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Gələr Inciyər
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Beləcə Darıxmayım
Məryəm Gözəli

Səxavət İzzəti- Əndəlib

Sən gedəndən soruş sənin yerində
Bağrımın başında nələr inciyər.
Bir sınıq ürəkdə min_bir diləklər
Körpə quzu kimi mələr inciyər.

Səsinlə nərdivan qoy
Bu gecə darıxmayım
Düyünlə vaxtımızı_
Üc_ucə darıxmayım.

Gözüm seçməz olub ağdan, qaranı
Şənlik hayatımdan kəsib aranı
Könlüm sənədn töhfə qalan yaranı
Hey açar, səriyər, bələr inciyər.

Bu gecə buz gecədir
Işığı az gecədir
Gecə sənsiz gecədir
De necə darıxmayım?

Çoxdandır qaralıb inan şənligim
Talanıb səninlə gedib mənligim
Məndə hər an diriləndə sənligim
Səni gözəlrindən əələr inciyər.

Çəksənə əl yuxuma
Sənsiz dəcəl yuxuma
Ay ana gəl yuxuma
Beləcə darıxmayım

Qəlbin daş olandan gözümdən yaşam
Yanar odam indi kədərdən başam
Beş_on günlük ömür adlı bü yaşam
Əriyib gözümdən gələr inciyər.

بئله جه داریخماییم
سخاوت عزتی عندلیب

گلَـر اینجییَر
مریم گؤزلی
سن گئدندن سوروش سنین یئرینده
باغریمین باشیندا نَلَـر اینجییَر
بیر سینیق اورکده مینبیر دیلکلر
.کؤرپه قوزو کیمی مَلَـر اینجییَر
 قارانی،گؤزوم سئچمز اولوب آغدان
شنلیک حیاتیمدان کسیب آرانی
کؤنلوم سندن تؤحفه قاالن یارانی
. اینجییَر، بَلَـر، سرییَر،هئی آچار
چوخداندیر قارالیب اینان شنلیگیم
تاالنیب سنینله گئدیب منلیگیم
منده هر آن دیریلَنده سنلیگیم
.سنی گؤزلریندن اَلَـر اینجییَر

،سسینله نردیوان قوی
.بو گئجه داریخماییم
-دویونله واختیمیزی
. اوجه داریخماییم-اوج
،بو گئجه بوز گئجه دیر
،ایشیغی آز گئجه دیر
،گئجه سن سیز گئجه دیر
دئ نئجه داریخماییم؟
،چکسنه ال یوخوما
،سنسیز دجل یوخوما
،آی آنا گل یوخوما
.بئله جه داریخماییم

قلبین داش اوالندان گؤزومدن یاشام
یانار اودام ایندی کدردن باشام
بئش_اوْن گونلوک عؤمور آدلی بو یاشام
.اَریییب گؤزومدن گلَـر اینجییَر
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آغالما

Aglama
Adilə Nəzər
Deyirlər ki, dərd eləmə hər şeyi,
Bu dünyanı sel tutacaq, ağlama.
Açılmayan hər düyünə, müşkülə,
Tanrı özü əl qatacaq, ağlama.
Acız olma, aciz olan dərd elər,
Həyat səni döyə-döyə mərd elər,
Əlbət bir gün açılacaq pərdələr,
Yaxalara əl çatacaq, ağlama.
Nələr çəkdik bu zamanın öcündən,
Başlar itib, köç ayrılıb köçündən,
Bir gün biri sıyrılacaq içindən,
Durğun gölə daş atacaq, ağlama.
Ömür qısa, həyat acı, tale bəd,
Gəldi qondu yaxamıza hər illət,
İnanaq ki, yenə bir gün bu millət,
Tez oyanıb gec yatacaq, ağlama.
İnamınla qayanı çap, dağı yar,
Ay Adilə, son qoy, gəl bu ağıya,
Nə bu vətən yem olacaq yağıya,
Nə də ki, bu qan batacaq, ağlama.
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عادیله نظر
، درد ائلهمه هر شئیی،دئییرلر کی
. آغالما،بو دونیانی سئل توتاجاق
، موشکوله،آچیلمایان هر دویونه
. آغالما،تانری اؤزو ال قاتاجاق
، عاجیز اوالن درد ائلر،عاجیز اولما
،دؤیه مرد ائلر-حیات سنی دؤیه
،البت بیر گون آچیالجاق پردهلر
. آغالما،یاخاالرا ال چاتاجاق
،نهلر چکدیک بو زامانین اؤجوندن
، کؤچ آیریلیب کؤچوندن،باشالر ایتیب
،بیر گون بیری سییریالجاق ایچیندن
. آغالما،دورغون گؤله داش آتاجاق
، طالع بد، حیات آجی،عؤمور قیسا
،گلدی قوندو یاخامیزا هر علت
، یئنه بیر گون بو میلت،ایناناق کی
. آغالما،تئز اویانیب گئج یاتاجاق
، داغی یار،اینامینال قایانی چاپ
، گل بو آغییا، سون قوی،آی عادیله
،نه بو وطن یئم اوالجاق یاغییا
. آغالما، بو قان باتاجاق،نه ده کی
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Mən Qızıl Gül Olanmadım
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Durna Gözü

Araylı Türk Qızı
Danişiram
Darıxmalarımı,
Məcazi yoldaşlarıma
Gecələr boşu boşuna
Demukirası dan donun geyib
Qadın haqlarından danişanlara,
Yalandan sənə sevirəm deyənlərə.
təkrar - təkrar
hər nəyi bilirəm
Ağzından çıxan kələməni də.
bıraz qısqancam
Hər gün araşdırıram
Özümdə olan üsyanları,
məni sevməyənləri
Şeirlərimi sevənləri.
mən şeir yazanmıram
Tam bir qadın dərdin danişiram
Belə gedərsə qadınlıqımdan istəyfa verəcəyəm,
Mən qızıl gül olanmadım
Süsən sayağı
Dilsiz biriyəm!

Dr Əli Daşqın
Durnanı gözündən vuran bir ovçu,
Ovlaqda yaşasa yalnız, çənindir.
Ağa, qara deyən yoldaşın varsa
Vaz geç, nə danışdır, nə də ki dindir...
Yaşam iki şeydir, iki cə deyim:
Anlamaq və sevmək, iş burda bitir.
Tapdığın yükdürsə anlamağına
Unut tapdığını, bırax və itir...
Sevgi bir güzgüdür, üzünə gülsən,
Səni yaşadacaq özündə hər gün.
Onu daş ürəkli daşlara çalsan,
Siniği olacaq çiynində yükün...
Anlaqsız yaşayış, sevgisiz ölüm,
Yoxluqdan yoxluğa gedən köprüdür.
Odunu sevgiylə yanmayan ocaq,
Başında duran hər kəsi üşüdür...

!...دورنا گؤزو

من قیزیل گول اوالنمادیم
دوکتور علی داشقین
آرایلی تورک قیزی
دانیشیرام
،داریخماالریمی
مجازی یولداشالریما
گئجه لر بوشو بوشونا
دموکراسی دان دونون گئییب
،قادین حاقالریندان دانیشانالرا
.یاالندان سنه سئویرم دئینلره
 تکرار- تکرار
هرنه یی بیلیرم
.آغزیندان چیخان کلمه نی ده
بیراز قیسقانجام
هرگون آراشدیریرام
،اؤزومده اوالن عصیانالری
منی سئومه ینلری
.شعرلریمی سئونلری
من شعر یازانمیرام
تام بیر قادین دردین دانیشیرام
،بئله گئدیرسه قادینلیقیمدان استعفا وئره جه یم
من قیزیل گول اوالنمادیم
سوسن سایاغی
!دیلسیز بیرییم
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،دورنانی گؤزوندن ووران بیر اووچو
. چنیندیر،اووالقدا یاشاسا یالنیز
 قارا دئین یولداشین وارسا،آغا
... نه ده کی دیندیر، نه دانیشدیر،واز گئچ
: ایکی جه دئییم،یاشام ایکی شئی دیر
. ایش بوردا بیتیر،آنالماق و سئومک
تاپدیغین یوکدورسه آنالماغینا
... بیراخ و ایتیر،اونوت تاپدیغینی
، اوزونه گولسن،سئوگی بیر گوزگودور
.سنی یاشاداجاق اؤزونده هر گون
،اونو داش اورکلی داشالرا چالسان
...سینیغی اوالجاق چیینینده یوکون
، سئوگیسیز اؤلوم،آنالقسیز یاشاییش
.یوخلوقدان یوخلوغا گئدن کؤپرودور
،اودونو سئوگییله یانمایان اوجاق
...باشیندا دوران هر کسی اوشودور
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قرنطینه

