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Mihriban 
 

Abdurrahim Karakoç 
 
Sarı saçlarına deli gönlümü, 
Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban! 
Ayrılıktan zor belleme ölümü, 
Görmeyince sezilmiyor Mihriban! 
 
Yâr deyince kalem elden düşüyor, 
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor, 
Lâmbamda titreyen alev üşüyor, 
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban! 
 
Önce naz sonra söz ve sonra hile, 
Sevilen seveni düşürür dile, 
Seneler asırlar değişse bile, 
Eski töre bozulmuyor Mihriban! 
 
Tabiplerde ilaç yoktur yarama, 
Aşk değince ötesini arama, 
Her nesnenin bir bitimi var ama 
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban! 
 
Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, 
Kar koysan köz olur aşkın külüne, 
Şaştım kara bahtın tahammülüne, 
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban! 
 
Tarife sığmıyor aşkın anlamı, 
Ancak çeken bilir bu derdi, gamı, 
Bir kördüğüm baştan sona tamamı, 
Çözemedim çözülmüyor Mihriban! 

 شق(عمهربان )

 
 عبدالرحیم قاراقوچ

 
 ساری ساچالرینا دلی کؤنلومو، 

 باغالمیشالر، چؤزولمویور مهربان! 
 مه اؤلومو، آیریلیقدان زور بلله

 یینجه سزیلمییور مهربان! گؤرمه
 

 یار دئیَینجه قلم الدن دوشویور، 
 زلریم گؤرمویور عاغلیم شاشییور، گؤ

 ین آلو اوشویور، المپامدا تیتره
 عشق کاغیذا یازیلمییور مهربان! 

 
 اؤنجه ناز سونرا سؤز و سونرا حیله، 

 نی دوشورور دیله، سئویلن سئوه
 لر عصیرلر دگیشسه بئله، سنه

 اسکی تؤره پوزولمویور مهربان! 
 

 طبیبلرده عالج یوخدور یاراما، 
 سینی آراما، ینجه اؤتهعشق دگ
 نین بیر بیتیمی وار آما، هر نسنه

 عشقه حدود چیزیلمییور مهربان! 
 

 بوشا باغالنمامیش بولبول گولونه، 
 قار قویسان کؤز اولور عشقین کولونه، 

 شاشدیم قارا باختین تحممولونه، 
 داشا چالسام ازیلمییور مهربان! 

 
 تعریفه سیغمییور عشقین آنالمی، 

 چکن بیلیر بو دردی، غمی، آنجاق 
 بیر کؤردوگوم باشدان سونا تامامی، 

 دیم چؤزولمویور مهربان! مهچؤزه
 
 

https://www.antoloji.com/abdurrahim-karakoc/
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Abdurrahim Karakoç 

 
Səxavət izzəti 

 
Abdurrahim Karakoç 7 Nisan 1932 tarihinde Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya 

geldi. Dedesi, babası ve kardeşleri şair olan Abdurrahim Karakoç, ailesi sebebiyle henüz küçük 
yaşlarda şiirle tanıştı. 

Gençlik döneminde, yazdığı ilk şiirler iki kitap basılabilecek kadar çok olan Karakoç, 
bunları beğenmediği için ateşe verdi.1958 senesinden sonra yazdığı şiirleri, 1964 senesinde 
'Hasan'a Mektuplar' ismi ile yayınladı. Usta şair, gençlik yıllarıyla şiire olan ilgisine dair bir 
açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Ebedi kudretin tek sahibinden alınan emir üzerine 7 Nisan 1932 tarihinde dünyaya 
gelmişim. Çocukluğum şöyle böyle geçti. Kıt imkânlara, kıtlık yıllarına rağmen hala o günleri 
özlerim. Birçok kimseye o yılları anlatsam, 'Özlenecek neresi var?' diyebilirler, ama ben hep 
çocukluk yıllarımı sevdim. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladım. Zaten bizim oralarda her genç 
şiir yazar. Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olmayışından kaynaklanıyor gibime geliyor. 
Ben de avareydim. Boşluğumu şiirle doldurmaya çalıştım. Benimle şiire başlayanlar yalnızlıktan, 
yardımsızlıktan dökülüp gittiler."  

Çocukluğu ve memuriyet hayatı dolayısıyla köy hayatını yakından tanıyan Karakoç, 
Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları şiirlerinde ele aldı. Aşk, gurbet ve 
sosyal konulu şiirleriyle tanındı Temiz Türkçe ve hece vezniyle aşk, ayrılık, özlem, tabiat ve gurbet 
konulu şiirler yazan Karakoç, şiirinde ahengi aliterasyon ve asonanslarla sağladı. 

Eserleriyle geniş kitlelere ulaşan usta şairin yazdığı 100'e yakın şiiri bestelenerek Esat 
Kabaklı, Orhan Hakalmaz, Hasan Sağındık, Selçuk Küpçük, Musa Eroğlu, Güler Duman, Sevcan 
Orhan ve Azerin gibi çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi. 

Şairin en çok tanınan şiirlerinden biri olan "Mihriban" eseri bestelenerek unutulmaz türküler 
arasında yerini aldı. 

"Mihriban", "Saati Yok Eremi Yok (Ben Hep Seni Düşünürüm)", "Anadolu Sevgisi", 
"Zikrullah", "Hak Yol İslam Yazacağız", "Bayramlar Bayram Ola", "İsyanlı Sükut" ve "Tut 
Ellerimden"kibi şiirlerile tanınan usta şair 2012 senesinde ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle 
hastaneye kaldırılan şair Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda hayatını kaybetti. 
 
Eserleri:  
Şiir 
 
Hasan'a Mektuplar (1965) 
Eli Kulakta (1969) 
Vur Emri (1973) 
Kan Yazısı (1978) 
Suları Islatamadım (1983) 
Beşinci Mevsim (1985) 
Dosta Doğru, Akıl Karaya Vurdu (1994) 
Yasaklı Rüyalar (2000) 
Gökçekimi (2000) 
Gerdanlık - I (2000) 
Gerdanlık - II (2002) 
Parmak İzi (2002) 
Yağmur Yerden Yağar (2002) 
Anadolu'da Bahar (2007) 
 
Deneme 
 
Düşünce Yazıları (1990) 
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 عبدالرحیم قاراقوچ
 

 سخاوت عزتی 
 

 سینده دونیایا گلدی.  تاریخینده قهرامان ماراشین اکین اؤزو ائلچه 1932نیسان  7عبدالرحیم قاراقوچ 
سی سببییله هنوز کوچوک یاشالریندا شعرله سی، باباسی و قارداشالری شاعر اوالن عبدالرحیم قاراقوچ، عائلهدده

 تانیش اولدو. 
دیگی وخ اوالن قاراقوچ، بونالری بینمهجک قدر چمینده، یازدیغی ایلک شعرلر ایکی کیتاب باسیالبیلهگنجلیک دؤنه

 اوچون اوددا یاندیردی.
 آدی ایله یایینالدی.   'حسنه مکتوبالر 'ایلینده  1965سونرا یازدیغی شعرلری،  ایلیندن  1958

 لری ایشلتمیشدی: اوستاد شاعر، گنچلیک ایللرییله شعره اوالن ایلگیسینه دایر بیر آچیخالماسیندا بو ایفاده
تاریخینده دونیایا گلمیشیم. چوجوقلوغوم شؤیله  1932نیسان  7درتین تک صاحبیندن آلینان امیر اوزرینه ابدی ق"

 'یه او ایللری آنالتسام، بؤیله گئچدی. قیت ایمکانالرا، قیتلیق ایللرینه راغمن حاال او گونلری اؤزلریم. بیرچوخ کیمسه
وجوقلوق ایللریمی سئودیم. شعر یازماغا کوچوک یاشالردا دئیه بیلیرلر، آما من هپ چ 'سی وار؟جک نرهاؤزلنه

نین ویا ایشین اولمادیغیندان قایناقالنیر باشالدیم. ذاتاً بیزیم اوراالردا هر گنچ شعر یازار. بو توتقو باشقا بیر مشغله
ر یالنیزلیقدان، حیسسیمه گلیر. من ده آوارایدیم. بوشلوغومو شعرله دولدورماغا چالیشدیم. منیمله شعره باشالیانال

  "یاردیمسیزلیقدان تؤکولوب گئتدیلر.
 

نین قارشیالشدیغی جوجوقلوغو و مامورییت حیاتی دوالییسییال کند حیاتینی یاخیندان تانییان قاراقوچ، آنادولو اینسانی
 زورلوقالری و چکدیگی سیخینتیالری شعرلرینده اله آلدی. 

 یندی عشق، غوربت و سوسیال کونولو شعرلرییله تان
تمیز تورکجه و هئجا وزنییله عشق، آیریلیق، اؤزلم، طبیعت و غوربت کونولو شعرلر یازان قاراقوچ، شعرینده آهنگی 

 کلمه و سس تکرارالریال ساغالدی. 
رک اسد کاباکلی، اورهان لنهیاخین شعری بسته 100لره اوالشان اوستاد شاعرین یازدیغی اثرلرییله گئنیش کوتله

سن ساغیندیک، سلچوک کوپچوک، موسا اراوغلو، گولر دومان، سوجان اورهان و آذرین کیمی چشیتلی حاکالماز، ح
 صنعتچیلر طرفیندن سسلندیریلدی. 

رک اونودولماز تورکولر آراسیندا یئرینی لنهاثری بسته "مهریبان"شاعرین ان چوک تانینان شعرلریندن بیری اوالن 
 آلدی. 

حاق یول "، "ذکراله"، "آنادولو سئوگیسی"، "یوخ )من هپ سنی دوشونوروم( رمیئساعتی یوخ ا"، "مهریبان"
کیمی شعرلریله تانینان اوستاد "توت اللریمدن"و  "عصیانلی سوکوت"، "بایرامالر بایرام اوال"، "ایسالم یازاجاغیز

 2012حاضیران  7م قاراقوچ، کی قاناما ندنییله خسته خانایا قالدیریلدی  شاعر عبدالرحیایلینده جیگرلرینده 2012شاعر 
 دونیاسینی دگیشدی.  سی خسته خاناسیندا سی طب فاکولتهتاریخینده، غازی اونیوئرسیته

 اثرلری:  
 شعر 

 
 ( 1965حسنه مکتوبالر )

 ( 1969الی قوالقدا )
 ( 1973وور امری )

 ( 1978قان یازیسی )
 ( 1983سوالری ایسالتامادیم )

 ( 1985بئشینجی موسیم )
 ( 1994دوغرو، عاغل قارایا ووردو ) دوستا

 ( 2000یاساقلی رؤیاالر )
 ( 2000کیمی )گؤکچه

 ( 2000بیر  ) -گردانلیک 
 ( 2002ایکی  ) -گردانلیک 

 ( 2002بارماق ایزی )
 ( 2002یاغمور یئردن یاغار )

 ( 2007آنادولودا باهار )
 

 دنَمه 
 

 ( 1990دوشونجه یازیالری )
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Açık Dilekçe 
 

Abdurrahim Karakoç  
 
Görmediğim bir bambaşka durum var, 
Sizin şehrin kızlarında savcı bey! 
Yaklaşanı ta yürekten vururlar, 
Kan kokuyor gözlerinde savcı bey! 
 
Gayeleri gönül kırmak dal gibi, 
Bakışları çifte faul bal gibi, 
Ülkeler fethetmiş bir kral gibi, 
Gurur dolu pozlarında savcı bey! 
 
