؤیوک، قارالی،گؤزلری قلبی آی
  سنه؟ وئردی نه اونوتماغین منی

 
  گؤزونو، یولدا ایللر اوزون قویدون

 . سؤزونو ملیغ سارالتدین ورقده
  اؤزونو، آسدین آیاغیندان اؤزون

  سنه؟ وئردی نه اونوتماغین منی
 

  قاریش، بیر توزو نینیولالری ایندی
 . قیریش یاناغین قایغیلی گؤزلرین

 ... باریش منله ها سال یادا منی ها
  سنه؟ وئردی نه اونوتماغین منی

 
 

http://www.ayb.az/index.php/k%C3%B6%C5%9F%C9%99d%C9%99kil%C9%99r/%C5%9Feirl%C9%99r/4250-g%C3%BCnay-n%C9%99riman-h%C9%99s%C9%99nli-%C5%9Feirl%C9%99r.html
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Yoxdu Ehtiyacın Sənin 

 
Kamran Murquzov 

 
 
Tarixlər boyunca, əsrlər boyu, 

Yoxdu ehtiyacın sənin, ay Allah! 

Gördük fəlsəfəsin öyrəndik bu gün, 

Arpanın, buğdanın, dənin, ay Allah! 
 
Fərhada göstərdin, Şirinə göstər, 

Müsəlman olanın birinə göstər. 

Səmtini göstərdin, yerini göstər, 

Dumanın, çiskinin, çənin, ay Allah! 
 
Dağıt həsrətləri ovsunlu gözdən, 

Bal kimi süzülüb, tökülən gözdən. 

Qəmzəli baxışdan, aylı bir üzdən, 

Yox eylə kədərin, qəmin, ay Allah! 
 
Sevək sevənlərin əziz xətrini, 

Həlqəyə düzməyək şerin sətrini. 

Gərək ki, bu gündən bilək qədrini, 

Bütövün, yarımın, tənin, ay Allah! 
 
Bir nurlu baxışdan var eyləmisən, 

Dağların başını qar eyləmisən. 

İki sevən qəlbi yar eyləmisən, 

Ucadı məqamın sənin, ay Allah! 
 

 یوخدو احتیاجین سنین، آی اهلل!
 

 کامران مورقوزوو 
 

 تاریخلر بویونجا، عصرلر بویو، 
 یوخدو احتیاجین سنین، آی اهلل! 

 ین اؤیرندیک بو گون، ه سگؤردوک فلسف
 آی اهلل! آرپانین، بوغدانین، دنین، 

 
 فرهادا گؤستردین، شیرینه گؤستر، 

 سلمان اوالنین بیرینه گؤستر. م
 سمتینی گؤستردین، یئرینی گؤستر، 

 نین، چنین، آی اهلل! دومانین، چیسکی
 

 داغیت حسرتلری اووسونلو گؤزدن، 
 بال کیمی سوزولوب، تؤکولن گؤزدن. 

 لی باخیشدان، آیلی بیر اوزدن، مزهغ
 مین، آی اهلل! غ، یوخ ائیله کدرین

 
 سئوک سئونلرین عزیز خطرینی، 

 رینی. طرین سعیک شیه دوزمهحلقه
 گرک کی، بو گوندن بیلک قدرینی، 

 بوتؤوون، یاریمین، تنین، آی اهلل! 
 

 میسن، بیر نورلو باخیشدان وار ائیله
 میسن. داغالرین باشینی قار ائیله
 میسن، ایکی سئون قلبی یار ائیله

 امین سنین، آی اهلل! اوجادی مق
 

 
 

Helə  

 
  Elyar Cananlı 

 

 

Şirin məhəbbətlər yaşadar məni,   

Gözəl arzuların biriyəm helə.   

Neçə əsirləri talansamda mən,   

Ruhum ölünmezdı diriyəm helə.  

   

İllərdi başımda qara kor duman,  

Ümüdüm istirab dileyim guman,   

Geriyə qalmışam mən zaman zaman,   

Gerək ki yüyürəm yeriyəm helə.   

  

Gözüm baxa - baxa dəyib daş mənə!   

Başsızlar çalışıb ola baş mənə!   

Gözlərdən axdıqca güler yaş mənə   

Çətin ki ovunam kiriyəm helə.   

  

Elyaram olanmaz əslimi danam,   

Bölünmüş ürəyim yaralı canam,   

Odlara qalanmış azərbaycanam,   

Dünyanın müqəddəs yeriyəm helə. 

 
   

 لهه

 یجانانل اریائل

 
  ی،من اشاداریمحبت لر  نیریش

  .لهه مییریب نیآرزوالر زلؤگ

  !تاالنسامدا من یرلریعص نئچه

 .لهه مییرید یزدلونمؤا روحوم

 
 ،قارا کور دومان مدایباش یللردیا

 ،گومان میه یلیراب دسطا میدیام

  ،زامان–من زامان  شامیقالم هییگئر

  .لهه مییئری ورمیوی یک گئرک

 
 !داش منه بییباخا د-باخا زومؤگ

  !اوال باش منه بیشیچال زالریباشس

 ،منه اشیر گول قجایآخد زلردنؤگ

  .لهه مییریکاوونام  یک نیچت

 
  ،دانام یمیاوالنماز اصل ارامیائل

  ،جانام یارالی ،میاوره  لونموشؤب

  ،جانامیآذربا شیقاالنم اودالرا

 .لهه مییئریمقدس  نیانینود
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Ağlama 
 

İbrahim Səfərli 

 

Yaman günün ömrü azdır, ay ana, 

Belə qalmaz, ötüb-keçər, ağlama. 

Kəlbəcər elinə zülm eyləyən 

Əcəl şərbətini içər, ağlama. 