Karantin
Məhəmməd Çalqın
Səni bağrıma basa bilmirəm əgər
Nəyimə lazimdir qucağım?
Səni öpə bilmirəm əgər
Nəyimə lazimdir dodaqlarım?
Səninlə bir çay içə bilmirəm əgər
Tarqovıdakı bu kaffələri nə üçün tikmişlər?
Səninlə gəzə bilmirəmsə bu xiyabanlarda günorta
çağı
Tanrıya söylərsən,söndürsün günəşin zəhmət
olmasa
Onsuzda.....
Sənin gözlərinin karantinindəyəm
Dünya,öz başına fırlananda
Küçələrin şərab qoxusunu yuyanda bələdiyə işçiləri
Və polislər ərbablarının ceblərini qoruyanda
diskoların qarşında
Mən,öz evimdəydim onda
Dünyanın üzünə qıfıllamışdım qapımı
Və divarlardan aslanan fotoqraflarına baxırdım
bütün saatlar
Yəni...
Baxışlarının karantinindəydim
Məni incidən o qədər şeylər var ki
Məsəla,biri sənsən
Nə qədər tənha olduğumu düşünmürsən
Biri gözlərin
Gözlərin öncədən günəşidir
Sonra qaranlığa çevrildi
Saat bilmirəm neçədir qara gözlüm
Tarqovya yağış yağır ahəstə
Otağındakı pəncərənin pərdəsini aç lütfən
Onsuzda....
Saçlarının karantinindəyəm
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محمد چالقین
!سنی باغریما باسا بیلمیرم اگر
نه ییمه الزیم دیر قوجاغیم؟
سنی اوپه بیلمیرم اگر
نه ییمه الزیم دیر دوداقالریم؟
سنینله بیر چای ایچه بیلمیرم اگر
تارگووداکی بو کافه لری نه اوچون تیکمیش لر؟
سنینله گزه بیلمیرم سه بو خیابانالردا گون اورتا چاغی
سوندورسون گونشین زحمت اولماسا،تانرییا سویلرسن
....اونسوزدا
سنین گوزلرینین قرنطینه سینده یم
اوز باشینا فئرالناندا،دونیا
کوچه لرین شراب قوخوسون یویاندا بلدییه ایشچی
لری
و پولیس لر اربابالرینین جئبلرینی قورویاندا
دیسکوالرین قارشیندا
اوز ائویمده یدیم اوندا،من
دونیانین اوزونه قیفیلالمیشدیم قاپیمی
و دیوارالردان آسالنان فوتوگرافالرینا باخیردیم
بوتون ساعاتالر
...یعنی
باخیشالرینین قرنطینه سینده یدیم
منی اینجیدن او قدر شئی لر وار کی
بیری سن سن،مثال
نه قدءر تنها اولدوغومو دوشونمورسن
..بیری گوزلرین
گوزلرین اونجه دن گونشی دیر
سونرا قارانلئغا چئوریلدی
ساعات بیلمیرم نئچه دیر قارا گوزلوم
تارگوویا یاغیش یاغیر آهسته
اوتاغیندا کی پنجره نین پرده سینی آچ لوطفا
....اونسوزدا
ساچالرینین قرنطینه سینده یم
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آنا

Ana
Eldar Muğanlı

Baxışında min hikmət var, min məna
Gülüşündə ürək sözün dillənir.
O gülümsər dodağında ay ana
Arzuların çiçəkləri güllənir,
Gülüşündə ürək sözün dillənir.
Silinməsin dodağından gülüşlər,
Sən güləndə ürək gülür, göz gülür.
Gülüşünlə ürəyimdə nə qədər Arzu gülür, dilək gülür, söz gülür,
Sən güləndə ürək gülür, göz gülür.
Ayrılığın od qalayır sinədə,
Alovlanır görüşünə ürəyim.
Arzularım gül açmasa, yenədə Vüsal eşqi gərəyimdir, gərəyim,
Alovlanır görüşünə ürəyim.
İstərəm ki hıcran yeli əsməsin;
Çiçək dolu arzumuzun bağına.
Bu ayrılıq qərarını kəsməsin,
Ümüd bağla şən vüsalın çağına
Çiçək dolu arzumuzun bağına.
Qəm yemə ki bizimkidir gələcək,
Bir dodaq gül bəlkə hıcran usana.
Dodaqların qoy açılsın çiçək tək
Gələcəyin dan yeri tək ay ana !
Bir dodaq gül bəlkə hıcran usana.
"Qara günün ömrü azdır " - deyərlər,
Sabah vüsal qonçə açar, gül sayaq.
Ola bilməz həyat boyu bu təhər
Sən oğulsuz, mən anasız yaşayaq,
Sabah vüsal qonçə açar, gül sayaq.
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ائلدار موغانلی
 مین معنا،باخیشیندا مین حیکمت وار
.گولوشونده اورهک سؤزون دیللهنیر
او گولومسر دوداغیندا آی آنا
،آرزوالرین چیچکلری گوللهنیر
گولوشونده اورهک سؤزون دیللهنیر
،سیلینمهسین دوداغیندان گولوشلر
. گؤز گولور،سن گولنده اورهک گولور
–گولوشونله اورهییمده نه قدهر
، سؤز گولور، دیلک گولور،آرزو گولور
. گؤز گولور،سن گولنده اورهک گولور
،آیریلیغین اود قاالییر سینهده
.آلووالنیر گؤروشونه اورهییم
– یئنهده، آرزوالریم گول آچماسا
، گرهییم،وصال عشقی گرهییمدیر
.آلووالنیر گؤروشونه اورهییم
ایستهرم کی هیجران یئلی اسمهسین؛
.چیچک دولو آرزوموزون باغینا
،بو آیریلیق قرارینی کسمهسین
امید باغال شن وصالین چاغینا
.چیچک دولو آرزوموزون باغینا
،غم یئمهکی بیزیمکیدیر گلهجک
.بیر دوداق گول بلکه هیجران اوسانا
دوداقالرین قوی آچیلسین چیچکتک
!گلهجهیین دان یئری تک آی آنا
.بیر دوداق گول بلکه هیجران اوسانا
،"قارا گونون عؤمرو آزدیر" – دئیرلر
. گول سایاق،صاباح وصال غنچه آچار
اوال بیلمز حیات بویو بو تههر
، من آناسیز یاشایاق،سن اوغولسوز
. گول سایاق،صاباح وصال غنچه آچار
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Ata Ocağı
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آتا اوجاغی
Abdulla Yalçın

عبداهلل یالچین

Bu həyətə, bu oylağa dəyməyin,
Burda bacı, burda qardaş ətri var!
Bu təndirə, bu ocağa dəyməyin,
Burda fətir, Burda lavaş ətri var!
Burda bacı, burda qardaş ətri var!

، بو اویالغا دیَمه یین،بو حیطه
! بوردا قارداش عطری وار،بوردا باجی
، بو اوجاغا دیَمه یین،بو تندیره
! بوردا الواش عطری وار،بوردا فطیر
! بوردا قارداش عطری وار،بوردا باجی

Gizlənmişəm bax o tində, orda mən,
Harda olsam ruhum burda, burda mən,
Öyrənmişəm bu ocağa, yurda mən,
Uşaqlığın dava-dalaş ətri var!
Burda bacı, burda qardaş ətri var!

، اوردا من،گیزلنمیشم باخ او تینده
، بوردا من،هاردا اولسام روحوم بوردا
، یوردا من،اؤیرنمیشم بو اوجاغا
! -اوشاقلیغین داوا داالش عطری وار
! بوردا قارداش عطری وار،بوردا باجی

Gah nənəmin qarğışı var bu yerdə,
Gah sığalı, naxışı var bu yerdə,
Aydan duru baxışı var bu yerdə,
Gözlərində kövrələn yaş ətri var!
Burda bacı, burda qardaş ətri var!

،گاه ننه مین قارغیشی وار بو یئرده
، ناخیشی وار بو یئرده،گاه سیغالی
،آیدان دورو باخیشی وار بو یئرده
!گؤزلرینده کؤوره لن یاش عطری وار
! بوردا قارداش عطری وار،بوردا باجی

Addım-Addım bu həyətdə boy atdıq,
Hər birimiz yıxıldıqda ucaltdıq,
Evcik-Evcik bəxtimizi oyatdıq,
Burda düyün, burda şabaş ətri var!
Burda bacı, burda qardaş ətri var!

-،آددیم آددیم بو حیطده بوی آتدیق
،هر بیریمیز ییخیلدیقدا اوجالتدیق
-،ائوجیک ائوجیک بختیمیزی اویاتدیق
! بوردا شاباش عطری وار،بوردا دویون
! بوردا قارداش عطری وار،بوردا باجی

Oğlan nədi ya qız nədi bilmədik,
Gəlin nədi, baldız nədi bilmədik,
Söhbət nədi ya söz nədi bilmədik,
Burda sevgi, burda yoldaş ətri var!
Burda bacı, burda qardaş ətri var!

،اوغالن ندی یا قیز ندی بیلمه دیک
، بالدیز ندی بیلمه دیک،گلین ندی
،صؤحبت ندی یا سؤز ندی بیلمه دیک
! بوردا یولداش عطری وار،بوردا سئوگی
! بوردا قارداش عطری وار،بوردا باجی

Palçığını dərdə dərman diyərdim,
Tor-Tozunu cismimə can diyərdim,
Bəlkə bir vaxt çiçək olub göyərdim,
Burda zəhmət, burda təlaş ətri var!
Burda bacı, burda qardaş ətri var!

