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  Ədəbi Körpû    ادبی کؤرپو

Burdan bir atlı getdi,
Atın oynatdı getdi,

Gün gimi ışıq saçdı-
Ay kimi batdı getdi.

Hə dədəmiz Qurqudun o gözəl deyimilə 
desək "Gəlimli, gedimili" dünyadan bir 
Aşiq getdı. Adı Çengiz, soy adı Biriya
Aşiq Çəngiz Biriya doğrudan doruya riya-
siz gəldi, riyasiz getdi.
Ustad Aşiq Çəngiz Biriya 1960-ci il Aşiq-
lar diyatı olan Qaradağ mahalinda dünyaya 
göz açdı yeni- yetməlikdən Türk dünyası-
nın zəngin sənəti olan Aşiqliğa meyil sala-
raq mərhum "Aşiq Həsən Qəffarı" və "Aşiq 
Mustəfa Abbaspur" kimi ustadlara şagird 
olaraq ustadliq mıqamina çatmışdı. mər-
hum Aşiq Çəngiz Biriya nin zil və şaqraq 
səsi ona bütün Aşiq havalarını oxumağa 
imkan verirdi. rəhmətlik Çəngiz Biriya bir 
çox Saz havasını itib batmaqdan qurtardı.
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BU SAYIDA  

Səxavət İzzəti ❁ سخاوت عزتی
Lalə İsmayıl ❁ الله اسماعیل

Şahinə Könül ❁  شاهینه کؤنول
Xeyrullah Muradı «Çəliş» ❁ «خیراله مرادی »چلیش  

Məhəmməd Çalqın ❁ محمد چالقین
Saleh Səccadı ❁ صالح سجادی

Kazim Nǝzǝrıbəqa ❁ کاظم نظری بقا
Sezai Çiçek ❁ سزای چیچک
Qulu Ağsəs ❁ قولو آغ سس 

Hacı Etibar aliyev ❁ حاجی اعتبار علی یئو
Kamıl Qəhrəmanoğlu ❁ کامل قهرمان اوغلو

 Dr. Hüseyin Şarkı Soytürk ❁ دکتر حسین شرقی سوی تورک
Əfşan Yusifqızı ❁ افشان یوسیف قیزی

Nasir Davəran ❁ ناصر داوران
İmdat Afşar ❁ امداد افشار
Təranə Vahid ❁ ترانه واحد
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Nə Tələsirsən 

❁ Səxavət İzzəti- Əndəlib
                                     
Hələ görkəmindən gözüm doymamış, 
Ay duman bu dağa nə tələsirsən? 
Ruhumun səfası, məxməli çəmən, 
Saralıb, solmağa nə tələsirsən? 
 
Münəvvər üzündən açılıb leçək, 
Dünyada sənin tək de varmı göyçək? 
Ruhumu oxşayan ay gözəl çiçək, 
Sulub, saralmağa nə tələsirsən? 
 
Başımın dumanı qovzanır göyə! 
Aman deyə- deyə, ah deyə- deyə, 
Soruşa bilmədim ay ömür niyə- 
Belə qocalmağa nə tələsirsən? 
 
Əndəlib bir aşıq orda saz çalır, 
Eşidcək könlümdən bir səs ucalır: 
«Aşıq Yallı qalır Vağzalı qalır» 
«Qurbəti» çalmağa nə tələsirsən? 

  

نه تلسیرسن

❁ سخاوت عزتی عندلیب
                                    

هله گؤرَکمیندن گؤزوم دویمامیش،
آي دومان بوداغا نه تلسیرسن؟

روحومون صفاسي، مخملي چمن،
سارالیب، سولماغا نه تلسیرسن؟

ُمنَور اوزوندن آچیلیب لئچک،
دونیادا سنین تک دئ وارمي گؤیچک ؟

روحومو اوخشایان آي گؤزل چیچک،
سولوب، سارالماغا نه تلسیرسن؟

باشیمین دوماني قووزانیر گؤیه!
آمان دئیه -دئیه، آه دئیه -دئیه،

سوروشا بیلَمدیم آي عؤمور نییه-
بئله قوجالماغا نه تلسیرسن؟

عندلیب بیر عاشیق اوردا ساز چالیر،
ائشیدجک کؤنلومدن بیر سس اوجالیر:

»عاشیق یاللي قالیر واغزالي قالیر»
ُغربَتي چالماغا نه تلسیرسن؟
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Tələsdirir
Səxavət İzzəti

❁ Lalə İsmayıl

Dumanı enməyə uca dağlardan, 
Vədəsiz tökülən qar tələsdirir. 
Qönçəsi düyünlü, göy budaqlardan,  
Bülbülü amansız sar tələsdirir. 
 
