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Tereke
Şəfa Eyvaz

Hümeyra Yargıcı

Mənim nə gülüşüm, nə gözyaşım var,
Doğru bildiyiniz yalan adamam.
Sevincin, şadlığın tamına baxıb,
Özünə tamarzı qalan adamam.

Kırıldı tespihi endam aynalarının
Suretler döküldü üzerimize
Saralı göğünden uçurtmaların.

Hər gün əlçim-əlçim buluda dönüb,
Özü-öz başına yağan yağışam.
Bayırdan qurulu saray görünüb,
Könlü içəridən talan adamam.

Kelimeler suçlu bu intikamdan
Bu kan uykusundan, bu gözyaşından
Kelimeler saçtı üzerimize
Bütün tılsımını yansımaların.

Məni tanımağa çalışma, adam,
Sənə tanışamsa, özümə yadam.
Nə qoruya bildim, nə də saxlaya,
Bir ömrü əlindən salan adamam.

Şair, kelimeler, ayna, uçurtma
Aşka dar gelenin müntehasında
Arka sokakları bir çılgınlığın
Yakılan gemiler sonrası azap
Bütün terekesi mısralarının.

Geriyə dönməyə yolmu qalıb ki?!
Bütün körpüləri oda atanam.
Sevinci əlindən havayı verib,
Qəmi qucaq-qucaq alan adamam.

ترکه
هومئيرا يارغيجی

...بو آخشام
شفا ائيواز
، نه گؤز ياشيم وار،منيم نه گولوشوم
.دوغرو بيلديگينيز ياالن آدامام
، شادليغين تامينا باخيب،سئوينجين
.اؤزونه تامارزی قاالن آدامام
،الچيم بولودا دؤنوب-هر گون الچيم
.اؤز باشينا ياغان ياغيشام-اؤزو
،باييردان قورولو سارای گؤرونوب
.کؤنلو ايچريدن تاالن آدامام
، آدام،منی تانيماغا چاليشما
. اؤزومه يادام،سنه تانيشامسا
، نه ده ساخاليا،نه قورويا بيلديم
.بير عؤمرو اليندن ساالن آدامام

،قيريلدی تسبيحی اندام آيناالرینين
صورتلر تؤکولدو اوزريميزه
.سارالی گؤيوندن اوچورتماالرين
کلمه لر سوچلو بو اينتيقامدان
 بو گؤزياشيندان،بو قان اويخوسوندان
کلمه لر ساچتی اوزريميزه
.بوتون طيلسيمينی يانسيماالرين
 اوچورتما، آينا، کلمه لر،شاعر
عشقه دار گلنين مونتهاسيندا
آرخا سوقاقالری بير چيلغينليغين
ياخيالن گميلر سونراسی عذاب
.بوتون ترکه سی ميصراعالرینين

!گئرييه دؤنمهيه يولمو قاليب کی؟
.بوتون کؤرپولری اودا آتانام
،سئوينجی اليندن هاوايی وئريب
.قوجاق آالن آدامام-غمی قوجاق
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Gorun Çatdasın Korona
Arzu Rüstəm
Var çoxluca səbəbləri,
Bağladılar məktəbləri.
Qalmayıbdı bir iş yeri.
Lənət olsun qoy goruna.
Gorun çatdasın korona,

Hey də gəlməz tütəyindən,
Bal yığılmaz pətəyindən,
Əl ayırıb ətəyindən,
Ayrılaq demə,amandı!...
Dağ aşırıb dərə yıxıb,
Könül qırıb yola çıxıb.
Ayrılığın əlin sıxıb
Ayrılaq demə,amandır!

Guya ki, düşmüşük kefə,
Doluşmuşuq biz də evə.
Bədənimizə düşdü güvə,
Çarə yoxdurmu soruna,
Gorun çatdasın korona.

Bəhərimi astaca dər,
Ürəyimi üzə bilər.
Gözlərimdən süzə bilər,
Ayrılaq demə,amandır!

Guya təbiət oyanıb.
Ölkədə həyat dayanıb,
Özümüzü qalib sanıb...
Nə vaxt çıxarıq sonuna,
Gorun çatdasın korona.

Qılıncını sıyırıb qın,
Əcəl ömrə çıxıb satqın.
Ayrılığı vurun, yıxın,
Ayrılaq demə,amandır!

...آماندی
آرزو روستم
،هئی ده گلمز توتهييندن
،بال ييغيلماز پتهييندن
،ال آييريب اتهييندن
...!آماندی،آيريالق دئمه
،داغ آشيريب دره ييخيب
.کؤنول قيريب يوال چيخيب
آيريليغين الين سيخيب
!آماندير،آيريالق دئمه
،بَهَريمی آستاجا در
.اورگيمی اوزه بيلر
،گؤزلريمدن سوزه بيلر
!آماندير،آيريالق دئمه
،قيلينجينی سيييريب قين
.عجل عؤمره چيخيب ساتقين
،ييخين،آيريليغی وورون
!آماندير،آيريالق دئمه

Ədəbi Körpû
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Uşaq-böyük bezib artıq,
Evdə qalıb, bəsdi yatdıq.
Bu qədər də olma sırtıq,
Çıx get artıq öz yoluna,
Gorun çatdasın korona.

گورون چاتداسين کورونا
ائسميرا گونش
،وار چوخلوجا سببلری
.باغالديالر مکتبلری
.قالماييبدی بير ايش يئری
.لعنت اولسون قوی گورونا
،گورون چاتداسين کورونا
، دوشموشوک کئفه،گويا کی
.دولوشموشوق بيز ده ائوه
،بدنيميزه دوشدو گووه
،چاره يوخدورمو سورونا
.گورون چاتداسين کورونا
.گويا طبيعت اويانيب
،اؤلکهده حيات دايانيب
...اؤزوموزو قاليب سانيب
،نه واخت چيخاريق سونونا
.گورون چاتداسين کورونا
،بؤيوک بئزيب آرتيق-اوشاق
. بسدی ياتديق،ائوده قاليب
،بو قدر ده اولما سيرتيق
،چيخ گئت آرتيق اؤز يولونا
.گورون چاتداسين کورونا
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Aşk
Hacer Alioğlu Yakuti

Hatice Taprak Çevik
Ömür sermayesini heba ettik ahzanla
Geçti ömrün baharı şimdi vuslat hazanla.
Günü güne ekleyip hep yarını bekledik
Gam yükü sillesini yedikçe hep tekledik.
Nice elemler düştü kor misâli sîrete
Yine de tebessümü giydirdik biz sûrete.
Ne dikensiz gül olur ne de kedersiz ömür
Hayat dediğimiz bu, böyle eder tezahür.
Şikâyet de etmeyiz isyan da hâlimize
Tevekkül ekleriz hep biz arzuhalimize.
Mâzi sanki dün gibi, âti desen bilinmez
Hâr olur da hicrânın izleri hiç silinmez.
Ya Rab! Kalan ömrümü gidenden makbul eyle
Duasına icabet ettiğin bir kul eyle.

عرض و حاليميز
خديجه تاپراک چئويک
عؤمور سرمايهسينی هبا اتديک احزانال
.گئچدی عؤمرون باهاری شيمدی ووصالت خازانال
گونو گونه اکلييب هپ يارينی بکلهديک
.غم يوکو سيللهسينی يئديکجه هپ تکلهديک
نئجه الملر دوشدو کور ميثالی سيرته
.يئنه ده تبسسومو گئيديرديک بيز صورته
نه تيکانسيز گول اولور نه ده کدرسيز عؤمور
. بؤيله ائدر تظاهر،حايات دئديغيميز بو
شيکايت ده ائتمه ييز عصيان دا حاليميزه
.توککول اکلريز هپ بيز عرض و حاليميزه
 آتی دئسن بيلينمز،ماضی سانکی دون کيمی
.خار اولور دا هيجرانين ايزلری هيچ سيلينمز
يا رب! قاالن عؤمرومو گئدندن مقبول ائله
.دعاسينا ايجابت ائتديغين بير قول ايله

Aşk bir ummandır derinde,
Dalmayınca anlaşılmaz.
Geceler boyu seyrinde,
Kalmayınca anlaşılmaz.
Ya Nil olur Ya da Tuna,
Hükmetmesi zordur ona,
Hayal edip uykusuna,
Dalmayınca anlaşılmaz.
Çıkarsın hüzün dağına,
Kan düşer göz çanağına,
Gözyaşları yastığına,
Dolmayınca anlaşılmaz.
Her gönülde yakmaz ışık,
Hasret çektirendir maşuk,
Uğruna divane aşık,
Olmayınca anlaşılmaz.
Yakuti aşk deme fani,
Aciz kılar tende canı,
Kalp evinde o cananı,
Bulmayınca anlaşılmaz.

عشق
هاجر علی اوغلو ياقوتی
،عشق بير عمماندير درينده
.دالمايينجا آنالشيلماز
،گئجهلر بويو سئيرينده
.قالمايينجا آنالشيلماز
،يا نيل اولور يا دا تونا
،حوکم ائتمهسی زوردور اونا
،خايال ائديب اويخوسونا
.دالمايينجا آنالشيلماز
،چيخارسان حوزون داغينا
،قان دوشر گؤز چاناغينا
،گؤزياشالری ياستيغينا
.دولمايينجا آنالشيلماز
هر کؤنولده ياخماز ايشيق
،حسرت چکديرندير معشوق
،اوغرونا ديوانه عاشيق
.اولمايينجا آنالشيلماز
!ياقوتی عشق دئمه فانی
،عاجيز قيالر تنده جانی
،قلب ائوينده او جانانی
.بولمايينجا آنالشيلماز
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Adı Sən

Talandı Getdi

Əfsanə Rəvan

Lalə İsmayıl
Əgər məni səndən soruşan olsa,
Deyərsən, ay idi, dolandı, getdi.
Sığdırıb dünyanın qəmin köksünə,
Dərdin şaxtasına qalandı, getdi.

Mənə görə yaddı özgə duyğular,
Bir tək sənsən, boşdu, vallah, gerisi.
Sən gələndən dəyişibdir həyatım,
Mən eşqinin dəlisiyəm, dəlisi.

İnsaf eyləmədi bəxt yazan yenə,
Düşdü taleyinə göy xəzan yenə,
Kimdir bu yuxunu tərs yozan yenə,
Ömrünün baharı talandı, getdi.

Baxşların müqəddəsdir mənimçün,
İndi mənə gözlərin and yeridi.
Qadan alım, nə yaxşı ki gəlmisən,
Səndən yana ağrılarım kiridi.

Nələr çəkdiyini bilən olmadı,
Alıb qəm yükünü bölən olmadı,
Əhdi yada salıb, dönən olmadı,
Son dəfə geriyə boylandı, getdi.

Varlığından güc alıram günbəgün,
Hisslərimin adını sən qoymuşam.
Vüsalına qucaq açıb ömürlük,
Həsrətimin gözlərini oymuşam.

 گئتدی،تاالندی

الله ايسماعيل

،اگر منی سندن سوروشان اولسا
. گئتدی، دوالندی، آی ايدی،دئيرسن
،سيغديريب دونيانين غمين کؤکسونه
. گئتدی،دردين شاختاسينا قاالندی
،اينصاف ائيلهمهدی بخت يازان يئنه
،دوشدو طالعيينه گؤی خزان يئنه
،کيمدير بو يوخونو ترس يوزان يئنه
. گئتدی،عؤمرونون باهاری تاالندی
،نهلر چکديگينی بيلن اولمادی
،آليب غم يوکونو بؤلن اولمادی
، دؤنن اولمادی،عهدی يادا ساليب
. گئتدی،سون دفعه گئرييه بويالندی

Qırılmışdı ümidlərim, istəyim,
Qanad verib arzuları quş etdim.
Sevinirəm, nə yaxşı ki qəlbimi
Sənin kimi bir insana tuş etdim.

آدی سن

افسانه روان

،منه گؤره ياددی اؤزگه دويغوالر
. گئريسی، والاله، بوشدو،بير تک سنسن
،سن گلندن ديَيشيبدير حياتيم
. دليسی،من عشقینين دليسييم
،باخشالرين مقدسدير منيمچون
.ايندی منه گؤزلرين آند يئريدی
، نه ياخشی کی گلميسن،قادان آليم
.سندن يانا آغريالريم کيريدی
،وارليغيندان گوج آليرام گونبهگون
.حيسسلريمين آدينی سن قويموشام
،وصالينا قوجاق آچيب عؤمورلوک
.حسرتيمين گؤزلرينی اويموشام
، ايستهييم،قيريلميشدی اوميدلريم
.قاناد وئريب آرزوالری قوش ائتديم
 نه ياخشی کی قلبيمی،سئوينيرم
.سنين کيمی بير اينسانا توش ائتديم
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Ya Rəbbim
Bəsti Berdeli

Şair qələmi də, şair sözü də,
Torpağın altı da, göyün üzü də.
Lap mənim ömrümün elə özü də,
Bir azı gerçəkdi, bir azı yalan.

Dərd alıb ruhumun darıxan canın,
İndi qəm çulğayıb sanki hər anın,
Saxla son mənzilə gedən karvanın,
Anamı həyata qaytar, ya rəbbim...

Güddüyü qarındı, söz alanın da,
Min bir kələk ilə, ucalanın da.
Axşam elçi gəlib qız alanın da,
Arzusu, istəyi, murazı yalan.

Rəva bilsən əgər bölüb ömrü tən,
Köçərəm həyatdan öz borcumla mən,
Zamanı geriyə döndər yenidən,
Anamı həyata qaytar, ya rəbbim...

Edib yurd, yuvanı talan satırıq,
Hər gün yalan alıb, yalan satırıq.
Günahdan qazanıb, kalan satırıq.
Budur ey, dünyanın mərəzi yalan.