،پالچیغینی درده درمان دئیردیم
-،تور توزونو جیسمیمه جان دئیردیم
،بلکه بیر واخت چیچک اولوب گؤیردیم
! بوردا تالش عطری وار،بوردا زحمت
! بوردا قارداش عطری وار،بوردا باجی
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Mehriban Mələk
Səyyad Ziyadpur
Anası hər gün balaca elayın saçlarını darayıb, təp_təzə paltarların geyindirib çantasına da lazım
olan yeməkləri qoyub uşaqlar bağçasına aparırdı.
Gündəlik dərslərin yaxşı öyrəndiyinə görə sinifdaşlarının içində əla qiymətləri qazanan elay,
ata_ana eləcədə qohum_əqraba tərəfindən sevilib əzizlənirdi.
Gecələr yuxuda təbiətin yam_yaşıl boyasından, kəpənəklərin incə uçuşundan, quşların xoş
səsindən, gündüzlər də telvizya verlişlərində gedən gözəl mənzərələrdən zövq alırdı.
Elayın düşüncəsinə görə yaz yağışından sonra görünən göy qurşağı fatma ananın hanası və qışda kı
qar adamı da mehriban mələyin ağ paltarlı heykəliydi.
Təkliflərin yerinə yetirəndə , mehriban mələk yastığının altına pul ya da yaxşı töhvələr alıb qoyurdu
, əl çatmaz bir istəyi olsa göz qırpımında ödəyirdi, süt dişin dəsmala büküb yastığının altına
qoyanda gəlib götürüb yenə yerinə pul qoyurdu, anasının dediyinə görə qəfəsdə ki qoşa
dovşanlarında pulun o ödəmişdir, bunlara baxmayaraq mehriban mələk bir kərə də elayın gözünə
görünməmişdi.
Yeddi yaşına dolan elay payızın ilk günlərindən qoca təbrizin oxullarının birində rəsmi olaraq
birinci sinifdə dərs oxumağa başladı, hələ də mehriban mələk ilə öz arasında ki ilgini qırmamışdı,
Yaşamının yeni günlərin yaşayan yeddi yaşlı elay, ağ bənizli, mavi gözlü, gülər üzlü bir xanımın
öyrəncisi olduğundan qurur duyurdu, ilk tanışlıqda yetənkli bir qız olduğunu göy qurşağının yeddi
rəngləri həqdə sorduğu soruyla subut etməşdir.
Son günlərdə də anasından soruşmuşdu, ana!
Öyrətmənmi istəkli olur anamı?
Qızım! Ana adamı dünyaya gətirir (yerə salır)
Öyrətmən isə yerdən göyə qaldırır, məncə öyrətm
ən anadan qat_qat artıq sevilməlidir.
Beləliklə elay özün öyrətmən xanımın yanında çox rahat hiss edirdi, bir gün mehriban mələk ilə öz
arasında kı əhvalatdan söz açıb hər nəyi olduğu kimi danışdı, öyrətmən xanımın incə gülüşüylə
üzləşən elay bu dəfə heç nəyi başa düşə bilmədi.
Aradan neçə gün keçdi sevil və sanaz doslariyla birgə danışdığı halda qulağına öyrətmən xanımın
səsi axdı, elay!
_bəli xanım
_gözəl balam sənin o mehriban mələyin öz anandır, analar yer üzünün mələkləridir, cənnət anaların
ayaqlarının altındadır...
İçində yüzlərcə muqayisə aparan elay iki yolun ayrıcında qalıb hələdə çözə bilmir mehriban mələk
anasıdır yoxsa öyrətməni?!
Gələcəkdə iki isti qanlı qadının şərəfinə roman yazmağı düşünən elay hal hazırda yeddinci sinifdə
oxuyur.
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مئهریبان ملک
صیاد زیادپور
آناسی هر گون باالجا ائالیین ساچالرینی داراییب ،تپ_تزه پالتارالرین گئییندیریب چانتاسینا دا الزیم اوالن یئمک
لری قویوب اوشاقالر باغچاسینا آپاریردی .گونده لیک درس لرین یاخشی اؤیره ندیینه گؤره صنیف داشالرینین
ایچینده اعال قیمت لری قازانان ائالی آتا_آنا ،ائله جه ده قوهوم_اقربا طرفیندن سئویلیب عزیزله نیردی.
گئجه لر یوخودا طبیعتین یام_یاشیل بویاسیندان،کپنک لرین اینجه اوچوشوندان ،قوشالرین خوش سسیندن ،
گوندوزلر ده تئلویزیا وئرلیش لرینده گئدن گؤزل منظره لردن ذؤوق آلیردی.
ائالیین دوشونجه سینه گؤره یاز یاغیشیندان سونرا گؤرونن گؤی قورشاغی فاطما آنانین حاناسی و قیشدا کی قار
آدامی دا مئهریبان مله یین آغ پالتارلی هئیکلی ایدی.
تکلیف لرین یئرینه یئتیرنده ،مئهریبان ملک یاستیغینین آلتینا پول یا دا یاخشی تؤحفه لر آلیب قویوردو  ،ال چاتماز بیر
ایسته یی اولسا گؤز قیرپیمیندا اؤده ییردی ،سوت دیش لرین دستماال بوکوب یاستیغینین آلتینا قویاندا گلیب
گؤتوروب یئنه یئرینه پول قویوردو ،آناسینین دئدییینه گؤره قفس ده کی قوشا دووشانالرین دا پولون او اؤده میش
دیر ،بونالرا باخمایاراق مئهریبان ملک بیر کره ده ائالیین گؤزونه گؤرونمه میشدی.
یئددی یاشینا دوالن ائالی پاییزین ایلک گونلریندن قوجا تبریزین اوخول الرینین بیرینده رسمی اوالراق بیرینجی
صنیفده درس اوخوماغا باشالدی ،حله ده مئهریبان ملک ایله اؤز آراسیندا کی ایلگینی قیرمامیشدی،
یاشامینین یئنی گونلرین یاشایان یئددی یاشلی ائالی،
آغ بنیزلی  ،ماوی گؤزلو  ،گولر اوزلو بیر خانیمین اؤیره نجی سی اولدوغوندان غورور دویوردو  ،ایلک تانیشلیقدا
یئتنک لی بیر قیز اولدوغونو گؤی قورشاغینین یئددی رنگ لری حقده سوردوغو سورویال ثبوت ائتمیشدیر.
سون گونلرده ده آناسیندان سورموشدو ،آنا!
اؤیرتمن می ایستک لی اولور آنامی؟
_قیزیم! آنا آدامی دونیایه گتیریر (یئره سالیر) اؤیرتمن ایسه یئردن گؤیه قالدیریر  ،منجه اؤیرتمن آنادان قات_ قات
آرتیق سئویلمه لی دیر.
بئله لیک له ائالی اؤزون اؤیرتمن خانیمین یانانیندا چوخ راحات حیسس ائدیردی ،بیر گون مئهریبان ملک ایله اؤز
آراسیندا کی احواالتدان سؤز آچیب هرنه یی اولدوغو کیمی دانیشدی  ،اؤیرتمن خانیمین اینجه گولوشوایله اوزله
شن ائالی بو دفعه هئچ نه یی باشا دوشه بیلمه دی.
آرادان نئچه گون کئچدی سئویل و ساناز دوست الریال بیرگه دانیشدیغی حالدا قوالغینا اؤیرتمن خانیمین سسی
آخدی ،ائالی !
_بلی خانیم
_گؤزل باالم سنین او مئهریبان مله یین اؤز آناندیر  ،آناالر یئر اوزونون ملک لری دیر ،جننت آناالرین آیاقالرینین
آلتیندادیر...
ایچینده یوز لرجه مقایسه آپاران ائالی ایکی یولون آیریجیندا قالیب حله ده چؤزه بیلمیر مئهریبان ملک آناسی دیر
یوخسا اؤیرتمنی؟!
گله جکده ایکی ایستی قانلی قادینین شرفینه رومان یازماغی دوشونن ائالی حال حاضیردا یئددینجی صینیفده
اوخویور.
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Şair, Yazar, Qəzetəçi və Muzikisyən Vuqar Nemət
Səxavət İzzəti
Vuqar Nemət şair, yazar, qəzetəçi və müziksiyəndir. 1975-ci ildə qaradağin Kəleybər şəhərinin, 5 k.m
güney batısında yerləşən Ziryan kəndində dünyaya göz açmışdır. təxminən irmi il müddətində Tehranda
yaşamış və orada mədəni işlərlə məşğul olmuşdur. yeni yetmə yaşlarında qopuza maraq göstərərək, altıyeddi il qopuz məktəbinə getmiş və ustad Hüseyin Əsədinin yanında o məktəbi layıqınca başa
vurmuşdur. sonra tar məktəbinə gedərək Fərhad Paşayev və Hüseyin Əsədidən tar dərsləri almışdır.
vaxtıyla Tehran və başqa şəhərlərdə yayımlanan bütün türkcə dərgi və qəzetələrlə maraqlanıb, onların
bir çoxu ilə əməkdaşlıq edib, sonra içərikli, avanqard və profesyonal "Çıraq" ünvanlı üçaylıq ədəbi, bədii
və ictimai dərginin baş redakturu olaraq bu dərgini yayımlamağa başlamışdır. vaxtıyla Tehranda
(həkimiyə kültür evi) ən güclü və aktiv dərnəklərdən olan Səttarxan dərnəyinin aparıcısı kimi fəaliyyət