Yağışı göynədən, küləyi dəli,  
Təzə nar sevdalı, payızın əli,  
Qırmızı ipəkdən, qoşa düyməli, 
 Geydirib köynəyi dar, tələsdirir. 
 
İntizar bixəbər yan alır bağa, 
Çevirir köksünü közərən dağa, 
Əriyib, yaşından tez qocalmağa, 
Gəlişi zamansız xar tələsdirir. 
 
Araza qərq oldu bir boyu bəstə,  
Vağzalı çalındı aram, ahəstə,  
Qəribi dindirib qara saz üstə,  
"Qürbəti" çalmağa yar tələsdirir. 
18 05 2021

تلسدیریر  
سخاوت عزتی یه جواب

❁ الله ایسماعیل

دومانی ائنمه يه اوجا داغالردان، 
وعده  سیز تؤکولن قار تلسديرير. 

قؤنچه سی دويونلو، گؤي بوداقالردان،  
بولبولو آمانسیز سار تلسديرير. 

ياغیشی گؤينه دن، کوله يی دلی،  
تزه نار سئودالی، پايیزين الی،  

قیرمیزی ايپکدن، قوشا دويمه لی، 
 گئیديريب کؤينه يی دار، تلسديرير. 

اينتیظار بیخبر يان آلیر باغا، 
چئويرير کؤکسونو کؤزه رن داغا، 

اريییب، ياشیندان تئز قوجالماغا، 
گلیشی زامانسیز خار تلسديرير. 

آرازا غرق اولدو بیر بويو بسته،  
واغزالی چالیندی آرام، آهسته،  

قريبی دينديريب قارا ساز اوسته،  
»قوربتی« چالماغا يار تلسديرير. 

2021 /5 /18
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نامرد، آلچاغ اوره ییم…  

❁ شاهینه کؤنول       

داریخمیشام سنینچون، 
آي تمیز، آغ اوره ییم. 

هارداسان، آي بنؤوشه، 
نرگیز، زانباغ اوره ییم؟ 

کیمدی سنه داش آتان، 
کیمدن گلدی خوش خاطان، 

عشقی قانینا قلتان، 
کؤکسو داغ-داغ اوره ییم؟ 

آغالما، بسدی، کیری، 
دئدیممی، سئومه شعری، 

آي بیر زامان دیپدیری، 
آي ساپپاساغ اورگیم؟! 

ایندی یان-یاخیل بئله، 
ایندی چوخ سیخیل بئله. 

مرد شاهینه کؤنوله، 
نامرد، آلچاغ اورگیم… 

 

Namərd, Alçağ Ürəyim… 

❁ Şahinə Könül 

Darıxmışam səninçün,
Ay təmiz, ağ ürəyim.
Hardasan, ay bənövşə,
Nərgiz, zanbağ ürəyim?

Kimdi sənə daş atan,
Kimdən gəldi xoş xatan,
Eşqi qanına qəltan,
Köksü dağ-dağ ürəyim?

Ağlama, bəsdi, kiri,
Dedimmi, sevmə şeri,
Ay bir zaman dipdiri,
Ay sappasağ ürəyim?!

İndi yan-yaxıl belə,
İndi çox sıxıl belə.
Mərd Şahinə Könülə,
Namərd, alçağ ürəyim…
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Getmə di- Getmə di

❁ Xeyrullah Muradı «Çəliş» 
 
 

Ömrümüzün  zirvəsindən, 
Duman getmədi, getmədi, 
Xoş gün üçün başımızdan, 
Guman getmədi, getmədi, 

 
Səxavət Izzəti – Əndəlib. 

 
Kohılanlar* başı dardə 
Çaman* getmədi, getmədi. 
Can pazarı, iflaslardə 
Ziyan getmədi- getmədi. 
 
Bin bir yəzid, başımızdan 
Kef alır qan yaşımızdan 
Pusu qurub daşımızdən* 
Bır an getmədi, getmədi. 
 
Surmə qərdaş nəcə hallar 
Qirildi qol, qanat, yallar* 
Son bahardir, bu mahallar* 
Xəzan getmədi, getmədi 
 
«Çəliş» dünya qoca yalan 
Var mi ki, bir baqı qalan? 
(Var bıraz də sən oyalan) 
Güman getmədi, getmədi 
 
 
 
* Kohılan,  = soylu ərəb atı.köhlən 
* Çaman= yavaş yürüyn at 
* Daşımızdən= ətrafımızdan, dişimizdən 
* Mahal= vəqt, firsət, məntəqə 
* Var bıraz də sən oyalan= yuns imrəyə aid söz. 
 