Kaş yaparken göz çıkarır elleri! 
Çok silahtan tesirlidir dilleri, 
Hayret ettim bir tuhaf ki halleri! 
Poyraz eser yüzlerinde savcı bey! 
 
Derviş olup çıktım tığsız tebersiz, 
İlk görüşte avladılar habersiz, 
Pişirdiler beni tuzsuz bibersiz! 
Kebap oldum közlerinde savcı bey! 
 
Bölüştüler gönlüm ile aklımı! 
Davacıyım ara benim hakkımı, 
Bir yol göster haksız mıyım haklı mı? 
Yorulmayım izlerinde savcı bey! 
 
 

 آچیق دیلکجه
 

 عبدالرحیم قاراقوچ
 

 دیگیم بیر بام باشقا دوروم وار، گؤرمه
 زالریندا ساوجی بَی! سیزین شهرین قی

 یاخالشانی تا اورکدن وورورالر، 
 قان قوخویور گؤزلرینده ساوجی بَی! 

 
 لری کؤنول قیرماق دال کیمی، غایه

 باخیشالری چیفته فاول بال کیمی، 
 اؤلکه لر فتح ائتمیش بیر کرال کیمی، 

 غرور دولو پوزالریندا ساوجی بَی! 
 

 قاش یاپارکن گؤز چیخاریر اللری! 
 خ سالحدان تأثیرلیدیر دیللری، چو

 حئیرت ائتدیم بیر توهاف کی حاللری! 
 پویراز اثر اوزلرینده ساوجی بَی! 

 
 درویش اولوب چیخدیم تیغسیز تبرسیز، 

 ایلک گؤروشده آوالدیالر خبرسیز، 
 پیشیردیلر منی دوزسوز بیبرسیز! 

 کباب اولدوم کؤزلرینده ساوجی بَی! 
 

 غلیمی! بؤلوشدولر گؤنلوم ایله عا
 داواچییایم آرا منیم حاققیمی، 

 بیر یول گؤستر حاقسیز میییم حاقلی می! 
 یورولماییم ایزلرینده ساوجی بَی! 

 
 

 

Bereket 
Abdurrahim Karakoç  

 
'Aşk' dedin, bağrıma soktun bıçağı! 
Akan kanım göl olmadan tükenmez. 
Sevda kokan bu yaranın çiceği, 
Petek petek bal olmadan tükenmez. 
 
Hasret nedir? Yarına sor, düne sor, 
İnanmazsan dönder-aktar gene sor, 
Sensiz geçen geceleri bana sor, 
Saatleri yıl olmadan tükenmez. 
 
Görsem derim biçimini, rengini, 
Kötü talih yüksek yapar engini, 
İçimdeki bu sevginin yangını, 
Kemiklerim kül olmadan tükenmez. 
 
 

 برکت
 عبدالرحیم قاراقوچ

 
 دئدین، باغریما سوخدون پیچاغی!  'شقع'

 آخان خانیم گؤل اولمادان توکنمز. 
 سئودا قوخان بو یارانین چیچگی، 
 پتک پتک بال اولمادان توکنمز. 

 
 حسرت نه دیر؟ یارینا سور، دونه سور، 

 آختار گئنه سور، -اینانمازسان دؤندر
 لری منه سور، نسیز کئچن گئجهس

 ساعاتالری ایل اولمادان توکنمز. 
 

 گؤرسم دئریم بیچیمینی، رنگینی، 
 کؤتو طالع یوکسک یاپار انگینی، 

 نین یانغینی، کی بو سئوگیایچیمده
 کمیکلریم کول اولمادان توکنمز. 
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 Bayramlar Bayram ola – 2 
 

Abdurrahim Karakoç 
 

 
Ana, bu bayram mı? . Aman çok ayıp 
Çocukken gördüğüm bayramlar hani? 
Mübarek elleri öpüp, koklayıp 
Yüzüme sürdüğüm bayramlar hani? 
 
Hani ya o özlem, hani ya o tad? 
Ne dışım kaygusuz, ne içim rahat 
Haftalar öncesi her gün, her saat 
Babamdan sorduğum bayramlar hani? 
 
Nur yağan geceler, gündüzler nerde? 
Neşe paylaştığım öksüzler nerde? 
Dost yollar, dost evler, dost yüzler nerde? 
Huzura erdiğim bayramlar hani? 
 
Kar çiçeğim solmuş kar yatağında 
Can verir ırmağın dar yatağında 
Arife gecesi yer yatağında 
Üstüme serdiğim bayramlar hani? 
 
Bayram demek takvimdeki yazı mı? 
Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı? 
Açıp yüreğimi, yumup gözümü 
Özüne girdiğim bayramlar hani? 
 
Bayram af günüdür, barış günüdür 
Bayramlar rahmete giriş günüdür 
Bayram, Hak menzile varış günüdür 
Gönlümü verdiğim bayramlar hani? 
 

 
 2 -بایرامالر بایرام اوال 

 
 عبدالرحیم قاراقوچ

 
 آنا، بو بایرام می؟ . آمان چوع عایب! 

 چوجوقکن گؤردوگوم بایرامالر هانی؟ 
 موبارک اللری اؤپوب، قوخالییب، 

 ر هانی؟ اوزومه سوردوگوم بایرامال
 

 هانی یا او اؤزلم، هانی یا او داد؟ 
 نه دیشیم قایغیسیز، نه ایچیم راحت 

 سی هر گون، هر ساعت هفته لر اؤنجه
 بابامدان سوردوغوم بایرامالر هانی؟ 

 
 لر، گوندوزلر نرده؟ نور یاغان گئجه

 نئشه پایالشدیغیم اؤکسوزلر نرده؟ 
 ه؟ دوست یولالر، دوست ائولر، دوست اوزلر نرد

 حضورا اردیغیم بایرامالر هانی؟ 
 

 قار چیچگیم سولموش قار یاتاغیندا 
 جان وئریر ایرماغین دار یاتاغیندا 

 سی یئر یاتاغیندا عاریفه گئجه
 اوستومه سردیغیم بایرامالر هانی؟ 

 
 کی یازی می؟ بایرام دئمک تقویمده

 بایرام حسرت، بایرام آغری، سیزی می؟ 
 گؤزومو آچیب اورییمی، یوموب 

 اؤزونه گیردیغیم بایرامالر هانی؟ 
 

 بایرام عف گونودور، باریش گونودور 
 بایرامالر رحمته گیریش گونودور 

 بایرام، حاق منزیله واریش گونودور 
 کؤنلومو وئردیغیم بایرامالر هانی؟ 

 
 

 

İncinmesin 

Abdurrahim Karakoç 
 
Gölgesində otur amma, 

Yaprak səndən incinməsin. 

Təmizlən də gir məzara, 

Toprak səndən incinməsin. 
 
Yollar uzun, yollar incə, 

Yol kısalır aşk gəlincə, 

Yat kurban ol İsmail’cə, 

Bıçak səndən incinməsin. 
 
Burdayım də ararlarsa, 

Doğru söylə sorarlarsa, 

Tabutuna sararlarsa, 

Bayrak səndən incinməsin. 
 
İl göçsün göçtüğün vakit, 

Yol yansın gəçtiğin vakit, 

Suyundan içtiğin vakit, 

Kaynak səndən incinməsin. 
 
Toz konmasın sakın sana, 

Hakkı gəçər halkın sana, 

Gücənməsin yakın sana, 

Uzak səndən incinməsin. 

 
 

 اینجینمه سین
 

 عبدالرحیم قاراقوچ 
 

 اوتور آمما،  گؤلگه سینده
 سین. یاپراق سندن اینجینمه
 تمیزلن ده گیر مزارا، 

 سین. توپراق سندن اینجینمه
 

 یولالر اوزون، یولالر اینجه، 
 یول قیسالیر عشق گلینجه، 
 جه، 'یات قوربان اول ایسماعیل

 سین. پیچاق سندن اینجینمه
 

 بورداییم ده آرارالرسا، 
 دوغرو سؤیله سورارالرسا، 

 نا سارارالرسا، تابوتو
 سین. بایراق سندن اینجینمه

 
 ایل گؤچسون گؤچتوغون واخیت، 

 یول یانسین گئچتیغین واخیت، 
 سویوندان ایچتیغین واخیت، 

 سین. قایناق سندن اینجینمه
 

 توز قونماسین ساقین سانا، 
 حاققی کئچر خالقین سانا، 

 سین یاخین سانا، گوجنمه
 سین. اوزاق سندن اینجینمه

 
 

 
 



ƏDƏBİ KÖRPÛ    8 Sayı  yaz. nisan. 2020 1399. اینجی سای یاز.فروردین 18ادبی کؤرپو  
 

 Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو     Sayfa 8  

 
Karabağ Mektubu 

 
Abdurrahim Karakoç 

 
Bahtına ağlayan Azeri kızı, 
Sen Karabağ dersin, ben karayazı, 
Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı, 
Sanma ki dertlerin azı bizdedir, 
Sizdeki yaranın özü bizdedir. 

 
‘Gel gardaş’ diyorsun gelecek yol yok, 
Şehitler kabrine koyacak gül yok, 
Çilesiz saat yok, kavgasız yıl yok, 
Kurşunlar sizdedir, sızı bizdedir, 
Sizdeki yaranın özü bizdedir. 

 
Türkmen’e mi, Kırgız’a mı yanmadım, 
Tatar’a mı, Çerkez’e mi yanmadım, 
İmdat diyen bir söze mi yanmadım, 
Uygur’un,Özbek’in gözü bizdedir, 
Sizdeki yaranın özü bizdedir. 

 
Müslüman, Türk olmak suçumuz bizim, 
Öfkeyle doludur içimiz bizim, 
Bir günde ağarır saçımız bizim, 
Yüz iki belanın yüzü bizdedir, 
Sizdeki yaranın özü bizdedir. 

 
Kendimizden koptu kendi bağrımız, 
Zulüm girdabında yandı bağrımız, 
Hedef tahtasına döndü bağrımız, 
Alevler sizdeyse közü bizdedir, 
Sizdeki yaranın özü bizdedir. 

 
Komünizm sağırdı, demokrasi kör, 
Batıdan beslenir her türlü terör, 
Haçlı mumyaları uyandı bak gör, 
Kaç asrın silinmez izi bizdedir, 
Sizdeki yaranın özü bizdedir. 

 
Birleşmiş milletler benzedi sirk'e, 
Sadistler musallat edildi şarka, 
İsrail Arap’a, Ermeni Türk’e, 
Kısmet bazı sizde, bazı bizdedir, 
Sizdeki yaranın özü bizdedir. 

 
Yeni bir oyun var burada şimdi, 
Üçüncü piyonda sırada şimdi, 
Mitterand, Bush, Yeltsin nerede şimdi, 
Katilin, kalleşin pozu bizdedir, 
Sizdeki yaranın özü bizdedir. 

 
Böyle geldi, böyle gitmez bu oyun, 
Zalimleri iflah etmez bu oyun, 
Umdukları gibi bitmez bu oyun, 
Mazlumun ekmeği, tuzu bizdedir, 
Sizdeki yaranın özü bizdedir. 

 
Müslüman’ız, Türk’üz haktan yanayız, 
Adaletle süt emziren anayız, 
Aşk harcıyla vücut bulmuş binayız, 
Âti bizde saklı, mâzi bizdedir, 
Sevginin, şefkatin özü bizdedir. 