Qarşında acizəm, qalmışam naçar,
Göndər övladına qeybindən açar,
Yoxu var eləyən bir qüdrətin var,
Anamı həyata qaytar, ya rəbbim...

Bu dəli şairə, bənd olma qadam,
Mən belə şeylərə uzağam, yadam.
Çaş qalıb, başını itirir adam,
Yalanın da qəsdi, qərəzi yalan.

Qara gün görməsin ömrü heç kəsin
Unutmaq çətindi xilqətin səsin,
Çox görmə könlümə ilıq nəfəsin,
Anamı həyata qaytar, ya rəbbim...

Filan məmləkətdə, filan bazarda,
Zəhərsiz mal satır, ilan bazarda.
Yalan aldığımız, yalan bazarda,
Doğru dediyimiz, tərəzi yalan.

يا رببيم

ياالن

گونش قاراباغلی
بستی برده لی

، شاعر سؤزو ده،شاعر قلمی ده
. گؤيون اوزو ده،تورپاغين آلتی دا
،الپ منيم عؤمرومون ائله اؤزو ده
. بير آزی ياالن،بير آزی گئرچکدی
، سؤز آالنين دا،گوددويو قاريندی
. اوجاالنين دا،مين بير کلک ايله
،آخشام ائلچی گليب قيز آالنين دا
. مورازی ياالن، ايسته يی،آرزوسو
، يووانی تاالن ساتيريق،ائديب يورد
. ياالن ساتيريق،هر گون ياالن آليب
. کاالن ساتيريق،گوناهدان قازانيب
. دونيانين مرضی ياالن،بودور ائی
، بند اولما قادام،بو دلی شاعره
. يادام،من بئله شئيلره اوزاغام
، باشينی ايتيرير آدام،چاش قاليب
. غرضی ياالن،ياالنين دا قصدی
، فيالن بازاردا،فيالن مملکتده
. ايالن بازاردا،زهرسيز مال ساتير
، ياالن بازاردا،ياالن آلديغيميز
. ترزی ياالن،دوغرو دئديگيميز

Ədəbi Körpû
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Günəş Qarabağlı

،درد آليب روحومون داريخان جانين
،ايندی غم چولغاييب سانکی هر آنين
،ساخال سون منزيله گئدن کاروانين
... يا رببيم،آنامی حياتا قايتار
،روا بيلسن اگر بؤلوب عؤمرو تن
،کؤچرم حياتدان اؤز بورجومال من
،زامانی گئرييه دؤندر يئنيدن
... يا رببيم،آنامی حياتا قايتار
، قالميشام ناچار،قارشيندا عاجيزم
،گؤندر اؤوالدينا غئيبيندن آچار
،يوخو وار ائلهين بير قدرتين وار
... يا رببيم،آنامی حياتا قايتار
قارا گون گؤرمهسين عؤمرو هئچ کسين
،اونوتماق چتيندی خيلقتين سسين
،چوخ گؤرمه کؤنلومه ايليق نفسين
... يا رببيم،آنامی حياتا قايتار
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يونوس اولماق
Nurgül Kaynar Yüce

Dediler neyine vuruldun onun
Harama bakmayan gözüne dedim.
Derler ki bu aşkta hüsrandır sonun
Razıyım yeline, tozuna dedim.
Dediler huyunu nasıl anlarsın
Bakarım kumaşın bezine dedim.
Dediler sevdayı nasıl ünlersin
Tezeneyim gönül sazına dedim.
Dediler dirliği sağlayan nedir
Dayanmaktır sabrın közüne dedim.
Yer çökmez dediler bunca senedir
Gökkubbe çadır yeryüzüne dedim
Dediler aşk odu yakmaz mı teni
Nar kâr etmez suyun özüne dedim.
Dediler gülzara dönmüşsün yönü
Âşıkım Resûlün izine dedim.
Dediler mutluluk nerde gizlidir
Şükretmektir malın azına dedim.
Dediler insanlar ikiyüzlüdür
Ziyâ değmez çehre kuzuna dedim.
Aşk nedir dediler, nasıl, nerdedir
Kor olmaktır otuz cüzüne dedim.
Sadâkati söyle dediler nedir?
Yunus olmak Taptuk dizine dedim.

نورگول کاينار يوجه
دئديلر نَيينه وورولدون اونون
.حراما باخمايان گؤزونه دئديم
درلر کی بو عشقده خوسراندير سونون
. توزونا دئديم،راضيييم يئلينه
دئديلر خويونو ناسيل آنالرسان
.باخارام قوماشين بئزينه دئديم
دئديلر سودايی ناسيل اونلرسن
.تزنهييم کؤنول سازينا دئديم
دئديلر ديرليغی ساغاليان نه دير
.دايانماقدير صبرين کؤزونه دئديم
يئر چؤکمز دئديلر بونجا سنهدير
گؤی قوببه چادير يئر اوزونه دئديم
دئديلر عشق اودو ياخماز می تنی
.نار کار ائتمز سويون اؤزونه دئديم
دئديلر گولزارا دؤنموشسون يؤنو
.عاشيقام رسولون ايزينه دئديم
دئديلر موتلولوق نرده گيزليدير
.شوکر ائتمکدير مالين آزينا دئديم
دئديلر اينسانالر ايکی اوزلودور
.ضيا ديمز چهره کوزونه دئديم
 نردهدير، ناسيل،عشق نه دير دئديلر
.کور اولماقدير اوتوز جوزونه دئديم
صداقتی سؤيله دئديلر نه دير؟
.يونوس اولماق تاپديق ديزينه دئديم
)(کوز آز گون دوشن يئر

Ədəbi Körpû

ادبی کؤرپو
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Dəli Sevda

Gecələr

Gülnar Səma

Səddiqə Atlupur Günəş
Günəş tək evimə ışıq gətirdin,
Qaranlıq gecələr, yalqız gecələr.
Verdiyin ılqarı başa yetirdin,
Könlümə payladın ulduz gecələr.

Dəli sevdaların ağıllı şeiri,
Ağıllı başların çuğullu şeiri,
Bu sonsuz dünyanın oğullu şeiri,
Oğluna bir qız da doğulur indi.

Yatırtdın sən məni ay qucağında,
Quymadın can verəm qəm bucağında,
Kül olsun kədərin şən ocağında,
Hər an sənə qurban bir qiz gecələr.

Dəli sevdaların şeiri ağıllı,
Düzü tapdananda əyri ağıllı,
Yoxdumu, bir səndən qeyri ağıllı?
Başına fikirlər yığılır indi.

Talanmış könlümü tufanda gördün,
Məhəbbət körpüsün könlümdə qurdun,
Mənim könlüm sənin viranə yurdun,
Günüm ağlar geçər sənsiz gecələr.

Ağıllı şeirin dəli sevdası,
Hələ azmayıbdır yolu sevdası,
Mənim dərdlərimdən hali sevdası,
Səma arzusuyla boğulur indi.

Qulaq ver könlümün yanar sözünə,
Alışdı ürəyim hıcran közünə,
Gülümsə günəşin gülər üzünə,
Mehrıban gecələr, əziz gecələr.

دلی سئودا
گولنار سما

صديقه آتلوپور گونش

،دلی سئوداالرين عاغيللی شعری
،عاغيللی باشالرين چوغوللو شعری
،بو سونسوز دونيانين اوغوللو شعری
.اوغلونا بير قيز دا دوغولور ايندی

،گونش تک ائويمه ايشيق گتيردين
.يالقيز گئجه لر،قارانليق گئجه لر
،وئرديگين ايلقاری باشا يئتيردين
.کؤنلومه پايالدين اولدوز گئجه لر

،دلی سئوداالرين شعری عاغيللی
،دوزو تاپداناندا ايری عاغيللی
 بير سندن غئيری عاغيللی؟،يوخدومو
.باشينا فيکيرلر ييغيلير ايندی

،ياتيتدين سن منی آی قوجاقيندا
،قويمادين جان وئرم قم بوجاقيندا
،کول اولسون کدرين شن اوجاقيندا
.هر آن سنه قوربان بير قيئز گئجه لر

،عاغيللی شعرين دلی سئوداسی
،هله آزماييبدير يولو سئوداسی
،منيم دردلريمدن حالی سئوداسی
.سما آرزوسويال بوغولور ايندی

گئجه لر

، تاالنميش کؤنلومو طوفاندا گؤردون
،محبت کؤرپوسون کؤنلومده قوردون
،منيم کؤنلوم سنين ويرانه يوردون
.گونوم آغالر گئچه ر سن سيز گئجه لر
،قوالق وئر کؤنلومون يانار سؤزونه
،آليشدی اور گيم هيجران کؤزونه
، گولومسه گونشين گولر اوزونه
.عزيز گئجه لر، مهريبان گئجه لر

Ədəbi Körpû

ادبی کؤرپو
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Güvercin Çığlığı

گؤورجين چيغليغی
Sündüs Aslan Akça

Kalbim çıkacak gibi seni gördüğüm o an
Telaştan gözlerime sürme bile çekmedim
Parmaklıklar ardında gönlüne olup mihman
Görüş günü gelince bir gün bile sekmedim
Kalbim çıkacak gibi seni gördüğüm o an.
Camekânın ardından uzunca iç çekişler
Ve sonrası gözlerim bir sevince bürünür
Gönülden bir yol bulup içten içe sevişler
Aşk ile dile gelse hüzünlerle kürünür
Camekânın ardından uzunca iç çekişler.
Camda gezinen bir çift minik elin izleri
Dokunmak arzusuyla yanıp tutuştu sanki
Gardiyanın sesine tutmaz oldu dizleri
Çığlıkları kuşlarla bir an yarıştı sanki
Camda gezinen bir çift minik elin izleri.
Vakit tamam deyince asık suratlı adam
Duvarlarda gölgemin beli büküldü birden
Yer yarıldı aniden üzerime çöktü dam
Sevda sürgün edildi içimdeki kabirden
Vakit tamam deyince asık suratlı adam.
Giderken gözlerinin elâsına sarınıp
Ruhumu dört duvarın arasında bıraktım
İsyana peşkeş çekip tevekkülle arınıp
Sabrın tavsiyesini darasında bıraktım
Giderken gözlerinin elâsına sarınıp.
Soğuk taşlara çarpar demir kapının sesi
Ayrılır iki beden yürek yurduna konar
Alnıma cam duvardan bıraktığı busesi
Vuslatın pazarında aşkı aşk ile anar
Soğuk taşlara çarpar demir kapının sesi.

Ədəbi Körpû
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سوندوس آصالن آکچا
،قلبيم چيخاجاق کيمی سنی گؤردوغوم او آن
.تالشدان گؤزلريمه سورمه بئله چکمهديم
،بارماقليقالر آرديندا کؤنلونه اولوب مئهمان
گؤروش گونو گلينجه بير گون بئله سکمهديم
.قلبيم چيخاجاق کيمی سنی گؤردوغوم او آن
،جامکانين آرديندان اوزونجا ايچ چکيشلر
.و سونراسی گؤزلريم بير سئوينجه بورونور
،کؤنولدن بير يول بولوب ايچدن ايچه سئويشلر
،عشق ايله ديله گلسه حوزونالرال قورونور
.جامکانين آرديندان اوزونجا ايچ چکيشلر
،جامدا گزينن بير جوت مينيک الين ايزلری
.توخونماق آرزوسويال يانيب توتوشدو سانکی
،قاردييانين سسينه توتماز اولدو ديزلری
چيغليقالری قوشالرال بير آن ياريشدی سانکی
.جامدا گزينن بير جوت مينيک الين ايزلری
،واخيت تامام دئينجه آسيق صورتلی آدام
.دووارالردا کؤلگهمين بئلی بوکولدو بيردن
!يئر ياريلدی آنيدن اوزريمه چؤکدو دام
،سئودا سورگون ائديلدی ايچيمدهکی قبيردن
.واخيت تامام دئينجه آسيق صورتلی آدام
،گئدرکن گؤزلرینين آالسينا سارينيب
.روحومو دؤرت دووارين آراسيندا بيراخديم
عصيانا پئشکش چکيب توککوهلل آرينيب
صبرين تاوسييهسينی داراسيندا بيراخديم
.گئدرکن گؤزلرینين آالسينا سارينيب
،سويوق داشالرا چارپار دمير قاپینين سسی
آيريلير ايکی بدن اورک يوردونا قونار
آلنيما جام دوواردان بيراخديغی بوسهسی
ووصالتين بازاريندا عشقی عشق ايله آنار
.سويوق داشالرا چارپار دمير قاپینين سسی
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Təbrizdə
Susən Nəvadə Rəzi

Bir güz gecəsidir
Hava azıcıq sərin
Xəyalın xəyalıma dalıb
Dərin mi dərin...
Saat səhərin üçü,
Yoxu girmək bilməyir gözümə
Üşüyürəm
Həm də çox qadası!
Xatirələr kürkünü çiynimə atiram
Sənli həycanlara bürünürəm sənsiz!
Bəlkəsən də oyaqsan
Bəlkə elə
Sənin də ürəyin üşüyür
Sən də
Mənli çırpıntılara çulqalan mənsiz!

Axşam üstü görüşüb mənlə dünən təbrizdə,
Ağlı getdi, ürəyi qaldı görən təbrizdə?
Gəlcək təbrizə bundan belə məndən ötəri?
Verə cəkdir görəsən sevgiyə tən təbrizdə?
Mən əhərlidim axı səndə əhrli nə əcəb!
Qəhveyə dəvət edirdin məni sən təbrizdə?
Şairidin axı sən sonku görüşlərdə niyə?
Təntiyirdi qəzəlin tən tə tə tən təbrizdə.
Sevgi sanki dənizidi ki bulandırdın onu,
Bu dəniz get bə get olmuşdu ləcən təbrizdə.
Hər əhərdən gələni səhv eləyirdim sən sən!
Bürümüşdü yaramaz yolları çən təbrizdə,

Qələmini götür
Kağızını gətir
Məni dəftərinə yaz qadası!
Yoooox...!
Qələmə gəlməzəm,
Kağıza sığmazam
Burax dəftəri, ötür qələmi
Dor köksünü yar
Məni urəyınə qaz qadası!