etmişdir. başqa bir çox xüsusi və öyrəncisəl toplantıların və uturumların da aparıcısı olmuşdur.
Türkiyə böyük elçiliyində qorulan Türk dil kilaslarına qatılmış və üç il ərzində yüksək türk dil bilimi
sertifikasıni almışdır. Ata və anasının ürək xəstəliyinə görə Türkiyə və Azərbaycanın verdiyi bursiyələri
dəyərləndirə bilməmiş və təhsilini oralarda davam etdirməkden qalmışdırsa da, bunu mütləq davam
etdirmək arzusundan vaz keçməmişdir.
🔻Yayınlanan kitabları:
1 - “Səni Qayalara Çağıracağam” (ilk şeirlər) / Əndişeyi nu(fərzanə)/ Təhəran/ 2002
2 - “Qan Rəvayəti” (təhqiqi/ şeir) 19-cu əsir şeiri/ Bəharduxt yayınevi/ Təbriz/ 2017
3 - “Günəş Mərsiyəsi” (təhqiqi/ şeir qərn, 18-ci əsir) Bəharduxt yayınevi/ Təbriz / 2017
4 - “Göydən Üç Alma Düşdü / 1-ci cild” Azərbaycan şifahi xalq nağılları və əfsanələri (Qaradağ
bölgəsi), (toplama və araşdırma) / Bəharduxt yayınevi / Təbriz/ 2017
5 - “Göydən Üç Alma Düşdü / 2-ci cild” Azərbaycan şifahi xalq nağılları və əfsanələri (Qaradağ
bölgəsi), (toplama və araşdırma) Bəharduxt yayınevi / Təbriz / 2019
6 - “Səsində Açan Ərğəvan” qısa şeirlər toplusu / Bəharduxt yayınevi /Təbriz / 2019
7 - “Dirənən Çiçəklərin Mahnısı” şeir toplusu / Bəharduxt yayınevi / Təbriz/ 2019
8 - “Türkün Gizli Tarixi” (Yunus oğuz, Bəxtiar Tuncay) sahmanlayan, redaktor və çap: Vuqar Nemət /
Bəharduxt yayınevi /Təbriz/ 2019
9 - “Yağışlı Nəğmə” (Ramiz Rövşən) köçürən və redaktur: Vuqar Nemət Əndişeyi nu yayınevi / Tehran
/2009
1۰ - “Aşıq Səyyadın Səfərləri” (Aşıq dastanı) Şəmisa yayınevi / Əhər /2020
və ....
🔴"Vuqar Nemət"in başqa köçürəmə və redaktə işləri və önsöz yazdığı kitablardan bir neçəsi
1 - “Göy üzü daş saxlamaz” / Ramiz Rövşən / redaktor / önsöz: Vuqar Nemət/ 2007 / Yaşmaq yayınları
2 - “Yağışlı nəğmə” / Ramiz Rövşən / köçürən, redaktor və çap: / önsöz: Vuqar Nemət /2009
3 - “Vətən yolunda” / aşıq Səyyad Cəfərzadə / Bəharduxt yayınevi / Təbriz / 2017 / sahmanlayan,
redaktor və önsöz: Vuqar Nemət
4 - “Nəsihətli sözlər” / aşıq Səyyad Cəfərzadə / 2017 / sahmanlayan və redaktor: Vuqar Nemət
5 - “Haq kəlam ları” / aşıq Səyyad Cəfərzadə / 2018 / Sahmanlayan və redaktor: Vuqar Nemət
6 - “Türəkün gizli tarixi” / Yunus Oğuz Bəxtiyar tuncay / köçürən: Səid xəzər / bəharduxt təbriz/ 1398 /
redaktor və önsöz: Vuqar Nemət
7 - “Xudafərin folkluru” / Behruz Xanəlipor /202 / önsöz: Vuqar Nemət
🔘"Vuqar Nemət"in məqalələri, şeir və yazıları və müsahibələri yayınlanan və əməkdaşlıq elədiyi
çeşidli dərgi və qəzetələr:
Yarpaq, Yaşmaq, Çıraq, Dilmac, Nəvid azərbaycan, Şəms təbriz, Azərı, Əxtər, Aftab azərbaycan,
Xudafrin, Məhd azadı, Bayram və ...
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شاعر ،یازار ،قزئتهچی و موزیکیسین ووقار نعمت
سخاوت عزتی
ووقار نعمت شاعر ،یازار ،قزئتهچی و موزیکسییندیر-1375 .جی ایلده قاراداغین کلیبر شهرینین 5 ،ک.م گونئی باتیسیندا یئرله
شن زیریان کندینده دونیایا گؤز آچمیشدیر .تخمیناً اییرمی ایل مدتینده تهراندا یاشامیش و اورادا مدنی ایشلرله مشغول
اولموشدور .یئنی یئتمه یاشالریندا قوپوزا ماراق گؤسترهرک ،آلتی-یئددی ایل قوپوز مکتبینه گئتمیش و اوستاد حسین
اسدینین یانیندا او مکتبی الییقینجا باشا وورموشدور .سونرا تار مکتبینه گئده رک فرهاد پاشایئو و حسین اسدیدن تار درسلری
آلمیشدیر.
واختییال تهران و باشقا شهرلرده یاییمالنان بوتون تورکجه درگی و قزئتهلرله ماراقالنیب ،اونالرین بیر چوخو ایله امکداشلیق
ائدیب ،سونرا ایچریکلی ،آوانقارد و پروفئسیونال "چیراق" عنوانلی اوچآیلیق ادبی ،فرهنگی و اجتماعی درگینین باش
رئداکتورو اوالراق بو درگینی یاییمالماغا باشالمیشدیر .واختییال تهراندا (حکیمییه کولتور ائوی) ن گوجلو و آکتیو درنکلردن
اوالن ستارخان درنیینین آپاریجیسی کیمی فعالیت ائتمیشدیر .باشقا بیر چوخ خصوصی و اؤیرنجیسل توپالنتیالرین و
اوتورومالرین دا آپاریجیسی اولموشدور.
تورکییه بؤیوک ائلچیلیگینده قوروالن تورک دیل کیالسالرینا قاتیلمیش و اوچ ایل عرضینده یوکسک تورک دیل بیلیمی
سئرتیفیکاسینی آلمیشدیر .آتا و آناسینین اورک خستهلیگینه گؤره تورکییه و آذربایجانین وئردیگی بورسییهلری دیَرلندیره
بیلمهمیش و تحصیلینی اوراالردا داوام ائتدیرمکدن قالمیشدیرسا دا ،بونو موطلق داوام ائتدیرمک آرزوسوندان واز
کئچمهمیشدیر.
🔻یایین النان کیتابالری:
« - 1سنی قایاالرا چاغیراجاغام» (ایلک شعرلر)  /اندیشهی نو(فرزانه) /تهران1381 /
« - 2قان روایتی» (تحقیقی /شعر) -19جو عصر شعری /بهاردوخت یایین ائوی /تبریز1396 /
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« - 4گؤیدن اوچ آلما دوشدو -1 /جی جیلد» آذربایجان شیفاهی خالق ناغیل الری و افسانهلری (قاراداغ بؤلگهسی)( ،توپالما
و آراشدیرما)  /بهاردوخت یایین ائوی  /تبریز1396 /
« - 5گؤیدن اوچ آلما دوشدو -2 /جی جیلد» آذربایجان شیفاهی خالق ناغیل الری و افسانه لری (قاراداغ بؤلگه سی)( ،توپالما
و آراشدیرما) بهاردوخت یایین ائوی  /تبریز 1398 /
« - 6سسینده آچان ارغوان» قیسا شعرلر توپلوسو  /بهاردوخت یایین ائوی /تبریز 1398 /
« - 7دیره نن چیچکلرین ماهنیسی» شعر توپلوسو  /بهاردوخت یایین ائوی  /تبریز1398 /
« - 8تورکون گیزلی تاریخی» (یونوس اوغوز ،بختیار تونجای)
ساهمانالیان ،رئداکتور و چاپ :ووقار نعمت  /بهاردوخت یایین ائوی /تبریز1398 /
« - 9یاغیشلی نغمه» (رامیز رؤوشن) کؤچورن و رئداکتور :ووقار نعمت اندیشهی نو یایین ائوی  /تهران 1388/
« - 1۰عاشق صیادین سفرلری» (عاشیق داستانی) شمیسا یایین ائوی  /اهر 1399 /
و ....
🔴"ووقار نعمت"ین باشقا کؤچورمه و رئداکته ایش لری و اؤن سؤز یازدیغی کیتابالردان بیر نئچهسی
« - 1گؤی اوزو داش ساخالماز»  /رامیز رؤوشن  /رئداکتور  /اؤن سؤز :ووقار نعمت / 1386 /یاشماق یایینالری
« - 2یاغیشلی نغمه»  /رامیز رؤوشن  /کؤچورن ،رئداکتور و چاپ :ووقار نعمت  /اؤن سؤز :ووقار نعمت 1388/
« - 3وطن یولوندا»  /عاشیق صیاد جعفرزاده  /بهاردوخت یایین ائوی  /تبریز  / 1396 /ساهمانالیان ،رئداکتور و اؤن سؤز :ووقار
نعمت
« - 4نصیحت لی سؤزلر»  /عاشیق صیاد جعفرزاده  / 1396 /ساهمانالیان و رئداکتور :ووقار نعمت
« - 5حاق کالم الری»  /عاشیق صیاد جعفرزاده  / 1397 /ساهمانالیان و رئداکتور :ووقار نعمت
« - 6تورکون گیزلی تاریخی»  /یونوس اوغوز بختییار تونجای  /کؤچورن :سید خزر  /بهاردوخت تبریز / 1398 /رئداکتور و
اؤن سؤز :ووقار نعمت
« - 7خدافرین فولکلورو»  /بئهروز خانعلی پور  / 1399 /اؤن سؤز :ووقار نعمت
🔘"ووقار نعمت"ین مقاله لری ،شعر و یازیالری و مصاحیبهلری یایین النان و امکداشلیق ائله دیگی چئشیدلی درگی و قزئته
لر:
یارپاق ،یاشماق ،چیراق ،دیلماج ،نوید آذربایجان ،شمس تبریز ،آذری ،اختر ،آفتاب آذربایجان ،خدافرین ،مهد آزادی ،بایرام و
...
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Şeir Küçəsi