 

 قاراباغ مکتوبو
 

 عبدالرحیم قاراقوچ
 

 باختینا آغالیان آذری قیزی، 
 سن، من قارایازی، سن قاراباغ دئر

 ون آوازی، 'بوشلوقدا چیرپینیر تورک
 سانما کی دردلرین آزی بیزده دیر، 
 سیزده کی یارانین اؤزو بیزده دیر. 

 
 دئیرسن گلجک یول یوخ،  'گل قارداش‘

 شهیدلر قبرینه قویاجاق گول یوق، 
 چیله سیز ساعت یوق، قاوغاسیز ایل یوق، 

 دیر، قورشونالر سیزده دیر، سیزی بیزده 
 سیزده کی یارانین اؤزو بیزده دیر. 

 
 ا می یانمادیم، 'ه می، قیرغیز'تورکمن

 ه می یانمادیم، 'ا می، چرکز'تاتار
 ایمداد دئین بیر سؤزه می یانمادیم، 

 ین گؤزو بیزده دیر، 'ون،اؤزبک'اویغور
 سیزده کی یارانین اؤزو بیزده دیر. 

 
 مسلمان، تورک اولماق سوچوموز بیزیم، 

 ه ایله دولودور ایچیمیز بیزیم، اؤفک
 بیر گونده آغاریر ساچیمیز بیزیم، 
 یوز ایکی بالنین یوزو بیزده دیر، 

 سیزده کی یارانین اؤزو بیزده دیر. 
 

 کندیمیزدن قوپدو کندی باغریمیز، 
 ظولوم گیردابیندا یاندی باغریمیز، 

 هدف تاختاسینا دؤندو باغریمیز، 
 ده دیر، آلووالر سیزده ایسه کؤزو بیز

 سیزده کی یارانین اؤزو بیزده دیر. 
 

 کومونیزم ساغیردی، دئموکراسی کور، 
 باتیدان بسلنیر هر تورلو ترور، 

 خاچلی مومیاالری اویاندی باخ گؤر، 
 کاچ عصرین سیلینمز ایزی بیزده دیر، 

 سیزده کی یارانین اؤزو بیزده دیر. 
 

 بیرلشمیش میللتلر بنزه دی سیرکه، 
 سلط ائدیلدی شرقه، سادیستلر م

 ه، 'ه، ائرمنی تورک'ایسراییل عرب
 قیسمت بعضی سیزده ، بعضی بیزده دیر، 

 سیزده کی یارانین اؤزو بیزده دیر. 
 

 یئنی بیر اویون وار بورادا شیمدی، 
 اوچونجو پییوندا سیرادا شیمدی، 

 میتتراند، بوسه، یئلتسین نرده شیمدی، 
 ، قاتیلین، قالالشین پوزو بیزده دیر

 سیزده کی یارانین اؤزو بیزده دیر. 
 

 بؤیله گلدی، بؤیله گیتمز بو اویون، 
 ظالملری ایفاله ائتمز بو اویون، 

 اومدوقالری کیمی بیتمز بو اویون، 
 مظلومون اکمگی، دوزو بیزده دیر، 
 سیزده کی یارانین اؤزو بیزده دیر. 

 
 وز حاقدان یاناییز، 'یز، تورک'مسلمان

 یرن آناییز، عدالتله سوت امز

 عشق خارجییال ووجود بولموش بیناییز، 

 آتی بیزده ساخلی، ماضی بیزده دیر، 

 نین، شفقتین اؤزو بیزده دیر. سئوگی
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Hasan'a Mektup – 16 

 
Abdurrahim Karakoç 

 
Açlıktan, tokluktan sual edersen, 
Ocak bizim amma, aş bizim değil. 
Hırsız çıktı kara yüzlü geceler! 
Uyku bizim amma, düş bizim değil. 

 
Öküzler harmana eğri bakıyor! 
Kızıl toprak, ak tohumu yakıyor! 
Bu yıl yumurtalar hep cılk çıkıyor! 
Yuva bizim amma, kuş bizim değil. 

 
Öyle bir durum ki Allah etmesin! 
Kurtlar taşır ayıların sıtmasın! 
Ne duyarsan garibine gitmesin! 
Gövde bizim amma, baş bizim değil. 

 
Her sabah bir kuşun tüyünü yolduk, 
Verha düşmanların davulun çaldık! 
Öpmeyi yitirdik, ısırgan olduk! 
Ağız bizim amma, diş bizim değil. 

 
Gittikçe her yüke alışıyoruz, 
Ağlanacak yerde gülüşüyoruz, 
Gönüllü gönülsüz çalışıyoruz, 
Emek bizim amma, iş bizim değil. 
 

 

 16 -مکتوب  حسنه 

 الرحیم قاراقوچ عبد
 
 آچلیقدان، توخلوقدان سوال ائدرسن،  

 اوجاق بیزیم آمما، آش بیزیم دگیل. 
 لر! هیرسیز چیخدی قارا اوزلو گئجه

 اویخو بیزیم آمما، دوش بیزیم دگیل. 
 

 اؤکوزلر خارمانا ایری باخییور! 
 قیزیل توپراق، آغ توخومو یاخییور! 

 بو ایل یومورتاالر هپ جیلق چیخییور! 
 یووا بیزیم آمما، قوش بیزیم دگیل. 

 
 سین! ائله بیر دوروم کی اهلل ائتمه

 قورتالر تاشیر آییالرین سیتماسین! 
 سین! نه دویارسان غریبینه گئتمه

 گؤوده بیزیم آمما، باش بیزیم دگیل. 
 

 ونو یولدوق، ıوشون توrهر صاباح بیر 
 وئرها دوشمانالرین داوولون چالدیق! 

 ردیک، ایسیرقان اولدوق! اؤپمه یی ایتی
 آغیز بیزیم آمما، دیش بیزیم دگیل. 

 
 گئتدیکجه هر یوکه آلیشییوروز، 
 آغالناجاق یئرده گولوشویوروز، 
 کؤنوللو کؤنولسوز چالیشییوروز، 

 امک بیزیم آمما، ایش بیزیم دگیل. 
 

 

 
 

Bazı Sözler Peltek Olur 

 
Şeref Taşlıova 

 
Bazı sözler peltek olur 
Dil ucu diş arasında. 
Gözler güzelliği bulur 
Kirpikle kaş arasında 
 
Kuşlar yükseklerden uçar 
Yuvadan yuvaya göçer 
Hayatımız gelir geçer 
Hayalle düş arasında 
 
Durmaz döner dünya çarkı 
Meyil ister suyun arkı 
Akıllı, delinin farkı 
Doluyla boş arasında 
 
Ocak yanar duman tüter 
Çalışan murada yeter 
İnsanların ömrü biter 
Ayakla baş arasında 
 
Şeref der, geçen çağların 
Bülbülü öten bağların 
Rengi değişir dağların 
Yaz ile kış arasında 
 
 

 ؤزلر پلتک اولوربعضی س
 

 شرف تاشلیووا 
 

 بعضی سؤزلر پلتک اولور 
 دیل اوجو دیش آراسیندا. 

 گؤزلر گوزللیگی بولور 
 کیرپیکله قاش آراسیندا 

 
 قوشالر یوکسکلردن اوچار 

 یووادان یووایا کؤچر 
 حایاتیمیز گلیر گئچر 

 خیالال دوش آراسیندا 
 

 دورماز دؤنر دونیا چارخی 
 آرخی مئییل ایستر سویون 

 نین فرقی عاغیللی، دلی
 دولویال بوش آراسیندا 

 
 اوجاق یانار دومان توتر 

 چالیشان مورادا یئتر 
 اینسانالرین عؤمرو بیتر 

 آیاقال باش آراسیندا 
 

 شرف دئر، کئچن چاغالرین 
 بولبولو اؤتن باغالرین 

 رنگی دگیشیر داغالرین 
 یاز ایلئه قیش آراسیندا 

 
 

https://www.antoloji.com/abdurrahim-karakoc/
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 اورتا یاشلی کیشینین اؤلومو

 
 غفور امامی زاده خیاو

 
یه قاباق دوداغینین قیراغینداکی اؤلوموندن نئچه ثان

قیرمیز فیلترلی سیگاردان بیر پوک ووروب توکاندان 
چیخان اورتا یاشلی کیشینین جسدینین باشینا چوخ 

آدام ییغیشمیشدی. تزه تزه یادالرینا دوشوردو دیری 
اولماالریندان هردن بیر سئوینمه لری الزیمدیر. 

جیعه نین، اؤزلرینین ده باشالرینا گله بیله جک بو فا
باشقاسینین باشینا گلمه سیندن دویدوقالری گیزلی 
لذتدن خبرسیز، پولیسین یولونو گؤزلهییردیلر. تزه 

یئتیشنلر یول آچیب جسدین دؤورونده کی آدامالر 
حلقه سینین ایچریسینه کئچمک اوچون اللری ایله 

دالیدان ایته له ییردیلر. ایته له ننلر دیره نرک دؤنوب 
 ا باخیردیالر. حیرصله دالیی

یازین بیر صوبح چاغی ایدی. خیاوانالرین آستا آستا 
جان آلدیغی، توکانالرین قاباقالرینا جینسلرین ردیفله 

دوشندییی و ماشینالرال اینسانالرین سسلرینین هر یئردن 
 ائشیدیلمه یه باشالدیغی ساعاتالر.

اورتا یاشلی کیشی سیگاری قفسه دن آستانمیش فندکله 
ایلک پوکونو ووراندان سونرا توکانچیدان  یاندیردی.

تشکور ائله دی. قیافه سینده اونو اصالتلی آدامالرا بنزه 
دن بیر شئیلرین ایزی وار ایدی. باشینین 

قیراقالرینداکی آغ توکلر یاشینی اولدوغوندان داها 
یوخاری گؤستریردی. اوزونده بیر نئچه ثانییه دن 

م تیربرقه دییب باشی سونرا نئچه مئتیر تولالناراق مؤحک
پمدور کیمی پاتالیان و قانینین ایزی تیربرقین 

اوزرینده قار توپونون ایزلری کیمی دامجی دامجی 
آخاجاق آدامدان هئچ بیر ایز یوخ ایدی. او لحظه ده 

 یاشایان بوتون اینسانالر کیمی گؤرونوردو.

پیاده روو دا ایکی سری اییلیب سورمه یی شالوارینی 
وانین او بیری الینه کئچنده اوزاقدان چیرپدی. خیا

سورعتله یاخینالشان ماشینال دوم دوز واختیندا تصادوف 
ائتمک اوچون الزیم اوالن سونونجو ایش بو اولمالی 

 ایدی.

جسدیندن نئچه مئتیر اویانلیق آرخین قیراغینا 
دوشموش سیگاریندان توستو بورام بورام هاوایا 

یل سویون قالخیردی. آرخین دیبینده آخان ل
 آراسیندان قیرمیزی قان شیریم شیریم جاالنیردی.

باشینا توپالنان آدامالرین ایچینده کنجکاولیق حیسینه 
اوستون گلممه ییب دیرسکلر حلقه سینین آراسیندان 

ایچری بویالنان بیری ده وار ایدی. قرار ایدی بوندان 
سونرا بونا اینانا کی اورتا یاشلی کیشی او گون اؤلمه یه 

یلردی؛ ساده جه توکانا گیریب سیگار آلماسایدی، یادا ب
آالندان سونرا، پیاده روودا اییلیب ایکی سری 

 شالوارینی چیرپماسایدی.
          