İllər ötdü quca təbrizdə görüşdük yeni dən,
Onda qürbət mənə olmuşdu vətən təbrizdə.
Bir qadın arzularından sənə köynək toxudu,
Köynək axırda ona oldu kəfən təbrizdə!

بير گوز گئجهسی دير
سوسن نواده ی رضی
بير گوز گئجهسی دير
هاوا آزيجيق سرين
خيالين خياليما داليب
...درين می درين
،ساعات سحرين اوچو
يوخو گيرمک بيلمهيير گؤزومه
اوشويورم
!هم ده چوخ قاداسی
خاطيرهلر کورکونو چيينيمه آتيرام
!سنلی هيجانالرا بورونورم سنسيز
بلکه سن ده اوياقسان
بلکه ائله
سنين ده اورهيين اوشويور
سن ده
!منلی چيرپينتیالرا چولقاالن منسيز
قلمينی گؤتور
کاغيذينی گتير
!منی دفترينه ياز قاداسی
...!يووووخ
،قلمه گلمزم
کاغيذا سيغمازام
 اؤتور قلمی،بوراخ دفتری
دور کؤکسونو يار
!منی اورهيينه قاز قاداسی

Ədəbi Körpû
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تبريزده
رقيه محمودی
،آخشام اوستو گؤروشوب منله دونن تبريزده
 اوريی قالدی گؤرن تبريزده؟،عاغلی گئتدی
گلجک تبريزه بوندان بئله مندن اؤتری؟
وئره جک دير گؤره سن سئوگييه تن تبريزده؟
،من اهرليديم آخی سنده اهرلی نه عجب
قهوه يه دعوت ائديردين منی سن تبريزده؟
شاعريدين آخی سن سونکو گؤروشلرده نييه؟
.تنتييردی غزلين تن ت ت تن تبريزده
،سئوگی سانکی دنيزيدی کی بوالنديردين اونو
.بو دنيز گئت به گئت اولموشدو لجن تبريزده
!هر اهردن گلنی سهو ائله ييرديم سن سن
،بوروموشدو ياراماز يولالری چن تبريزده
،ايللر اؤتدو قوجا تبريزده گؤروشدوک يئنی دن
.اوندا غوربت منه اولموشدو وطن تبريزده
،بير قادين آرزوالريندان سنه کؤينک توخودو
!کؤينک آخيردا اونا اولدو کفن تبريزده
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گئجهنين نفسينده
آيسئل خانالرقيزی صفرلی

Sıxıldıqca sıxıldım.
Milyon il bundan əvvəl,
Ölüb səndən doğuldum.
Azdım yoxluqlarının
It hürən tərəfində,
Kədər-kədər çoxaldım...

.سيخيلديقجا سيخيلديم
،ميليون ايل بوندان اول
.اؤلوب سندن دوغولدوم
آزديم يوخلوقالرینين
،ايت هورن طرفينده
...کدر چوخالديم-کدر

Otağım qaranlığın,
Buz nəfəsliyin açdı.
Sevinc dərdə qoşulub,
Yalnış tərəfə qaçdı..
Həyat qartal caynaqlı,
Qanad çaldım yuvasız,
Göyərçinlərim uçdu...

،اوتاغيم قارانليغين
.بوز نفسليگين آچدی
،سئوينج درده قوشولوب
..يالنيش طرفه قاچدی
،حيات قارتال جايناقلی
،قاناد چالديم يوواسيز
...گؤيرچينلريم اوچدو

Kölgəmi qaranlığın,
Asdım bir ağacından.
Boynumu qalın etdim,
Soyuq dar agacından.
Ruhumu tikən dərzi,
Dar elədi üstumə.
Kəpənək ömrü oldu,
Bu eşq öldü ovcumda.

،کؤلگمی قارانليغين
.آسديم بير آغاجيندان
،بوينومو قالين ائتديم
.سويوق دار آغاجيندان
،روحومو تيکن درزی
.دار ائلهدی اوستومه
،کپنک عؤمرو اولدو
.بو عشق اؤلدو اووجومدا

Yastıqları əzdikcə,
Hey pərişan saçlarım.
Təklikdən şığıdıqca
Otaqların divarı,
Gözümü duman örtdü.
Üşütmələri artdı,
Ruhumda son baharın..
Mən səndən sağalmadım!...

Ədəbi Körpû
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،ياستيقالری ازديکجه
.هئی پريشان ساچالريم
تکليکدن شيغيديقجا
،اوتاقالرين ديواری
.گؤزومو دومان اؤرتدو
،اوشوتمهلری آرتدی
..روحومدا سون باهارين
...!من سندن ساغالماديم

Sayfa 12

ƏDƏBİ KÖRPÛ 19 Sayı yaz. Mayis. 2020

Vicdanın səsi

1399 اردیبهشت. اینجی سای یاز.19ادبی کؤرپو

O Derin Kuyu
Ayişə Səyyadqizi

Nə yaşadım saf niyyətlə yaşadım,
Allah verdi zəhmətimə qarşılıq.
Yaxşılığı şöhrət üçün etmədim,
Bir tək etdim rəhmətimə qarşılıq.
Gətirmədim şər əməli gümana,
Bürüsə də qəm ömrümü dumana.
Mən kəc baxdım yamanlığa, yamana,
Sevgi gördüm nifrətimə qarşılıq.
Haqq odunda külə dönsəm sönmərəm,
Bəndə deyil, Allah üçün dönmərəm.
Yaxşılığın zirvəsindən enmərəm,
Görməsəm də hörmətimə qarşılıq.
Sən Dünyanın, mən çəkmərəm minnətin,
Kölgə salmaz vicdanıma şöhrətin.
Əgər varsa bundan ötə zinətin,
Qoy qarşıma sərvətimə qarşılıq.

وجدانين سسی
عايشه صيادقيزی
،نه ياشاديم صاف نيتله ياشاديم
.اهلل وئردی زحمتيمه قارشيليق
،ياخشيليغی شؤهرت اوچون ائتمهديم
.بير تک ائتديم رحمتيمه قارشيليق
،گتيرمهديم شر عملی گومانا
.م عؤمرومو دوماناy بوروسه ده
، يامانا،من کج باخديم يامانليغا
.سئوگی گؤردوم نيفرتيمه قارشيليق
،حاق اودوندا کوله دؤنسم سؤنمهرم
. اهلل اوچون دؤنمهرم،بنده دئييل
،ياخشيليغين زيروهسيندن ائنمهرم
.گؤرمهسم ده حؤرمتيمه قارشيليق
، من چکمهرم ميننتين،سن دونيانين
.کؤلگه سالماز ويجدانيما شؤهرتين
،اگر وارسا بوندان اؤته زينتين
.قوی قارشيما ثروتيمه قارشيليق

Tülay Aydın
Bir bengisu damlar dudaklarından
Bana hayat verir aşkın can suyu
Adadığın nice adaklarından
Kan akıtır belki o derin kuyu
Hüzün ki bırakmaz gönlümdedir şan
Gökte yıldız olur kalbimde nişan
Çölde kalmış gibi suyla buluşan
Can damlatır belki o derin kuyu
Çağları aşıp da nasıl gelindi
Güllere bakıp da nasıl gülündü
Zamansız zamanlar nasıl bilindi
Tam anlatır belki o derin kuyu
Ay küstü geceye güneş uyandı
Sözler yarım kaldı gönül dayandı
Bana kapalıydı sana ayandı
Hatırlatır belki o derin kuyu
Ne varsa âlemde o canda buldum
Mânâlar içinde yitip kayboldum
Karanlıktan çıktım muma ram oldum
Aydınlatır belki o derin kuyu

او درين قويو
توالي آیدین
بير بنگيسو دامالر دوداقالريندان
.منه حايات وئرير عشقين جان سويو
آداديغين نئچه آداقالريندان
.قان آخيدير بلکی او درين قويو
،حزون کی بيراخماز کؤنلومدهدير شان
،گؤيده اولدوز اولور قلبيمده نيشان
،چؤلده قالميش کيمی سويال بولوشان
.جان دامالدير بلکی او درين قويو
،چاغالری آشيب دا ناسيل گليندی
،گوللره باکيب دا ناسيل گولوندو
،زامانسيز زامانالر ناسيل بيليندی
.تام آنالدير بلکی او درين قويو
،آی کوسدو گئجهيه گونش اوياندی
،سؤزلر ياريم قالدی کؤنول داياندی
،منه قاپالييدی سانا عياندی
.خاطيرالدير بلکی او درين قويو
،نه وارسا عالمده او جاندا بولدوم
،معناالر ايچينده ايتيب غيب اولدوم
،قارانليقدان چيخديم موما رام اولدوم
.آيدينالدير بلکی او درين قويو
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Təmiz Hisslər Duyğular
Şahinə Könül

Leyli Kəhalı
Yaraşdıra bilmədim
Yaraşdırdığın boyaları!
Dıyazpamları dənləyir quşlarım...
Şeirlərim komada qalır.
Şuxluq kimi
Yaxdı ürəyımı doğrudan
Nə ayna tanır gözlərimi
Nə şeir dəftəri titrəyən xəttimi ...
Ouuuuuuuuuuuuuf
Qəribsəyən varlığım ouuuf...
Ölü quşlar
Məzarda oyanır
Not kimi otlar göyərir
Şeirdən şeirə qucaq- qucaq
Hayat belə boşalır ...
Və" girin mail"in (green mile)
Qara suçlusu ...
Ağ göyərçin uçur
Ah kimi ağrıdan ...

Dünya yaman soyuqdu,
İstilər, ay istilər.
Başım üstən küləklər,
Əsdilər, ay, əsdilər.
Yordu məni o ki, var,
Boş-bekara qayğılar.
Təmiz hisslər, duyğular
Küsdülər, ay, küsdülər.
Ha dedim, ürək, qorun,
Çiçəksən, çiçək, qorun.
İndi də korun-korun
Tüstülə, ay, tüstülə...

 دويغوالر،تميز حيسسلر
شاهينه کؤنول
،دونيا يامان سويوقدو
. آی ايستيلر،ايستيلر
،باشيم اوستن کولکلر
. اسديلر، آی،اسديلر

...قاالن مسافه
لئيلی کحالی
ياراشديرا بيلمهديم
!ياراشديرديغين بوياالری
...ديازپامالری دنهلهيير قوشالريم
.شعيرلريم کومادا قالير
شوخلوق کيمی
ياخدی اورهييمی دوغرودان
نه آينا تانير گؤزلريمی
...نه شعير دفتری تيترهين خططيمی
اوووووووووووووووف
...غريبسهين وارليغيم اووووف
اؤلو قوشالر
مزاردا اويانير
نوت کيمی اوتالر گؤيهرير
 قوجاق-شعيردن شعيره قوجاق
...حايات بئله بوشالير
و "گيرين مايل"ين
...قارا سوچلوسو
آغ گؤيرچين اوچور
...آه کيمی آغريدان

Ədəbi Körpû
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، وار،يوردو منی او کی
.بئکارا قايغيالر-بوش
 دويغوالر،تميز حيسسلر
. کوسدولر، آی،کوسدولر
، قورون، اورک،ها دئديم
. قورون، چيچک،چيچکسن
کورون-ايندی ده کورون
... توستوله، آی،توستوله
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Qadın

Göreceksin
Hatice Ayşə Hasan
Hançeri vurursam taş olur elim
Uğruna üflenen sur göreceksin
Millenir gözlerim lal keser dilim
Güzelin gönlünde sır göreceksin
Ağlama yazıktır ağlama sakın
Sen bana cansın, ben canından yakın
Hüzün değil aşk bu yüreğe dokun
Leyla'nın bağrında kor göreceksin.
Gitme dayanamam yoruldum artık
Kabuk bağlamadı yar sinem yırtık
Bitsin bu küskünlük çok da abarttık
Yüreğime dalsan nur göreceksin.
Hoş güzel itiraf hoşuma gitti
Gülüşünü gördüm dertlerim bitti
İtisal vaktidir bülbüller öttü
Sararsan yanarsın sar göreceksin.
Gelirsem, bil geri dönemem daha
Seninle girmişim mübah günaha
Solunda gizlensem çıkmam sabaha
Aklını fikrini yor göreceksin.

گؤرئجئکسين
خديجه عايشه حسن
،خنچری وورورسام داش اولور اليم
.اوغرونا اوفلنن سور گؤرهجکسن
،ميللهنير گؤزلريم الل کسر ديليم
.گؤزلين کؤنلونده سير گؤرهجکسن
،آغالما يازيقدير آغالما ساقين
، من جانيندان ياخين،سن منه جانسان
،حوزون دگيل عشق بو اوريه دوگون
.ليالنين باغريندا قور گؤرهجکسن
،گئتمه دايانامام يورولدوم آرتيق
،قابوق باغالمادی يار سينم ييرتيق
،بيتسين بو کوسکونلوک چوخ دا آبارتديق
.اورييمه دالسان نور گؤرهجکسن

Nigar Arif
Qarışqa ömrünü yedilər sənin,
Özünə bir tikə gün də qalmadı...
Fil boyda yükünü daşıdın yenə,
Qarışqa qədrini bilən olmadı...
Ömrünün dibini sıyıran qadın,
Sən ki ümidlərə bel bağlamışdın.
Sən ki kədərinə gülüb astadan,
Sən ki sevincinə gün ağlamışdın?..
Ümidlər belində gedirsən indi,
Torpağın səbirsiz, daşın səbirsiz.
Bəlkə də,bəlkə də bilmirik, qadın,
Torpaq da xəbərsiz, daş da xəbərsiz,
Getdiyin ölümün barmaq ucunda,
Yeyilmiş ömründü gözləyir səni,
Gözləyir sakitcə, səssiz-səmirsiz...