Bayquş

Vuqar Nemət

Vuqar Nemət
Bu quş axşamdan oxuyur
Dedikləri yalan deyil!
Gecə yə nərdivan qoyur
Yxsa dəli-falan deyil!

Təbriz'di, Acı' dı, Qonqa'dı, mənəm
Bu gün bir baharın qoynuna girdik
Gəldi gecə şifti devrimçi'lərin
Şeir küçə sində biz nə gəzirik?!

Qış dı, yazdı, nə vecinə!
O özü börk tikir cinə
Hirsini yığıb içinə
İlan kimi çalan deyil!

Günəş qımıldanır yaz sukağında
Sarılıq tutubdur yazıq Taksi'lər
Duraqda doluxmuş şeirin gözləri
Gedən avtobüs'də getdi o bahar

Yaza, qışa yenilmə di
Qurda-quşa yeyilmədi
Ağızlara yem olmadı
O hər sözə qalan deyil!

Sa at qabağından günəşə doğru
Yapışıb keçirəm yazın əlindən
Sukakda bir sukak, bir də tək mənəm
Ölsəm sa atımı sən götürərsən!..

İşi oxumaqdır nəsə
Quşlar qonacaq bu səsə
Onu salsan da qəfəsə
Dil qəfəsə salan deyil!..

شعیر کوچهسی
ووقار نعمت

بایقوش
ووقار نعمت
بو قوش آخشامدان اوخویور
!دئدیکلری یاالن دئییل
گئجهیه نردیوان قویور
!فیالن دئییل-یوخسا دَلی
 نه وئجینه، یازدی،قیشدی
او اؤزو بؤرک تیکیر جینه
حیرصینی ییغیب ایچینه
!ایالن کیمی چاالن دئییل
 قیشا یئنیلمهدی،یازا
قوشا یئییلمهدی-قوردا
آغیزالرا یئم اولمادی
!او هر سؤزه قاالن دئییل

 منم، قونقا'دی، آجی'دی،تبریز'دی
بوگون بیر باهارین قوینونا گیردیک
گلدی گئجه شیفتی دئوریمچی'لرین
!شعیر کوچهسینده بیز نه گزیریک؟
گونش قیمیلدانیر یاز سوکاغیندا
ساریلیق توتوبدور یازیق تاکسی'لر
دوراقدا دولوخموش شعرین گؤزلری
گئدن اوتوبوس'دا گئتدی او باهار
ساعات قاباغیندان گونشه دوغرو
یاپیشیب کئچیرم یازین الیندن
 بیر ده تک منم،سوکاکدا بیر سوکاک
...اؤلسم ساعاتیمی سن گؤتوررسن

ایشی اوخوماقدیر نَسه
قوشالر قوناجاق بو سَسه
اونو سالسان دا قفسه
!..دیل قفسه ساالن دئییل
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گؤزَل فاطما

Gözəlfatma
Vuqar Nemət
Otur gəl
Gəl otur yanıma
Böylə əlıisoyuq getmə
Durma gəl
Durma gəl gözəl fatma!..
Yanım sevda, yanım eşq
Yanım, yanım eşq deyə
Yanım, yanım, yanım aaaa...
Otur gəl sol yanıma
Böylə özünü tutma
Durma gəl,
Durma gəl gözəl fatma!
Sol yanım günəşin arxa bağçası
Sol yanım yanğın yanı
Sol yanım ay ışığı
Sol yanım payızgilin
Yazgilin yan küçəsi
Sol yanım tahir-zöhrə küçəsi
O xan çoban bülvarı
Getmə sən də get artıq
Gəlməsən də gəl barı
Sən özünü en ama!
Ama özü unutma
Gəl otur sol yanıma!
Durma gəl gözəl fatma!
Hanı bu səs sizliyin
Gözəlrin oxuyanlar
Hani söylə fatimə
Günəşin ışığından
Yun curab toxuyanlar
O əski adamlıq lar
Ölümə bey verib də
Sırada bəklə yən lər
Günəşi bayraq tutan
Ulduzu sinə sinə
Sinə sinə döyən lər?!
Sağ yanım ağrı, acı
Sağ yanım mənim deyil
Sağ yanım dar ağacı
Fatimə, dayan, dur, ist!
Sağ yanım qəddar faşist!..
İndi məni soruşsan
Sağ solumu itirdim
İtirdim səni görcək
De solum sağ mıdır pək?!
Dur gəl xalası göyçək
Gəl ürəyimə otur!
Otur gəl,
Gəl şeiri çox uzatma
Durma gəl,
Durma gəl gözəl fatma!..
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ووقار نعمت
اوتور گل
گل اوتور یانیما
بؤیله الیسویوق گئتمه
دورما گل
!..دورما گل گؤزَل فاطما
 یانیم عشق،یانیم سئودا
 یانیم عشق دئیه،یانیم
 یانیم آااا، یانیم،یانیم
اوتور گل سول یانیما
بؤیله اؤزونو توتما
،دورما گل
!دورما گل گؤزَل فاطما
سول یانیم گونشین آرخا باغچاسی
سول یانیم یانغین یانی
سول یانیم آی ایشیغی
سول یانیم پاییز گیلین
یاز گیلین یان کوچهسی
سول یانیم
زؤهره کوچهسی-طاهیر
او خان چوبان بولواری
گئتمهسن ده گئت آرتیق
گلمهسن ده گل باری
!سن اؤزونو ائن آما
آما اؤزو اونوتما
!گل اوتور سول یانیما
!دورما گل گؤزَل فاطما
هانی بو سسسیزلییین
گؤزلرین اوخویانالر
هانی سؤیله فاطیمه
گونشین ایشیغیندان
یون جوراب توخویانالر
او اسکی آداملیقالر
اؤلومه بئی وئریب ده
سیرادا بکلهینلر
گونشی بایراق توتان
اولدوزو سینهسینه
!سینهسینه دؤینلر؟
 آجی،ساغ یانیم آغری
ساغ یانیم منیم دئییل
ساغ یانیم دار آغاجی
! ایست، دور، دایان،فاطیمه
!..ساغ یانیم قددار فاشیست
ایندی منی سوروشسان
ساغ سولومو ایتیردیم
ایتیردیم سنی گؤرجک
!دئ سولوم ساغمیدیر پَک؟
دور گل خاالسی گؤیچک
!گل اورهییمه اوتور
،اوتور گل
گل شعری چوخ اوزاتما
،دورما گل
..!دورما گل گؤزَل فاطما
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Keçirsən

Gedirəm!
Vuqar Nemət

Nə qapımdan, nə bacamdan ay gözəl,
Nə evimdən, sarayımdan keçirsən!
Gəlişini, gedişini say gözəl,
Min ahımdan, harayımdan keçirsən!
Nə otumdan, nə suyumdan içmədin,
Nə obamdan, nə köyümdən uçmadin,
Bir yol gəlib küçəmizdən keçmədin,
Hər gün gəlib ürəyimdən keçirsən!
Qışı boş ver, heç yazım da keçməyir,
Dumanım da, ayazım da keçməyir,
Çörək qalır buğazımda keçməyir,
Buğazımda, çörəyimdən keçirsən!
Buğazımda,
Çörəyimdən keçirsən!..

Vuqar Nemət
Məni uzaqda arama,
Budur ba, bura gedirəm.
Hələ indidən ağlama
Bırazdan sonra gedirəm.
Başqa dünya da yox dədəm,
Dünyada darıxır adam!
Haram var ki hara gedəm!
Qəbirə gura gedirəm!
Quş tək havaya uçuram,
Soruşma nəyə uçuram,
Buğlanıb göyə uçuram,
Su olub yerə gedirəm.
Orda bir mən var uzaqda,
Az özünü ye, az ağla,
Orda vətən var uzaqda,
Gedirəm, ora gedirəm!

