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Dərd

درد
Fərman Fərzi
(Qaradağ)

Zaman zaman dərd bizimlə yoldaş oldu, qardaş oldu,
Əzizlədik cana basdıq canımıza gələn dərdi.
Sən demə ki dərd üzüdə dərdlərə dərman olarmış,
Fələk bizə təzə dərdi, köhnə dərdə dərman verdi.
Təzə dərdlər köhnə dərdi daldalayır, üstün örtür,
Köhnə dərddən qopar qopmaz alışırıq təzə dərdə.
Təzə dərdin təzə lığı təzə dərdin zövqün artır,
Təzə dərddən təzə təzə ilham alır köhnələrdə.
Bax belə cə pillə pillə qurulur dərd binövrəsi,
Bu binövrə lay lay artıb, zaman zaman dıvar olur.
Dıvar dıvar dərddən qalxır dıvarların dörd dövrəsı
Kiçik bir ev yavaş yavaş ucalır bir dərbar olur.
Sonra qapın açıq olur dərd alırlar dərd verirlər,
Bu al verdə zaman zaman qazanırsan, şah olursan.
Yavaş yavaş öyrənirsən, dərddən dərdlər yaradırsan
Dərdlər sənin bəndən olur, dərdinə allh olursan.
Dərd özü də bir qismət dir, birinə az birinə çox,
Dərdin özünün də belə, kasıbı var yoxsulu var.
Dərd özüdə insan kimi həyat qorur, ev düzəldir,
Dərdin özünün də belə nəvəsi var, oğulu var.
Bəlkə dərdlər dünyasında , bizdə dərdlərin dərdiyik,
Bəlkə oların da bəxti, bizi olara dərd verib.
Bəlkə dünya onlarındır, biz başqa yerdən gəlmişik
Bizə dərdlərin allahı, dərd ölkəsındə yurd verib.
Dərd doğmadır biz ögeyık biz doğmayıq dərd ögeydır
Hər nədirsə qalib qalib dərdimizlə doğmalaşdıq.
Elə bizə doğmalaşdı təzə dərdlər köhnə dərdlər
Dərman verən dərdsizlərdən, yenə dərdimizə qaçdıq.
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فرمان فرضی

)(قاراداغ
، قارداش اولدو،زامان زامان درد بیزیمله یولداش اولدو
.عزیزله دیک جانا باسدیق جانیمیزا گلن دردی
،سن دئمه کی درد اوزو ده دردلره درمان اوالرمیش
.کؤهنه درده درمان وئردی،فلک بیزه تزه دردی
، اوستون اؤرتور،تزه دردلر کؤهنه دردی دالداالییر
.کؤهنه درد دن قوپار قوپماز آلیشیریق تزه درده
،تزه دردین تزه لیغی تزه دردین ذووقون آرتیر
.تزه درد دن تزه تزه ایلهام آلیر کؤهنه لرده
،باخ بئله جه پیلله پیلله قورولور درد بینووره سی
. زامان زامان دیوار اولور،بو بینووره الی الی آرتیب
دیوار دیوار درد دن قالخیر دیوارالرین دؤرد دووره سی
.کیچیک بیر ائو یاواش یاواش اوجالیر بیر دربار اولور
،سونرا قاپین آچیق اولور درد آلیرالر درد وئریرلر
. شاه اولورسان،بو آل وئرده زامان زامان قازانیرسان
 درد دن دردلر یارادیرسان،یاواش یاواش اؤیرنیرسن
. دردینه آهلل اولورسان،دردلر سنین بنده ن اولور
، بیرینه آز بیرینه چوخ،درد اؤزو ده بیر قیسمت دیر
. کاسیبی وار یوخسولو وار،دردین اؤزونون ده بئله
، ائو دوزلدیر،درد اؤزوده اینسان کیمی حیات قورور
. اوغولو وار،دردین اؤزونون ده بئله نوه سی وار
، بیزده دردلرین دردیییک، بلکه دردلر دونیاسیندا
. بیزی اوالرا درد وئریب،بلکه اوالرین دا بختی
 بیز باشقا یئردن گلمیشیک،بلکه دونیا اونالریندیر
. درد اؤلکه سینده یورد وئریب،بیزه دردلرین آلالهی
 بیز دوغماییق درد اؤگئیدیر،درد دوغمادیر بیز اؤگئییک
.هر نه دیر سه قالیب قالیب دردیمیزله دوغماالشدیق
ائله بیزه دوغماالشدی تزه دردلر کؤهنه دردلر
. یئنه دردیمیزه قاچدیق،درمان وئرن دردسیزلردن
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Mən Səni Şeərimə Yaza Bilmirəm
Əli Talibi Qayabaşı
(Qaradağ)
Mənsiz yağlı tikə yemə səndə sən,
Ağrını acını demə səndə sən,
Yanında utancaq yaşayıram mən,
Necə davamlı san aza, bilmirəm
Mən səni şerimə yaza bilmirəm.
Şeirə qız yazarlar, gəlin yazarlar,
Gizləndim tapmağa gəlin, yazarlar,
Şeirə gözəllərin xalin yazarlar,
Saxta kələmələri düzə bilmirəm
Mən səni şerimə yaza bilmirəm.
Gah danaylan kimi çalandır şeir,
Qalmalıdır şeir qalandır şeir,
Bəlkə də başa baş yalandır şeir,
Day düzü əyridən səzə bilmirəm
Mən səni şerimə yaza bilmirəm.
Qarşıdan xoş gələn sabah kimi sən,
Donyama hükm edən bir şah kimi sən,
Sən mənim gözümdə allh kimi sən,
Daha bundan uca yoza bilmirəm
Mən səni şerimə yaza bilmirəm.
Bəlkə də ağıl dan azmışam ana,
Bəlkə də mən özgə bazmışam ana,
Səni ürəyimə yazmışam ana,
Silgi sız yazını poza bilmirəm
Mən səni şerimə yaza bilmirəm.
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من سنی شئعریمه یازا بیلمیرم
علی طالبی قایاباشی
)(قاراداغ
،منسیز یاغلی تیکه یئمه سنده سن
،آغرینی آجینی دئمه سنده سن
،یانیندا اوتانجاق یاشاییرام من
 بیلمیرم،نئجه داواملی سان آزا
.من سنی شعریمه یازا بیلمیرم
، گلین یازارالر،شعره قیز یازارالر
، یازار الر،گیزلندیم تاپماغا گلین
،شعره گؤزل لرین خالین یازارالر
ساختا کلمه لری دوزه بیلمیرم
.من سنی شعریمه یازا بیلمیرم
،گاه دان ایالن کیمی چاالن دیر شعیر
،قالمالی دیر شعیر قاالن دیر شعیر
،بلکه ده باشا باش یاالن دیر شعیر
دای دوزو ایری دن سزه بیلمیرم
.من سنی شعریمه یازا بیلمیرم
،قارشیدان خوش گلن صاباح کیمی سن
،دونیاما حوکم ائدن بیر شاه کیمی سن
،سن منیم گؤزومده آهلل کیمی سن
داها بوندان اوجا یوزا بیلمیرم
.من سنی شعریمه یازا بیلمیرم
،بلکه ده عاغیل دان آزمیشام آنا
،بلکه ده من اوزگه بازمیشام آنا
،سنی اورییمه یازمیشام آنا
سیلگی سیز یازینی پوزا بیلمیرم
.من سنی شعریمه یازا بیلمیرم
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Bənövşədən

Bir Salxım
Ədalət Duman
(Qaradağ)

Doldu vətən ətrı yenə
Ruhuma al bənövşədən
Şair könlüm! ilhamınıDuyğunu al bənövşədən

Bir tablo
İki baxış,
Bir tərəf dinc sahıl
Bir tərəf tufanlı dəniz;
Ağ quşlarımız bağlaşırlar ...

Bir utancaq incə çiçək
Sevgi paylar ətək-ətək
Eşqin olsun ağ kəpənək
Çəkirsən bal bənövşədən

Sızın şəhərdə
Bu gün gəlib
Galrı lərdə anlaşırlar ,
Bizim şəhərdə
Galrı yox
Sarışın saçları
uzananlar çox ;
Həyətlərimizdə
kəsilmiş
Müvlər ağlaşırlar...!

Təbiətın ən şah çağı
Oyanar yaşıl yarpağı
Neçə aşiq yar sorağı
Almış bu lal bənövşədən
Dumansız bu göy sinədə
Gözəllik verir günədə
Həyalı dağlar yenədə
Örtübdü şal bənövşədən

بیر سالخیم

بنؤوشهدن
عدالت دومان

داود اهری

)(قاراداغ

)(قاراداغ

دولدو وطن عطری یئنه
.روحوما آل بنؤوشهدن
-شاعر کؤنلوم! ایلهامینی
.دویغونو آل بنؤوشهدن

بیر تابلو
، ایکی باخیش
بیر طرف دینج ساحیل
بیر طرف طوفانلی دنیز ؛
 آغ قوشالریمیز باغالشیرالر...

،بیر اوتانجاق اینجه چیچک
،اتک-سئوگی پایالر اتک
،عشقین اولسون آغ کپنک
.چکیرسن بال بنؤوشهدن
،طبیعتین ان شاه چاغی
،اویانار یاشیل یارپاغی
،نئچه عاشق یار سوراغی
.آلمیش بو الل بنؤوشهدن
،دومانسیز بو گؤی سینهده
،گؤزللیک وئریر گونهده
،حیالی داغالر یئنهده
،اؤرتوبدو شال بنؤوشهدن

Ədəbi Körpû

Davud Əhəri
(Qaradağ)

ادبی کؤرپو

سیزین شهرده
بو گون گلیب
، گالری لرده آنالشیرالر
بیزیم شهرده
گالری یوخ
ساریشین ساچالری
اوزانانالر چوخ ؛
حیطلریمیزده
کسیلمیش
موولر آغالشیرالر...!
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Allahındı

Tanri Bəy!
Vuqar Nemət
(Qaradağ)

Vahid Aslan
İnsan oğlu bildimi,
Yer üzü allahındı!
Bu dünyanın gecəsi,
Gündüzü allahındı!

Varlığınla tanımadım mən səni
İman gətdim yoxluğuna tanrı bəy!
Qabağımda allah görüb yetəni
Dözənmədim çoxluğuna tanrı bəy!