  
    
 
 

Orta Yaşlı Kişinin Ölümü  

  
Qəfür İmamızadə Xıyav  

  
Ölümündən neçə saniyə qabaq dodağı-

nın qırağındakı qırmız filterli sıgardan bir puk 
vurub tükandan çıxan orta yaşlı kişinin cəsədi-
nin başına çox adam yiğişmişdi. təzə təzə 
yadlarına düşürdü diri olmalarından hərdən bir 
sevinmələri lazımdır. özlrinin də başlarına 
gələbiləcək bu facıənın, başqasının başına 
gəlməsindən duyduqları gizli ləzzətdən 
xəbərsiz, polisin yolunu gözləyirdilər. təzə 
yetişənlər yol açıb cəsədin dövründəki adamlar 
həlqəsinin içərisinə keçmək üçün əlləri ilə dalı-
dan itələyirdilər. İtələnənlər dirənərək dönüb 
hirsilə dalıya baxırdılar.   

Yazın bir sübh çağı idi. xiyavanların 
asta- asta can aldığı, tükanların qabaqlarına 
cinsilərin rədiflə döşəndiyi və maşınlarla 
insanlarin səslərinin hər yerdən eşidilməyə 
başladığı saatlar.  

Orta yaşlı kişi sıgarı qəfəsədən 
astanmış fəndəklə yandırdı. ilk pukunu 
vurandan sonra tükançıdan təşəkkür elədi. 
qiyafəsində onu əsalətli adamlara bənzədən bir 
şeylərin izi var idi. başının qıraqlarındakı ağ 
tüklər yaşını olduğundan daha yuxarı 
göstərirdi. üzündə bir neçə saniyədən sonra 
neçə metir tullanaraq möhkəm işiq dirəyinə də-
yib başı pamador kimi patlayan və qanının izi 
işiq dirəyinin üzərində qar topunun izləri kimi 
damcı damcı axacaq adamdan heç bir iz yox 
idi. o lǝhzǝdə yaşayan bütün insanlar kimi 
görünürdü.  

Pıyadərüv(pıyada yolu) da iki seri 
əyilib sürməyi şalvarını çırpdı. xiyavanın o biri 
əlinə keçəndə uzaqdan sürətlə yaxınlaşan 
maşınla dum duz vaxtında təsaduf etmək üçün 
lazım olan sonuncu iş bu olmalı idi.  

Cəsədindən neçə metir oyanlıq arxın 
qırağına düşmüş sıgarından tüstü buram buram 
havaya qalxırdı. arxın dibində axan lil suyun 
arasından qırmızı qan şırım şırım calanırdı. 

Başına toplanan adamların içində 
kuncukavlıq hisinə üstün gələmməyib dirsəklər 
həlqəsinin arasından içəri boylanan biri də var 
idi. qərar idi bundan sonra bona inana ki orta 
yaşlı kişi o gün ölməyə bilərdi; sadəcə tükana 
girib sıgar almasaydı, yada alandan sonra, 
pıyadərüvdə əylib iki seri şalvarını 
çırpmasaydı.  
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 ن سونراداؤلدوک

 
 جاسیم بابا اوغلو  

 تلعفر   –عراق 

 
 گؤزلدیم یاریمین یولون گلمه دی، 
 ایستمم گلمه سین اؤلدوکدن سونرا. 

 خسته ایدیم سوروب الیم آلمادی، 
 ایستمم آلماسین اؤلدوکدن سونرا، 

 
 گؤزلریم یولوندا دامالدی یاشیم، 
 عشقینه دوشه لی دوماندی باشیم، 
 م، توکندی بو عؤمروم قویولدو داشی

 ایستمم گولمه سین اؤلدوکدن سونرا. 
   

 کرم کیمی سئودیم نازلی خانیمی، 
 محببته وئردیم شیرین جانیمی، 

 دولدو دوستالر آلدی جئوری یانیمی، 
 ایستمم دولماسین اؤلدوکدن سونرا. 

   
 جانیم قوربان اولسون حالی ایلینه، 

 دوالردیم قولومو یارین  بئلینه، 
 ین تئلینه، ساغلیقدا وئرمدی ساز

 ایستمم چالماسین اؤلدوکدن سونرا 
   

 دیلیمده فیکریمده عشقیمین آدی، 
 یار گلمه دی یوخدو حیاتین دادی، 

 یادینا سالمادی بیلمه دیم ندی، 
 ایستمم سالماسین اؤلدوکدن سونرا. 

   
 بابااوغلو بیرده حیات قورایدی، 

 اؤلمه میش نازلی یار منی سورایدی، 
 ا کندی دورایدی، نامازیم قیالند

 ایستمم قیلماسین اؤلدوکدن سونرا. 
 

 

Öldükten Sonra 

 
Casim Babaoğlu  

Irak – Telafer  
 
Gözledim yarımın yolun gelmedi, 
İstemem gelmesin öldükten sonra. 
Hastaydım sorup elim almadı, 
İstemem elmesin öldükten sonra, 
 
Gözlerim yolunda damladı yaşım, 
Aşkına doşalı dömendi başım, 
Tükendi bu ömrüm koyuldı daşım, 
İstemem gülmesin öldükten sonra. 
  
Kerem kibi sevdim nazli hanımı, 
Muhebbete verdim şirin canımı, 
Doldu dostlar aldı cevri yanımı, 
İstemem dülmesin öldükten sonra. 
  
Canım kurban olsun halı iline, 
Dolardım kulumu yarın biline, 
Sağlıkta vermedi sazın teline, 
İstemem çelmesin öldükten sonra 
  
Dilimde fikrimde aşkımın adı, 
Yar gelemedi yoktu hayatın dadı, 
Yâdına salmadı bilemedim nedi, 
İstemem salmesin öldükten sonra. 
  
Babaoğlu birde hayat kuraydı, 
Ölmemiş nazlı yar beni soraydı, 
Namazım kılanda kendi duraydı, 
İstemem kılmesin öldükten sonra. 
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Nəsən mənim ki sən, Nə mən sənin ki  

  
Rəstəm Behrudi  

  
Taley ulduzudu o yanıb sönən,  
Yanan özgənindi, sönən mənim ki.  
Səni taleymə yazan yazmadı...  
Nəsən mənim ki sən, nə mən sənin ki.  
  
Dərdimdən rəng alır hər yaz çiçəklər,  
Bu sirrdi,  heç kimə açmaz mələklər,  
Kənardan baxanlar bilməyəcəklər!  
Nəsən mənim ki sən, nə mən sənin ki.  
  
Sonsuzluq yaşadır, gülüm, bir an da,  
Bu məkan, bu zaman siğişmir anda,  
Günahkâr bir ruhuq biz iki canda,  
Nəsən mənim ki sən, nə mən sənin ki.  
  
Gözəl, ayrılığa qarşı dayanmaq,  
Bir bitməz, tükənməz alova yanmaq,  
Mən sənə özündən yaxınam, ancaq-  
Nəsən mənim ki sən, nə mən sənin ki.  
  
Eşq nə imiş? İlahi, açılmaz bu sirr,  
Yer deyir, göy deyir, deyir, haqq deyir,  
Dilini bildiyim ot, yarpaq bilir:  
Nəsən mənim ki sən, nə mən sənin ki.  
  
Qaçdım tüvbəsindən daha günahın,  
Əriməz oduna ayrılıq ahın,  
Çatmaz qovuşdura gücü allhin,  
Nəsən mənim ki sən, nə mən sənin ki.  
  
Ruhunu yaşatdım ruhumda bilsən...  
Bilsən, baş daşımı bir gün döyərsən,  
Hönkürüb, hönkürüb, özün deyərsən:  
Nəsən mənim ki sən, nə mən sənin ki.  

  
  

 

 نه سن منیم کى سن، نه من سنین کى
 

 رستم بهرودى

 
 طالع اولدوزودو او یانیب سؤنن،

 یانان اؤزگه نیندى، سؤنن منیم کى.

 سنى طالعیمه یازان یازمادى...

 نه سن منیم کى سن، نه من سنین کى.

 
 دردیمدن رنگ آلیر هر یاز چیچکلر،

 بو سیردى،  هئچ کیمه آچماز ملکلر،

 کنار دان باخانالر بیلمه یه جکلر!

 نه سن منیم کى سن، نه من سنین کى.

 
 سونسوزلوق یاشادیر،گولوم، بیر آن دا،

 بو مکان، بو زامان سیغیشمیر آندا،

 گناهکار بیر روحوق بیز ایکى جاندا،

 نه سن منیم کى سن، نه من سنین کى.

 
 شى دایانماق،گؤزل، آیریلیغا قار

 بیر بیتمز، توکنمز آلووا یانماق،

 -من سنه اؤزوندن یاخینام، آنجاق

 نه سن منیم کى سن، نه من سنین کى.

 
 عشق نه ایمیش؟ الهى، آچیلماز بو سیرر،

 یئر دئییر،گؤى دئییر،دئییر، حقّ دئییر،

 دیلینى بیلدیییم اوت، یارپاق بیلیر:

 نه سن منیم کى سن، نه من سنین کى.

 
 چدیم توبه سیندن داها گناهین،قا

 اریمَز اوْدونا  آیریلیق آهین،

 چاتماز قوووشدورا گوجو آهلل ین،

 نه سن منیم کى سن، نه من سنین کى.

 
 روحونو یاشاتدیم روحومدا بیلسن...

 بیلسن، باش داشیمى بیر گون دؤیرسن،

 هؤنکوروب، هؤنکوروب، اؤزون دئیه رسن:

 کىنه سن منیم کى سن، نه من سنین 
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Öz Kefimin Paşasıyam 

 
Paşa Muğanlı 

 
Yoxluğunda üşümürəm 
Öz kefimin paşasıyam 
Dərd yükünü daşımıram 
Öz kefimin paşasıyam 
 
Nə gözlərim dəniz olur 
Nə ürəyim bir an solur 
Boşalır kül qabım, dolur 
Öz kefimin paşasıyam 
 
Qəm çəkmirəm bir an lələ 
Cavandır bir, bu can hələ 
Ürək sözüm coşur belə 
Öz Kefimin Paşasıyam 
 
Onəmsizdir mənə sahat 
Yaşayıram dərdsiz rahat 
Cəhənnəm olsun bu həyat 
Öz kefimin paşasıyam 
 
Düşünmə ki dağılmışam 
Dağlarınla, dağ olmuşam 
Şair fəsli doğulmuşam 
Öz kefimin paşasıyam 
 
Yaşamıram bir an sürgün 
Ki işlərim düşə dügüm 
Dünya beş gün, o da xoş gün 
Öz kefimin paşasıyam 
 

 اؤز کئفیمین پاشاسیام

 
 پاشا موغانلی

 
 یوخلوغوندا اوشومورم

 اؤز کئفیمین پاشاسیام

 درد یوکونو داشیمیرام

 اؤز کئفیمین پاشاسیام

.. 
 نه گؤزلریم دنیز اولور

 ییم بیرآن سولورنه اوره

 قابیم، دولورکولبوشالیر 

 اؤز کئفیمین پاشاسیام

.. 
 لهغم چکمیرم بیر آن له

 دی بیل، بو جان هلهجاوان

 ک سؤزوم جوشور بئلهاوره

 اؤز کئفیمین پاشاسیام

.. 
 اؤنمسیزدیر منه ساهات

 دردسیز راحاتیاشاییرام 

 جهنم اولسون بو حیات

 اؤز کئفیمین پاشاسیام

.. 
 دوشونمه کی داغیلمیشام

 ال، داغ اولموشامداغالرین

 شاعیر فصلی دوغولموشام

 اؤز کئفیمین پاشاسیام

.. 
 یاشامیرام بیرآن سورگون

 کی ایشلریم دوشه دوگون

 گون، اودا خوش گوندونیا بئش

 اؤز کئفیمین پاشاسیام
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Qəzəl 

İkram Vəlixan 

(Özbəkistan) 
 