کئچیرسن
ووقار نعمت
، نه باجامدان آی گؤزَل،نه قاپیمدان
! ساراییمدان کئچیرسن،نه ائویمدن
، گئدیشینی سای گؤزَل،گلیشینی
! هاراییمدان کئچیرسن،مین آهیمدان
، نه سویومدان ایچمهدین،نه اوتومدان
، نه کؤیومدن اوچمادین،نه اوبامدان
،بیر یول گلیب کوچهمیزدن کئچمهدین
!هر گون گلیب اورییمدن کئچیرسن
، هئچ یازیم دا کئچمهییر،قیشی بوش وئر
، آیازیم دا کئچمهییر،دومانیم دا
،چؤرَک قالیر بوغازیمدا کئچمهییر
! چؤرییمدن کئچیرسن،بوغازیمدا
،بوغازیمدا
!..چؤرهییمدن کئچیرسن

! گئدیرم
ووقار نعمت
،منی اوزاقدا آراما
. بورا گئدیرم،بودور با
هله ایندیدن آغالما
.بیرآزدان سونرا گئدیرم
،باشقا دونیا دا یوخ ددهم
!دونیادا داریخیر آدام
!هارام وار کی هارا گئدهم
!قبیره گورا گئدیرم
،قوش تک هاوایا اوچورام
،سوروشما نهیه اوچورام
،بوغالنیب گؤیه اوچورام
.سو اولوب یئره گئدیرم
،اوردا بیر من وار اوزاقدا
، آز آغال،آز اؤزونو یئ
،اوردا وطن وار اوزاقدا
! اورا گئدیرم،گئدیرم
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بو گون کندیمیزدن بیر آغاج کؤچور
Vuqar Nemət

Bu gün kəndimizdən bir ağac köçür,
Odunçu dayanıb, durub ər kimi.
O ağac gözünün yaşını içir
Zorla ərə gedən gəlinlər kimi.
Bu bahar kəndimiz qış keçirəcək,
Bir palıd inadı doğranıb onun.
Bu bahar yuvasız quşlar gələcək,
Üzünə qəm tozu qonub kəndimin.

ووقار نعمت
بو گون کندیمیزدن بیر آغاج کؤچور
 دوروب اَر کیمی،اودونچو دایانیب
او آغاج گؤزونون یاشینی ایچیر
زورال اَره گئدن گلینلر کیمی
 کندیمیز قیش کئچیرهجک،بو باهار
بیر پالید عینادی دوغرانیب اونون
بو باهار یوواسیز قوشالر گلهجک
اوزونه غم توزو قونوب کندیمین

O, ömür payını bu gün keçir ki,
Bir ömrə bir anlıq gərək olacaq.
Onda min bir quşun evi uçur ki,
Hardasa bir evə dirək olacaq.

، عؤمور پایینی بوگون کئچیر کی،او
بیر عؤمره بیر آنلیق گرهک اوالجاق
،اوندا مین بیر قوشون ائوی اوچور کی
هارداسا بیر ائوه دیرهک اوالجاق

Bu ağac bəlkə bir çəliyə dönüb
Bir qoca əlindən yapışacaqdı.
Bir soyuq ocaqda alışıb, yanıb,
Nə bilim, üstündə nə bişəcəkdi.

، بلکه بیر چَلییه دؤنوب،بو آغاج
بیر قوجا الیندن یاپیشاجاقدی
 یانیب،بیر سویوق اوجاقدا آلیشیب
نه بیلیم اوستونده نه بیشهجکدی

Bəlkə, bir daxmaya çevrildi sabah
Bir insan ömrünü bitirmək üçün.
Bəlkə, bir tabuta çevrildi o ah
Bir insanı yerdən götürmək üçün.
Bu gün kəndimizdən bir ağac köçür,
Zorla ərə gedən o yazıq qıztək.
Neçə arzu quşu yuvasız qalıb,
Neçə quş bu kənddən üz döndərəcək.
Bəlkə, bax bu kağız həmən ağacdı,
Özü o zülmə qol çəkir indi.
Bir cahil əlində dili kəsildi,
Bir şair əlində dil açır indi.
Bir qələm olmağa bir çöpü yetər,
Bu zülmü dəftərə köçürmək üçün.
Yuvasız quşları o, qatar  ـqatar
Arzu göylərinə uçurmaq üçün.
Dünya kəndimizdən köçən ağacın
Çiynində bir dünya ehtiyac köçür.
Bu gün dünyamız da sıxılır bir an,
Bu gün dünyamızdan bir ağac köçür...

Ədəbi Körpû

بلکه بیر داخمایا چئوریلدی صاباح
بیر اینسان عؤمرونو بیتیرمک اوچون
!... آه،بلکه بیر تابوتا چئوریلدی او
بیر اینسانی یئردن گؤتورمک اوچون
بو گون کندیمیزدن بیر آغاج کؤچور
زورال اَره گئدن او یازیق قیز تک
،نئچه آرزو قوشو یوواسیز قالیب
نئچه قوش بو کنددن اوز دؤندرهجک
بلکه باخ بو کاغیذ هَمن آغاجدی
اؤزو او ظولومه قول چکیر ایندی
بیر جاهیل الینده دیلی کسیلدی
بیر شاعیر الینده دیل آچیر ایندی
بیر قلم اولماغا بیر چؤپو یئتر
بو ظولمو دفتره کؤچورمک اوچون
قاتار- قاتار،یوواسیز قوشالری او
آرزو گؤیلرینه اوچورماق اوچون
دونیا کندیمیزدن کؤچن آغاجین...
چیینینده بیر دونیا احتیاج کؤچور
بو گون دونیامیز دا سیخیلیر بیر آن
...!بو گون دونیامیزدان بیر آغاج کؤچور
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Dünyanın Sonu

دونیانین سونو
Nazim Əhmədli

əlini qoy sinəmə,
gör, ürəyim ordamı;
buluddan sel açılıb,
çökür, göylərin damı;
kimdi, mənim həyanım,
tez çağırın, oyanım;
Tanrı quran dünyanın,
divarından su damır;
bulud çalma-çalmadı,
ayrılıqlar solmadı;
daha bir şey qalmadı,
sular yuyur, odamı;
bu Yer üzü nə sində,
nə saatda, nə gündə;
gözümüzün önündə,
qoca dağlar budanır;
dərd də bir çiçəyüzü,
mən kimin ögey üzü;
öləziyir, göy üzü,
sönür, Günəşin şamı;
daha bəsdi, dayanın,
gəlin, od vurun, yanım;
mən, sununcu dünyanın,
ən dəlisov adamı.

Ədəbi Körpû
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ناظیم احمدلی
،الینی قوی سینهمه
 اورییم اوردامی؛،گؤر
،بولوددان سئل آچیلیب
 گؤیلرین دامی؛،چؤکور
، منیم حیانیم،کیمدی
 اویانیم؛،تئز چاغیرین
،تانری قوران دونیانین
دیواریندان سو دامیر؛
،چالمادی-بولود چالما
آیریلیقالر سولمادی؛
،داها بیر شئی قالمادی
 اودامی؛،سوالر یویور
،بو یئر اوزو نه سینده
 نه گونده؛،نه ساعتدا
،گؤزوموزون اؤنونده
قوجا داغالر بودانیر؛
،درد ده بیر چیچی اوزو
من کیمین اؤگئی اوزو؛
، گؤی اوزو،اؤلزییر
 گونشین شامی؛،سؤنور
، دایانین،داها بسدی
 یانیم؛، اود وورون،گلین
، سونونجو دونیانین،من
.ان دلی سوو آدامی
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Yenə Sənsizli

یئنه سنسیزلی
Yusif Nəğməkar

Pəncərəm gecəyə açıq,
Bağlanmışam xatirəyə...
Yenə könül qalam uçuq
Göz önümdə yoxsan deyə.
Udduğum qəmi devirib,
Ciyərimə çökür gecə;
Məni siqara çevirib,
Qurtum-qurtum çəkir gecə.
Fikir məşum, sükût bihal,
Şansım həsrətin lehinə...
Bürüncəksiz, çılpaq xəyal
Yanır avqustun mehinə.
Suda alışan gəmiyəm,
Sönməzəm sahil həvəsdə.
Nərəsiz aslan kimiyəm
dünya boyda bir qəfəsdə.
Sübh dizin-dizin sürünür,
Ümid zülmətötürəndir.
YERİM qaranlıq görünür,
SƏMAM işıqgətirəndir...
Üz-gözüm, üstüm sayrılıq,
İnadım dözməyə hazır...
Əl verən dostum ayrılıq
Canımı üzməyə hazır.
Ruhum eyvanda quş olub,
Pəncərəm də açıq hələ;
Bəlkə gecəyə qoşulub,
Dirilik nəfəsin gələ...