Hər çəkdiyi nəfəsi,
Yaşamağa həvəsi,
Hər səsi, hər kəlməsi,
Hər sözü allahındı!

İttihamin; cəhənnm'dir, günah'dır
Cəhl var ha, uzun sürən silahdır
Necə deyim! qoyub qaçmaq səlahdır
Haq görmədim haqlığına tanrı bəy!

Sinəsinə döyməsin,
Yeri, göyü söyməsin,
Özünü çox öyməsin,
O, özü allahındı!

Alim çıxıb axmaqlarla, xaxullar
Sənə böhtan, mənə qara yaxırlar
Pak adını diktatürə çıxırlar
Şah olmusan şahlığına tanrı bəy!

الالهیندی
واحید آسالن
،اینسان اوغلو بیلدیمی
!یئر اوزو الالهیندی
،بو دونیانین گئجهسی
!گوندوزو الالهیندی
،هر چکدیگی نفسی
،یاشاماغا هوسی
، هر کلمهسی،هر سسی
!هر سؤزو الالهیندی
،سینهسینه دؤیمهسین
، گؤیو سؤیمهسین،یئری
،اؤزونو چوخ اؤیمهسین
! اؤزو الالهیندی،او

Aman tanrım, üşüdüm ha, üşüdüm!
Yağmurları otağıma daşıdım
Dünən şama, qəm-kədərə döşə dim
Bu da sənin sağlığına tanrı bəy!

!تانری بَی
)ووقار نعمت(قاراداغ
وارلیغینال تانیمادیم من سنی
!ایمان گَتدیم یوخلوغونا تانری بَی
قاباغیمدا آلاله گؤروب یئتهنی
!دؤزهنمهدیم چوخلوغونا تانری بَی
 گوناه'دیر،ایتتیهامین؛ جهننم'دیر
 اوزون سۆرهن سیالحدیر،جهل وار ها
نئجه دئییم! قویوب قاچماق صالحدیر
!حاق گؤرمهدیم حاقلیغینا تانری بَی
 خاخولالر،عالیم چیخیب آخماقالرال
 منه قارا یاخیرالر،سنه بؤهتان
پاک آدینی دیکتاتورا چیخیرالر
!شاه اولموسان شاهلیغینا تانری بَی
! اوشودوم ها اوشودوم،آمان تانریم
یاغمورالری اوتاغیما داشیدیم
کدهره دؤشهدیم- غم،دونن شاما
! تانری بَی،بو دا سنین ساغلیغینا

Ədəbi Körpû

ادبی کؤرپو

Sayfa 6

ƏDƏBİ KÖRPÛ

20 Sayı yaz. Haziran. 2020

Daş Yonanla Söhbət

1399 خرداد. اینجی سای یاز.20ادبی کؤرپو

داش یونانال صؤحبت
Fərqanə Mehdiyeva

... فرقانه مهدییئوا

Usta, alverin çox olar,
Bu qara rüzgarla çağla.
İstəyirm bir beh verim,
Yaxşısın mənə saxla.

 آل، اوستا،وئرین چوخ اوالر
.بو قارا روزگارال چاغال
،ایستهییرمن بیر بئه وئریم
.یاخشیسین منه ساخال

Hardan gəlib çıxdım bura,
Bir özgə yolum olmadı?
İndidən alım, sonralar
Bəlkə heç pulum olmadı…

،هاردان گلیب چیخدیم بورا
بیر اؤزگه یولوم اولمادی؟
 سونراالر،ایندیدن آلیم
…بلکه هئچ پولوم اولمادی

Bax üzümə baxır o daş,
Sındırma könlü xoş olsun.
Eləsini saxla, qardaş,
Başıma yaraşan olsun.
Bəlkə almasam da olar,
Bu ehtiyac bir həvəsdi.
Qəbrimin üstə qoymaya
Başıma düşən daş bəsdi!
Birin behlə, çıxım gedim,
Kimsəyə gərək olmasın.
Nə qəribə peşən varmış,
Görüm, mübarək olmasın!
Yonduğun məzar daşları,
Sənə dərd, azar verməsin.
A müştəri gözləyənim,
Heç Allah bazar verməsin!

Ədəbi Körpû

ادبی کؤرپو

،باخ اوزومه باخیر او داش
.سیندیرما کؤنلو خوش اولسون
، قارداش،ائلهسینی ساخال
.باشیما یاراشان اولسون
،بلکه آلماسام دا اوالر
.بو احتیاج بیر هوسدی
قبریمین اوسته قویمایا
!باشیما دوشن داش بسدی
، چیخیم گئدیم،بیرین بئهله
.کیمسهیه گرک اولماسین
،نه غریبه پئشَن وارمیش
! موبارک اولماسین،گؤروم
،یوندوغون مزار داشالری
. آزار وئرمهسین،سنه درد
،آ موشتری گؤزلهیهنیم
!هئچ اهلل بازار وئرمهسین
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Ən Bahasını

ان باهاسینی
Ülvi Ələkbərzadə

اولوی علی اکبرزاده
،نفسیمده قاالنیب
.سنسیزلیگین اوجاغی
،نئجه ده راحت ایمیش
.محبتین قوجاغی

Nəfəsimdə qalanıb,
Sənsizliyin ocağı.
Necə də rahat imiş,
Məhəbbətin qucağı.
Gələn gedən daşlayır,
Ruhumdakı həsrəti.
Gərək sən dinləyəydin,
Çeynənmiş nəsihəti.
Tanrı qoxusu gəlir,
Şeirin sətirindən.
Sanki burnum düşübdür,
Cəhənnəmin ətrindən.
Eşqimin tellərinə,
Bir şeir yolum qalıb.
Şeirin dodaqları,
Dodağmı əsir alıb.
Qələm azıb qalıbdır,
Beş-on misra o yanda.
Yoluna davam elə,
Sevgimizdir, bu yanda.
Küləyin yanağında,
Ümidlər çiçək açıb.
Arzular körpələr tək,
Qapını döyüb qaçıb.
İlmə-ilmə sökürəm,
Dərdlərin yaxasını,
Qulağıma pıçılda,
Sən eşqin bahasını.
Doğurdanmı qanayır ?!
Sənsizliyin qaşları.
Ürəyimə düzülüb,
İntizarın daşları.!
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،گلن گئدن داشالییر
.روحومداکی حسرتی
،گرک سن دینلهیه یدین
.چئیننمیش نصیحتی
،تانری قوخوسو گلیر
.شعرین سطریندن
،سانکی بورنوم دوشوبدور
.جهنمین عطریندن
،عشقیمین تئللرینه
.بیر شعر یولوم قالیب
،شعرین دوداقالری
.دوداقمی اسیر آلیب
،قلم آزیب قالیبدیر
.اون میصراع او یاندا-بئش
،یولونا داوام ائله
. بو یاندا،سئوگیمیزدیر
،کولهیین یاناغیندا
.اومیدلر چیچک آچیب
،آرزوالر کؤرپهلر تک
.قاپینی دؤیوب قاچیب
،ایلمه سؤکورم-ایلمه
،دردلرین یاخاسینی
،قوالغیما پیچیلدا
.سن عشقین باهاسینی
!دوغوردانمی قاناییر ؟
.سنسیزلیگین قاشالری
،اورگیمه دوزولوب
!.اینتیظارین داشالری
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Xeyrin Də Şərin Də Yuxuma Mənin
Səyyad Ziyadpur
(Qaradağ)
Zəhmətə qatlaşıb durub gəlmişdin
Gecənin birində yuxuma mənim
Yolların damarın qırıb gəlmişdin
Kişin dinc yerində yuxuma mənim
Kiş deyilən adlım adadır ada
Çevrəsin gəmilə dolandıq suda
Sevinc aracıydı gəmi də su da
Ürək al-verində yuxuma mənim
Boş şeydir hey umu hey küsü yazdı
Yuxuma bir cütlük öyküsü yazdı
Tanrı yazısıydı əli çatmazdı
Ər oğlu ərin də yuxuma mənim
Yuxuda görüşük biz handan hana
Macal tapdıq hərə öz payın suna
Keşgə yata biləm dev yuxusuna
Hər gir ha girində yuxuma mənim
Hörmətlə verdiyin imzalı kitab
Sevgimə pay oldu sayğıma cavab
Gözəl tapıntıydı nəfis də bir çap
Sözün söz vərində yuxuma mənim
Birdən oyandım ki yer içindəyəm
Bürküyə uğramış vər içindəyəm
Təpədən dirnağa tər içindəyəm
Calayıb tərin də yuxuma mənim
Çox yozumu olur az gəlişinin
Qadın gəlişinin qız gəlişinin
Dedim ya rəb özün yoz gəlişinin
Xeyrin də şərin də yuxuma mənin

1399 خرداد. اینجی سای یاز.20ادبی کؤرپو

خئیرین ده شرین ده یوخوما منیم
صیاد زیادپور
)(قاراداغ
زحمته قاتالشیب دوروب گلمیشدین
گئجه نین بیرینده یوخوما منیم
یوْلالرین دامارین قیریب گلمیشدین
کیشین دینج یئرینده یوخوما منیم
کیش دئییلن آدلیم آدادیر آدا
چئوره سین گمی له دوْالندیق سودا
سئوینج آراجییدی گمی ده سو دا
وئرینده یوخوما منیم-اۆرک آل
بوْش شئی دیر هئی اومو هئی کۆسۆ یازدی
یوخوما بیر جۆتلۆک اؤیکۆسۆ یازدی
 الی چاتمازدی،تانری یازیسیدی
ار اوْغلو ارین ده یوخوما منیم
یوخودا گؤرۆشدۆک بیز هاندان هانا
ماجال تاپدیق هره اؤز پایین سونا
کئشگه یاتا بیلم دئو یوخوسونا
هر گیر ها گیرینده یوخوما منیم
حؤرمتله وئردیین ایمضالی کیتاب
سئوگیمه پای اوْلدو سایغیما جواب
گؤزل تاپینتیدی نفیس ده بیر چاپ
سؤزۆن سؤز وَرینده یوخوما منیم
بیردن اوْیاندیم کی یئر ایچینده ی
بۆرکۆیه اوغرامیش وَر ایچینده یم
تپه دن دیرناغا تر ایچینده یم
جاالییب تَرین ده یوخوما منیم
چوْخ یوْزومو اوْلور آز گلیشینین
قادین گلیشینین قیز گلیشینین
دئدیم یا رب اؤزۆن یوْز گلیشینین
خئیرین ده شرین ده یوخوما منیم
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Yol Adamı