Soqiyo zam ür banim xokim rahi məyxana man  
Gözlerim gərdişi dölğan kosayi paymana man 
 
Onça kim can u ciğardin aylasin taqtiri nab  
Lala zeb olğan turabim icra qona qona man 
 
Ajralib gözyaşlarim fonusi işq iksiriğa 
Yonaman ham yonaman ham yona yona yona 
man 
 
Ioşiğa bülbül bölib conim kirarda hu değay  
Bağrida gulning jamoli birla olğan xona man 
 
Haq ila bölmas agarkim topmağay izzu Kirom 
Haq nazar aylar xarobim aylanur koşona man 
 
 
Saqiya zəm ür banim xakim rəhi meyxanə mən  
Gözlərim gərdişi dölğan kaseyi peymanə mən 
 
Onça kim can u ciğərdən eyləsin taqtiri nab  
Lalə zeb olğan turabim icrə qanə qanə mən 
 
Acrəlib gözyaşlarim fanusi eşq iksiriğə 
Yanəmən həm yanəmən həm yana yonə yanə mən 
 
Iaşiğə bülbül bölib canim kirarda hu değəy  
Bağrida gulning cəmali birlə olğan xanə mən 
 
Həq ilə bölməs əgərkim tapməğəy izzu Kiram 
Həq nəzər eylər xərabim eylənur kaşanə mən 
 

 غزل
 

 اکرام ولیخان
 (اوزبکیستان)

 
 ساقیا زم اور منم خاکم رهی میخانه من

 گؤزلریم گردیشی دوالن کاسه ی پیمانه من
 

 ین تقطر ناباونجا کیم جان و جیگردن ائله س
 الله زیب لوالن ترابیم ایچره قانه قانه من

 
 اجره لیب گؤزیاشالریم فانوسی عشق اکسیرینه

 یانه من هم یانه من هم یانه یانه یانه من
 

 هیئرده هو دیرگجانم  اولوب بلبل سیجثه 
 دا گولنون جمال بیرله اوالن خانه مننباغری

 
 حق  إیله تاپماز اگرکیم تاپماغی عزو کرام

 حق نظر ائیلر خرابیم ائیلنیر کاشانه من
 

Aç Kapıyı Bezirgânbaşı 
 

Sadi Atay 
 
Hatırla! 
İki elimin parmak uçlarında 
Sunmuştum, mavi ışın kılıcımı sana. 
Kamuflajlı taramalımı da 
Pervasızca sıyırıverip omzumdan, 
Usulca bırakmıştım, masana… 
Zaten çıkarmıştım gözden 
Ki cebimden çıkarırken de yeşil devi, 
Ne kirpiğim nemlendi, 
Ne de elim titredi… 
Hatırla! 
 
Ve’l hâsıl-ı kelam; 
Ey bezirgân zaman! 
Ne verdimse ben, sana 
Ve sen, benden ne aldınsa, 
Tek bir şeyden maada 
Hepsi, helâli hoş olsun. 
Hani şu, ebemkuşağı renkli uçurtma; 
Hani, gönülsüz verdimdi ya… 
İşte o, boğazına dursun. 

 
 آچ قاپینی بزیرگان باشی

 
 سعدی آتای 

 
 خاطیرال! 

 ایکی الیمین بارماق اوجالریندا 

 سونموشدوم، ماوی ایشین قیلیجیمی سنه. 

 کاموفالژلی)استتار( تارامالیمی دا 

 پرواسیزجا سیییری وئریب اومزومدان، 

  …خمیشدیم، ماسانااصولجا بیرا

 ذاتاً چیکارمیشدیم گؤزدن 

 کی جئبیمدن چیخاریرکن ده یاشیل دئوی، 

 نه کیرپیگیم نملندی، 

  …نه ده الیم تیتره دی

 حاطیرال! 

 
 والحاصیل ی کالم؛ 

 ائی بزیرگان زامان! 

 نه وئردیمسه بن، سنه 

 و سن، مندن نه آلدینسا، 

 تک بیر شئی دن ماعدا 

 لسون. هپسی، حاللی خوش او

 هانی شو، گؤی قورشاغی رنگلی اوچورتما؛ 

  …هانی، کؤنولسوز وئردیمدی یا

 ایشته او، بوغازینا دورسون. 
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Əlvida 

 

Elməddin Mətləb 
 

Mən bir gecə vurğunu, mən bir gecə düşgünü,  
Mən səhra tüfeylisi, mən bir küçə düşgünü.  
Hər gün tapdaladığım yollar da bezdi məndən,  
Hər gün göyə açılan qollar da bezdi məndən…  
Gündüzlərə sığmıram, gündüzlərə naşıyam,  
Mən bir ata duası, bir ana qarğışıyam!  
Sən - ömrün gündoğanı, mən - ömrün günbatanı,  
Mənim üçün dünyada sabah yoxdu! Əlvida! 

 
Bu da bir tale payı, bu da bir baxtdı, neynim?!  
Ürək sözə baxmayan dəcəl uşaqdı, neynim?!  
Yığ bütün dərdlərini, bir yarpaq saxlar suda,  
Söz açma çəkdiyimdən, yeri, göyü qorxudar!  
Çək əlini əlimdən, yoluxar dərdim sənə,  
Günah məndədi axı sevgi göstərdim sənə…  
Özündə nəsə görmə, bütün səbəb məndədi,  
Səndə heç zərrə qədər günah yoxdu… Əlvida!  

 
Nə sirdisə, açılmır -- dualar çatmır göyə,  
Bəlkə də, çoxdandı ki, kimsə daş atmır göyə,  
Nə varsa, yuxudadı yer üzü, göy üzündə,  
Kimsə yaradılışın doğma tərəfindədi,  
kimsə ögey üzündə!  
Bəlkə də, yerdən göyə qatar olub haçansa,  
Su üstə yaz duanı, çıxar ərşə çatası  
buxar olub haçansa!.. 
Eh, quru təsəllidi, nə "Allaha pənah" e? -- 
O dediyin Allaha pənah yoxdu! Əlvida!  

 
Sən özün yaz taleni, qədər öz əlindədi,  
Gülüş öz əlindədi, qəhər öz əlindədi,  
Ayrılığı özümüz yaradırıq eləcə 
Və hər gün oxşar səhər və hər gün ekiz gecə -- 
Tərəddüdlər içində boğulur, ölür adam 
Və hər gün öz içində doğulur, ölür adam…  
İki Allah sığışmaz ürəyə, ömrüm-günüm,  
Sevgi varsa ürəkdə, Allah yoxdu!.. Əlvida!  
 

 اعالوید
 

  مطلبعلم الدین 
 

 من بیر گئجه وورغونو، من بیر گئجه دوشگونو،  

 من صحرا توفئیلیسی، من بیر کوچه دوشگونو.  

 هر گون تاپداالدیغیم یولالر دا بئزدی مندن،  

   …هر گون گؤیه آچیالن قولالر دا بئزدی مندن

 گوندوزلره سیغمیرام، گوندوزلره ناشییام،  

 آنا قارغیشییام!   من بیر آتا دعاسی، بیر

عؤمرون  -عؤمرون گون دوغانی، من  -سن 
 باتانی،  گون

 منیم اوچون دونیادا صاباح یوخدو! الویداع! 
 

 بو دا بیر طالع پایی، بو دا بیر باختدی، نئینیم؟!  

 اورک سؤزه باخمایان دجل اوشاقدی، نئینیم؟!  

 ییغ بوتون دردلرینی، بیر یارپاق ساخالر سودا،  

 چما چکدیگیمدن، یئری، گؤیو قورخودار!  سؤز آ

 چک الینی الیمدن، یولوخار دردیم سنه،  

   …دی آخی سئوگی گؤستردیم سنهگوناه منده

 دی،  اؤزونده نسه گؤرمه، بوتون سبب منده

 الویداع!   …قدر گوناه یوخدو سنده هئچ ذره

 
 دعاالر چاتمیر گؤیه،   -نه سیردیسه، آچیلمیر 

 داندی کی، کیمسه داش آتمیر گؤیه،  بلکه ده، چوخ

 نه وارسا، یوخودادی یئر اوزو، گؤی اوزونده،  

 دی،کیمسه یارادیلیشین دوغما طرفینده

 کیمسه اؤگئی اوزونده!   

 بلکه ده، یئردن گؤیه قاتار اولوب هاچانسا،  

 سو اوسته یاز دعانی، چیخار عرشه چاتاسی 

 بوخار اولوب هاچانسا!.. 

  --ائ؟  "اهلل ا پناه"للیدی، نه ائه، قورو تس

 او دئدیگین اللها پناه یوخدو! الویداع!  
 

 دی،  سن اؤزون یاز طالعنی، قدر اؤز الینده

 دی،  دی، قهر اؤز الیندهگولوش اؤز الینده

 جه آیریلیغی اؤزوموز یارادیریق ائله

 -و هر گون اوخشار سحر و هر گون ائکیز گئجه 

 لور، اؤلور آدام ترددودلر ایچینده بوغو

 …  و هر گون اؤز ایچینده دوغولور، اؤلور آدام

 گونوم،  -ایکی اهلل سیغیشماز اوره یه، عومروم

 سئوگی وارسا اورکده، اهلل یوخدو!.. الویداع!  
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Mənim Şeirlərim 
 

Vahıd Aslan 
 

Dağlardan yazmışdım, oxuyarsınız! 
O bulaq üstüdü, qaya altıdı; 
Birdən, oxuyanda qışqırarsınız,.. 
Mənim şeirlərim – bir pıçıltıdı. 
 
Bulaq nəğməsidi, yağış səsidi, 
Külək yırğalayan yarpaq kimidi; 
O kövrək duyğular təranəsidi, 
O sevən ürəyin sarı simidi. 
 
Onun ürəyinə girin, adamlar! 
Yetər hamınıza odu, istisi; 
Onun gözlərini görün, adamlar! 
Onun gözlərində uşaq sevgisi... 
 
Paxıllıq istəmir, xəyanət bilmir, 
O gözə görünmür kin olan yerdə; 
O harda insanlıq varsa sevinir, 
O yoxdu yalançı din olan yerdə. 
 
İşıq qanadlıdı – alışan, yanan... 
Məkanı göylərin sonsuz qatıdı; 
Tanrısı onunla danışdığı an, 
Mənim şeirlərim – bir pıçıltıdı. 

 
 منیم شعرلریم

 
 واحد آسالن 

 
 داغالردان یازمیشدیم، اوخویارسینیز! 

 او بوالق اوستودو، قایا آلتیدی؛ 
 بیردن، اوخویاندا قیشقیرارسینیز،.. 

 بیر پیچیلتیدی.  -یم شعرلریم من
 

 سیدی، یاغیش سسیدی، بوالق نغمه
 کولک ییرغاالیان یارپاق کیمیدی؛ 

 سیدی، او کؤورک دویغوالر ترانه
 او سئون اورگین ساری سیمیدی. 