قادين
نيگار عاريف
،قاريشقا عؤمرونو يئديلر سنين
...اؤزونه بير تيکه گون ده قالمادی
،فيل بويدا يوکونو داشيدين يئنه
...قاريشقا قدرينی بيلن اولمادی
،عؤمرونون ديبينی سيييران قادين
.سن کی اوميدلره بئل باغالميشدين
،سن کی کدرينه گولوب آستادان
..سن کی سئوينجينه گون آغالميشدين؟
،اوميدلر بئلينده گئديرسن ايندی
.داشين صبيرسيز،تورپاغين صبيرسيز
،قادين،بلکه ده بيلميريک،بلکه ده
،داش دا خبرسيز،تورپاق دا خبرسيز
،گئتديگين اؤلومون بارماق اوجوندا
،يئييلميش عؤمروندو گؤزلهيير سنی
...سميرسيز-سسسيز،گؤزلهيير ساکيتجه

،خوش گؤزل اعتيراف هوشوما گئتدی
،گولوشونو گؤردوم دردلريم بيتدی
،ايتيصال واختيدير بولبوللر اؤتدو
.سارارسان يانارسان سار گؤرهجکسن
، بيل گئری دؤنهمم داها،گليرسم
،سنينله گيرميشيم مباح گوناها
سولوندا گيزلنسم چيخمام صاباحا
.عاغلينی فيکرينی يور گؤرهجکسن
Ədəbi Körpû
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Özge Can
Sergül Vural
Susmak bana ağır gelir, ar gelir,
Ben ağlarsam güler misin Özge Cân?
Bu hallerin çekilmesi zor gelir,
Gözyaşımı siler misin Özge Cân?
Damlaların mânâsına vuruldum,
Her kulaçta asırlarca yoruldum,
Dalgaların engininde duruldum,
Beni benden alır mısın Özge Cân?
Kelebekler ateşten hiç korkmazmış,
Yansa dahi kanadını burkmazmış,
Sönmek için denizlere sarkmazmış,
Derunuma dalar mısın Özge Cân?
Hasretinle dinmedi hiç akınım,
Uzağında olsam bile yakınım,
Sen kılıçsın bende senin kın’ınım,
Yokluğumu bilir misin Özge Cân?
Köle oldum Gül Yüzlü Efendi’ye,
Bir bakışı bir gülüşü hediye,
Hem ağlarım hem gülerim, ne diye?
Beni senle beler misin Özge Cân?
Fenâ bir gün tatlı candan ayrılsa,
Yer yarılsa o içine karılsa,
Can verirken bu dünyaya darılsa,
Toprağını eler misin Özge Cân?

Ədəbi Körpû
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اؤزگه جان

سرگول وورال

، عار گلير،سوسماق منه آغير گلير
من آغالرسام گولر ميسن اؤزگه جان؟
،بو حالالرين چکيلمهسی زور گلير
گؤزياشيمی سيلر ميسيپن اؤزگه جان؟
،دامالالرين معناسينا وورولدوم
،هر قوالچدا اسيرلرجه يورولدوم
،دالغاالرين انگینينده دورولدوم
منی مندن آلير ميسان اؤزگه جان؟
،کلبکلر آتش دن هيچ قورخمازميش
،يانسا داهی قانادينی بورخمازميش
،سؤنمک اوچون دنيزلره سارخمازميش
درونوما داالر ميسان اؤزگه جان؟
،حسرتينله دينمهدی هيچ آخينيم
،اوزاغيندا اولسام بيله ياخينيم
،سن قيليج سان منده سنين قين'ينيم
يوخلوغومو بيلير ميسن اؤزگه جان؟
،کؤله اولدوم گول اوزلو افندی'يه
،بير باخيشی بير گولوشو هدييه
 نه دئيه؟،هم آغالرام هم گولرم
منی سنله بلر ميسن اؤزگه جان؟
،فنا بير گون دادلی جاندان آيريلسا
،يئر ياريلسا او ايچينه قاريلسا
،جان وئريرکن بو دونيايا داريلسا
توپراغينی الر ميسن اؤزگه جان؟

Sayfa 16

ƏDƏBİ KÖRPÛ 19 Sayı yaz. Mayis. 2020

1399 اردیبهشت. اینجی سای یاز.19ادبی کؤرپو

Qaranlıq Gecə

Buğazıma Qəhər Suzun

Əkrəm Hacı

Məryəm Bəyramı
Bir masayam boşdan dolu,
Dayanmır kimsənin qolu,
Darıxmaqdı sağı- solu
Gəlsəz mişar pay gətirin!

Qaranlıq gecəni əsirgəməyin!
Xanımlar saçların açar gecələr.
Işıqda silinən kölgələr kimi
Gecələr günüzdən qaçar gecələr.

Dərdləri sinəmə düzün,
Silin xoş günlərin izin,
Boğazıma qəhər süzün,
Halimə ax - vay gətirin!

Çeşitli boyalı alın yazıda,
Yazılıb qadınsan qal tamarzıda,
Qıvrılan saçları yanar arzıda,
Çiyninə axınıb, uçar gecələr.

Gözümə bağlayın gecə!
Day görəməyim keçdi necə!
Heçimi xərclədim heçə
Yorulmuşam çay gətirin.

Gecə də xanımdır deyəsən yanıb,
Yoldaşın qururu onu yox sanıb,
Kimsəsiz qalınca, kimligin danıb,
Qap qara ölümə düçar gecələr.

Tənhalanım suyum - suyum!
Çay ilə dərdimi yuyum.
Səsini mən necə duyum
Səsində giley gətirin.

Qaranlıq gecəyi əsirgməyin,
Qonuşun gecədən, pisin deməyin,
Göndüzdən gecəyə kəsgin deməyin,
Yaşamaz bir daha naçar gecələr.

قارانليق گئجه

بوغازيما قهر سوزون
مريم بيرامی
،بير ماسايام بوشدان دولو
،دايانمير کيمسهنين قولو
داريخماقدى ساغی سولو
!گلسز ميشار پاى گتيرين
،دردلرى سينهمه دوزون
،سيلين خوش گونلرين ايزين
،بوغازيما قهر سوزون
! واى گتيرين- حاليمه آخ
!گؤزومه باغاليين گئجه
!دای گؤرمهييم کئچدی نئجه
هئچيمی خشلهديم هئچه
.يورولموشام چاى گتيرين
!تنهاالنيم سويوم – سويوم
.چای ايله درديمى يويوم
سسينی من نئجه دويوم
.سسينده گيلئی گتيرين

Ədəbi Körpû
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اکرم حاجی
!قارانليق گئجهنی اسيرگمهيين
.خانيمالر ساچالرين آچار گئجهلر
ايشيقدا سيلينن کؤلگهلر کيمی
.گئجهلر گونوزدن قاچار گئجهلر
،چئشيتلی بويالی آلين يازيدا
،يازيليب قادينسان قال تامارزيدا
،قيوريالن ساچالری يانار آرزيدا
. اوچار گئجهلر،چيينينه آخينيب
،گئجه ده خانيمدير دئيه سن يانيب
،يولداشين غرورو اونو يوخ سانيب
، کيمليگين دانيب،کيمسهسيز قالينجا
.قاپ قارا اؤلومه دچار گئجهلر
،قارانليق گئجهيی اسيرگمهيين
، پيسين دئمهيين،قونوشون گئجهدن
،گؤندوزدن گئجهيه کسگين دئمهيين
.ياشاماز بير داها ناچار گئجهلر

Sayfa 17

ƏDƏBİ KÖRPÛ 19 Sayı yaz. Mayis. 2020

Artık

1399 اردیبهشت. اینجی سای یاز.19ادبی کؤرپو

Bır İçim Rahatlıq
Songül Özel

Yıllarca bekledim ayak sesini,
Hiçbiri sen değil gülemem artık.
Can veren o ılık Mesih nefesi,
Seninle aldım ya ölemem artık.
Aklımda fikrimde tek sen var olan,
Gözümde gönlümde ebed yâr olan,
Bir gül bahçesinde yanan kor olan,
Sen misin ben miyim bilemem artık.
Aşkıma şahittir Aslı ve Kerem,
Hastayım derdinden olmuşum verem,
Gelmezsen gönlüme ben ne edem,
Ardımda Fatiha bulamam artık.
Bin cefa etsen de hoş gelir bana,
Razıyım bir ömür senle olmaya,
Şikâyet etsem de hep yana yana,
Süveyda bîzârım gülemem artık.

Pərısa Heyd'ri Günəş
Sənin gözlərin,
Mənim dərin dənizimdir
gülüşlərin,
Ruhumu oxşayan melodi
və
Varlığın,
varlığınsa
Məni yaşam dərinliyində itirən
sonuncu dəyər....
Bu günlər halım heçdə xoş deyil
Gəl gözlərinin badəsındən
Bır içım rahatlıq ver ürəyimə
Gəl bulağlan gözlərimdə
Göz yaşlarım lillənib..
Qotar mənı bu sənsizlikdən.

بيرايچيم راحاتليق
پريسا حيدری گونش

آرتيق
سونگول اؤزل
،ايللرجه بکلهديم آياق سسينی
.هيچ بيری سن دگيل گولهمم آرتيق
،جان وئرن او ايليق مسيح نفسی
.سنينله آلديم يا اؤلهمم آرتيق
، فيکريمده تک سن وار اوالن،عاغليمدا
،گؤزومده کؤنلومده ابد يار اوالن
،بير گول باغچاسينده يانان کور اوالن
.سن ميسن من مييم بيلهمم آرتيق
،عشقيمه شاهيددير اصلی و کرم
،خسته يم درديندن اولموشوم ورم
،گلمزسن گؤنلومه من نه ائدرم
.آرديمدا فاتحه بوالمام آرتيق

،سنين گؤزلرين
منيم درين دنيزيمدير
،گولوشلرين
روحومو اوخشايان مئلودی
و
،وارليغين
وارليغينسا
منی ياشام درينليينده ايتيرهن
....سونونجو دَيهر
بو گونلر حاليم هئچده خوش دئييل
گل گؤزلرينين بادهسيندن
بيرايچيم راحاتليق وئر اورييمه
گل بوالغالن گؤزلريمده
..گؤز ياشالريم ليللهنيب
.قوتارمنی بو سنسيزليکدن

،مين جفا ائدسن ده خوش گلير بانا
،راضيييم بير عؤمور سنله اولمايا
،شيکايت ائدسم ده هپ يانا يانا
.سووئيدا بيزارم گولهمم آرتيک
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Gəlmir

Acıların Şarkısı

Şəlalə Dağlarqızı

Seher Zengin
Ne zamandır yüreğinde çiçek açmıyor
Bahar nedir nasıl gelir insana
İnsanın damarlarında kan nasıl çağıldar
Bütün bunları unuttum deme sakın
Söyleme baharın senden geçtiğini
Ne zamandır kırlara vurmadın kendini
Lalenin alalığını görmedin
Şahit olmadın sümbülün boyun büküklüğüne
Sarıçiçeğe bir şey sormadım deme
Deme hayattan tad almadığını
Sana kaç gel gel seni gezdireyim
Sesimiz kayalara çarparak bize dönsün
Bir kavalın sesiyle dinlenelim
Uzanalım bir çoban döşeğine
Yaşayalım çocukluktan kalma günleri
Anılarını defterlerin arasında saklama
Bir gülkurusu kadar değerim yok mu?
Sen nasıl bülbülsün
Tırnaklarım ciğerime batıyor
Sen acıların şarkısını söylüyorsun.

آجيالرين شارکيسی
سحر زنگين
نه زاماندير اورگينده چيچک آچمايير
باهار نه دير ناسيل گلير اينسانا
اينسانين دامارالريندا قان ناسيل چاغيلدار
بوتون بونالری اونوتدوم دئمه ساغين
سؤيلهمه باهارين سندن گچتيغينی
نه زاماندير قيرالرا وورمادين کندينی
اللهنين آالليغينی گؤرمهدين
شاهيد اولمادين سومبولون بويون بوکوکلوگونه
ساری چيچگه بير شئی سورماديم دئمه
دئمه حاياتدان داد آلماديغينی

Mən natamam yarım eşqəm,
Ürəyə köçməyim gəlmir.
Çevrilin gözəl duyğuya
Könüldən keçməyim gəlmir.
Saraldım soldum nəmlədim.
Yalan xəyalla qəmlədim.
Gözümdə yaşı dəmlədim.
Ürəkdən içməyim gəlmir.
Şəlalə,düşdüm marağa.
Dərd məndən düşüb qabağa.
Çıxanmıram bir qırağa.
Gücüm var ürəyim gəlmir.

گلمير
شالله داغالرقيزی
،من ناتامام ياريم عشقم
.اوره يه کؤچمهييم گلمير
چئوريلين گؤزل دويغويا
.کؤنولدن کئچمهييم گلمير
.سارالديم سولدوم نملهديم
.ياالن خيالال غملهديم
.گؤزومده ياشی دملهديم
.اورکدن ايچمهييم گلمير
.دوشدوم ماراغا،شالله
.درد مندن دوشوب قاباغا
.چيخانميرام بير قيراغا
.گوجوم وار اوره ييم گلمير

سانا قاچ گل گل سنی گزديره ييم
سسيميز قاياالرا چارپاراق بيزه دؤنسون
بير قاوالين سسييله دينلنهليم
اوزاناليم بير چوبان دؤشگينه
ياشاياليم جوجوقلوقدان قالما گونلری
آنيالرينی دفترلرين آراسيندا ساغالما

بير گول قوروسو قدر ديريم يوخ مو؟
سن ناسيل بولبول سن
ديرناقالريم جيگريمه باتييور
.سن آجيالرين شارقيسينی سؤيله ييرسن

Ədəbi Körpû
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Dərdi Qurtum-Qurtum Dərk
Eyləmişəm
Müşfiqə Baladdinqızı.