یول آدامی
علی جوادپور
(قاراداغ)
باشینین اوستونده قاراالر بولود
باشینین اوستونده چاخماق داشی،اود
باشینین اوستونو سن اونوت ،اونوت...
یول آدامی
اوزو اوزاقالرا یول گئدن آدام
کئچر نئچه گوندن ،گؤلگهدن آدام...
یولالر قوش دیمدیگی
سن ده دن آدام
یول آدامی.
یولدا آی ایشیغی ،قارانلیق دا وار
ایشیقدا اولمایان قارانلیقدا وار
یورو ساچالرینی داراسین روزگار
یول آدامی
یئری اؤز یولونو ایت هورسون سنی
کورالر کرمهلیکده ایتیرسین سنی
اوزاق ایشیقالرا یئتیرسین سنی
یول آدامی
های-هارایدان بویو اوجا بیر سوکوت-
یول یولداشین ،بیرده یولون اؤزون توت
گئت...
گئت...
قاالن نه وار
اونوت ،سن اونوت...
یول آدامی.
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Əli Cəvadpur
)(Qaradağ
Başının üstündə qaralar bulud
Başının üstündə çaxmaq daşı,od
Başının üstünü sən unut, unut...
Yol adamı
Üzü uzaqlara yol gedən adam
Keçər neçə gündən, gölgədən adam...
yollar quş dimdiyi
sən də dən adam
Yol adamı.
Yolda ay işığı, qaranlıq da var
İşıqda olmayan qaranlıqda var
Yürü saçlarını darasın rüzgar
Yol adamı
Yeri öz yolunu it hürsün səni
Korlar kərməlikdə itirsin səni
Uzaq işıqlara yetirsin səni
Yol adamı
Hay-haraydan boyu uca bir sükutyol yoldaşın, birdə yolun özün tut
get...
get...
qalan nə var
unut, sən unut...
Yol adamı.
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Qaradağ Ədbyatı Və Xosruv Sərtipi
Səxavət İzzəti
Araz çayının qırağından Təbərizə Culfa sınırlarından Ərdəbilə kımı uzanan on səkkiz
mahala bırlikdə Qaradağ deyilib. Atalarımızın tərəfindən yazılı kitablarda “Qərə cə dağ”, “Qəracə
dağ”, “Qaracadağ” kımı deyimlərlə də yazılıbdır.
Qaradağ mahalı əzəmətli dağlara, yaylaqlara, suru- suru quyun quzuya qış uzunu sinə sində
yer verən qışlaqlara, yemişinin dadı atlını atdan salan meyvəli bağlara və ürkləri oxşayan sehirkar
meşələrə bağrında yer vern bır mahaldır.
Qaradağ bölgəsində çoxlu sayda eski mədəniyətlərlə bağlı daş yazma anıtlari vardi.bu
qədim torpaqda saysız igıdlər ad açıb və adlarını dünya insanlarının qulaqlarına çatdıra bılıbdırlə o
cümələdən Babək və Səttarxan kımı qəhrəmanlar.
Qaradağ mahalında böyük alımlər və dahılər yetişibdir ullardan: Sədəddın Vəravını, Şeyx
Şəhab əlddın Məhmud Əhəri ,Dirili Qurbanı, Həkim seyid əbulqasım Nəbatı, ustad Əbbas Bariz,
ustad Mühəmməd Təqi Cəfəri, ustad Səttar Gülmühəmmədi, ustad Hüseyn dusti, ustad Sədyar
Vəzifə Eloğlu... kımı böyükləri saymaq ular.
Qaradağ ədəbiyyat bu gün çox istedadlı orta yaş və gənc şair və yazarlar yetişdiribdir
dərgimizin imkan gücünə qədər bu sayda bir neçə Qaradağ şairinin şeirlərindən Qaradağ
ədəbiyyatindan ürnək olaraq verdik inşallah gələcəkdə başqa şairlərın şeirlərindəndə veriləcəkdir.
Qeyd edək ki Qaradağ bölgəsi türk aşiq ədəbiyyatı mühitləri içrə başda gələn
mühitlərdəndir. Belə ki bu gün iranda olan aşıqlarin yüzdə altmışdan çoxu Qaradağlıdır. Qaradağ
ədəbiyyat və kültüründə ağır zəhmətlərə qatlaşan insanlardan biridə ustad Xosruv Sərtipi
cənablarıdır.
Xosruv Sərtipi 1968 ci ildə güney azərbaycanın qaradağ mahalının kəleybər şəhərində
dünyaya göz açıb ilk, orta və yüksək təhsilini bu şəhərdə almışdır. Atasının adı muhəmməddir. Ata
və anasinin şeir və musiqiyə dərin rəğbət və əlaqələri olduğundan o da şeir və musiqiyə oşaqlıqdan
ürək bağlamışdır. İlk şeirini 14 yaşında yazmışdır. Qradağın onunla belə kəleybərin doğma
gözəllıgı də onun şairligində və şeirində önəmli rol oynamışdır.
Ustad şair müqəddəs müəllimlig işini qəbul edərək kəleybər və təbriz şəhərlərində bir ömür
elm və ədəb yayaraq son illərdə təqaüd olmuşdur. Ustad halı hazır təbrizdə yaşayır və öz əvəzsiz
çıxışlarila çəşıdlı şeir və ədəbiyyat tədbirlərinə gözəllik və şırınlık gətirir.
Ustad Sərtipi hemidə görkəmli nəbatı şünasdır. Onun təşəbbüsiylə nəbatının böyük tədbiri
keçirilib və bundan başqa yüzlər irili – xirdalı nəbatı gecələrı keçiribdir və bu tədbirlərin yadda
qalan hissələri ustadın coşğun çıxışları olubdur.
Cənab Sərtipinin qalarqı işlərindən biri böyük nəbatinin məzarinin tapilmasi və gözəl bir
şəkildə bərpa edilməsidir. habelə təbriz, kəleybər, üştübün və culfa şəhərlərində böyük şairin
heykəlinin qoyulmasinda böyük əmək sərf etmişdir. Həmçinin otuz il zəhmət çəkərək nəbatinin
türkcə və farsca divanini çapa hazırlayıbdır.
Ustad Sərtipi Azərbaycan aşiq və muğam musiqisinin ürəkdən aşiqidir o üzdən yüzlər
musiqi tədbirinin banisi və aparıcısı olubdur və tədbir boyu tamaşçılara lazimi məlumatlari
veribdir. Bu zəminədə obun başçılığı ilə qurulan muğam və aşiq musabiqələri kimi tədbirlər yadda
qalan tədbirlərdəndirlər.
Şeirləri iran, türkiyə və azərbaycan xalqına tanışdır. İstər əruz və istər heca vəznili şeirləri
hər bir oxuyan və eşidəni valeh edir.ona görə ki şeirlərinin əsas təmasını yaradan xalqımızın
mənəviyəti və köküdür.
Xosruv Sərtipi əvəzsiz natıqdır onun nitqilarindan heç kim yorulmaz və mahir qəraət
ustadıdır və cazibədar səsə malikdir.
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قاراداغ ادبیاتی و خسرو سرتیپی
سخاوت عزتی
آراز چایینین قیراغیندان تبریزه جولفا سینیرالریندان اردبیله کیمی اوزانان اون سککیز ماحاال بیرلیکده قاراداغ
دئییلیب .آتاالریمیزین طرفیندن یازیلی کیتابالردا «قره جه داغ»« ،قراجه داغ»« ،قاراجاداغ» کیمی دئییملرله ده
یازیلیبدیر.
قاراداغ ماحالی عظمتلی داغالرا ،یایالقالرا ،سورو -سورو قویون قوزویا قیش اوزونو سینه سینده یئر وئرن قیشالقالرا،
یئمیشینین دادی آتلینی آتدان ساالن مئیوهلی باغالرا و اورکلری اوخشایان سئحیرکار مئشهلره باغریندا یئر وئرن بیر
ماحال دیر.
قاراداغ بؤلگهسینده چوخلو سایدا ائسکی مدنییتلرله باغلی داش یازما آنیتالری واردی.بو قدیم تورپاقدا سایسیز
ایگیدلر آد آچیب و آدالرینی دونیا اینسانالرینین قوالقالرینا چاتدیرا بیلیبدیرله او جوملهدن بابک و ستارخان کیمی
قهرمانالر.
قاراداغ ماحالیندا بؤیوک عالیملر و داهیلر یئتیشیبدیر اونالردان  :سعدالدین وراوینی ،شیخ شهاب الدین محمود
اهری ،دیریلی قوربانی ،حکیم سید ابولقاسیم نباتی ،اوستاد عباس بارز ،اوستاد محمّد تقی جعفری ،اوستاد ستار
گلمحمدی ،اوستاد حسین دوستی ،اوستاد صدیار وظیفه ائل اوغلو...کیمی بؤیوکلری سایماق اوالر.
قاراداغ ادبیات بو گون چوخ ایستعدادلی اورتا یاش و گنج شاعر و یازارالر یئتیشدیریبدیر درگیمیزین ایمکان
گوجونه قدر بو سایدا بیر نئچه قاراداغ شاعرینین شعرلریندن قاراداغ ادبیاتیندان اورنک اوالراق وئردیک ان
شاءاهلل گلهجکده باشقا شاعرلرین شعرلریندنده وئریلهجکدیر.
قئید ائدک کی قاراداغ بؤلگهسی تورک عاشق ادبیاتی موحیطلری ایچره باشدا گلن موحیطلردندیر.بئله کی بو
گون ایراندا اوالن عاشیقالرین یوزده آلتمیشدان چوخو قاراداغلی دیر.
قاراداغ ادبیات و کولتورونده آغیر زحمتلره قاتالشان اینسانالردان بیریده اوستاد خسرو سرتیپی جنابالری دیر.
خسرو سرتیپی  1968جی ایلده گونئی آذربایجانین قاراداغ ماحالینین کلیبر شهرینده دونیایا گؤز آچیب ایلک ،
اورتا و یوکسک تحصیلینی بو شهرده آلمیشدیر .آتاسینین آدی محمّددیر .آتا و آناسینین شعر و موسیقی یه درین
رغبت و عالقهلری اولدوغوندان او دا شعر و موسیقی یه اوشاقلیقدان اورک باغالمیشدیر .ایلک شعرینی  14یاشیندا
یازمیشدیر .قراداغین اونونال بئله کلیبرین دوغما گؤزللیگی ده اونون شاعرلیگینده و شعرینده اؤنملی رول
اوینامیشدیر.
استاد شاعر مقدس معلملیگ ایشینی قبول ائدهرک کلیبر و تبریز شهرلرینده بیر عؤمور علم و ادب یایاراق سون
ایللرده تقاعد اولموشدور .استاد حالی حاضر تبریزده یاشاییر و اؤز عوضسیز چیخیشالریال چشیدلی شعر و ادبیات
تدبیرلرینه گؤزللیک و شیرینلیک گتیریر.
اوستاد سرتیپی همیده گؤرکملی نباتی شوناسدیر .اونون تشببوثی ایله نباتینین بؤیوک تدبیری کئچیریلیب و
بوندان باشقا یوزلر ایریلی  -خیردالی نباتی گئجهلری کئچیریبدیر و بو تدبیرلرین یاددا قاالن حیصهلری استادین
جوشغون چیخیشالری اولوبدور.
جناب سرتیبینین قاالرقی ایشلریندن بیری بؤیوک نباتینین مزارینین تاپیلماسی و گؤزل بیر شکیلده برپا
ائدیلمهسیدیر  .هابئله تبریز ،کلیبر ،اوشتوبون و جولفا شهرلرینده بؤیوک شاعرین هئیکلینین قویولماسیندا بؤیوک
امک صرف ائتمیشدیر .همچینین اوتوز ایل زحمت چکرک نباتینین تورکجه و فارسجا دیوانینی چاپا حاضرالییبدیر.
اوستاد سرتیپی آذربایجان عاشیق و موغام موسیقیسینین اورکدن عاشقیدیر او اوزدن یوزلر موسیقی تدبیرینین
بانیسی و آپاریجیسی اولوبدور و تدبیر بویو تاماشچیالرا الزیمی معلوماتالری وئریبدیر .بو زمینهده اونون باشچیلیغی
ایله قوروالن موغام و عاشق موسابیقهلری کیمی تدبیرلر یاددا قاالن تدبیرلردندیرلر.
شعرلری ایران ،تورکییه و آذربایجان خالقینا تانیشدیر .ایستر عروض و ایستر هئجا وزنیلی شعرلری هر بیر اوخویان و
ائشیدهنی والح ائدیر.اونا گؤره کی شعرلرینین اساس تماسینی یارادان خالقیمیزین معنوییتی و کؤکودور.
خسرو سرتیپی عوضسیز ناطیقدیر اونون نطق الریندان هئچ کیم یورولماز و ماهیر قراءت اوستادیدیر و جازیبه دار
سسه مالیکدیر.
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Bu Kölgəsiz Dünyada
Əbülfəzl Məhəmmədzadə Ramin
(Qaradağ)