 
 اونون اورگینه گیرین، آدامالر! 

 یئتر هامینیزا اودو، ایستیسی؛ 
 اونون گؤزلرینی گؤرون، آدامالر! 

 لرینده اوشاق سئوگیسی... اونون گؤز
 

 پاخیللیق ایسته میر، خیانت بیلمیر، 
 او گؤزه گؤرونمور کین اوالن یئرده؛ 

 او هاردا اینسانلیق وارسا سئوینیر، 
 او یوخدو یاالنچی دین اوالن یئرده. 

 
 آلیشان، یانان...  -ایشیق قانادلیدی 

 مکانی گؤیلرین سونسوز قاتیدی؛ 
 غی آن، تانریسی اونونال دانیشدی

 بیر پیچیلتیدی.  -منیم شعرلریم 

Biz 

 

Nazim Yaquboğlu    
 
Bu yaz da vətənə gedə bilmədik, 
Novruzu qürbətdə keçiririk biz, 
Millətlər, dövlətlər, xalqlar içində 
Acizliyimiznən seçilirik biz. 
 
Erməni bağlayıb gözlərimizi, 
Rus, alman, fransız aldadır bizi. 
İngilis daşıyır sərvətimizi, 
Köhnə tikilitək sökülürük biz. 
 
Yaxşısı budur ki, yaşamayaq biz, 
Düşmən əlindədir əsirlərimiz. 
Günbəgün daralır sərhədlərimiz, 
Günbəgün bir az da kiçilirik biz. 
 
Yaman öyrənmişik rüşvət almağa, 
Bir də tərif deyib çəpik çalmağa. 
Deyəndə qoymayaq haqqı boğmağa, 
Yox olub aradan əkilirik biz. 
 

 بیز
 

 ناظیم یعقوب اوغلو    
 

 دیک، بو یاز دا وطنه گئده بیلمه
 ه کئچیریریک بیز، نووروزو غوربتد

 میللتلر ، دِولتلر ، خالقالر ایچینده 
 عاجیزلیگیمیزنن سئچیلیریک بیز. 

 
 نی باغالییب گؤزلریمیزی، ائرمه

 روس، آلمان، فرانسیز آلدادیر بیزی. 
 اینگیلیس داشیییر ثروتیمیزی، 

 کؤهنه تیکیلی تک سِکولوروک بیز. 
 

 یاخشیسی بودور کی ، یاشامایاق بیز، 
 دیر اسیرلریمیز. الیندهدوشمن 

 گون دارالیر سرحدلریمیز، بهگون
 گون بیر آز دا کیچیلیریک بیز. بهگون

 
 یامان ِاؤیرنمیشیک روشوت آلماغا، 

 بیر ده تعریف دئییب چپیک چالماغا. 
 دئینده قویمایاق حاقی بوغماغا، 

 یوخ اولوب آرادان اکیلیریک بیز. 
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Gözəl anam 

Səkinə Hüseynova 
 
Gözəl Anam 
Təbriklər 
Bəlkə Könül dolusu yaşamadın həyatını, laiq 
olduqlarında bu deyildi... 
Ama sən bu həyata örnəksən  hər zaman ən 
azından mənə... 
Sənlə öyrəndim insanlara yardımı, qəlb 
qırmamağı, dost olmağı, dürst olmağı, düzgün 
yaşamağı, dik durmağı həyatı tək başına olsan 
da qazanmağı.... 
Atasız böyüdük ikimizdə.. 
Ama sən mənə bu yoxluğu hec hiss etirdmədin 
!! Birlikdə addımladıq hər çətin yolu... 
Daim bizə dayaq və dəstək oldun!!  
Mən hec bir zaman kiminsə validəyininə baxıb 
demədim kaş mənim Anam bu olardı.. 
Ama mənim Anama bu söz çox deyildi. 
Etrafımda olan çox insan sənin kimi Ana 
arzuladı... 
Bu gün Xoşbəxtəmsə sənin sayəndə.. 
Mənə öz seçim azadlığımı verdiyin üçün. 
Hər zaman mənə inandığın, səhvlərim olsada 
bağrına basdığın üçün... 
Yaxşıki varsan əziz Anam 
Yaxşıki Sən Ana yaxşıki sən !!  
Xətrinə dəydiyim hər an üçün bağışla ama 
bilki səbəbi Anadan çox rəfiqə kimi 
olduğumuzdanidi. 

 گؤزل آنام
 

 سکینه حسین اووا
  

 گؤزل آنام 
 تبریکلر 

بلکه کؤنول دولوسو یاشامادین حیاتینی،الیق 
 اولدوقالریندا بو دئییلدی... 

آما سن بو حیاتا اؤرنک سن  هر زامان ان آزیندان 
 منه... 

ماغی، سنله اؤیرندیم اینسانالرا یاردیمی، قلب قیرما
ست اولماغی، دوزگون ودوست اولماغی، دور

یاشاماغی، دیک دورماغی حیاتی تک باشینا اولسان دا 
 قازانماغی.... 

 آتاسیز بؤیودوک ایکیمیزده.. 
دین !! آما سن منه بو یوخلوغو هئج حیسس ائتیردمه

 بیرلیکده آددیمالدیق هر چتین یولو... 
 دایم بیزه دایاق و دستک اولدون!!  

نینه باخیب ئج بیر زامان کیمینسه والیدییمن ه
 دیم کاش منیم آنام بو اوالردی.. دئمه

 آما منیم  آناما بو سؤز چوخ دئییلدی. 
رافیمدا  اوالن چوخ اینسان سنین کیمی آنا طا

 آرزوالدی... 
 بو گون خوشبختم سه سنین ساینده.. 

 منه اؤز سئچیم آزادلیغیمی وئردیگین  اوچون. 
ه ایناندیغین، سهولریم اولسادا  باغرینا هر زامان من

 باسدیغین اوچون... 
 یاخشی کی وارسان عزیز آنام 

 یاخشی کی سن آنا یاخشی کی سن !!  
خطرینه دیَدیگیم هر آن اوچون باغیشال آما بیلکی 

 وخ رفیقه کیمی اولدوغوموزدان ایدی. چسببی آنادان 
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Istərəm 
 

Güllü Eldar Tomarlı 
 
Payıza heyranam, yaya heyranam, 
Hər fəsilə, hər bir aya heyranam. 
Lap qışda da bu dünyaya heyranam. 
Amma Haqdan mən bir niyaz istərəm, 
Bir ilkbahar- bir güllü yaz istərəm. 
 
Yerin- göyün gül qoxuya üzünnən, 
Ətir saça dağlarınnan, düzünnən. 
Həyat axa bulaqların gözünnən, 
Lalədən, nərgizdən mən naz istərəm, 
Bir ilkbahar- bir güllü yaz istərəm. 
 
Qönçə murazların aça gülləri, 
Gözəlliyə qərq eləyə çölləri, 
Car olanda dağ döşünün selləri, 
Tanrıdan ən gözəl günlər istərəm, 
Bir ilkbahar- bir güllü yaz istərəm. 
 
Cənnət ola hər boz yamac, boz tala, 
Aləm özü öz hüsnünə mat qala, 
Novruz günü yön çevirəm tonqala, 
Diləyimi rəngi bəyaz istərəm, 
Bir ilkbahar- bir güllü yaz istərəm. 
 
Güllü dilər, umu- küsü olmaya, 
Ağırıxlar- uğuruxlar qalmaya. 
Heç bir könül qəm havası çalmaya, 
Mən sevinc sədalı bir saz istərəm, 
Bir ilkbahar bir güllü yaz istərəm. 

 ایسترم

 
 ی گوللو ائلدار طومارل

 
 پاییزا حئیرانام، یایا حئیرانام، 

 ، هر بیر آیا حئیرانام. هر فصیله
 الپ قیشدا دا بو دونیایا حئیرانام. 
 آمما حاقدان من بیر نیاز ایسترم، 

 بیر گوللو یاز ایسترم.  -بیر ایلک باهار
 

 گؤیون گول قوخویا اوزوننن،  -یئرین
 عطیر ساچا داغالریننان، دوزوننن. 

 والقالرین گؤزوننن، حیات آخا ب
 دن، نرگیزدن من ناز ایسترم، الله

 بیر گوللو یاز ایسترم.  -بیر ایلک باهار
 

 غؤنچه مورازالرین آچا گوللری، 
 یه چؤللری، گؤزللییه غرق ائله

 جار اوالندا داغ دؤشونون سئللری، 
 تانریدان ان گؤزل گونلر ایسترم، 

 . رمبیر گوللو یاز ایسته -بیر ایلک باهار
 

 جنّت اوال هر بوز یاماج، بوز تاال، 
 عالم اؤزو اؤز حوسنونه مات قاال، 
 نوروز گونو یؤن چئویرم تونقاال، 

 ییمی رنگی بَیاض ایسترم، دیله
 بیر گوللو یاز ایسترم.  -بیر ایلک باهار

 
 کوسو اولمایا،  -گوللو دیلر، اومو

 اوغوروخالر قالمایا.  -آغیریخالر
 هاواسی چالمایا، هئچ بیر کؤنول غم 

 من سئوینج صدالی بیر ساز ایسترم، 
 بیر ایلک باهار بیر گوللو یاز ایسترم. 
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Sevgi Ağacı 
 

Telənaz Təbrizli  
  
Boğazı biçilib gözlərimin   
Mavi donlu qızınin,  
Dil sızcə baxan   
Yarı açıq  
Açışqanızla danışmaqdan...!  
  
Göy dənizli könlü   
Dumanlarla anlaşıb.  
  
Qara bulud qucaqlayıb yalnızlığını  
Sallanıb qaşı, qabağı!  
  
Səni yağacaq   
Dodaqları susuzundan çatlayan   
Könlünün quruluğuna.  
  
Damla - damla,  
Damdığın hər bir yerdən,  
Bir sevgi ağacı bitəcək,  
Tumurcuqları,,,  
Yalnızlıq...  
  

 سئوگی آغاجی

 
 تئلناز تبریزلی

 
 بوغازی بیچیلیب گؤزلریمین 

 ماوی دونلو قیزی نین ،

 دیل سیزجه باخان 

 یاری آچیق

 آچیشقانیزال دانیشماقدان ... ! 

 
 گؤی دنیزلی کؤنلو 

 دومانالرال آنالشیب .

 
 قارا بولود قوجاقالییب یالنیزلیغینی

 ! سالالنیب قاشی ، قاباغی

 
 سنی یاغاجاق 

 دوداقالری سوسوزوندان چاتالیان 

 کؤنلونون قورولوغونا .

 
 دامال ، _دامال 

 دامدیغین هر بیر یئردن ،

 بیر سئوگی آغاجی بیته جک ،

 تومورجوقالری ،،،

 یالنیزلیق ...

 
 

Həsrət Körpüsü   
 

Aydın Baxış  
 

Neçə kərpic deyil; beş-on daş deyil,                 
Məncə bu körpünün ürəyi vardır.            
İndicə doğulmuş uşaq kimindir,               
Sanmayın qədimdən qalan duvardır.  

  
İt deyil qapıya bağlanıb demək,                     
Gəl- get olan kimin düşə hürəməyə!  
Körpüdür, yaranıb otay- butayın-                          
Əllərin sıcaqca görüşdürəməyə.        

  
Sellərin sillisin yeyir, sınmayan,-                       
Qaladır, qayalıq geçib qanına.  
Gözləri yoldadır yolçularını,                                 
Bir qucaq yaşam tək alsın qoynuna.  