Sevgilim, qulaq ver gələn fəğana,
Dinlə, gör nə deyir bu dəli-dəli.
Çəkim saçlarımı gözümdən yanaBax, necə çağırır, Hu… dəli-dəli.

Ürəyim darıxır sözüm darıxır.
Yollara boylanan gözüm darıxır.
Tikanli yollarda izim darixir
Könlümün sərvəri hardasan indi.

Sözün sözüm idi, andındı andım,
Əydin, əyilmədim, amma ki, sındım.
Mən odsuz-ocaqsız yandıqca yandım,
Çilə atəşimə su dəli-dəli…

Həsrəti əynimə kürk eyləmişəm,
Dərdi qurtum-qurtum dərk eyləmişəm,
Bəxtəvər ömrümü tərk eyləmişəm
Dərdimin məhvəri hardasan indi.

Burada bir dəli qulun oynayır,
Axtarır tapammır yolun, oynayır.
Düşüb ortasına gölün oynayır
Sonuncu rəqsini qu dəli-dəli…

Qayğılı gözümdə nura dönmüsən,
Alışan qəlbimdə qora dönmüsən,
Harda həsrət varsa ora dönmüsən,
Ömrümün gövhəri hardasan indi?

Bir ağrı, bir acı atıbdı çəngəl,
Gözümün önünü tutubdu çən, gəl.
Kim gəlmir gəlməsin, ölurəm, sən gəl,
Məni göz yaşınla yu, dəli-dəli…

!قورتوم درک ائيلهميشم-دردی قورتوم

دلی-هو… دلی
عاديله نظر

موشفيقه بال الدين قيزی

، قوالق وئر گلن فغانا،سئوگيليم
. دلی- گؤر نه دئيير بو دلی،دينله
- چکيم ساچالريمی گؤزومدن يانا
. دلی- هو… دلی، نئجه چاغيرير،باخ

.اورگيم داريخير سؤزوم داريخير
.يولالرا بويالنان گؤزوم داريخير
تيکانلی يولالردا ايزيم داريخير
.کؤنلومون سروری هارداسان ايندی

، آنديندی آنديم،سؤزون سؤزوم ايدی
.  سينديم، آمما کی، اييلمهديم،ايدين
،اوجاقسيز يانديقجا يانديم-من اودسوز
… دلی-چيله آتشيمه سو دلی

!حسرتی اينيمه کورک ائيلهميشم
!قورتوم درک ائيلهميشم-دردی قورتوم
بختور عؤمرومو ترک ائيلهميشم
.درديمين محوری هارداسان ايندی

،بورادا بير دلی قولون اوينايير
.  اوينايير،آختارير تاپاممير يولون
دوشوب اورتاسينا گؤلون اوينايير
… دلی-سونونجو رقصينی قو دلی

،قايغيلی گؤزومده نورا دؤنموسن
،آليشان قلبيمده قورا دؤنموسن
هاردا حسرت وارسا اورا دؤنموسن
عؤمرومون گؤوهری هارداسان ايندی؟

، بير آجی آتيبدی چنگل،بير آغری
.  گل،گؤزومون اؤنونو توتوبدو چن
، سن گل، اؤلورم،کيم گلمير گلمهسين
…دلی- دلی،منی گؤز ياشينال يو

Ədəbi Körpû
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Odu Üşüyən Şam

Nuranə Nur

Boyunda ucalıq hissi,
Bətnində Günəşi qucaqlamaq.
Yerin cazibəsindən də güclüdür,
Qəmzəsində gizlətdiyi ulduz
Milyon illərdi parıldayır.
Oğlunun ilk topu - böyrəkləri,
Qızının ilk gəlinciyi - göbəyi.
İlk beşikdi o,
İlk oyuncaq.
Bütün qadınları arzusu,
Doğma həyat sancısı...
Özünü hamıdan soruşan,
Odu üşüyən şam...
Bir çiçəklik çəmən,
Bir ağaclıq meşə...
Hazır yanmağa həmişə.
Razıdır adını unutsun hamı
“Ana” desinlər ona.
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Qanadsız Quşlar
Suheyla Səttarı
Bir gün eşq ü məhəbbət ürəyimdə oturdı,
Bir gün xatir pərişan ürəyimi tuturdı.
Dilbərlərim bərəmnən ahu kimin qaçdılar,
Quşlar kimi bir anda əlləriminən uçuldılar.
Sındı ürək dəfalar məhəbbət ki azaldı,
Həyat bizi ayırdı kefi belə sazaldı.
Ğafıl oldum dövrədən həyat məni dağladı,
Yetişəndə yaşlılıq qol larımı bağladı.
Qanad sız quşlar kimi qaldıq bu dar qəfəsdə,
Ovçu bizi bağladı hey də yoxdu, nəfəsdə.
Ömür boyu su süzlüq, küzə qalib əlim də,
Əfsus suya çatarkən küzə sındı belim də.
Toxum kimi göyərdik vaxtı yetdi saraldıq,
Bilmədik bu həyat da nə satıb nəyi aldıq.
Bir cürə badeyi nab tapılmadı əzəldən,
Saqi götür piyalə bəsdi bizə bu əldən.

اودو اوشوين شام

نورانه نور

،بويوندا اوجاليق حيسسی
.بطنينده گونشی قوجاقالماق
،يئرين جازيبهسيندن ده گوجلودور
قمزهسينده گيزلتديگی اولدوز
.ميليون ايللردی پاريلدايير
، بؤيرکلری- اوغلونون ايلک توپو
. گؤبيی- قيزینين ايلک گلينجيگی
،ايلک بئشيکدی او
.ايلک اويونجاق
،بوتون قادينالری آرزوسو
...دوغما حيات سانجيسی
،اؤزونو هاميدان سوروشان
...اودو اوشوين شام
،بير چيچکليک چمن
...بير آغاجليق مئشه
.حاضر يانماغا هميشه
راضيدير آدينی اونوتسون هامی
“ ”آنا.دئسينلر اونا

Ədəbi Körpû
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قاناد سيز قوشالر
سهيال ستاری
،بير گون عشق ومحبت اورگيمده اوتوردی
.بير گون خاطير پريشان اورگيمی توتوردی
،ديلبرلريم برم نن آهو کيمين قاچديالر
.قوشالر کيمی بير آندا اللرمينن اوچولديالر
،سيندی اورک دفاالر محبت کی آزالدی
.حيات بيزی آييردی کيفی بئله سازالدی
،غافيل اولدوم دوره دن حيات منی داغالدی
.يئتيشنده ياشليليق قول الريمی باغالدی
،قاناد سيز قوشالر کيمی قالديق بو دار قفسده
. نفسده،اووچو بيزی باغالدی هئی ده يوخدو
،عؤمور بويو سو سوزلوق کوزه قاليب اليم ده
.افسوس سويا چاتارکن کوزه سيندی بئليم ده
،توخوم کيمی گؤيرديک واختی يئتدی سارالديق
.بيلمه ديک بو حيات دا نه ساتيب نيی آلديق
،بير جرعه باده ی ناب تاپيلمادی ازلدن
.ساقی گؤتور پياله بسدی بيزه بو الدن
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İndi Yazı Gəlmir Dumanlı Dağın
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Boğuluram
Günay Nəriman

Gilə Əliqızı
Yağmadı ömrümə belə şaxta, qar,
Gəlmədi könlümə belə soyuq yaz.
Əsmədi üstümə dəli küləklər,
Vurmadı ruhumu belə bir ayaz.
Dəyərin bilmədim o xoşbəxt çağın,
İndi yazı gəlmir dumanlı dağın.
Könül,üfüqdə ki, umuda sığın,
Həsrəti şeir et, misralara yaz.
Dağılsın bu qara buludlar deyə,
Çüçərsin qəlblərdə umudlar deyə.
Dualar eyləyib,əl açıb göyə,
Etmişəm Tanrıya çox nəzir,niyaz...

ايندی يازی گلمير دومانلی داغين
گيله علی قيزی
،قار،ياغمادی عؤمرومه بئله شاختا
.گلمهدی کؤنلومه بئله سويوق ياز
،اسمهدی اوستومه دلی کولکلر
.وورمادی روحومو بئله بير آياز
،َد َيرين بيلمهديم او خوشبخت چاغين
.ايندی يازی گلمير دومانلی داغين
، اومودا سيغين،اوفوقده کی،کؤنول
. ميصراعالرا ياز،حسرتی شعير ائت
،داغيلسين بو قارا بولودالر دئيه
.جوجرسين قلبلرده اومودالر دئيه
،ال آچيب گؤيه،دعاالر ائيلهييب
...نياز،ائتميشم تانرييا چوخ نزير

Ədəbi Körpû
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Aman Allah boğuluram,
Hər kəsə həyat verən bu hava boğur məni.
Gündə min yol boğulub,
Gündə min yol ölürəm.
Fani dünya qəsdinə analar doğur məni.
Qəmim yaman çoxalıb,
Yığılıbdı üst-üstə.
Toz basıb ürəyimi
Tozunu yumaq üçün buludlar yağır məni.
İçimdəki ocağın tüstüsü boğur məni.
Hər gün bir az boğulub, ölümə uçunuram.
Cəhənnəm yolundayam, yolumdan çağır məni.
Sevincin teştinə sal, bir azca yoğur məni.

بوغولورام
گونای نريمان
،آمان اهلل بوغولورام
.هر کسه حيات وئرن بو هاوا بوغور منی
،گونده مين يول بوغولوب
.گونده مين يول اؤلورم
.فانی دونيا قصدينه آناالر دوغور منی
،غميم يامان چوخاليب
.اوسته-ييغيليبدی اوست
توز باسيب اورگيمی
.توزونو يوماق اوچون بولودالر ياغير منی
.ايچيمدهکی اوجاغين توستوسو بوغور منی
. اؤلومه اوچونورام،هر گون بير آز بوغولوب
. يولومدان چاغير منی،جهنم يولوندايام
. بير آزجا يوغور منی،سئوينجين تئشتينه سال
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Novruz Əmi!
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Amandı Getmə
Səkinə Taran

Qəm bürüyüb şəhərimi
Dam duvarı aslanıbdı buludlardan
Küçələri yasa batıb
Qara nisgil _qəhər boğub bazarını
Görüşlər yasaq buyalı bu il...
Zəhərləndi yaşamlar çərşənbə sız
Saysız yaran var vətən
Günü gündən acılaşır şirin yara.
Novruz əmi!
Bizə gəlsən
Sevinc gətir içimizə
Ruhumuzu təzələndir
Adı batsın nifrət yüklü qonaqların.
Hə...
Bağışla ürəyim
Bu il qabağına yaxşı çıxa bilmədik
Gəl barış bizilə
Gülçiç əyi sayaqlayan qara bayram özlərimiz
Səndən gülüş gözləyirlər
Gülə gülə gülüş gətir.

!نوروز عمی
سکينه تاران
غم بورويوب شَهَريمی
دام ـ دوواری آسالنيبدی بولودالردان
کوچه لری ياسا باتيب
قارا نيسگيل _ َقهَر بوغوب بازارينی
...گؤروشلر ياساق بويالی بو ايل
زَهَرلندی ياشامالر چرشنبه سيز
سايسيز ياران وار وطن
.گونو گون دن آجيالشير شيرين يارا
!نوروز عمی
بيزه گلسن
سئوينج گتير ايچيميزه
روحوموزو تزه لندير
.آدی باتسين نيفرت يوکلو قوناقالرين
...هه
باغيشال اوره ييم
بو ايل قاباغينا ياخشی چيخا بيلمه ديک
گل باريش بيزيله
گول ـ چيچه يی ساياقاليان قارا بايرام گؤزلريميز
سندن گولوش گؤزله ييرلر
گوله ـ گوله گولوش گتير

Ədəbi Körpû
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Mərcan Mənafzadə
Sən gedəndə gəldilər hər nə quşlar
Gələndə getdilər dəvələr
Mən bunu görürdüm axşamın üstündı
Bəli o gün dayaqları asdılar üç çınardan
Çınarları kəsdilər yerdən
Baxırdılar kameralar gözlərimdən
Sən özünü gəl lütfən
Getmə vətəni
Necə ki mindilər atlar kələmələri
Və quylandılar sözcükler  ساعتmeydanında
Necə ki gəlin apardılar bu şe'ri
Talaylar alnında "Mərcan" gilə
Mən bunları gördüm axşamın üstündə
Axşama qalanda beş Sa'at gecə
Bəlı sən gedəndə gəldilər hər nə quşlar
Amandı getmə...
Sel aparar köynəyimi.

...آماندی گئتمه
مرجان مناف زاده
سن گئدنده گلديلر هر نه قوشالر
گلنده گئتديلر دوه لر
يئل قانادالريندا گئتديلر
من بونو گؤروردوم آخشامين اوستونده
.بلی او گون دايالقالری آسديالر اوچ چيناردان
چينارالری کسديلر يئردن
باخيرديالر کامئراالر گؤزلريمدن
سن اوزونو گل لوطفن
گئتمه وطنی
نئجه کی مينديلر آتالر کلمه لری
و قويالنديالر سؤزجوکلر ساعات مئيدانيندا
نئجه کی گلين آپارديالر بو شعيری
تااليالر آلنيندا "مرجان"گيله
من بونالری گؤروردوم آخشامين اوستونده
آخشاما قاالندا بئش ساعات گئجه
بلی سن گئدنده گلديلر هر نه قوشالر
...آماندی گئتمه
.سئل آپارار کؤينه ييمی
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Söz Vermişdik

Gider
Songül Özel

Axı biz birbirimizə söz vermişdik
Aynalarda zaman tozunu göstərmiyəcəkdi
üzümüzdə!!
Söz vermişdik sən məhəbbətin məndə eşqin
əlini Bıraxmayacaqdıq yaşam ortasında.