Babam armud ağacınHəyətdən kəsib atdı.
Yurdum deyib çırpınanQuşlar dünyanı qatdı.
Külək başlar həyətdə.
Düşər qışlar həyətdə.
Ağac qətlə yetəndən,
Mələr quşlar həyətdə.
Pək sıxılır ürəyim,
Candan usandım axı...
Kölgəsi çəkilən dost,
Gün düştü yandım axı...
Necəsiz siz dünyada?
Dığladıq biz dünyada.
Haçandı gün görmərik,
Bu kölgəsiz dünyada.
Sənsiz quşlar dən olubTökülər saça yoldaş.
Ölüm düz yoldurmu de,
Qolları haça yoldaş.
Hayıf boyuna...hayıf...,
Divardan uca yoldaş.
Duru gözü yaş yazıq.
Quru dibi daş yazıq.
Bu divardan eşiyə,
Çıxmayaydın kaş yazıq.

Ədəbi Körpû
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بو کؤلگه سیز دونیادا
ابوالفضل محمدزاده رامین
)(قاراداغ
،بابام آرمود آغاجین
حیطدن کسیب آتدی.
_یوردوم دئییب چیرپینان
،قوشالر دونیانی قاتدی
،کولک باشالر حیطده
دوشر قیشالر حیطده.
،آغاج قتله یئتندن
مَلر قوشالر حیطده.
،پک سیخیلیر اورییم
جاندان اوساندیم آخی...
،کؤلگه سی چکیلن دوست
گون دوشدو یاندیم آخی...
نئجه سیز سیز دونیادا؟
دیغالدیق بیز دونیادا.
،هاچاندی گون گؤرمریک
بو کؤلگه سیز دونیادا.
سنسیز قوشالر دن اولوبتؤکولر ساچا یولداش.
اؤلوم دوز یولدورمو دئقولالری هاچا یولداش.
 حاییف،حاییف بویونا...،
دیواردان اوجا یولداش.
،دورو گؤزو یاش یازیق
قورو دیبی داش یازیق.
،بو دیواردان ائشیگه
چیخمایایدین کاش یازیق...
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بیزه گل

Bizə Gəl
Babək İslamı
(Qaradağ)
Mələkim bir gecə cənntdən oğurlan bizə gəl
Süz qaranlıqlara gizlincə ol insan bizə gəl.
İnsan olmaqdan ir şəhlənisən dön işıq ol,
Qoşul ulduzlara dam-dam bacalardan bizə gəl.
Düzdür heç vaqt sən olanmaz ay ama, sən dön ay ol,
Dolan eyvanlari gördün oyanır dan bizə gəl.
Sən ki yoxsan elə bil qibləsi itmiş imamam,
Namazın vəqtidir ay gözləri şeytan bizə gəl.
Deyrəm bir tikan ol amma bizim bağda boy at,
Demirəm gördün olubsan lala, reyhan bizə gəl.
Gecə oldun bizim evmizdə qaranlıqla fəqət,
Günüz oldun youxya qalma obaşdan bizə gəl.
Bulud oldun bağa yağma səni topraq bizə yağ,
Duman oldun dağa getmə səni urman bizə gəl.
Hayat olsan məni doldur dirilik uyxusuna,
Ölüm olsan,...ölüm olsanda olubsan bizə gəl.
Qış gələndə külək ol bağla gədikdə yolumu!
Yaz gələndə çiçək ol bağları fırlan bizə gəl.
Duymuşam ovçuların gizli pıçıldaşmaların
Zirvə yalnız tələdir ay dəli ceyran bizə gəl.

بابک اسالمی
)(قاراداغ
ملکیم بیر گئجه جننتدن اوغورالن بیزه گل
.سوز قارانلیقالرا گیزلینجه اول اینسان بیزه گل
،اینسان اولماقدان ایر شهله نیسن دؤن ایشیق اول
.دام باجاالردان بیزه گل-قوشول اولدوزالرا دام
دوزدور هئچ واقت سن اوالنماز آی آما سن دؤن آی
،اول
.دوالن ایوانالری گؤردون اویانیر دان بیزه گل
،سن کی یوخسان ائله بیل قیبله سی ایتمیش ایمامام
.نامازین وقتیدیر آی گؤزلری شیطان بیزه گل
،دئیرم بیر تیکان اول آمما بیزیم باغدا بوی آت
. ریحان بیزه گل،دئمیرم گؤردون اولوبسان الال
،گئجه اولدون بیزیم ائومیزده قارانلیقال فقط
.گونوز اولدون یوخویا قالما اوباشدان بیزه گل
،بولود اولدون باغا یاغما سنی توپراق بیزه یاغ
.دومان اولدون داغا گئتمه سنی اورمان بیزه گل
،حایات اولسان منی دولدور دیریلیک اویخوسونا
.اؤلوم اولساندا اولوبسان بیزه گل...،اؤلوم اولسان
!قیش گلنده کولک اول باغال گدیکده یولومو
.یاز گلنده چیچک اول باغالری فیرالن بیزه گل
دویموشام اووچوالرین گیزلی پیچیلداشما الرین
.زیروه یالنیز تله دیر آی دلی جیران بیزه گل
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Ana

آنا
Zeynəb Naxcıvanlı

Beynimdə min suallar yığışıb qalaq – qalaq!
Hərəsi kərki kimi ağlımı edir alaq,
Çırpınsam da əllərim yetişmir sənə uzaq
Yollarım bağlanıbdı Ana gələ bilmirəm.
Ayrıılığa nə qədər dözüb dayanmalıyıq?
Həsrətilə alışıb niyə biz yanmalıyıq?
Üç beş düzənbazların ciyərin yonmalıyiq!
Yollarım bağlanıbdı Ana gələ bilmirəm.
Vatsap olubdur bizim yeni görüş yerimiz,
Ekranlardan toxunub öpüb qoxluyuruq biz,
Uzaqlarda qalıbdı bütün sevdiklərimiz
Yollarım bağlanıbdı Ana gələ bilmirəm.
Mənə təsəlli verib telfonu bağlayırsan,
Üzümü güldürüsən, biraz da dağlayırsan,
Bilirəm ki sonrada oturub ağlayırsan!
Yollarim bağlanibdı Ana gələ bilmirəm.
Səbri səbrə calayıb günləri qovuruq biz!
Hər keçən an hər saat ayrılıq doğurüq biz!
Qara bulud gözümüz leysanlar yağırıq biz!
Yollarım bağlanibdı Ana gələ bilmirəm.
Bu gün analar günü səni təbrik edirəm,
Yolların açılacaq dəyqəsini güdürəm,
Hələlik salamat qal bol dualar edirəm,
Yollarım bağlanıbdı Ana gələ bilmirəm.
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زینب ناخجیوانلی
! قاالق- بئینیمده مین سوالالر ییغیشیب قاالق
،هرهسی کرکی کیمی آغلیمی ائدیر آالق
چیرپینسام دا اللریم یئتیشمیر سنه اوزاق
یولالریم باغالنیبدی آنا گله بیلمیرم.
آیرییلیغا نه قدر دؤزوب دایانمالیییق؟
حسرتیله آلیشیب نییه بیز یانمالیییق؟
!اوچ بئش دوزن بازالرین جیگرین یونمالیییق
.یولالریم باغالنیبدی آنا گله بیلمیرم
،واتساپ اولوبدور بیزیم یئنی گؤروش یئریمیز
،ائکرانالردان توخونوب اؤپوب قوخلویوروق بیز
اوزاقالردا قالیبدی بوتون سئودیکلریمیز
.یولالریم باغالنیبدی آنا گله بیلمیرم
،منه تسللی وئریب تئلفونو باغالییرسان
، بیراز دا داغالییرسان،اوزومو گولدوروسن
!بیلیرم کی سونرادا اوتوروب آغالییرسان
.یولالریم باغالنیبدی آنا گله بیلمیرم
!صبری صبره جاالییب گونلری قوووروق بیز
! هر ساعت آیریلیق دوغوروق بیز،هر کئچن آن
!قارا بولود گؤزوموز لئیسانالر یاغیریق بیز
.یولالریم باغالنیبدی آنا گله بیلمیرم
،بو گون آناالر گونو سنی تبریک ائدیرم
،یولالرین آچیالجاق دیقهسینی گودورم
،هلهلیک سالمات قال بول دوعاالر ائدیرم
.یولالریم باغالنیبدی آنا گله بیلمیرم
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فرغانهنین اؤلومو