Ədəbi Körpû
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یوسیف نغمه کار
،پنجرم گئجهیه آچیق
...باغالنمیشام خاطیرهیه
یئنه کؤنول قاالم اوچوق
.گؤز اؤنومده یوخسان دئیه
،اوددوغوم غمی دئویریب
جییریمه چؤکور گئجه؛
،منی سیگارا چئویریب
.قورتوم چکیر گئجه-قورتوم
، سوکوت بیحال، فیکیر مشوم
...شانسیم حسرتین لئهینه
 چیلپاق خیال، بورونجک سیز
.یانیر آوقوستون مئهینه
،سودا آلیشان گمییم
.سؤنمزم ساحل هوسده
نعرهسیز آصالن کیمییم
.دونیا بویدا بیر قفسده
،دیزین سورونور-صبح دیزین
.اومید ظلمت اؤتورندیر
،یئریم قارانلیق گؤرونور
...سمام ایشیق گتیرندیر
، اوستوم سایریلیق، گؤزوم-اوز
...اینادیم دؤزمهیه حاضر
ال وئرن دوستوم آیریلیق
.جانیمی اوزمهیه حاضر
،روحوم ائیواندا قوش اولوب
پنجرم ده آچیق هله؛
،بلکه گئجهیه قوشولوب
...دیریلیک نفسین گله
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سئودا تاجی

Sevda Tacı
Təbrizli Damla
Aşıq dindir telli sazı
Könlümün qəm havası var
Hər telində,hər simində
Min bir dərdin davası var.
O sızlayan qəm simi'dir
Nisgillərin tilismi'dir
Dərdlərdə insan kimi'dir
Yaxşısı var, yavası var.
Bir gün kərəm,bir gün lələ
Əriyirik gilə-gilə
Saç ağarıb, başda hələ
Gözəllərin sevdası var.
Dünya şirin, dünya acı
Yada dönür qardaş, bacı
Başımızda sevda tacı
Əldə kədər xınası var.
"Damla"dıqca yaş parçası
Üz olur könül aynası
Sinəmdə keşiş yarası
Gözümdə asli yası var.

Ədəbi Körpû
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تبریزلی دامال
،آشیق دیندیر تئللی سازی
.کؤنلومون غم هاواسی وار
، هر سیمینده،هر تئلینده
.مین بیر دردین داواسی وار
،او سیزالیان غم سیمی دیر
،نیسگیللرین طیلسیمی دیر
-درد لرده اینسان کیمی دیر
. یاواسی وار،یاخشی سی وار
، بیر گون له له،بیر گون کرم
،اریییریک گیله_ گیله
 باشدا هله،ساچ آغاریب
.گؤزللرین سئوداسی وار
، دونیا آجی،دونیا شیرین
، باجی،یادا دؤنور قارداش
باشیمیزدا سئودا تاجی
.الده کدر خیناسی وار
،(دامال) دیقجا یاش پارچاسی
،اوز اولور کؤنول آیناسی
سینمده کئشیش یاراسی
.گؤزومده اصلی یاسی وار
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Bavacıq yolunda
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باواجیق یولوندا

Əlırza Sərrafi

علیرضا صرافی

Bu mahnı Xorasan türklərinin eski
mahnılarından biridir. mahnı o vaxta qayıdır ki
Xorasanın qozeyi Ruslar tərəfindən işkal
olunmuşdu. bir ata həyat yoldaşı və biricik
övladini iran tayına yola salarkən həsrətli
gözlərlə onları son görüş nüqtəsınə qədər izlə
yir.
Mahnı xalq mahnısı olaraq xalq tərəfindən
yaradılır.

بو ماهنی خراسان تورکلرینین ائسکی ماهنیالریندان
 ماهنی او واختا قایدیر کی خراسانین قوزئیی.بیریدیر
 بیر آتا حیات.روسالر طرفیندن ایشکال اولونموشدو
یولداشی و بیریجیک اؤوالدینی ایران تایینا یوال ساالرکن
حسرتلی گؤزلرله اونالری سون گؤروش نقطه سینه قدر
.ایزله ییر
.ماهنی خالق ماهنیسی اوالراق خالق طرفیندن یارادیلیر

Bavacıq yolunda Miri qalası dönüm,
Yarım getdi görünmədi qarası dönüm,
Izimdə qalibdir yekə-balası dönüm,
Mən dönüm, mən dönüm əmim qızıya dönüm
Şirindən, şəkərdən, qənd o əsələ dönüm.
Ordudan gələmən yüküm almadı dönüm,
Orduda almanı heçkim almaydı, dönüm,
Əmimin qızı var mənə gəlməydi dönüm,
Mən dönüm, mən dönüm əmim qızıya dönüm,
Şirindən şəkərdən qənd o əsələ dönüm.
Ordudan gələmən yüküm üzümdi dönüm,
Ordunun qızları düzüm- düzümdi dönüm,
Əmimin qızı var iki gözümdi dönüm,
Mən dönüm, mən dönüm , əmim qızıya dönüm
Şirindən şəkərdən qənd o əsələ dönüm.
Ordudan gələmən yüküm kişmişdi dönüm
..... düşmüşdi dönüm.
---Bavacıq: Lütfabad şəhərinin qədim adı, bu gün
həmin şəhərin mərkəzi məhəlləsi
Miri Qalası: Bavacıq (Lütfabad)in bir
ağaclığında olan bir qala
Yekə balası: bircə uşağı
Dönüm ya dönəm : Xorasan türkcəsində
başına dönüm, qurbanın olum kimi bir anlamı
ifadə edən tərmin.

Ədəbi Körpû

،باواجیق یولوندا میری قاالسی دؤنوم
،یاریم گئتدی گؤرونمهدی قاراسی دؤنوم
،باالسی دؤنوم-ایزیمده قالیبدیر یئکه
 من دؤنوم عمیم قیزییا دؤنوم،من دؤنوم
. قند و عسله دؤنوم، شکردن،شیریندن
،اوردودان گلهمن یوکوم آلمادی دؤنوم
، دؤنوم،اوردودا آلمانی هئچکیم آلمایدی
،عمیمین قیزی وار منه گلمهیدی دؤنوم
، من دؤنوم عمیم قیزییا دؤنوم،من دؤنوم
.شیریندن شکردن قند و عسله دؤنوم
،اوردودان گلهمن یوکوم اوزومدی دؤنوم
، دوزومدی دؤنوم-اوردونون قیزالری دوزوم
،عمیمین قیزی وار ایکی گؤزومدی دؤنوم
 عمیم قیزییا دؤنوم،  من دؤنوم،من دؤنوم
.شیریندن شکردن قند و عسله دؤنوم
اوردودان گلهمن یوکوم کیشمیشدی دؤنوم
.دوشموشدی دؤنوم.....
————
 بو گون همین، لطفآباد شهرینین قدیم آدی:باواجیق
شهرین مرکزی محلهسی
 باواجیق (لطفآباد)ین بیر آغاجلیغیندا:میری قاالسی
اوالن بیر قاال
 بیرجه اوشاغی:یئکه باالسی
، خوراسان تورکجهسینده باشینا دؤنوم: دؤنوم یا دؤنم
.قوربانین اولوم کیمی بیر آنالمی افاده ائدن ترمین
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Mən Niyə Saralım

Onu Sukakda Gördüm
Vuqar Nemət
Dün axşam mən onu sukakda gördüm
B R T durmadı, B R T keçdi
Aradan irmi il keçib, az deyil
Nə qədə r geri yə dönsəm də, gecdi
Görüşdü küsülü baxış larımız
Qaşları olduqca arıqlamışdı
Onu tanımayıb keçə rəm-deyə
Gözləri heç mi heç də yişməmişdi
Bütün arabalar əl eylədilər
Yağış da bir maşın uzaqlaşırdı
Mən kiməm?! unutdum!
Kimdən soruşum?!
Tək o bilir! o da, yerdə qalmışdı!...
Dün axşam mən onu duraq da gördüm
Siz heç baxa-baxa kor oldunuz mu?!
Dün gecə sübhə tək ayaqda durdum
Siz heç bir durağa vuruldunuz mu?!...

Vida Heşməti
Bütün yuvasız quşlar
Qadın mahnılarından yad getmiş
Güzgülərdə sınan gəmilər
Qadın saçlarında lövbər salar ancaq
Yenə sarımsak geyinib hava
Gümüşü gılavarını
Dalğalanır pərdələrimdə
Dəniz quşlarının ağovuş dimdiyi
Mən niyə saralım
Mən niyə solum?
Mənim ki qoşamdan
Ərənlər süt əmib
Mənim ki yaşımdan
İpək yolu keçib
Mən niyə kövrəlim
Mən niyə dolum?
Günə baxan kölgəsi də yaxmadım yarama
Qoy desinlər bu qadını
Çınar oxşadı...