Sevgiler bitince nefret başlarmış,
Bir tutam anıyı yıl alır gider.
Kalbe ırak olan sözde kalırmış,
Gözden akan yaşı sel alır gider.
Zulmüne mekânmış bize yâd eller,
Ağulu söz demiş ardımdan diller,
Tek tek solar imiş goncasız güller,
Aşk kokan gülleri yel alır gider.
Bileydim aşkınla böyle yanmazdım,
Yalancı dillere asla kanmazdım,
Yüzüme gülmene hiç inanmazdım,
Sazımın sesini tel alır gider.
Hicranın yürekte oldu bir kor dağ,
Felek örer imiş kalbime bin ağ,
Süveyda iyi bak çok kötü bu çağ,
Âşığın âhını kul alır gider.

گئدر
سونگول اؤزل
،سئوگيلر بيتينجه نفرت باشالرميش
.بير توتام آنييی ايل آلير گئدر
،قلبه ايراق اوالن سؤزده قاليرميش
.گؤزدن آخان ياشی سئل آلير گئدر
،ظولمونه مکانميش بيزه ياد اللر
،آغولو سؤز دئميش آرديمدان ديللر
،تک تک سوالر ايميش غونجاسيز گوللر
.عشق قوخان گوللری يئل آلير گئدر
،بيلئيديم عشقينال بؤيله يانمازديم
،ياالنچی ديللره آصال قانمازديم
،اوزومه گولمنه هيچ اينانمازديم
.سازيمين سسينی تئل آلير گئدر
،هيجرانين اورکده اولدو بير کور داغ
،فلک هؤرر ايميش قلبيمه مين آغ
،سووئيدا اييی باخ چوخ کؤتو بو چاغ
.عاشيغين آهينی کول آلير گئدر

Ədəbi Körpû
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Fatimə Məhəmmədi

Söz verdik
Ama o günlər eşqin obır üzündən
xəbərsiziydik
Eşq iki üzümüzüdə dağladı,
Mənim gözlərim batdı
Sənin anlın qırşdı.
Yâdıma gəlmir ilk ayna sözün sındırdı
Ya eşqdən kor olan gözlərimiz
Hər halda biri sirrlərimizin üstün açdı,
Və sən başa düşdün ki məni sevirsən,
Sonra sevməyi anlatdın.
Bitmişdi mənim göyçək üzümlə gözəl
səsimdə...
Ama heç vaxt o gecədən mənə danışmadın ki
Səninlə sevda arasında kim həkəm verdi ki
Mən otuzdum...

سؤز وئرميشديک
فاطمه محمدی
آخی بيز بيربيريميزه سؤز وئرميشديک
!! آيناالردا زامان توزونو گؤسترميه جکدی اوزوموزده
سؤز وئرميشديک سن محبتين منده عشقين الينی
.بيراخماياجاقديق ياشام اورتاسيندا
سؤز وئرديک
اما او گونلر عشقين اوبير اوزوندن خبرسيزايديک
،عشق ايکی اوزوموزوده داغالدی
منيم گؤزلريم باتدی
.سنين آنلين قيرشدی
ياديما گلمير ايلک آينا سؤزون سينديردی
يا عشقدن کور اوالن گؤزلريميز
،هر حالدا بيری سررلريميزين اوستون آچدی
،و سن باشا دوشدون کی منی سئويرسن
.سونرا سئوميی آنالتدين
...بيتميشدی منيم گؤيچک اوزوم له گؤزل سسيمده
آما هئچ واخت او گئجه دن منه دانيشمادين کی
سنينله سئودا آراسيندا کيم حکم وئردی کی من
...اوتوزدوم
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Sən Gəlməz Oldun

Yaralı Gövərçin
Tədəyin

Həsrətindən ahu kimi mələ dim,
Ürək sözün mən tanrıdan dilə dim,
Göz yaşımı yağış kimi ələ dim ,
Ağladım, sızladım, sən gəlməz oldun,
Bu ağır dərdimi, sən bilməz oldun.
Ayrılıq duz tökür dərin yaraya!
Qoyma ğəm şanəsı zülfüm daraya,
Kim hicranın sözün saldı araya?
Axıtdın göz yaşın, sən silməz oldun
Bu ağır dərdimi sən bilməz oldun.
Bir baxışla ürək viran eylədin,
Həsrəti qəlbimə sultan eylədin,
Yazıq «tədəyin»i, nalan eylədin,
Ölüncə sınəmdə sən ölməz oldun
Bu ağır dərdimi sən bilməz oldun.

Şərifə Cəfəri
Ax yaralı gövərçinim
Bu dal sənə yova deyl.
Başqa yerdən ara dərman,
Bu həsrətdir dava deyl.
Əsərsə ruzigar, əsr
Qanayar sınıq qanadın.
Sağalmaz bir daha için,
Göyləri dutar fəryadın.
Bu xoşbəxtlik keçəri dir,
Budaqlarına vurulma.
Sənə içdən sarılmayan
Qanadlarına sarılma.
Kölgəsi sərin olsada
Dallarına güvənilməz.
Söyüd ağacı belə dir,
Qollarına güvənilməz.
Nədən belə kövrəlirsən,
Zalımləri dığladan sən.
Nədənsə için titrəyir
Deprəmləri atladan sən.
Mənim aşiq gövərəçinim
Darıxma hər şey duzələr.
Sənin də yaran sağalar
Sənin də ürəyın gülər.

يارالی گؤورچين

!سن گلمز اولدون
تدين
،حسرتيندن آهو کيمی مله ديم
،اورک سؤزون من تانريدان ديله ديم
،گؤز ياشيمی ياغيش کيمی اله ديم
،سن گلمز اولدون،سيزالديم،آغالديم
. سن بيلمز اولدون،بو آغير درديمی
!آيريليق دوز تؤکور درين يارايا
.قويما غم شانه سی زولفوم دارايا
کيم هيجرانن سؤزون سالدی آرايا؟
 سن سيلمز اولدون،آخيتدين گؤز ياشين
.بو آغير درديمی سن بيلمز اولدون
،بير باخيشال اورک ويران ائيله دين
،حسرتی قلبيمه سولطان ائيله دين
،ناالن ائيله دين،يازيق «تدين»ی
اؤلونجه سينمده سن اؤلمز اولدون
.بو آغير درديمی سن بيلمز اولدون

شريفه جعفری
آخ يارالی گؤورچينيم
،بو دال سنه يووا دئيل
،باشقا يئردن آرا درمان
،بو حسرت دير داوا دئيل
اسر،اسرسه روزيگار
.قانايار سينيق قانادين
،ساغالماز بير داها ايچين
. گؤيلری دوتار فريادين
،بو خوشبختليک کئچری دير
.بوداق الرينا وورولما
سنه ايچدن ساريلمايان
.قانادالرينا ساريلما
کؤلگه سی سرين اولسادا
.دالالرينا گؤوه نيلمز
،سؤيود آغاجی بئله دير
.قولالرينا گؤوه نيلمز
،ندن بئله کؤوره ليرسن
.ظاليم لری ديغالدان سن
ندنسه ايچين تيتره يير
. دئپرم لری آتالدان سن
منيم عاشق گؤوه رچينيم
.داريخما هر شئی دوزه لر
سنين ده ياران ساغاالر
.سنين ده اوره يين گولر

Ədəbi Körpû
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عشق راحلهسی
Züleyha Özbay Bilgiç

Nara döndü ahımın sızısında bin günâh
Karanfil ağrısında savrulup giden külüm
Şarabi şafaklarda tövbedir ilk girizgâh
Bir ney gibi ümide dökülür son kâkülüm
Karanfil ağrısında savrulup giden külüm.
Rahmansın! Doğ geceme sensiz mehtâbım sağır
Secdemin mirâcında bir damla yaş eriyor
Hicret nakışlı yolu çekerim ağır ağır
Her tespih tanesinde zümrütten taş eriyor
Secdemin mirâcında bir damla yaş eriyor
Göğsümün vadisinde mukadderdir susuzluk
Kumların tenhasıyım serap denizi gibi
Dökülür imbiğinden dualarla sonsuzluk
Cennet düşlü çeşmede Kevser’in izi gibi
Kumların tenhasıyım serap denizi gibi.
Zambağın büklümüyüm bu küf dolu nisyanla
Kirli beyaz sayfalar, ölümün paslı yüzü
Ummanın uğultusu geçip gitti isyanla
Tutamadık can içre ahde vefalı sözü
Kirli beyaz sayfalar ölümün paslı yüzü.
Yitik denizlerimde sular kıyıya yürür
Bozguna uğramışım çırpınır ince sesim
Mükedder intizarım avuçlarımda çürür
Havf ve Reca arası tükeniyor nefesim
Bozguna uğramışım çırpınır ince sesim
Gönlümün aynasında ihsanındır gördüğüm
Aşkının rahlesinde kulluğumun deseni
Tefekkür urganında çözülürken her düğüm
Ruhumda hissederim soluğuma eseni
Aşkının rahlesinde kulluğumun deseni
Kırık vezinli mevsim, bahara hasret sılam
İnşirah dileğiyle gelip kapında dursam
Muştu çiçeklerini serer misin Es- Selam
Vuslatının ufkuna saatlerimi kursam
İnşirah dileğiyle gelip kapında dursam…

زليخا اؤزبای بيلگيچ
!نارا دؤندو آهيمين سيزيسيندا مين گوناه
.قارانفيل آغريسيندا ساورولوب گئيدن کولوم
!شارابی شافاقالردا تؤوبهدير ايلک گيريزگاه
،بير نئی کيمی اوميده تؤکولور سون کاکولوم
.قارانفيل آغريسيندا ساورولوب گئيدن کولوم
،رحمانسان! دوغ گئجهمه سنسيز مهتابيم ساغير
،سجدهمين معراجيندا بير دامال ياش ارييور
،هيجرت ناخيشلی يولو چکرم آغير آغير
هر تسبيح دانهسينده زومروتدن داش ارييور
سجدهمين معراجيندا بير دامال ياش ارييور
کؤيسومون وادی سينده مقدردير سوسوزلوق
قومالرين تنهاسيييم سراب دنيزی کيمی
تؤکولور ايمبيگيندن دعاالرال سونسوزلوق
جنّت دوشلو چشمهده کوثر'ين ايزی کيمی
.قومالرين تنهاسيييم سراب دنيزی کيمی
زامباغين بوکلومويم بو کوف دولو نيسيانال
 اؤلومون پاسلی اوزو،کيرلی بَياض صايفاالر
عممانين اوغولتوسو کئچيب گئتدی عصيانال
توتاماديق جان ايچره عهده وفالی سؤزو
.کيرلی بَياض صايفاالر اؤلومون پاسلی اوزو
ييتيک دنيزلريمده سوالر کييييا يورور
پوزغونا اوغراميشام چيرپينير اينجه سسيم
مقدر اينتيظاريم آووچالريمدا چورور
خوف و رجا آراسی توکهنيير نفسيم
پوزغونا اوغراميشام چيرپينير اينجه سسيم
کؤنلومون آيناسيندا احسانيندير گؤردوگوم
عشقینين راحلهسينده کوللوغومون دسه نی
تفککور اورغانيندا چؤزولورکن هر دوغوم
روحومدا حيصهدريم سولوغوما اسهنی
عشقینين راحلهسينده کوللوغومون دسهنی
 باهارا حسرت سيالم،قيريق وزينلی موسيم
اينشيراه ديلگييله گليب قاپيندا دورسام
موشتو چيچکلرينی سرر ميسن السالم
ووصالتینين اوفقونا ساعتلريمی قورسام
…اينشيراه ديلگييله گليب قاپيندا دورسام
گول دوشيرن باغبانا خاص سئودالی قيل منی
ييخيب نفسين سورونو بيره چئوير يؤنومو
خرابهلر ايچينده قايب اولموشام بول منی
قانديلين ايشيمازسا گؤرهمم کی اؤنومو
.ييخيب نفسين سورونو بيره چئوير يؤنومو

Gül devşiren bağbana has sevdalı kıl beni
Yıkıp nefsin surunu bir’e çevir yönümü
Harabeler içinde kaybolmuşum bul beni
Kandilin ışımazsa göremem ki önümü
Yıkıp nefsin surunu bir’e çevir yönümü.