Fərqanə’nin Ölümü
Xosrov Barışan

Ah...
Bakı-Təbriz yolları
Ayrılıq doğur,
Sağır...
Heç bir körpə böyüyüb
Tarixinə körpü olmayır!
Atalar umud əkməyirlər!
Və sərhədd aşan quşların
Qanadları daş,
Dilləri lal!
Heç bir dilək
Doruqlardan danışanmayır
Dirilən hər anı
Öldürür insanı
Bətnindəykən yolların
Qovuşmaq anaydı, ana..
Və həyatımız bağlıydı ona
Doğulduq
Həyatımız vətənə bağlandı
Mənim Türkcəmdə
Nisgilin anlamı vətəndir
Vətənin səslənişi ah...
Ah...
Ah...
Ana bizə vətən gəlməyəcək
FƏRQANƏ ölmüş
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خسرو باریشان
... آه
تبریز یولالری-باکی
،آیریلیق دوغور
...ساغیر
هئچ بیر کؤرپه بؤیویوب
!قانماییر تاریخینی
!آتاالر اومودالنماییرالر
و سرحدّ آشان قوشالرین
،قانادالری داش
!دیللری الل
هئچ بیر دیلک
!دوروقالردان دانیشانماییر
دیریلن هر آنی
!اؤلدورور اینسانی
،بطنیندهیکن یولالرین
قوووشماق
... آنا،آنایدی
.و حیاتیمیز باغلییدی اونا
دوغولدوق؛
.حیاتیمیز وطنه باغالندی
منیم تورکجهمده
نیسگیلین آنالمی وطندیر؛
...وطنین سسلهنیشی آه
...آه
...آه
!آنا بیزه وطن گلمهیهجک
.فرغانه اؤلموش

Sayfa 16

ƏDƏBİ KÖRPÛ

20 Sayı yaz. Haziran. 2020

Yarı Canım, Gözlərində Qalibdi
Seyid Cəlil
Gözdən salıb itirsəndə məni sən,
Yarı canım , gözlərində qalibdi.
Söyləyərəm durar olsam qəbirdən,
Yarı canım,gözlərində qalibdi.
Tamarzıdı həsrət əlim, əlinə,
umudlrim dölaşibdir, belinə,
Yarı canım asılıbdır, telinə,
Yarı canım, gözlərində qalibdi.
Düşüncəmdə, xəyalımda, paslanıb,
Arzularım,gözyaşimda islanib,
Baxışların, ürəyimdən aslanıb,
Yarı canım, gözlərində qalibdi.
Utansam da, gözlərinə görünnəm,
Qəmlərini, sevincimə bürünnəm,
Əlacım yox, ardınca hey sürünnəm,
Yarı canım, gözlərində qalibdi.
Baxışını, ürəyim də daşıram,
Hara baxsam, səni görüb çaşıram,
Yarı canam, büdrəyirəm, aşıram,
Yarı canım, gözlərində qalibdi.
Seyid Cəlil, həsrət səni üzürsə!
Yollarına, nisgil dağın düzürsə!
Yarı canım, tellərinə nəzirsəYarı canım, gözlərində qalibdi.
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گؤزلرینده قالیبدی،یاری جانیم
سیدجلیل
،گؤزدن سالیب ایتیرسنده منی سن
. گؤزلرینده قالیبدی، یاری جانیم
،سؤیله یَرم دورار اولسام قبیردن
.گؤزلرینده قالیبدی،یاری جانیم
، الینه،تامارزی دی حسرت الیم
، بئلینه،اومودالریم دؤالشیبدیر
، تئلینه،یاری جانیم آسیلیبدیر
.گؤزلرینده قالیبدی،یاری جانیم
، پاسالنیب، خیالیمدا،دوشونجمده
،گؤزیاشیمدا ایسالنیب،آرزوالریم
، اوره ییمدن آسالنیب،باخیشالرین
.گؤزلرینده قالیبدی،یاری جانیم
،گؤزلرینه گؤروننم،اوتانسام دا
، سئوینجیمه بوروننم،غملرینی
، آردینجا هئی سوروننم،عالجیم یوخ
.گؤزلرینده قالیبدی،یاری جانیم
، اوره ییم ده داشیرام،باخیشینی
، سنی گؤروب چاشیرام،هارا باخسام
،آشیرام، بودره ییرم،یاری جانام
.گؤزلرینده قالیبدی،یاری جانیم
! حسرت سنی اوزورسه،سیدجلیل
! نیسگیل داغین دوزورسه،یولالرینا
- تئللرینه نذیرسه،یاری جانیم
.گؤزلرینده قالیبدی،یاری جانیم
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گئجهلر

Gecələr
Mayisə Əsədullaqızı
Bir az şıltaq kimiyik,
Bir az sevgi külüyük.
Gecə çöküb içinə,
Az qalır ki, keçinə.

ماییسه اسداهلل قیزی
،بیر آز شیلتاق کیمییک
.بیر آز سئوگی کولویوک
،گئجه چؤکوب ایچینه
. کئچینه،آز قالیر کی

Qəriblik geyib evlər,
Pusquda durub devlər.
Gecə qorxular artır,
Hər dalanda sirr yatır.
Sonra, sənin pəncərən,
Üzü mənə açılır,
Əksini görən kimi,
Üzümdən nur saçılır.
Qəlbimiz uşaqlaşır,
Qəriblik uzaqlaşır.

،غریبلیک گئییب ائولر
.پوسقودا دوروب دئولر
،گئجه قورخوالر آرتیر
.هر داالندا سیرر یاتیر
، سنین پنجرن،سونرا
،اوزو منه آچیلیر
عکسینی گؤرن کیمی
.اوزومدن نور ساچیلیر
،قلبیمیز اوشاقالشیر
.غریبلیک اوزاقالشیر

Didərgin talelərin
Ruhları qucaqlaşır.

دیدرگین طالعلرین
.روحالری قوجاقالشیر

Gecə çöküb içinə,
Az qalır ki, keçinə...

،گئجه چؤکوب ایچینه
... کئچینه،آز قالیر کی

Ulduzlar bu gecənin
Romansını çalırdı,
İki qərib taleyin
Nəğməsi ucalırdı.
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اولدوزالر بو گئجهنین
،رومانسینی چالیردی
ایکی غریب طالعیین
.نغمهسی اوجالیردی

ادبی کؤرپو
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Çilədim Sözlərimi Kəlmələrə

Bizim Dağlara
Aşiq Məhbub Xəlili
(Qaradağ)

Ə. Elşn

Ay əsən küləklər, çırpınan yellər,
Bəlkə gedirsiniz bizim dağlara.
Nə olar əylənin yalvarıram mən,
Varımdı bir neçə sözüm dağlara.

Sovuşan karvana döndər üzünu,
Dodağın bağla gilan kəs sözünü,
Cümlə gördüklərinə yum gözünü,
Gördüyün, səndə qala sirr dedilər.

Görəndə laləlı o duzləri sız,
Söyləyin onlara busözləri sız,
Yada ki aparın bu gözləri sız,
Bircə an sataşsın gözüm dağlara.

Aşiqə dünyası eşq aynası dir,
Məcnuna kovn ü məkan leylası dir,
Çəkdiyin qəm canınin parçası dir,
Canı cananə ilə bir dedilər.

Gəzdiyim yerlərdə izim yül açıb,
Bulaqların çevrəsində gül açıb,
Oğul deyə dağlar mənə qol açıb,
Onun çün qurbanam özüm dağlara.

Caladım gözlərimi kəlmə lərə,
Qaladım közələrimi kəlmə lərə,
Çilədim sözlərimi kəlmələrə,
Eşidənlər mənə şair dedilər.

Seyrinə varardım hər səhər çağı,
Ruhumu oxşardı əlvan buyağı,
Məhbubam şerimdən bir buyun bağı,
Yazıb inci kimi düzüm dağlara.