 

Altun sarayların şamın söndürən, 

Neçə zülmkarı səssiz sındıran, 

Fironu taxtından vaxtsız endirən 

Yaxşını yamandan seçər, ağlama. 

 

Bir elin varına göz dikənləri, 

Nahaqdan torpağa qan tökənləri, 

Saxta var-dövlətlə ev tikənləri 

Zaman dəryazıyla biçər, ağlama. 

 

İbrahim, Fələyin budur gərdişi, 

Düşməsin heç kimin tərsinə işi. 

«Günü günortadan qaytaran kişi», 

Bir qapı bizə də açar, ağlama. 

 
 

 آغالما
 
  صفرلی براهیما

 
  آنا، آی آزدیر، مروؤع گونون یامان

 . آغالما کئچر،-اؤتوب قالماز، بئله
  ینائیله مولوظ ائلینه جرکلب

 . آغالما ایچر، شربتینی جلا
 
  سؤندورن، ینعمش سارایالرین لتونآ

  ،سسیز سیندیران ظلمکاری نئچه
  ائندیرن واختسیز تاختیندان فیرعونو

 . آغالما سئچر، یاماندان یاخشینی
 

  دیکنلری، گؤز وارینا ائلین بیر
  تؤکنلری، قان تورپاغا ناحاقدان

  تیکنلری ائو دؤولتله-وار ساختا
 . آغالما بیچر، دریازییال زامان

 
  گردیشی، بودور یینفله راهیم،با

 . ایشی ترسینه کیمین هئچ سیندوشمه
  ،«کیشی قایتاران گونورتادان گونو»

 . آغالما آچار، ده بیزه قاپی بیر
 

 
 

Miras  

 
Vahid Aslan 

 

Oğlum da özüm kimi, 

Yaman dərdlidi ata; 

Mən sənə oxşamışdım, 

Sən talesiz həyata; 

 

Sən ki, dərddən göyərən 

Bir bağ salmışdın onda. 

Bax, oğlum da böyüyür, 

Dərdlərin qucağında; 

 

Bax, ata, bəlaları, 

Babam sənə ötürmüş; 

Səndən qalan nə varsa, 

Oğlum məndən götürmüş. 

 
 

 میراث

 
 واحید آسالن 

 
 ،اوغلوم دا اؤزوم کیمی

 یامان دردلیدی آتا؛ 
 من سنه اوخشامیشدیم، 

 سن طالعسیز حیاتا؛ 
 

  ،سن کی، درددن گؤیرن
  .بیر باغ سالمیشدین اوندا
 باخ، اوغلوم دا بؤیویور، 

 دردلرین قوجاغیندا؛ 
 

 تا، بالالری باخ، آ
 بابام سنه اؤتورموش؛ 
 سندن قاالن نه وارسا، 

 اوغلوم مندن گؤتورموش. 
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Çərxi-Fələk,Yaxud 

 
Usta Veysəl 

 
Bir var sürülən təkər, 
bir var sürünən təkər. 
Təkər 
önə də çəkər, 
təkər yana da çəkər. 
 
Ümumiyyətlə, 
təkər 
nə çəkər: 
Hesablanar – 
vurular, 
bölünər at gücünə. 
 
Güclü atın gücü nə? 
Zəif atın gücü nə? 
 
At var örüşə gedər, 
at var yürüşə gedər, 
at da var döyüşə... 
 
Döyüşdə igidi at saxlar, 
atı nal, 
nalı mıx... 
 
Nə isə... 
Nala, mıxa bənd olma. 
Çalış təkəryamayan ol, 
amma 
nalbənd olma. 
Çünki 
indi təkər dolanır. 
Təkər dolanır – 
kimi yaxşı, 
kimi birtəhər, 
kimi hədər dolanır. 
 
QEYD: 
 
Özümü də çaşdırdım, 
sizi də dolaşdırdım. 
Demək istəyirdim ki, 
indiki zəmanədə 
hər şey qarmaqarışıq, 
hər şey dolam-dolaşıq. 
Yaman təkərə düşüb, 
yaman dolaşıq olub 
dolanışıq. 

 

 فلک،یاخود، دوالشیق دوالنیشیق -چرخی
 

 ل صاوستا وئی
 

 بیر وار سورولن تکر، 
 بیر وار سورونن تکر. 

 تکر 
 اؤنه ده چکر، 

 چکر.  تکر یانا دا
 

 عمومیتله، 
 تکر 

 نه چکر: 
  -حسابالنار 
 ووروالر، 

 بؤلونر آت گوجونه. 
 

 گوجلو آتین گوجو نه؟ 
 ضعیف آتین گوجو نه؟ 

 
 آت وار اؤروشه گئدر، 
 آت وار یوروشه گئدر، 

 آت دا وار دؤیوشه... 
 

 دؤیوشده ایگیدی آت ساخالر، 
 آتی نال، 

 نالی میخ... 
 

 نه ایسه... 
 بند اولما. ناال، میخا 

 چالیش تکریامایان اول، 
 آمما 

 نالبند اولما. 
 چونکی 

 ایندی تکر دوالنیر. 
  -تکر دوالنیر 

 کیمی یاخشی، 
 کیمی بیرتهر، 

 کیمی هدر دوالنیر. 
 

 قئید: 
 

 اؤزومو ده چاشدیردیم، 
 سیزی ده دوالشدیردیم. 

 ییردیم کی، دئمک ایسته
 ده ایندیکی زمانه

 ق، هر شئی قارماقاریشی
 دوالشیق. -هر شئی دوالم

 یامان تکره دوشوب، 
 یامان دوالشیق اولوب 

 دوالنیشیق. 
 
 