من نییه سارالیم
اونو سوکاکدا گؤردوم
ووقار نعمت
دون آخشام من اونو سوکاکدا گؤردوم
 بی آر تی کئچدی،بی آر تی دورمادی
 آز دئییل،آرادان ایرمی ایل کئچیب
 گئجدی،نه قدهر گئرییه دؤنسم ده
گؤروشدو کوسولو باخیشالریمیز
قاشالری اولدوقجا آریقالمیشدی
،دئیه-اونو تانیماییب کئچهرم
گؤزلری هئچمیهئچ دهییشمهمیشدی
بوتون آراباالر ال ائیلهدیلر
یاغیشدا بیر ماشین اوزاقالشیردی
!من کیمم؟! اونوتدوم! کیمدن سوروشوم؟
...! یئرده قالمیشدی،تک او بیلیر! او دا
دون آخشام من اونو دوراقدا گؤردوم
!باخا کور اولدونوز مو؟-سیز هئچ باخا
دون گئجه صوبحه تک آیاقدا دوردوم
..!سیز هئچ بیر دوراغا وورولدونوز مو؟

Ədəbi Körpû

ویدا حشمتی
بوتون یوواسیز قوشالر
قادین ماهنیالریندان یاد گئتمیش
گوزگولرده سینان گمیلر
قادین ساچالریندا لؤوبر ساالر آنجاق
یئنه ساریمساق گئیینیب هاوا
گوموشو گیالوارینی
دالغاالنیر پردهلریمده
دنیز قوشالرینین آغوووش دیمدییی
من نییه سارالیم
من نییه سولوم؟
منیم کی قوشامدان
ارنلر سوت امیب
منیم کی یاشیمدان
ایپک یولو کئچیب
من نییه کوُورهلیم
من نییه دولوم؟
گونه باخان کوُلگهسی ده یاخمادیم یاراما
قوی دئسینلر بو قادینی
..... بیر چینار اوخشادی
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آال گؤزلوم

Neyləyim
Nigar Rəfibəyli
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr
Bir il kimi uzun olur neyləyim?
Bağçamızda qızılgüllər hər səhər
Tezdən açır vaxtsız solur, neyləyim?
Nərgizlərin gözü yaşla dolanda,
Bənövşələr baxıb qəmgin olanda,
Qərənfilin gözü yolda qalanda
Yasəmənlər saçın yolur, neyləyim?
Əsən ruzgarın da yoxdur vəfası
Düşmüşdür başına özgə sevdasi
Lalənın cırılıb qəmdən yaxası
Saçları pərişan olur, neyləyim?

Bəlkə tez gələsən, əlac verəsən,
Sünbüllərin saçın yığıb hörəsən,
Əlvan çiçəkləri özün dərəsən,
Gözləri yollarda qalır, neyləyim?
Ççəkir çiçəklərin gözü intizar,
Ayrılıqdan betər dünyada nə var?
Bu bahar axşamı səni bax, Nigar
Həzin-həzin yada salır, neyləyim?

Ədəbi Körpû
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نیگار رفیعبیلی
،آال گؤزلوم! سندن آیری گئجهلر
 نئیلهییم؟،بیر ایل کیمی اوزون اولور
،باغچامیزدا قیزیل گوللر هر سحر
 نئیلهییم؟، واختسیز سولور،تئزدن آچیر
،نرگیزلرین گؤزو یاشال دوالندا
،بنؤوشهلر باخیب غمگین اوالندا
،قرنفیلین گؤزو یولدا قاالندا
 نئیلهییم؟،یاسمن ساچینی یولور
اسن روزگارین دا یوخدور وفاسی
دوشموشدور باشینا اؤزگه سئوداسی
اللهنین جیریلیب غمدن یاخاسی
 نئیلهییم؟،ساچالری پریشان اولور
 عالج وئرهسن،بلکه تئز گلهسن
سونبوللرین ساچین ییغیب هؤرهسن
الوان چیچکلری اؤزون درهسن
 نئیلهییم؟،گؤزلری یولالردا قالیر
چکیر چیچکلرین گؤزو اینتظار
آیریلیقدان بئتر دونیادا نه وار؟
»- «نیگار،بو باهار آخشامی سنی باخ
؟... نئیلهییم،حزین یادا سالیر-حزین
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A daş gülüm

آ داش گولوم
Ramiz Qusarçaylı

Bilirsənmi,
mən öləndə
Qəbrim üstə kim gələcək.
Göy üzündən mələk-mələk
Salameleyküm gələcək...
Könül kövrək,
tellər tarım,
Hər tel üstdə bir qübarım,
Bir dodaqda misralarım
Bir dildə türküm gələcək.
Suç sığışmır hər yumağa,
Bük günahı başqa ağa,
Mən boyda dərd oxşamağa
Sən adda ərkim gələcək.
Günəyə çəkdim quzeyi,
Qəmdən keçir hər bəzəyi,
Qəlbimdə qəmlər muzeyi
Qarşına sərgim gələcək.
A daş gülüm,
a gül daşım,
Yanar gözündə göz yaşım,
Son mənzilə son savaşım,
Bir də ilk sevgim gələcək....

Ədəbi Körpû
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رامیز قوسارچایلی
،بیلیرسنمی
من اؤلنده
.قبریم اوسته کیم گلهجک
ملک-گؤی اوزوندن ملک
...سالم علیکوم گلهجک
،کؤنول کؤورک
،تئللر تاریم
،هر تئل اوستده بیر قوباریم
بیر دوداقدا میصراعالریم
.بیر دیلده تورکوم گلهجک
،سوچ سیغیشمیر هر یوماغا
،بوک گوناهی باشقا آغا
من بویدا درد اوخشاماغا
.سن آددا ارکیم گلهجک
،گونهیه چکدیم قوزئیی
،غمدن کئچیر هر بزیی
قلبیمده غملر موزئیی
.قارشینا سرگیم گلهجک
،آ داش گولوم
،آ گول داشیم
،یانار گؤزونده گؤز یاشیم
،سون منزیله سون ساواشیم
....بیر ده ایلک سئوگیم گلهجک
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گیتمه کال یانیمدا

Gitme Kal Yanımda
Safiye Samyeli

صفیه سام یئلی

Seher ile çaldın ya gönlümün kapısını
Allak bullak ettin ya, ruhumun yapısını
Sana vermişim inan gönlümün tapusunu
Hiç bir bedel vermeden almanı istiyorum
Azrail gelene dek kalmanı istiyorum

سحر ائله چالدین یا کؤنلومون قاپیسینی
 روحومون یاپیسینی،آلالق بولالق ائتدین یا
سنه وئرمیشم اینان کؤنلومون تاپوسونو
هیچ بیر بدل وئرمهدن آلمانی ایسته ییرم
عزرائیل گلنه دک قالمانی ایسته ییرم

Hoş geldin sefa geldin seher ile gelenim
Engin Bakışlar ile kederimi silenim
Ben ağlarken yüzüme bakıp bakıp gülenim
Bir ömür boyu böyle gülmeni istiyorum
Azrail gelene dek kalmanı istiyorum

خوش گلدین صفا گلدین سحر ایله گلنیم
انگین باخیشالر ایله کدریمی سیلهنیم
من آغالرکن اوزومه باخیب باخیب گولهنیم
بیر عؤمور بویو بؤیله گولمهنی ایسته ییرم
عزرائیل گلنه دک قالمانی ایسته ییرم

Kurul hadi tahtına, ayrılma yüreğimden
Sıkıca kavra canım, tut beni bileğimden
Sorgulama ne olur eminim dileğimden
Gönlümün tek sahibi olmanı istiyorum
Azrail gelene dek kalmanı istiyorum
Çok yalvardım mevlaya sevenim olsun diye
Bomboş kalan kollarım onunla dolsun diye
Garip gönül yurdumu Vatanı bilsin diye
Sen Allah'ın lütfusun bilmeni istiyorum
Azrail gelene dek kalmanı istiyorum
Umut oldun yarına unuttum bak dünümü
Seninle yaşıyorum her anımı günümü
Düşünmek istemem hiç ne olacak sonumu
Gözlerimden hüzünü silmeni istiyorum
Azrail gelene dek kalmanı istiyorum
Samyeli kurban olur Bir Allah'a bir sana
Neyim var, neyim yoksa feda olsun uğruna
Yaklaş hadi yanıma öpeyim kana kana
Bana ait ne varsa çalmanı istiyorum
Azrail gelene dek kalmanı istiyorum

Ədəbi Körpû

 آیریلما اورییمدن،قورول هادی تاختینا
 توت بنی بیله ییمدن،سیخیجا قاورا جانیم
سورغوالما نه اولور امینیم دیله ییمدن
کؤنلومون تک صاحبی اولمانی ایسته ییرم
عزرائیل گلنه دک قالمانی ایسته ییرم
چوخ یالواردیم موالیا سئوهنیم اولسون دئیه
بوم بوش قاالن قولالریم اونونال دولسون دئیه
غریب کؤنول یوردومو وطنی بیلسین دئیه
سن آهلل ین لوطفوسن بیلمهنی ایسته ییرم
عزرائیل گلنه دک قالمانی ایسته ییرم
اومود اولدون یارینا اونوتدوم باخ دونومو
 گونومو،سنینله یاشاییرام هر آنیمی
دوشونمک ایستهمم هیچ نه اوالجاق سونومو
گؤزلریمدن حوزونو سیلمهنی ایسته ییرم
عزرائیل گلنه دک قالمانی ایسته ییرم
سام یئلی قوربان اولور بیر آهلل ا بیر سانا
 نَییم یوخسا فدا اولسون اوغرونا،نَییم وار
 قانا-یاخالش هادی یانیما اؤپهییم قانا
منه آیت نه وارسا چالمانی ایسته ییرم
عزرائیل گلنه دک قالمانی ایسته ییرم

Sayfa 24