چیله دیم سؤزلریمی کلمه لره
 ائلشن.ع

بیزیم داغالرا
عاشق محبوب خلیلی
))قاراداغ

، چیرپینان یئللر،آی اسن کولکلر
.بلکه گئدیرسینیز بیزیم داغالرا
،نه اوالر اَیلهنین یالواریرام من
.واریمدی بیر نئچه سؤزوم داغالرا
،گؤرنده الله لی او دوزلری سیز
،سؤیلهیین اونالرا بوسؤزلری سیز
،یادا کی آپارین بو گؤزلری سیز
.بیرجه آن ساتاشسین گؤزوم داغالرا
،گزدیگیم یئرلرده ایزیم یول آچیب
،بوالقالرین چئورهسینده گول آچیب
،اوغول دئیه داغالر منه قول آچیب
.اونون چون قوربانام اؤزوم داغالرا

،سوووشان کاروانا دؤندر اوزونو
،دوداغین باغال گیالن کس سؤزونو
،جومله گؤردوکلرینه یوم گؤزونو
.سنده قاال سیر دئدیلر، گؤردویون
،عاشقه دونیاسی عشق آیناسی دیر
،مجنونا کون و مکان لیالسی دیر
،چکدییین غم جانی نین پارچاسی دیر
.جانی جانانه ایله بیر دئدیلر
،جاالدیم گؤزلریمی کلمه لره
،قاالدیم کؤزلریمی کلمه لره
،چیله دیم سؤزلریمی کلمه لره
.ائشیدن لر منه شاعیر دئدی لر

،سئیرینه واراردیم هر سحر چاغی
،روحومو اوخشاردی الوان بویاغی
،محبوبام شعریمدن بیر بویون باغی
یازیب اینجی کیمی دوزوم داغالرا
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Bu Yol Şəkildi

1399 خرداد. اینجی سای یاز.20ادبی کؤرپو

بو یول شکیلدی
Kamıl Qəhrəmanoğlu
کامیل قهرمان اوغلو

Şəkildi bu yol
Bu yolu
Nə payız gedir, nə kəhrizə hamilə sular
Bu yol fəqət gedə- nə-cəkdi
Gələn yoxdu
Hamı gedir bu- yolu
Bir gün
Sinə si ağırlaşdı
Düşdü başına göysü
Əllərini
Ağlandır, yumaqlandır, şallaqlandırdılar
Yağış ağacına
Belini qırlandır, yandır, sındırdılar qolundan
Ağrısına
Qadın manqalı qoydular- qiz qursaqı- Dovşan
ölüsü-mişüvül tükü
Həkimə də apardılar
Xəstə xanada
3 gün yatdı
Məzar ampulu yedi bu- yol
Ayaqlarını kəsdilər
Qollarını payıza verdilər
Gözlərini
Çınar çiçklərə
Hamı getdi, bu- yol qaldı
Birdə bu- yol
2 də ... yox,13 də ... yox,
Birdə bu- yol qaqaqaqaldı
Qarınlayıb qaldı bu- yol
Vava vava vahuuuuuv...
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شکیلدی بو یول
بو یولو
 نه کهریزه حامیله سوالر،نه پاییز گئدیر
جکدی- نه-بو یول فقط گئده
گلن یوخدو
 یولو-هامی گئدیر بو
بیر گون
سینه سی آغیرالشدی
دوشدو باشینا گؤیسو
اللرینی
 شالالقالندیردیالر یاغیش آغاجینا، یوماقالندیر،آغالندیر
 سیندیردیالر قولوندان، یاندیر،بئلینی قیرالندیر
آغریسینا
 دووشان- قیز قورساقی-قادین مانقالی قویدوالر
میشوول توکو-اؤلوسو
حکیمه ده آپاردیالر
خسته خانادا
گون یاتدی3
 یول-مزار آمپولو یئدی بو
آیاقالرینی کسدیلر
قولالرینی پاییزا وئردیلر
گؤزلرینی
چینار چیچکلره
 یول قالدی- بو،هامی گئتدی
 یول-بیرده بو
، یوخ...  ده13، یوخ... ده2
 یول قاقاقاقالدی-بیرده بو
 یول-قارینالییب قالدی بو
...واواواواواهوووووو
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Son Ümid

Vətən Həsrəti
Cəmilə Çiçək

Eşqin Məmmədov

Pərən-pərən düşdü ellərim mənim,
Məni öldürəcək vətən həsrəti.
Bağlanıb qollarım, əllərim mənim,
Məni öldürəcək vətən həsrəti.

Payız məni darıxdırır, İlahi!
Qəribliyim sanki yenə qalıbdır.
Sevinc addım-addım ötür yanımdan,
Arzularım çiskin-çənə qalıbdır.

Sinəmə çəkilən dağı görürəm,
Ötüşən zamanı, çağı görürəm,
Yuxumda gəzdiyim bağı görürəm,
Məni öldürəcək vətən həsrəti.

Nə zalımmış bu ömrümü düzəldən,
Bir ömür ki, düz çıxmayıb yüz əldən...
Mənim bəxtim belə gəlib əzəldən,
Sabahlarım min dünənə qalıbdır.

Necə dözüm tapım, baxım o üzə?
Murovdan sellənim, axım o üzə,
Görəsən çatırmı ahım o üzə? Məni öldürəcək vətən həsrəti.

Axı necə çıxım, gedim xoş yerə?
Bəsdi ruhum, bəsdir, məndən düş yerə.
Ümidləri xərcləmişəm boş yerə
O ümiddən bircə dənə qalıbdır.

Ruhumu cismimdən çalın, aparın,
Bir dəli ovsuna salın, aparın.
Alın bu həsrəti, alın, aparın,
Məni öldürəcək vətən həsrəti.

وطن حسرتی

.سون اومید
جمیله چیچک

،پرن دوشدو ائللریم منیم-پرن
.منی اؤلدورهجک وطن حسرتی
، اللریم منیم،باغالنیب قولالریم
.منی اؤلدورهجک وطن حسرتی
،سینهمه چکیلن داغی گؤرورم
، چاغی گؤرورم،اؤتوشن زامانی
،یوخومدا گزدیگیم باغی گؤرورم
.منی اؤلدورهجک وطن حسرتی
 باخیم او اوزه؟،نئجه دؤزوم تاپیم
، آخیم او اوزه،موروودان سئللهنیم
- گؤرهسن چاتیرمی آهیم او اوزه؟
.منی اؤلدورهجک وطن حسرتی
، آپارین،روحومو جیسمیمدن چالین
. آپارین،بیر دلی اووسونا سالین
، آپارین، آلین،آلین بو حسرتی
.منی اؤلدورهجک وطن حسرتی
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Uzaqlaşdın məndən yenə yüz qarış,
Bu taleyim, vallah, mənə qışdı-qış...
Gah borandı, gah tufandı, gah yağış,
Son ümidim sönə-sönə qalıbdır.

عشقین ممّدوو
! ایالهی،پاییز منی داریخدیریر
.غریبلیگیم سانکی یئنه قالیبدیر
،آددیم اؤتور یانیمدان-سئوینج آددیم
.چنه قالیبدیر-آرزوالریم چیسکین
،نه ظالممیش بو عؤمرومو دوزلدن
... دوز چیخماییب یوز الدن،بیر عؤمور کی
،منیم بختیم بئله گلیب ازلدن
.صاباحالریم مین دوننه قالیبدیر
 گئدیم خوش یئره؟،آخی نئجه چیخیم
. مندن دوش یئره، بسدیر،بسدی روحوم
اومیدلری خرجلهمیشم بوش یئره
.او اومیددن بیرجه دنه قالیبدیر
،اوزاقالشدین مندن یئنه یوز قاریش
...قیش- منه قیشدی، والاله،بو طالعییم
، گاه یاغیش، گاه طوفاندی،گاه بوراندی
.سؤنه قالیبدیر-سون اومیدیم سؤنه
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Anılar

O Dərya Mənsə Bir Sahil

Alaeddin İkican

Anlar Şərifi
Usandım dərd əlindən mən, məni ey dərd usandırma,
Sənin təsvirinəm ancaq, məni artıq dayandırma.
Könül yurdum barış istər, yorulmuş könlümə
həmdəm,
Məni qəm ordusu basqın yaparkən, sülhə qandırma.
Könül küncündə birgizli, payızlanmış baharım var,
Əəli qoynunda həsrtlər, gözün qana boyandırma.
Mənim ruhum didərgin dir, bu ömrün az-çoxu getmiş,
Qoy arzım baş qoyub yatsın, yatarkən, heç oyandırma.
Bir divanlıq şeir oldum, ki yalnız dərd oman anlar,
Bir "anlar" min gözə yaşla dolursa, heç utandırma.

Seni sakinliğimle avutan,
Beynimdeki ateşin korudur yanan,
Siyah beyaz fotoğraflarda kalan,
Sadece yaşadığımız anılar.
Sana harcadığım vakte acıyorum,
Boşa havaya geçen zamana ağlıyorum,
Ilık ılık esen rüzgarın götürdüğü,
Yalım yalım yanan ateşin küllendiği,
Sadece mazide kalan anılar.
Zamansız anlamsız isteklerimiz vardı,
Sınırlı sorumluluk içindeki yaşama takıldı,
Sahip olamadığımız hayatımız kaldı,
Bunaltan hayalimizde var olan sadece anılar.

Məni qəm şairi söylər,kimiysə bir baca baxdı,
Sənə sağlıq, mənə sahman, göyə uçsam yubandırma.
Mənim bir əhdə ilqarim, nə çox qısqanclığa hasil!
O dərya mənsə bir damcı, axar kən heç dayandırma.

آنیالر
عالالدین ایکیجان

او دریا منسه بیر ساحل
آنالر شریفی
، منی ائی درد اوساندیرما،اوساندیم درد الیندن من
. منی آرتیق دا یاندیرما،سنین تصویرینم آنجاق
، یورولموش کؤنلومه همدم،کؤنول یوردوم باریش ایستر
. صُلحه قاندیرما،منی غم اوردوسو باسقین یاپارکن
، پاییزالنمیش باهاریم وار،کؤنول کونجونده بیرگیزلی
. گؤزون قانا بویاندیرما،اَلی قُوینوندا حَسرتلر
،چوخو گئتمیش- بو عؤمرون آز،منیم روحوم دیدَرگین دیر
. هئچ اویاندیرما، یاتارکَن،قوی آرزیم باش قویوب یاتسین
، کی یالنیز درد اومان آنالر،بیر دیوانلیق شعیر اولدوم
. هئچ اوتاندیرما،بیر "آنالر" مین گؤزه یاشال دولورسا

،سنی ساکینلیغیمله آووتان
،بئینیمدهکی آتشین قورودور یانان
،سیاه بَیاض فوتوغرافالردا قاالن
.سادهجه یاشادیغیمیز آنیالر
،سانا خارجادیغیم واختا آجییرام
،بوشا هاوایا گئچن زامانا آغالییرام
،ایلیک ایلیک اسن روزگارین گؤتوردوغو
،یالیم یالیم یانان آتشین کوللندیغی
.سادهجه ماضی ده قاالن آنیالر
،زامانسیز آنالمسیز ایستکلریمیز واردی
،سینیرلی سوروملولوق ایچیندهکی یاشاما تاخیلدی
،صاحیب اوالمادیغیمیز حایاتیمیز قالدی
.بونالتان خایالیمیزدا وار اوالن سادهجه آنیالر

،کیم ایسه بیر باجا باخدی،منی غم شاعیری سؤیلر
. گؤیه اوچسام یوباندیرما، منه ساهمان،سنه ساغلیق
! نه چوخ قیسقانجلیغا حاصیل،منیم بیر عهده ایلقاریم
. آخار کن هئچ دایاندیرما،او دریا منسه بیر دامجی
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Səsində Nə Var?