  
Bir təbriz təarüfü əməlimizdir:                   
“Gedirsiz? getməyin, baba qalın da.”             
Bizimdə əlimiz dilimiz kimin                    
Bağlanıb qalmışıq qapı dalında.  

  
Görüş həsrətində yaşayan körpü,                             
Biz səni görmədik barı gör bizi.  
Həsrət bizimişik, yahaldıq; səni!                        
İllərcə səslədik “həsrət köprüsü”.    

 
 

 حسرت کؤرپوسو

 آیدین باخیش
 
 

اون داش دئییل،               -دئییل؛ بئش نئچه کرپیج  

یی واردیررهۆمنجه بو کؤرپونون ا .           

دیر،             نایندیجه دوغولموش اوشاق کیمی  

 .سانمایین قدیمدن قاالن دوواردیر
 

یا باغالنیب دئمک،                   ایت دئییل قاپی  

یهشه هورمهۆگئت اوالن کیمین د -گل ! 

بوتایین -کؤرپودور، یارانیب اوتای -                         

یهلرین سیجاقجا گؤروشدورمهال .       
 

ئییر، سینمایان،سین یلرین سیللیسئل -                      

 .قاالدیر، قایالیق گئچیب قانینا
 گؤزلری یولدادیر یولچوالرینی،                               

 .بیر قوجاق یاشام تک آلسین قوینونا
 

                  :بیر تبریز تعارفو عملیمیزدیر
دا یین، بابا قالینگئدیرسیز؟ گئتمه ». ... »            

ده الیمیز دیلیمیز کیمینبیزیم                    

 .باغالنیب قالمیشیق قاپی دالیندا
 

 گؤروش حسرتینده یاشایان کؤرپو،                           

دیک باری گؤر بیزیبیز سنی گؤرمه . 

                       !حسرت بیز ایمیشیک، یاهالدیق؛ سنی

ت کؤرپوسوحسر»دیک ایللرجه سسله ».   
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"Bulud Qaraçorlu"ya İthaf 

 
Alışan 

 
Qocalıq saatla, zamanda dəyil, 

Qocalıq varlığı, uduzandadır. 

Onda ki baxarsan, arxadan yola, 

Onda ki önündə, yox, var ondadır. 
 

Zamanda min ildə,tolorans olar? 

Bu nə dəbdir, mənim yazımda yazıb. 

Duvarlar qalanmış, duvarlar üstə, 

Daş vuran, söy adın, daş üstə qazıb. 
 

Cam əlimdə deyir, yabana sağlıq, 

Ürayim qurşunun dadıyla tanış. 

Orta barmağımla qəbirlərimiz, 

Özgələr,yazdıran adıyla tanış. 
 

Nə ürəkdir yaram, vərəm itlərə, 

Nə ağacdır, kəsəm, yol üstündə mən. 

Daşıdığım özləm, ət içrə düzdür, 

Siz adın söyləyin, vətən siz, vətən. 
 

Mən özümdən savay, qan tökənmirəm, 

Qanımı, qıt ba qıt, canımdan çəkin. 

Amma məndən daha susmaq, ummayın, 

Dərimin içində, bir vətən əkin. 

 
 

 یا ایتحاف"بولود قاراچورلو"

 آلیشان 
 

 قوجالیق ساعاتال ،زاماندا دییل،
 قوجالیق وارلیغی، اودوزاندادیر.

 اوندا کی باخارسان، آرخادان یوْال،
 اوندا کی اؤنونده، یوخ، وار اوْندادیر.

 
 ندا مین ایل ده تولورانس اوالر؟،زاما

 بو نه دب دیر، منیم یازیمدا یازیب.
 دووارالر قاالنمیش دووارالر اوسته،

 داش ووران، سوْی آدین، داش اوسته قازیب.
 

 جام الیمده دئییر، یابانا ساغلیق،
 اوره ییم قورشونون دادی ایال تانیش.

 اورتا بارماغیمال قبیرلریمیز،
 آدییال تانیش.اؤزگه لر، یازدیران 

 
 نه اوره کدیر یارام، وئرم ایت لره،

 نه آغاجدیر کسم، یول اوستونده من.
 داشیدیغیم اؤزلم، ات ایچره دوزدور،

 سیز آدین سؤیله یین، وطن سیز وطن.
 

 من اؤزومدن ساوای، قان تؤکنمیرم،
 قانیمی قت با قت، جانیمدان چکین.

 اما مندن داها سوسماق، اوممایین،
 ینده، بیر وطن اکین.دریمین ایچ

 
 
 

Könlüm 
 

Zaur Ilhamoğlu 

 

Fələyin köksümə vurduqlarından 

Bir gündə min dəfə yarılan könlüm. 

Yenə də sən mənə dönük çıxmadın, 

Yenidən köksümə sarılan könlüm. 

 

Saf oldun, hər kəsə inandın belə, 

Həm alışdın belə, həm yandın belə. 

De, sən nədən həssas yarandın belə, 

Adicə bir sözdən qırılan könlüm? 

 

Nə olar dayanma gəl pərişantək, 

Sən ki çırpınardın dəli tufantək. 

İndi inləyirsən qəmli kamantək, 

Nisgilli kök üstə qurulan könlum. 

 

Dünənim qəm oldu, bu günüm kədər, 

Sabah yaxşı olar, ya bundan betər. 

Dincəlmək istərəm, yoruldum... Yetər! 

Sən də dincəl biraz yorulan könlüm. 

 

 کؤنلوم
 

 زاعور ایلهام اوغلو 
 

 یین کؤکسومه ووردوقالریندان فله
 یاریالن کؤنلوم.  بیر گونده مین دفعه

 یئنه ده سن منه دؤنوک چیخمادین، 
 یئنیدن کؤکسومه ساریالن کؤنلوم. 

 
 ه ایناندین بئله، صاف اولدون، هر کس

 هم آلیشدین بئله، هم یاندین بئله. 
 دن حساس یاراندین بئله، دئ، سن نه

 عادیجه بیر سؤزدن قیریالن کؤنلوم؟ 
 

 نه اوالر دایانما گل پریشان تک، 
 سن کی چیرپیناردین دلی طوفان تک. 

 ییرسن غملی کامان تک، ایندی اینله
 نیسگیللی کؤک اوسته قوروالن کؤنلوم. 

 
 نیم غم اولدو، بو گونوم کدر، دونه

 صاباح یاخشی اوالر، یا بوندان بئتر. 
 دینجلمک ایسترم، یورولدوم...یئتر! 

 سن ده دینجل بیراز یوروالن کؤنلوم. 
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Nə İstirsən...( nəzirə qəzəl)  
  

Məhəmmədəli Hikməti  
   

“Ürəkədən parçalanmış şairəm məndən nə istirsən 
Kökümdən baltalanmış şairəm, məndən nə istirsən” 
  

Günəş ay ulduzun norin kəsib hey kölgələr saldın, 

Baharda şaxtalanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

Sevilmişdim sevirdim sən məni saldın gözəl gözdən, 

Nahaq eşqi calanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

Ürəkədə yarəmı saysan sayı ömrün günündən çox,  

Sıxılmış daldalanmış şairəm məndən nə istirsən.  

  

Ahım dünyanı yandırdı vəli əfsus görən göz yox, 

Bəla içrə talanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

İnanmirsan gəl aç qəlbin kilidsız sandığın yoxla, 

Fəlakətlə dolanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

Bəla oldu mənə sindan canım ahən çəkişlər qəm, 

Kədrlərdən qalanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

Şikəncə ilə ayaqlandim zamanin haqq sız ayğında, 

Əzəldən tapdalanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

Zəmanə çox dəbərtdi çıxmadı namrədə yağ məndən, 

Neçə il çalxalanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

Bu dünya dərd ü qəm dağın çəkib çarpaz sınəm üstə, 

Ürəkədən parçalanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

Mənə heç söz bəyan etmə mənə ibrətdür əmalun, 

Qulaqda sırqalanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

Yağır hikmət gözündən dərdü qəm ağlar yağışlar 

tək, 

Ağızdan taxdalanmış şairəm məndən nə istirsən. 

  

 

 

 نه ایستیرسن...

 نظیره غزل( )

 
 محمدعلی حکمتی

 
 
 "اوره کدن پارچاالنمیش شاعیرم مندن نه  ایستیرسن"

 "کؤکومدن بالتاالنمیش شاعیرم ، مندن نه ایستیر سن"

 
لر گونش آی اولدوزون نورین کسیب هئی کؤلگه

 سالدین،  

 باهاردا شاختاالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیر سن.

 
ین گؤزل سئویلمیشدیم سئویردیم سن منی سالد

 گؤزدن، 

 ناحاق عشقی جاالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیرسن.

 
اوره کده یارَمی سایسان سایی عؤمرون گونوندن 

 چوخ،

 سیخیلمیش دالداالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیرسن.

 
 ن گؤز  یوخ،آهیم دونیانی یاندیردی ولی افسوس گؤر

 بال ایچره تاالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیرسن.

 
 یرسان گل آچ قلبین کیلید سیز صاندیغین یوخال،اینانم

 فالکَتله دوالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیرسن.

 
 لر غم،بال اولدو منه سیندان جانیم آهن چکیش

 کَدرلردن قاالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیرسن.

 
 شیکنجه ایله آیاقالندیم زامانین حاق سیز آیغیندا، 

 ایستیرسن. ازلدن تاپداالنمیش شاعیرم مندن نه

 
 زمانه چوخ دبرتدی چیخمادی نامرده یاغ مندن، 

 نئچه ایل چالخاالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیرسن.

 
 م اوسته،بو دونیا دردو غم داغین چکیب چارپاز سینه

 اوره کدن پارچاالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیرسن. 

 
 منه هئچ سؤز بیان ائتمه منه عبرتدور اعمالون،

 قاالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیرسن.دا سیرققوال

 
 یاغیر حکمت گؤزوندن دردو غم آغالر یاغیشالر تک،

 آغیزدان تاخداالنمیش شاعیرم مندن نه ایستیر سن.
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Qəmli Diyar 

 
Sayman Aruz 

 

Könlümdə var bu qəmli diyardan çıxım gedim. 

Qurduqlarım nə varsa kökündən yıxım gedim. 

 

Mən məsti eşq idim, nə bilərdim ki, məşuqun, 

Bir gün gərək gəlib sağ əlindən sıxım gedim. 

 

Gəlmişdim ömrümü sənə həsr etməyə, Vətən, 

Bunlar mənə deyir ki, biraz vurnuxum gedim. 

 

Zalim yeyir haram çörəyini rifah ilə, 

Mənsə gərək halal çörəyimi tıxım gedim. 

 

Ey eşq, hardasan, tut əlimdən ki, özgələr, 

Məcbur edir ki, öz diyarımdan bıxım gedim. 

 

Bir bülbüləm ki, öz Vətənimdə Vətənsizəm, 

Naləmlə mən gərək ki, qurum çarmıxım gedim. 

 

Yoxdan var olmuşam, işə bax kim bu ölkədə, 

Qurban gərək ola bu yoxa var-yoxum gedim... 
 
 

 غملی دیار
 

 سایمان آروز
 
 

 کؤنلومده وار بو غملی دیاردان چیخیم گئدیم. 

 قوردوقالریم نه وارسا کؤکوندن ییخیم گئدیم.
  