Ədəbi Körpû
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Günəş Batmadan Öncə

گونش باتمادان اؤنجه

Münəvvər Molla Hassu
Irak – Kərkük

Yıllar boyu gizlicə , bulanık su akarsa
Karanlık köşələrdə , çarpan yürək atarsa
Zaman bəkləməz bizi, hərkəs yata kalırsa
Çal Məməd'im düdüğünü, çal bir daha uyanalım
Mərt dədələr toprağını, bir əl olup savunalım
Şəhitlər hasrətiylə, çırpınıyor yürəklər
Ay yıldızlı bayrağı, savunuyor biləklər
Günəş batmadan öncə , gərçək olsun diləklər
Çal Məməd'im düdüğünü, çal bir daha uyanalım
Mərt dədələr toprağını, bir əl olup savunalım
Əy yurdumun şəhidi, sanma bizdən ıraksın
Zafər günəşi için, sən bir kutsal duraksın
Millət için yurt için, coşu vərən ırmaksın
Çal Məməd'im düdüğünü, çal bir daha uyanalım
Mərt dədələr toprağını, bir əl olup savunalım
Şan-u şərəf yoludur, şəhitlərin yolları
Mələklərlə sarılmış, sağları həm solları
Millətin aslanları, hiç bükülməz kolları
Çal Məməd'im düdüğünü çal bir daha uyanalım
Mərt dədələr toprağını, bir əl olup savunalım

Ədəbi Körpû

ادبی کؤرپو

منور مولال هاسسو
عراق –کرکوک

، بوالنيق سو آخارسا، ايللر بويو گيزليجه
، چارپان اورک آتارسا، قارانليق کؤشهلرده
! هرکس ياتا قاليرسا، زامان بکلهمز بيزی
، چال بير داها اوياناليم، چال ممديم دودوغونو
. بير ال اولوب ساووناليم،مرد ددهلر توپراغينی
، چيرپينييور اورکلر، شهيدلر حسرتی ايله
، ساوونويور بيلکلر، آی ييلديزلی بايراغی
، گئرچک اولسون ديلکلر، گونش باتمادان اؤنجه
، چال بير داها اوياناليم،چال ممديم دودوغونو
. بير ال اولوب ساووناليم، مرد ددهلر توپراغينی
، سانما بيزدن ايراقسان،ائی يوردومون شهيدی
، سن بير قوتسال دوراقسان، ظفر گونشی اوچون
، جوشو وئرن ايرماقسان، ميللت اوچون يورت اوچون
، چال بير داها اوياناليم، چال ممديم دودوغونو
. بير ال اولوب ساووناليم، مرد ددهلر توپراغينی
، شهيدلرين يولالری، شأن و شرف يولودور
، ساغالری هم سولالری،ملکلرله ساريلميش
، هيچ بوکولمز قولالری، ميللتين آسالنالری
،چال ممديم دودوغونو چال بير داها اوياناليم
. بير ال اولوب ساووناليم، مرد ددهلر توپراغينی
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Tanrım

تانريم
Gülnarə İsrafil

Bir gün bütün çiçəklər solar...
Bir gün quşların göz yaşlarını siləcək çiçəklər
bitər.
Tək insanlıq yox olar, Tanrım.
Sabahların qərib açılması
Gecəni öldürər.
Qan damlayar hansısa döşəməyə
Təmizlikdən.
Qan kusar divarlar, hər gün qusar...
Yoxluq içində gecələr
Tüstü tıxayar nəfəs yollarına.
Qaranlığın işığını söndürər adamcıq
Tutulmuş göy
Açmaz qaranlığı.
Bütün çiçəklər ağlayar,
Bütün çiçəklər
rəngsizləşər...
Yox ömrüm, qədəh- qədəh həzm olar.
Var ömrüm
Böyüyər...
Yaza bilmədiyim sözlərin içində
itirər özünü.
Nə kəpənəklər uçar, nə də çiçəklər açılar
gələn sabah.
Kim gülsə,
qatilin əl nişanı
qan sağılmış gözlərin içində qalar.
Şeirin başı ayağına çevrilər.
Mən, ölmədim,
o gün, titrək- titrək ağlayar...
Sən də ağla, Tanrım,
Tanımadığım agrılarımı ağla,
Yadlığında ağla!
Ruhun qəhəri boğar sükutumu,
Tanrım!..

Ədəbi Körpû
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گولناره ايسرافيل
...بير گون بوتون چيچکلر سوالر
بيرگون قوشالرين گؤز ياشالرينی سيلهجک
.چيچکلربيتر
. تانريم،تک اينسانليق يوخ اوالر
صاباحالرين غريب آچيلماسی
.گئجهنی اؤلدورر
قان داماليار هانسيسا دؤشهمهيه
.تميزليکدن
... هر گون قوسار،قان کوسار ديوارالر
يوخلوق ايچينده گئجهلر
.توستو تيخايار نفس يولالرينا
قارانليغين ايشيغينی سؤندورر آدامجيق
توتولموش گؤی
.آچماز قارانليغی
،بوتون چيچکلر آغاليار
بوتون چيچکلر
...رنگسيزلشر
. قدح هزم اوالر- قدح،يوخ عؤمروم
وار عؤمروم
...بؤيوير
يازا بيلمهديگيم سؤزلرين ايچينده
.ايتيرر اؤزونو
 نه ده چيچکلر آچيالر،نه کپنکلر اوچار
.گلن صاباح
،کيم گولسه
قاتيلين ال نيشانی
.قان ساغيلميش گؤزلرين ايچينده قاالر
.شعرين باشی آياغينا چئوريلر
، اؤلمهديم،من
... تيترک آغاليار- تيترک،او گون
، تانريم،سن ده آغال
،تانيماديغيم آگريالريمی آغال
!يادليغيندا آغال
،روحون قهری بوغار سوکوتومو
..!تانريم
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Səni Gözləyir
Xasiyət rüstəm

Iradə Aytel
Gözlərini Bənövşən
Аçmır, səni gözləyir.
Yаz оlsа dа ətrini,
Sаçmır, səni gözləyir.

It quvladi ortimdan,
Oymoma boqar hayron.
Ilk bora hayotimdaYuragim boʼldi vayron!
Koʼnglim toʼkadi bogʼlar,
Ishonibman riyoga.
Bilmas edim u chogʼlar,
It koʼpligin dunyoda.
Itdan koʼrqdim!
It-ku mard,
Qilmas ishini zimdan.
Yuragimda tutib dard It bolalar koʼzimda...
Bugun yana ortimdan
Itlar quvdilar chunon.
Bu aqlli itlardan Qoʼrqayapman Onajon!

"Оyаn"- dеyir sübh mеhi,
Bükür bоynunu "еh"i,
Yаrpаğındаkı şеhi,
Içmir, səni gözləyir.
Qоrхur yаd əllər dəyər,
Qurur kоl аltdа dəyə,
"Sözlüm gələcək" - dеyə,
Köçmür, səni gözləyir.

سنی گؤزلهيير
ايراده آی تئل

Türkcə
Köpek koşar peşimden,
Dolunay bakar heyran.
Ilk defa hayatımda
Yüreyım olar viran.
Gönlümü döktı bağlar,
Inanmışım riyaya.
Bilmezdim hıç o çağlar
Köpek çokmuş dünyada.
Köpekden korktum…
Ama gördüm,
köpek – mert
Gizli, saklı yapmaz iş.
Yüreğime verib dert
Bakışımda yavrulmış.
Köpek sürüsü koşar
Bugün ardımdan yine.
Bu akıllı itlerden.

گؤزلرينی بنؤوشن
. سنی گؤزلهيير،آچمير
،ياز اولسا دا عطرينی
. سنی گؤزلهيير،ساچمير
، دئيير صوبح مئهی-""اويان
، بوکور بوينونو "ائه"ی
،يارپاغينداکی شئهی
. سنی گؤزلهيير،ايچمير

Azərbaycan türkcəsi

،قورخور ياد اللر ديَر
،قورور کول آلتدا ديَه
، دئيه- ""سؤزلوم گلهجک
. سنی گؤزلهيير،کؤچمور

،کؤپک کوشار پئشيمدن
.دولونای باخار حئيران
ايلک دفه حاياتيمدا
.اورييم اوالر ويران
،کؤنلومو تؤکدو باغالر
.اينانميشيم رييايا
بيلمزديم هيچ او چاغالر
.کؤپک چوکموش دونيادا
… کؤپکدن قورخوم
،آما گؤردوم
 مرد- کؤپک
. ساخلی ياپماز ايش،گيزلی
اورگيمه وئريب درد
.باخيشيمدا ياورولميش
کؤپک سوروسو کوشار
.بوگون آرديمدان يئنه
.بو عاغيللی ايتلردن
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Ölmək Sonuncu Şəkli Çəkdirməkdi
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Axşamın Xeyir Ürəyim
Nurida Misir

Afət Viləşsoy
Necə ölsən,görənlərin yaddaşında elə
qalarsan.
Təbəssümlə ölmək gərək,
Ən xoşbəxt ana kimi,
Ən xoşbəxt övlad kimi,
Ən xoşbəxt insan kimi.
Son gülümsəmə-son mimika,
Son dəfə güzgülənməkçündü
Ağıza söykənən son güzgü.
Son gəlinlikdi son bəyaz.
Tanrıyla üzləşməkdiGünahların, savablarınla qolboyun olmaqdı
Ölmək sonuncu şəkli çəkdirməkdiXatirələrin qucaq-qucaq sevgisində
çiçəklənməkdi ölmək.
Yaşayırsa səndən sonra övladın,
Yaşayırsa yaddaşlarda əməlin
Və xatırlanırsansa ən gözəl
təbəssüm edən qadın kimiHər şeyin sonu olan ölüm özü son deyil...

اؤلمک سونونجو شکلی چکديرمکدی
آفت ويلشسوی
.گؤرنلرين يادداشيندا ائله قاالرسان،نئجه اؤلسن
،تبسسومله اؤلمک گرک
،ان خوشبخت آنا کيمی
،ان خوشبخت اؤوالد کيمی
.ان خوشبخت اينسان کيمی
،سون ميميکا-سون گولومسهمه
سون دفعه گوزگولنمک اوچوندو
.آغيزا سؤيکنن سون گوزگو
.سون گلينليکدی سون بَياض
-تانرييال اوزلشمکدی
ثاوابالرينال قولبويون اولماقدی،گوناهالرين
-اؤلمک سونونجو شکلی چکديرمکدی
قوجاق سئوگيسينده-خاطيرهلرين قوجاق
.چيچکلنمکدی اؤلمک
،ياشاييرسا سندن سونرا اؤوالدين
ياشاييرسا يادداشالردا عملين
و خاطيرالنيرسانسا ان گؤزل
-تبسسوم ائدن قادين کيمی
...هر شئيين سونو اوالن اؤلوم اؤزو سون دئييل
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Axşamın xeyir ürəyim,
Həsrətin sərhəddimi var?
Ötüb keçdi bu ömür də
Durna kimi qatar-qatar.
Axşamın xeyir ürəyim,
Sevinc mənə yasaq olub.
Ruhum dağlar həsrətində
Yuxularım qaçaq olub.
Axşamın xeyir ürəyim,
Bildim, çox yüklədim səni.
Körpə kimi iməklədin
Götürmədin bu bədəni.
Axşamın xeyir ürəyim,
Sabaha gümanım yoxdur.
Gəl görüşək, halallaşaq,
Sonraya zamanım yoxdur.

آخشامين خئيير اورگيم
نوريدا مصر
،آخشامين خئيير اورگيم
حسرتين سرحدديمی وار؟
اؤتوب کئچدی بو عؤمور ده
.قاتار-دورنا کيمی قاتار
،آخشامين خئيير اورگيم
.سئوينج منه ياساق اولوب
روحوم داغالر حسرتينده
.يوخوالريم قاچاق اولوب
،آخشامين خئيير اورگيم
. چوخ يوکلهديم سنی،بيلديم
کؤرپه کيمی ايمکلهدين
.گؤتورمهدين بو بدنی
،آخشامين خئيير اورگيم
.صاباحا گومانيم يوخدور
، حااللالشاق،گل گؤروشک
.سونرايا زامانيم يوخدور
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Poçtalyona Məktub

پوچتاليونا مکتوب
Şəfa Vəliyeva

Qaytar mənim məktubumu,
Aparma yara, poçtalyon…
Qırma yarın ürəyini,
Eyləmə para, poçtalyon…
Dəyişik sal o ünvanı,
Başqa qapını silkələ…
O ağlayaraq oxuyar,
Başqaları gülə-gülə…
Qaytar geri günahımı,
Savabın da qoy bu olsun…
Girmə mənim günahıma,
Qıyma ki, gözləri dolsun…
Qaytar geri məktubumu…
Gəldiyi ünvana göndər…
Vallah, ağladacaq onu,
Titrəyəcək açan əllər…
Hirsini sənə tökəcək…
Ayrılıqdan yaman qorxar…
Ümid evini sökəcək,
Çətin bir də təzdən qurar…
Qaytar, poçtalyon, qaytar,
Vallah, mən də ağlayacam…
Ona doğru gedən yollar
Bu məktubla bağlanacaq…
Qaytar mənim məktubumu,
Aparma yara, poçtalyon…
Qırma yarın ürəyini,
Eyləmə para, poçtalyon…
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شفا ولی يئوا
،قايتار منيم مکتوبومو
…  پوچتاليون،آپارما يارا
،قيرما يارين اورگينی
…  پوچتاليون،ائيلهمه پارا
،ديَيشيک سال او عنوانی
… باشقا قاپينی سيلکله
،او آغالياراق اوخويار
… گوله-باشقاالری گوله
،قايتار گئری گوناهيمی
… ثاوابين دا قوی بو اولسون
،گيرمه منيم گوناهيما
…  گؤزلری دولسون،قييما کی
… قايتار گئری مکتوبومو
… گلديگی عنوانا گؤندر
، آغالداجاق اونو،واهلل
… تيترهيهجک آچان اللر
… حيرصينی سنه تؤکهجک
… آيريليقدان يامان قورخار
،اوميد ائوينی سؤکهجک
… چتين بير ده تزدن قورار
، قايتار، پوچتاليون،قايتار
…  من ده آغالياجام،واهلل
اونا دوغرو گئدن يولالر
… بو مکتوبال باغالناجاق
،قايتار منيم مکتوبومو
…  پوچتاليون،آپارما يارا
،قيرما يارين اورگينی
…  پوچتاليون،ائيلهمه پارا
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Axşam Çağı Görüşə Gəl Ğəfildən
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Qara Bayram!