سسینده نه وار؟
Sürəyya Xəliq Xıyavı

Mən ölmüşəm...
Qəbir daşının üstündə,
Sənin adın niyə yazılıb?
Lütfən
sil adını!
Burda şeir demirik ki_
Sözcüklərlə oynayaq!
Tanrı ölüm şerini mənə dedigi gün,
Adımın daşlara yazılmasından normal
nə iş ola bilərdi?
Bir zamanlar mən "şəhər yeri"də daş olub
sənə qayıtmışdım....
Və bilirsən bu daş o daşlardan deyil
Amma bir sürü:
Səsində nə var?
heç kimsə
"Sürəyya"ni
Sənin kimin
səsləyə bilmədi
Nə o dünyada
Nə bu dünyada...
şəhər yeriXiyav şəhərilə Ərdəbil aəhəri arasınada
qədım bir abidə və sükünət yeri orda adamlar
şəklində daş heykəllər vardır.
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ثریا خلیق خیاوی
...من اؤلموشم
،قبیر داشینین اوستونده
سنین آدین نییه یازیلیب؟
لوطف ًا
!سیل آدینی
_بوردا شعر دئمیریک کی
!سؤزجوکلرله اوینایاق
،تانری اؤلوم شعرینی منه دئدیگی گون
آدیمین داشالرا یازیلماسیندان نورمال
نه ایش اوال بیلردی؟
بیر زامانالر من "شهر یئری"ده داش اولوب
....سنه قاییتمیشدیم
و بیلیرسن بو داش او داشالردان دئییل
:آمما بیر سورو
سسینده نه وار؟
هئچ کیمسه
"ثریا" نی
سنین کیمین
سسله یه بیلمه دی
نه او دونیادا
...نه بو دونیادا
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قالدیق
Abdulrahim Efendi
Talefer

Bıraktık birligi herkes bir yanda,
Bakın görün nasıl hallerde kaldık!
Her şeyi kaybettik bizler şu anda
Kıymetsiz bir çürük mallarda kaldık!
Yaşamak zor oldu usandık, bıktık,
Tahammül etmedik vatandan çıktık,
Çürüttük ömrümüz, canımız sıktık,
Yersiz yurtsız yaban ellerde kaldık.
Herkes çok zengindi hoş idi hali,
Hesapsız kitapsız var idi malı,
Önce beğenmezdik en yeni halı,
Artık yırtık pırtık çullarda kaldık!
Düşenin dünyada hiç dostu olmaz,
Zalimin yaptığı yanına kalmaz,
Karnı aç olmayan açlık ne? bilmez!
Eli cimri olan ellerde kaldık!
Birkaç kötü çirkin insan yüzünden,
Kardeşini düşman gören gözünden,
Söz verip sonradan dönen sözünden,
Ağızda söylenen dillerde kaldık.
Nihayet biz düştük kurlu tuzağa!
Terk ettik yurdumuz gittik uzağa,
Günbegün dünyamız döndü bozuğa!
Ateşler içinde küllerde kaldık.
Kader yazmış bize gurbet ellerde,
Aç susuz yürümek yayan yollarda,
Kara kış gününde soğuk yellerde,
Kar yağmur altında çöllerde kaldık.
Hasanoğlu diyor budur halımız,
Ağırdır yükümüz, uzak yolumuz,
Yorgun ayağımız Kırık kolumuz,
Ne kötü zamanda yıllarda kaldık.

عبدالرحیم افندی
تلعفر
،بیراخدیق بیرلیگی هرکس بیر یاندا
!باخین گؤرون ناسیل حالالردا قالدیق
هر شئیی غایب ائتدیک بیزلر شو آندا
!قیمت سیز بیر چوروک مالالردا قالدیق
، بیخدیق،یاشاماق زور اولدو اوساندیق
،تحمّل ائتمه دیک وطندن چیخدیق
، جانیمیز سیخیق،چوروتدوک عؤمروموز
.یئرسیز یورتسوز یابان ائللرده قالدیق
،هرکس چوخ زنگیندی خوش ایدی حالی
،حسابسیز کیتابسیز وار ایدی مالی
،اؤنجه بینمزدیک ان یئنی خالی
!آرتیق ییرتیک پیرتیک چولالردا قالدیق
،دوشنین دونیادا هیچ دوستو اولماز
،ظالمین یاپتیغی یانینا قالماز
!قارنی آچ اولمایان آچلیق نه؟ بیلمز
!الی جیمری اوالن اللرده قالدیق
،بیرقاچ کؤتو چیرکین اینسان یوزوندن
،قارداشینی دوشمن گؤرن گؤزوندن
،سؤز وئریب سونرادان دؤنن سؤزوندن
.آغیزدا سؤیله نن دیللرده قالدیق
!نهایت بیز دوشدوک قورلو توزاغا
،ترک ائتدیک یوردوموز گیتدیک اوزاغا
!گون به گون دونیامیز دؤندو بوزوغا
.آتشلر ایچینده کوللرده قالدیق
،کادر یازمیش بیزه غوربت ائللرده
،آج سوسوز یورومک یایان یولالردا
،قارا قیش گونونده سویوق یئللرده
.قار یاغمور آلتیندا چؤللرده قالدیق
،حسن اوغلو دئییر بودور حالیمیز
، اوزاق یولوموز،آغیردیر یوکوموز
،یورغون آیاغیمیز قیریق قولوموز
.نه کؤتو زاماندا ایللرده قالدیق
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بئزیکمیشم

Bezikmişəm
Səxavət Izzəti
(Qaradağ)
Saydıqca günləri dahı saydan bezikmişəm.
Saydan bezikmişəm ki, haraydan bezikmişəm.
Bir gündəyəm ki nazlı günəşdən qaçır gözüm,
Yorğun baxışlı, sevgili aydan bezikmişəm.
Hardan nə üzlə aldanım ey dünya mən sənə,
bir an ömürdə olmadı faydan bezikmişəm.
Meylim azaldı, süfrəni bük yiğ yeməkləri,
Az təklif eylə, qırmızı çaydan bezikmişəm.
Hər nə gəlirsə ağ çuxa qışdan gəlir mənə,
Həsrət boranlı bürkülü yaydan bezikmişəm.
Eşqim inanma sevgiyə birdə qəzəl yazam,
Qəlbimdə ki bu qanlı olaydan bezikmişəm.
Bir gün daşın gərək ətgimdən töküb gedəm,
Çoxdandı mən bu köhnə saraydan bezikmişəm.
Gəldiz məzarım üstə amandı deyin, gülün,
Vay salmayın ki, mən daha vaydən bezikmişəm.

سخاوت عزتی
)(قاراداغ
.سایدیقجا گونلری داهی سایدان بئزیکمیشم
. هارایدان بئزیکمیشم،سایدان بئزیکمیشم کی
،بیر گونده یم کی نازلی گونش دن قاچیر گؤزوم
. سئوگیلی آیدان بئزیکمیشم،یورغون باخیشلی
،هاردان نه اوزله آلدانیم ائی دونیا من سنه
.بیر آن عمرده اولمادی فایدان بئزیکمیشم
، سفره نی بوک ییغ یئمکلری،مئیلیم آزالدی
. قیرمیزی چایدان بئزیکمیشم،آز تکلیف ائیله
،هرنه گلیرسه آغ چوخا قیشدان گلیر منه
.حسرت بورانلی بورکولو یایدان بئزیکمیشم
،عشقیم اینانما سئوگییه بیرده غزل یازام
.قلبیمده کی بو قانلی اوالیدان بئزیکمیشم
،بیر گون داشین گرک اتگیمدن تؤکوب گئدم
.چوخداندی من بو کؤهنه سارایدان بئزیکمیشم
، گولون،گلدیز مزاریم اوسته آماندی دئیین
. من داها وایدن بئزیکمیشم،وای سالمایین کی
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Ismail Biruməndi Bəharlu (Küçən(
Həvəsdən varu gəplər burda tac oldu
Bu dil qorxubdu gəpdən aci ac oldu.
Yamandən baş, çaqardməmışdı adəmlər
Yalan gəldi və gerçeg hac ü vac oldu.
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حراج اولدو

)اسماعیل برومندی بهارلو (کوچن
هوسدن وارو گپلر بوردا تاج اولدو
.بو دیل قورخوبدو گپدن آجِ آج اولدو
چاقاردمَمیشدی آدَملَر،یاماندن باش

İzə gəlmir, bizə gəlmir, sızə gəlmir,
Bu nəmədur qulaqə tez rovac oldu.

.یاالن گلدی و گئرچئگ هاج و واج اولدو

Həva çexdi necə yaziyə cənnətdən,
Yedi alma, həvəsdən tez əlac oldu.

، سیزه گلمیر، بیزه گلمیر،ایزه گلمیر

Gəlüb nəmə sənin başın sən ey qabil,
Əzəldən bax, həsadtdə pılac oldu.
Bu günlər izü- gezü- burnu ağzə bax!
Nəfəs çekdigdə burda aci bac oldu.
İşidin varu səslərəsən ey tarı
Zamanə bax şərafət tez hərac oldu
Durub köçən zamanədən çexüb yazı
Bu günlər asman ü yer xərac oldu.