 من مستی عشق ایدیم، نه بیلردیم کی، معشوقون، 

 بیر گون گرک گلیب ساغ الیندن سیخیم گئدیم. 
 

 یه، وطن، سنه حصر ائتمه گلمیشدیم عؤمرومو

 بونالر منه دئییر کی، بیراز وورنوخوم گئدیم. 
 

 ظالم یئییر حرام چؤرگینی ریفاه ایله، 

 منسه گرک حاالل چؤرگیمی تیخیم گئدیم. 
 

 لر، ائی عشق، هارداسان، توت الیمدن کی، اؤزگه

 مجبور ائدیر کی، اؤز دیاریمدان بیخیم گئدیم. 
 

 طنیمده وطنسیزم، بیر بولبولم کی، اؤز و

 نالمله من گرک کی، قوروم چارمیخیم گئدیم. 
 

 ده، یوخدان وار اولموشام، ایشه باخ کیم بو اؤلکه

 یوخوم گئدیم...-قوربان گرک اوال بو یوخا وار

Bitəm Kölgən Düşən Yerdə 
 

 Yusif Nəğməkar 

  

Məni, gəl, səsləmə hər dəm, 

Dərd sinəni deşən yerdə... 

Yüküm- fikir, ünvanım- qəm 

Nə işim var o şən yerdə?! 

 

Ötdün ruhuna sakinlə, 

Qərar verdin qəlb hakimlə... 

Göylərə qalxdım sevgimlə, 

Həsrətimlə üşən yerda. 

 

Sən sirr-kitab, mənə əyan... 

Necə səni oxumayam?! 

Mən bir sevgi toxumuyam, 

Bitəm kölgən düşən yerdə. 

 

Orda varlığım öyülər. 

Günəş sayənə əyilər. 

O zaman Nəğməkar söylər: 

- Yerim ən möhtəşəm yerdə.. 
 

 دؤشن یئرده 

 
 یوسیف نغمه کار 

  
 مه هر دم،منی، گل، سسله

 درد سینه نی دئشن یئرده...   

 غم  -فیکیر، عنوانیم  -یوکوم 

 نه ایشیم وار او شن یئرده؟!  

   
 اؤتدون روحونا ساکینله، 

 حاکیمله...  قرار وئردین قلب  

 گؤیلره قالخدیم سئوگیمله، 

 حسرتیمله اوشن یئردا.   

 
 کیتاب، منه عیان... -سن سیرر

 نئجه سنی اوخومایام؟!  

 من بیر سئوگی توخومویام،   

 بیتم کؤلگن دوشن یئرده.  

 
 اوردا وارلیغیم اؤیولر. 

 گونش سایه نه اییلر.  

 او زامان نغمه کار سؤیلر:   

 تشم یئرده..یئریم ان مؤح -

https://www.facebook.com/sayman.aruz?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCWZO4ZegUILiyVG-jf6MzH4z9ETy8mlq0iSGonou9fUD14AxAHO72D4xpUb_7HuCBXZ
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Gecələr Xəlvətdə Ağlayan Qadın 

 
Seymur Sönməz Paşayev 

 
Saçları ağarıb çöhrəsi çöküb, 
Qəddi əyilibdi, gözyaşı töküb, 
Taleyin qəm ilə qatlayıb büküb, 
Gecələr xəlvətdə ağlayan qadın. 
 
Gözləri həsrətlə yollara baxar, 
İntizar yandırıb qəlbini yaxar, 
Hicran addım başı canını sıxar, 
Gecələr xəlvətdə ağlayan qadın. 
 
Gündüzü xoş keçməz,gecəsi zillət, 
Tənhalıq yoldaşı, sükûtu ülfət, 
Şəkillərlə edər səmimi söhbət, 
Gecələr xəlvətdə ağlayan qadın. 
 
Aşkarda başqadır, qəlbindən başqa, 
İnanmaz dostluğa, inama, eşqə, 
Seymur silə bilə gözyaşın keşkə, 
Gecələr xəlvətdə ağlayan qadın. 
 

 
 لر خلوتده آغالیان قادین گئجه

 
 پاشایئو سئیمور سؤنمز 

 
 سی چؤکوب، ساچالری آغاریب چوهره 

 قددی اییلیبدی،گؤز یاشی تؤکوب، 
 طالعیین قم ایله قاتالییب بوکوب، 

 لر خلوتده آغالیان قادین. گئجه
 

 گؤزلری حسرتله یولالرا باخار، 
 اینتیظار یاندیریب قلبینی یاخار، 

 هیجران آددیم باشی جانینی سیخار، 
 ن قادین. لر خلوتده آغالیاگئجه

 
 سی ذلت، گوندوزو خوش کئچمز،گئجه

 تنهالیق یولداشی،سوکوتو اولفت، 
 شکیللرله ائدر صمیمی صؤحبت، 

 لر خلوتده آغالیان قادین. گئجه
 

 آشکاردا باشقادیر ،قلبیندن باشقا، 
 اینانماز دوستلوغا،ایناما،عشقه، 

 سئیمور سیله بیله گؤز یاشین کئشکه، 
 .ن قادینلر خلوتده آغالیاگئجه

Necə Sevməyim.. 

 
Zərifə Sufi Mikayilova 

 
Çöllərə döşənib yamyaşıl xalı. 
Deyin, o yerləri necə sevməyim?  
Çiçəklər bəzəyib yamacı, yalı,  
Deyin, o yerləri necə sevməyim?  
 
Dərdlərə, dərmandır kərəsi, balı.  
Nərgizdə cilvəni, lalədə xalı, 
Görənin olarmı başqa xəyalı? 
Deyin, bu yerləri necə sevməyim? 
 
Sufiyəm,  sevmədim dövləti, malı, 
Vətəndən uzaqda qəlbim yaralı, 
Vurğunam yurduma olsam haralı. 
Deyin, bu yerləri necə sevməyim? 
 
 

 ییم..نئجه سئومه
 

 ظریفه صوفی میکاییل اووا 
 

 الی. نیب یام یاشیل خچؤللره دؤشه
 ییم؟  دئیین ، او یئرلری نئجه سئومه

 ییب یاماجی، یالی،  چیچکلر بزه
 ییم؟  دئیین، او یئرلری نئجه سئومه

 
 سی، بالی.  دردلره، درماندیر کره

 ده خالی، نی، اللهنرگیزده جیلوه
 نین اوالرمی باشقا خیالی ؟ گؤره

 ییم؟ دئیین، بو یئرلری نئجه سئومه
 

 دیم دؤولتی،مالی، هصوفی یم،  سئوم
 وطندن اوزاقدا قلبیم یارالی، 

 وورغونام یوردوما اولسام هارالی. 
 ییم؟دئیین ، بو یئرلری نئجه سئومه
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Bade   

Tayyib Atmaca 
 
Saz çalmayı bilseydim bade’m gözden içerdim  
Dokununca tellere parmaklarım kanardı  
Ya kendimden geçerdim ya türküden geçerdim  
Hâl ehlinden gayrisi beni mecnun sanardı   
 
Yâr deyince yüreğim çırpınıyor kuş gibi  
Küçük dilim sesimin gırtlağına çöküyor  
Yıllar akıp gidiyor hayal gibi düş gibi  
Gece esen rüzgârlar yapraklarım döküyor   
 
Saçlarıma yağan kar yarın kütük tutacak  
Senden gizli saklı yok gönül bahar diliyor  
Körsüğünük ocağım acep ne gün tütecek  
Her acıdan yüreğim buruk bir tat alıyor   
 
Hasretinden daraldım ilaçlarım sendedir  
Yaramıyor bal yesem ağzım dilim kuruyor  
Bu gün için sorarsan canım bu bedendedir  
Yalnız ölüm dost gibi yakınımda duruyor   
 

 باده
 طیب آتماجا 

 
 ساز چالماغی بیلسیدیم بادم گؤزدن ایچردیم،  

 توخونونجا تئللره بارماقالریم قاناردی.  
 یا کندیمدن کئچردیم یا تورکودن کئچردیم،  

 لیندن غئیریسی منی مجنون ساناردی.   حال اه
 

 یار دئیینجه اورییم چیرپینییور قوش کیمی،  
 کوچوک دیلیم سسیمین قیرتالغینا چؤکویور.  

 ایللر آخیب گئدییور خایال کیمی دوش کیمی،  
 گئجه اسن روزگارالر یاپراقالریم تؤکویور.   

 
 ساچالریما یاغان قار یارین کؤتوک توتاجاق،  

 زلی ساخلی یوخ کؤنول باهار دیلییور.  سندن گی
 جک،  کور سوغونوق اوجاغیم عجب نه گون توته
 هر آجیدان اورییم بوروق بیر داد آلییور.   

 
 دیر،  حسرتیندن دارالدیم عالجالریم سنده

 یارامییور بال یئسم آغزیم دیلیم قورویور.  
 دیر،  بو گون ایچین سورارسان جانیم بو بدنده

 ؤلوم دوست کیمی یاخینیمدا دورویور.   یالنیز ا
 

 

Kefli- Kefli 
Huşəng Cəfəri 

 

Güləşdir əldə camım kefli-kefli, 

Özüm kefli, məramım kefli-kefli. 
 
Yıxılmam, saqi, tez-tez tök çaxırdan, 

Hələ vardır dəvamım kefli-kefli. 
 
Həmişə kefliyəm kefsizlər içrə, 

Keçir hər sübh o şamım kefli-kefli. 
 
Ürək volkan kimi od tutdu, yandı, 

Alışdı, bişdi xamım kefli-kefli. 
 
İçim yandı, alışdım dəftər üstə, 

Alovlandı kəlamım kefli-kefli. 
 
Sən hər səmtə desən, mən səcdə qıllam, 

Mənim sənsən imamım kefli-kefli. 
 
Əgər səndən, suvay bir özgəsindən 

Xoşum gəlsə, həramım kefli-kefli. 
 
Gülüm, hər yerdəsən, vardır uzaqdan 

Sənə  çox-çox səlamım kefli-kefli. 
 
Bütün dünyada eşq olsun, məhəbbət 

Budur, axır pəyamım kefli-kefli. 

 
 

 کئفلی-کئفلی
 

 هوشنگ جعفری
 
 

 گولشدیر  الده   جامیم    کئفلی ،کئفلی

 اؤزوم   کئفلی ،  مرامیم   کئفلی ،کئفلی
 

 تئز تؤک چاخیردان–یئخیلمام ساقی تئز

 هله    واردیر    دوامیم     کئفلی ،کئفلی
 

 همیشه    کئفلییم    کئفسیزلر    ایچره

 کئچیر هر صوبح و شامیم کئفلی،کئفلی
 

 اوره ک وولکان کیمی اؤد توتدو یاندی

 آلیشدی پیشدی   خامیم   کئفلی ،کئفلی
 

 ایچیم   یاندی  آلیشدیم   دفتر   اوسته

 آلووالندی      کالمیم      کئفلی ، کئفلی
 

 سن هر سمته دئسن من سجده  قیلالم

 منیم   سن سن  ایمامیم  کئفلی ،کئفلی
 

 اگر سندن   سووای  بیر  اوزگه سیندن

 خوشوم   گلسه  حرامیم  کئفلی،کئفلی
 

 گولوم  هر یئرده سن  واردیر  اوزاقدان

 چوخ سالمیم کئفلی،کئفلی–سنه  چوخ
 

 بوتون  دونیاده   عشق  اؤلسون  محبت

 بودور    آخیر     پیامیم    کئفلی ،کئفلی
 