Səhər Barani
Axşam çağı görüşə gəl ğəfildən,
Baxışınla ruhuma bir şeir oxu!
İki bardaq acı çaya qonaq ol,
Doyğulara al qırmızı don toxu!

Telənaz Təbrizli
Xəzanla anlaşıb noruz gülləri,
Bu il bayramlığa qış payı qatdı.
Gələndə elimin bahar yolunda,
Ayağına qara bir tikan batdı.

Bir pıyala mahnı gətir gələndə
Səp səsimə damcı- damcı ələnsin!
Nəsim kımı saçlarımı tumarla,
Qoynuma gir ruhum sənə bələnsin!

Sızladıb acısı incə köksünü,
Gözünə sıçradı ürəyin qanı.
Damlası qovuşdu yaz yağışına,
Qan ila suvardı eli obanı.

Kal ağacın tez yetirmiş narı ol
Yanaqımdan dərim səni gülərkən!
Muğayat ol kimsə səni görməsin,
Gizlin- gizlin küçəmizdən gələrkən!
Damla- damla yağım sənə sevgimi,
Yaz yağışı qısır qalsın utansın!
Nağıl- nağıl dolu kitab sev məni,
Kəlmələr gözündə şeirə buyansın!

Baharın töhfəsi qanlı görüşlər
Pəncərə dalında gözdə höründü.
Bayram görüşləri susmuş diləklə!
Yuxulara dönüb röya göründü.

Sevişirkən dodağımız, könlümüz
Sənin olduğumu kimsə görməsin!
Tanrını da yuxuya ver elə gəl
Sevgimizə qara sehir hörməsin!

Qara bayram oldu, gözlərdən iraq,
Nişanlı qızlara töhfə gəlmədi.
Dovağı üzündə solan gəlinin
Dodağı qaçmadı, üzü gülmdi.

Səhər- səhər yenə sənə vuruldum,
Şerimdə tamsınır səni bilirsən!
Kağız üstə baxışların oynayır,
Sözlərimdən buylanırsan gülürsən!

آخشام چاغی گؤروشه گل غفيلدن
سحر بارانی
،آخشام چاغی گؤروشه گل غفيلدن
!باخيشينال روحوما بير شعر اوخو
،ايکی بارداق آجی چايا قوناق اول
!دويغوالرا آل قيرميزی دون توخو
بير پياال ماهنی گتير گلنده
! دامجی النسين-سپ سسيمه دامجی
،نسيم کيمیساچالريمیتومارال
!قوينوما گير روحوم سنه بلنسين
کال آغاجين تئز يئتيرميش ناری اول
!ياناقيمدان دريم سنی گولرکن
،موغايات اول کيمسه سنی گؤرمهسين
! گيزلين کوچهميزدن گلرکن-گيزلين
، دامال ياغيم سنه سئوگيمی-دامال
!ياز ياغيشی قيسير قالسين اوتانسين
، ناغيل دولو کتاب سئو منی-ناغيل
!کلمهلر گؤزونده شعره بويانسين
 کؤنلوموز،سئويشيرکن دوداغيميز
!سنين اولدوغومو کيمسه گؤرمهسين
تانرينی دا يوخويا وئر ائله گل
!سئوگيميزه قارا سحير هؤرمهسين

!قارا بايرام
تئلناز تبريزلی
،خزانال آنالشيب نوروز گوللری
.بو ايل بايرامليغا قيش پايی قاتدی
،گلنده ائليمين باهار يولوندا
.آياغينا قارا بير تيکان باتدی
،سيزالديب آجی سی اينجه کؤکسونو
.گؤزونه سيچرادی اوره يين قانی
،دامالسی قووشدو ياز ياغيشينا
.قان ايال سوواردی ائلی اوبانی
باهارين تحفه سی قانلی گؤروشلر
.پنجره داليندا گؤزده هؤروندو
!بايرام گؤروشلری سوسموش ديلک له
.يوخوالرا دؤنوب رؤيا گؤروندو
، گؤزلردن ايراق، قارا بايرام اولدو
.نيشانلی قيزالرا تحفه گلمدی
دوواغی اوزونده سوالن گلينين
. اوزو گولمدی،دوداغی قاچمادی

، سحر يئنه سنه وورولدوم-سحر
!شعريمده تامسينير سنی بيليرسن
،کاغيذ اوسته باخيشالرين اوينايير
!سؤزلريمدن بويالنيرسان گولورسن
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Ver Mənə Bürc Əlini
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Gülüşün Qolu, Qanadı

Həkimə Babakşizadə Nəğmə
yixildiğim yerdən qalxıb durmağa,
öz könlümdə sənə yova qormağa,
ətginə alləyən əl vurmağa,
bir saəatlıq ver mənə bürc əlini.
ya silgi ver təndən urək mən silim,
ya qoy açsın məhəbbətdən gül dilim,
müqəddəsdir sənin əlin sevgilim,
bir saəatlıq verəmənə bürc əlini.
bir dağam ki daşdan deyil urəyim,
bir əl çatmaz yerə qonub diləyim,
diləkləri dərmək üçün gərəyim!
bir saəatlıq ver mənə bürc əlini.
istədigin rəqsə hava çalmağa,
cüt əlinlə mən dəstamaz almağa,
şükür edib eşq namazı qılmağa,
bir saəatlıq ver mənə bürc əlini.

Şəhla Nuruzı
qat ba qat ucalır binalar göyə,
içində sevginin ruhu tükənir.
qırılır gülüşün qolu, qanadı,
göyrən bu zirvə nəyə güvənir?
bir zaman yaşayış yaşadan evlər,
indisə ölümə qapını açır.
içi boş çərçyüh olubdur hayat,
əynsanlar girişdən çıxışa qaçır.
gecələr dəhşəti içinə çəkir,
qorxudan yüxümüz yülünü azır.
xırtdəyə dolaşır kabuslarımız,
sabahı qaranlıq talelər yazır.
ümüdsüz yaşayış nəyə gərəkir,
gülüşə, şənliyə, həsrət qalmışıq.
vəlinin börkünü əli başına!
qoyaraq əömürü yola salmışıq.

وئر منه بورج الينی
حکيمه باباکشیزاده نغمه
،ييخيلديغيم يئردن قالخيب دورماغا
،اؤز کؤنلومده سنه يووا قورماغا
،اتگينه آهلل ين ال وورماغا
.بير ساعاتليق وئر منه بورج الينی
،يا سيلگی وئر تندن اورهک من سيليم
،يا قوی آچسين محبتدن گول ديليم
،مقدسدير سنين الين سئوگيليم
.بير ساعاتليق وئرمنه بورج الينی
،بير داغام کی داشدان دئييل اورهييم
،بير ال چاتماز يئره قونوب ديلهييم
!ديلکلری درمک اوچون گرهييم
.بير ساعاتليق وئر منه بورج الينی
،ايستهديگين رقصه هاوا چالماغا
،جوت الينله من دستاماز آلماغا
،شوکور ائديب عشق نامازی قيلماغا
.بير ساعاتليق وئر منه بورج الينی
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 قانادی،گولوشون قولو
شهال نوروزی
،قات با قات اوجالير بيناالر گؤيه
.ايچينده سئوگينين روحو توکهنير
، قانادی،قيريلير گولوشون قولو
گؤيرن بو زيروه نهيه گووهنير؟
،بير زامان ياشاييش ياشادان ائولر
.اينديسه اؤلومه قاپينی آچير
،ايچی بوش چرچيوه اولوبدور حايات
.اينسانالر گيريشدن چيخيشا قاچير
،گئجهلر دهشتی ايچينه چکير
.قورخودان يوخوموز يولونو آزير
،خيرتده يه دوالشير کابوسالريميز
.صاباحی قارانليق طالع لر يازير
،اومودسوز ياشاييش نهيه گرهکير
. حسرت قالميشيق، شنلييه،گولوشه
!ولینين بؤرکونو علی باشينا
.قوياراق عؤمورو يوال سالميشيق
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Keşkə...
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Sənsiz Şəhər
Vida Heşməti

Keşkə ola səhər duram yuxudan
Ağız dadı salamlayam həyatı
Pərdələri ruzgqrlara uçurdam
Kəpənəyə oxuyam bir bayatı.

Şəbnəm Fərzizadə
Bayquş baxır bacasından,
Hörümçəklər yerin salır.
İldırımlər evieyə si!
Dalğa küçələri alır.
Ğəm çillə tək; uzun gecə,
Heç bir ölçü gəlmir vecə,
Necə dəِeyim , axı necə!?
Ulduz; ayın saçın yülür.

Məhəbbəti toxunduram başına
Yetim qalmış göyərçinin balasın
Ovçulara tuş gələn o laçının
Qada alıb, çəkə biləm bəlasın.

Bağlı qalib pəncərə lər,
Gözüm nələr görür nələr,
Gedən bahar haçan gələr.
Kim lərgedirəkimlər qalır.

Günəş ilə Yallı gedəm şəhəri
Mahnılarla ğəmin kökün kəsdirəm
Saçlarımın ağ qılayol bayrağın
Volqanların baş ucunda əsdirəm

Tüstü dolub gözlərinə,
Lal baxışlar sözlərinə,
Kədər yağır izlrinə,
Günəş ölüm sazın çalır

Keşkə ola səhər duram yuxudan
Bayramlaşm ürək dolu arzını
Keşkə ola baltalara yetirəm
Ağacların yaşıl e'tirazını.

Yara tǝbib; dərd mərhm dir!
Sağı nisgil, sulu ğəm dir,
Sənsiz şəhərchnnm dir,
Güzgüdə bir qız qocalır.

...کئشکه
ويدا حشمتی

سنسيز شَهَر
شبنم فرضی زاده اردبيلی

کئشکه اوال سحر دورام يوخودان
آغيز دادی ساالماليام حياتی
پرده لری روزگارالرا اوچوردام
کپه نه يه اوخويام بير باياتی

،بايقوش باخير باجاسيندان
.هؤرومچک لر يئرين سالير
!ايلديريم لر ائويئيه سی
.دالغا کوچه لری آلير

محبتی توخوندورام باشينا
يئتيم قالميش گؤيرچينين باالسين
اووچوالرا توش گلن او الچينين
 چکه بيلم بالسين، قادا آليب

،غم چيلله تک ؛اوزون گئجه
،هئچ بير اؤلچو گلمير وئجه
 آخی نئجه!؟، نئجه دِئييم
.اولدوز؛آيين ساچين يولور

گونش ايله ياللی گئدم شهری
ماهنيالرال غمين کؤکون کسديرم
 آغ گاليول بايراغين،ساچالريمين
 باش اووجوندا اسديرم،وولقانالرين

،باغلی قاليب پنجره لر
،گؤزوم نلرگؤرور نلر
؟....گئدن باهار هاچان گلر
...کيم لرگئديرکيم لر قالير

کئشکه اوال سحر دورام يوخودان
بايرامالشام اورک دولو آرزينی
کئشکه اوال بالتاالرا يئتيرم
.آغاجالرين ياشيل اعتيراضينی

،توستو دولوب گؤزلرينه
،الل باخيشالر سؤزلرينه
،کدر ياغير ايزلرينه
گونش اؤلوم سازين چالير
!يارا طبيب؛ درد مرهم دير
، سولو غم دير،ساغی نيسگيل
،سنسيز شَهَرجهنّم دير
.....گوزگوده بير قيز قوجالير
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Gəcə Gidən

گئجه گئدن
Nurkan Gökdəmir

Günışığı!
yolunu sorma bana…
Gəcələri gidənim
adı konmamış uzak dənizlərə
gözləri yakamoz balıkçıların
dalgaların ayışığı səyrinə
bırakmaya us tərkimi dərinliklərə
düşlərimi sənsiz sahillərə…
Gəcələri gidənim
Yücə Səvgi’nin əzəl əvrəninə
şəfkat göklərinə yıldız şəhirlərinə
səlam dağlarına huzur təpələrinə
muhabbət köylərinə dost bahçələrinə…
Gəcələri gidənim
dərin sularda yitənləri anmaya
kanayan kavrulan viran topraklara
masumların dinməyən yaslarına
dualarla əsənlik kalələri kurmaya
kadim sabrın ağır taşlarıyla
dayanmak için ölümcül zamana…
Gəcələri gidənim
sayrı umuda yinə də
nicə mahzun nicə masum
ərkən vədaların ardından…
Ağarıncaya dək gökotağ
görününcəyə günəşyüzlü səvgili
yorulurum yorumunda karanlığın…
Ayışığı!
yolunu sor bana…
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نورکان گؤک دمير
!گون ايشيغی
… يولونو سورما منه
گئجهلری گئدهنيم
آدی قونماميش اوزاق دنيزلره
گؤزلری ياکاموز باليقچيالرين
دالغاالرين آی ايشيغی سيرينه
بيراخماغا اوس ترکيمی درينليکلره
… دوشلريمی سنسيز ساحللر
گئجهلری گئدهنيم
اوجا سئوگی'نين ازل اورهنينه
شفقت گؤيلرينه اولدوز شهرلرينه
سالم داغالرينا حضور تپهلرينه
… محبت کؤيلرينه دوست باغچاالرين
گئجهلری گئدهنيم
درين سوالردا ايتنلری آنماغا
قانايان قاوروالن ويران توپراقالرا
معصومالرين دينمهين ياسالرينا
دعاالرال اسنليک قلعهلری قورماغا
قديم صبرين آغير داشالرييال
… دايانماق اوچون اؤلومجول زامانا
گئجهلری گئدهنيم
سايری اومودا يئنه ده
نئجه محزون نئجه معصوم
… ارکن وداعالرين آرديندان
آغارينجايا دک گؤيو داغ
گؤرونونجهيه گونش اوزلو سئوگيلی
… يورولورام يوروموندا قارانليغين
!آی ايشيغی
… يولونو سور بانا
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