.بو نَمه دور قوالقه تئز رواج اولدو
،حوا چئخدی نئچه یازییه جنتدن
. هوسدن تئز عالج اولدو،یئدی آلما
،گلوب نمه سنین باشین سن ای قابیل
. حسادتده پیالج اولدو، ازلدن باخ
!بو گونلر ایزو گئزو بورنو آغزه باخ
.نفس چئکدیگده بوردا آجِ باج اولدو

çaqardməmışdı- çixartmamışdı
çexdi-çixdi
nəmə- nəmənə
izü-üzü
gezü- gözü
ağzə- ağıza
çexüb- çixib

ایشیدین وارو سسلره سن ای تاری
زامانه باخ شرافت تئز حراج اولدو
دوروب کؤچن زامانه دن چئخوب یازی
.بو گونلر آسمان و یئر خراج اولدو
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Bulaq

بوالق
Xosruv Sərtipi
(Qaradağ)

Quruma, sən Allah, quruma bir an,
Sən, ay gözəllərin ocağı bulaq.
Sərvilər quruyar, əgər qurusan,
Sən, ay mələklərin yatağı bulaq.
Toxdadı suyundan ağır xəstələr,
Qızlar görüşünə tutdu dəstələr.
Yarandı şəninə minlər bəstələr,
Sən, ay nəğmələrin dodağı bulaq.
Quruma, sən Allah, solar çiçəklər,
Quruma, başını yolar çiçəklər.
Xəzələ, qəhərə dolar çiçəklər,
Sən, ay aşıqların dayağı bulaq.
Quruma, saralar sənsiz bağçalar,
Quruma, boşalar yaşıl tağçalar.
Sənsiz çörəyini tökər buğçalar,
Qoyma, üzülməsin qonağı bulaq.
Quruma, qəm tutar kəndi, şəhəri,
Quruma dərd alar şux gözəlləri.
Sən, ay Xosrov xanın könül dəftəri,
Gözlə, kəsilməsin ayağı bulaq.
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خسرو سرتیپی
)(قاراداغ
، قوروما بیر آن، سن اهلل،قوروما
. آی گؤزللرین اوجاغی بوالق،سن
، اگر قوروسان،سرویلر قورویار
. آی ملکلرین یاتاغی بوالق،سن
،توخدادی سویوندان آغیر خستهلر
.قیزالر گؤروشونه توتدو دستهلر
،یاراندی شنینه مینلر بستهلر
. آی نغمهلرین دوداغی بوالق،سن
، سوالر چیچکلر، سن اهلل،قوروما
. باشینی یوالر چیچکلر،قوروما
، قهره دوالر چیچکلر،خزله
. آی آشیقالرین دایاغی بوالق،سن
، ساراالر سنسیز باغچاالر،قوروما
. بوشاالر یاشیل تاغچاالر،قوروما
،سنسیز چؤرگینی تؤکر بوغچاالر
. اوزولمهسین قوناغی بوالق،قویما
، شهری، غم توتار کندی،قوروما
.قوروما درد آالر شوخ گؤزللری
، آی خسرو خانین کؤنول دفتری،سن
. کسیلمهسین آیاغی بوالق،گؤزله
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Dağlar
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داغالر
Xosruv Sərtipi
(Qaradağ)

Sərxoş edib eşqin məni,
Mənim məzəm, meyim, dağlar.
Görməyəndə bir an səni,
Olmur nədən heyim, dağlar?!
Dərs alıram hər çağından,
O dumduru bulağından.
Səhər-səhər qaymağından;
Bir doyunca yeyim, dağlar.
Salma məni nəzərindən,
Silmə məni dəftərindən.
İlham aldım hünərindən,
Mənim köküm, peyim dağlar.
Kaş ki tuta duman dağda,
Ətir boğa yaşıl çağda.
Meylim qalıb sarı yağda,
Sənsiz mələr, neyim dağlar.
Nələr axır bulağında,
Min gəraylı dodağında.
Yer ver mənə qucağında,
Yaşıl kürkü geyim, dağlar.
Eşqim sənlə dolub, daşar,
Məcnun kimi qucaqlaşar.
Şair könlüm şirin yaşar,
Mənim xanım, bəyim dağlar.

خسرو سرتیپی
)(قاراداغ
،سرخوش ائدیب عشقین منی
. داغالر، مئییم،منیم مزم
،گؤرمهینده بیر آن سنی
! داغالر؟،اولمور نهدن هئییم
،درس آلیرام هر چاغیندان
.او دوم دورو بوالغیندان
سحر قایماغیندان؛-سحر
. داغالر،بیر دویونجا یئییم
،سالما منی نظریندن
.سیلمه منی دفتریندن
،ایلهام آلدیم هنریندن
. پئییم داغالر،منیم کؤکوم
،کاش کی توتا دومان داغدا
.عطیر بوغا یاشیل چاغدا
،مئیلیم قالیب ساری یاغدا
. نئییم داغالر،سنسیز ملر
،نهلر آخیر بوالغیندا
.مین گرایلی دوداغیندا
،یئر وئر منه قوجاغیندا
. داغالر،یاشیل کورکو گئییم
، داشار،عشقیم سنله دولوب
.مجنون کیمی قوجاقالشار
،شاعر کؤنلوم شیرین یاشار
. بَییم داغالر،منیم خانیم
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Pəncərədən
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بو یاز پنجره دن
Məsud İslami
(Qaradağ)

Kol-kol göyərir mərmi bu yaz pəncərədən,
Çiskin bac alır burda dayaz pəncərədən.
Az-çox qızarıb buğda, barıt can zəmisi,
Hərkəs çatacaq həqqə bir az pəncərədən.
Vermişdi bizə bir quru can Tanrı özü,
Qoşduq cana qan müftə cahaz pəncərədən.

مسعود اسالمی
)(قاراداغ
کول کول گؤیه ریرمرمی بویاز پنجره دن
.چیسکین باج آلیر بوردا دایاز پنجره دن
 باریت جان زمیسی،آز چوخ قیزاریب بوغدا
.هرکس چاتاجاق حققه بیر آز پنجره دن

Çırpıldı qapı, sevgi sevimsiz odamız,
Qar, qış qusacaq indi bu naz pəncərədən.

وئرمیشدی بیزه بیر قورو جان تانری اؤزو
.قوشدوق جانا قان موفته جاهاز پنجره دن

Ağlar günümüz keçdi qaranlıq gecədə,
Gün saçmadı ay, batdı məcaz pəncərədən.

چیر پیلدی قاپی سئوگی سئویمسیز اودامیز
.قار قیش قوساجاق ایندی بو ناز پنجره دن

Əllərdə sınıq ney kimi dilsizdi qəzəl,
Örtmüş başa tüz örtüyü saz pəncərədən.
Çox açma məni, qoy dolu qalsın qabımız,
Söz-söz boşalır göz-gözə raz pəncərədən.
Qan mahnısı çal-çal, cana gəlsin elimiz,
Qış bayraq asıb burda bu yaz pəncərədən.

آغالر گونوموز کئچدی قارانلیق گئجهده
.گون ساچمادی آی باتدی مجاز پنجره دن
اللرده سینیق نئی کیمی دیلسیزدی قزل
.اؤرتموش باشا توز اؤرتویو ساز پنجره دن
چوخ آچما منی قوی دولو قالسین قابیمیز
.سؤز سؤز بوشالیرگؤز گؤزه راز پنجره دن
قان ماهنیسی چال چال جانا گلسین ائلیمیز
.قیش بایراق آسیب بوردا بو یاز پنجره دن
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تسبیح

Tespih
Tayyib Atmaca
Baba bir tespihin imamesiymiş
Nereden çekmeye başlarsan başla
Yine parmakların ona değecek
Ya doksan dokuzluk ya otuzüçlük
Taneleri birbirine değerken
Kıpır kıpır eder dudaklarımız.
Bizi sıra sıra bir ipe dizip
Başımızda baş olurmuş meğerse
Arkada ortada sonda fark etmez
Ne eksik ne fazla şefkat dağıtır
Küskünlük dargınlık onun yanında
Saklanacak gölge bile bulamaz.
Ismarlama bir tespihtir her baba
Aynısını bir başkası çekemez
Bir kere alırsın bir ömür boyu
Çeke çeke parlatırsın eskimez
Ara sıra deprem olur içinde
Kaç kez yere düşer of bile demez.
Sabah günün şavkı yüzüne vurur
Ayçiçeği gibi ona döneriz
Sesi ile ruhumuzu emzirir
Gözleriyle dünyaları gezdirir
Gülüşüyle bahçemize kuş dolar
Sevinci koyacak yer bulamayız.
Damla kehribardır çok kıymetlidir
Bizim için önemi yok bunların
Bizi bir arada tutması var ya
Hiçbir dünya cevherine denk değil
Kardeşleri kardeş yapan babaymış
Yokluğu ateşten gömlekmiş meğer.
İpi kopar bir gün dağılır tespih
Taneleri dört bir yana savrulur
Tekrar bir araya getirmek için
Aylar yıllar geçer sabır tükenir
İmamesi toprağına kavuşur
Bir başına kalır her bir tanesi.
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طیّب آتماجا
بابا بیر تسبیح ین عمامه سییمیش
نره دن چکمه یه باشالرسان باشال
یئنه بارماقالرین اونا دَیه جک
یا دوخسان دوقوزلوق یا اوتوز اوچلوک
دانه لری بیربیرینه دَیرکن
.قیپیر قیپیر ائدر دوداقالریمیز
بیزی سیرا سیرا بیر ایپه دوزوب
باشیمیزدا باش اولورموش مگرسه
 سوندا فرق ائتمز، اورتادا،آرخادا
نه اکسیک نه فازال شفقت داغیدیر
 دارغینلیق اونون یانیندا،کوسکونلوک
.ساخالناجاق کؤلگه بئله بوالماز
ایسمارالما بیر تسبیح دیر هر بابا
عینیسینی بیر باشقاسی چکَمز
بیر کره آلیرسان بیر عؤمور بویو
چکه چکه پارالدیرسان ائسکیمز
آرا سیرا دپرم اولور ایچینده
.قاچ کز یئره دوشر اوف بئله دئمَز
صاباح گونون شوقو اوزونه وورور
آی چیچگی کیمی اونا دؤنریز
سسی ایله روحوموزو امزیریر
گؤزلرییله دونیاالری گزدیریر
گولوشویله باغچامیزا قوش دوالر
.سئوینجی قویاجاق یئر بوالماییز
دامال کهریبادیر چوخ قییمتلیدیر
بیزیم ایچین اؤنمی یوخ بونالرین
بیزی بیر آرادا توتماسی وار یا
هئچ بیر دونیا جوهرینه دنک دگیل
قارداشالری قارداش یاپان بابایمیش
.یوخلوغو آتشدن گؤملکمیش مگر
ایپی قوپار بیر گون داغیلیر تسبیح
دانهلری دؤرد بیر یانا ساورولور
تکرار بیر آرایا گتیرمک ایچین
آیالر ایللر کئچر صبیر توکهنیر
عمامهسی توپراغینا قاووشور
.بیر باشینا قالیر هر بیر دانهسی
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