گئتمه دی- گئتمه دی

❁ خیراله مرادی »چلیش»

عؤمروموزون  ذيروه سیندن،
دومان گئتَمدی، گئتمه دی،
خوش گون اوچون باشیمیزدان،
گومان گئتَمدی، گئتمه دی،

سخاوت عزتی - عندلیب.

 کوهیالن الر* باشی دار ده
 چامان* گئتمه دی گئتمه دی

 جان پازاری، ایفالس الرده
 زیان گئتمه دی- گئتمه دی

 بین بیر یزید، باشیمیزدان
 کئف آلیر قان یاشیمیزدان
 پوسو قوروب داشیمیزدن*
 بیرآن گئتمه دی، گئتمه دی

 سورمه قرداش نجه حال الر
 قیریلدی قول، قانات، یالالر*
 سون بهار دیر، بو محال الر*

 خزان گئتمه دی، گئتمه دی

 »چلیش» دونیا قوجا یاالن
 وار می کی بیر باقی قاالن

 )وار بیرآز ده سن اوُیاالن(
 گومان گئتمه دی، گئتمه دی

 * کوهیالن،  = سویلو عرب آتی
 * چامان= یاواش یوروین آت
 * داشیمیزدن= اطرافیمیزدن

 * یال= قانات ایله مترادف سوزجوک
 * ماحال= وقت، فرصت

* وار بیرآز ده سن اوُیاالن= یونس ایمره یه عاید سؤز.
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Ayna

❁ Məhəmməd Çalqın
 
Saat, 
Əlli beş,otuz iki dəqiqə,on bir saniyə 
O çırağı söndörön lütfn 
Işiq barmaqların gözümə soxur 
 
Alnımın sağ tərəfinə baxıram... 
Saçlarım, 
Sol tərəfdən tökülüb deyəsən 
Sol ovurduma baxıram... 
Üzümün sağ tərəfi çökülüb deyəsən 
 
Sağ əlimdə sıqaram 
yanı, 
Sol əlimdə 
Barmağımı uzadıram sol güzümə 
yanı, 
Sağ gözüm soxulur barmağıma 
  
Mən, burdayam hala 
Evimin içində 
Sağı,sol görürəm 
Aynanın qarşında. 

 آینا

❁ محمد چالقین

ساعات،
اللی بئش،اوتوز ایکی دقیقه،اون بیر ثانیه

او چیراغی سؤندورون لوطفن
ایشیق بارماقالرین گؤزومه سوخور

آلنیمین ساغ طرفینه باخیرام...
ساچالریم،

سول طرفدن توکولوب دئیه سن
سول اوووردوما باخیرام...

اوزومون ساغ طرفی چؤکولوب دئیه سن

ساغ الیمده سیگارام
یانی،

سول الیمده
بارماغیمی اوزادیرام سول گؤزومه

یانی،
ساغ گؤزوم سوخولور بارماغیما

من، بوردایام حاال
ائویمین ایچینده

ساغی،سول گؤرورم
آینانین قارشیندا.
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Gözəlim Dur Gedək Günəşə Sarı! 

❁ Saleh Səccadı
  
Qar yağır, bizim də çətiriməz yox, 
Gözəlim, dur gedək günəşə sarı! 
Bizim sevgimizə nə qar, nə yağış? 
Gedək, bu kölgələr qizişsin barı! 
 
Gözəlim, dur gedək günəşə sarı!  
Gedək üfüqlərə ayaq-ayağa! 
Uzansın kölgəmiz ağaclar kimi,  
Iki çınar olsun budaq-budağa! 
 
Qar yağır, sənin də qiş paltarın yox, 
Bilmirsən başına nələr gələcək. 
Dur gedək gözəlim, inad eləmə! 
Gəlməsən, ax ... sənə soyuq dəyəcək! 
 
Dur gedək sən allah, dur gedək burdan! 
Məni bu küləkdə yalqız buraxma! 
Mən sənsiz bu qışdan yaza çıxmaram, 
Bax...mən yanındayam, dur gedək, qorxma! 
 
Bilirsən sükutu sevmərəm, danış! 
Danış ki səsinə həsrət qalmışam. 
Danış ki ürəyim bir sərinləsin! 
O yaz nəfəsinə həsrət qalmışam. 
 
Nədən bu qapını açmırsan, gülüm!? 
Qapının dalında nə var ki axı !? 
Açmasan, bu daşı sındıracağam, 
Bu daşın altında nə var ki axı !? 
 
Demə ki ölmüsən, mən əynanmaram. 
Küsəmüsən, yerindən durmusan fəqət. 
Sən ölə bilməzsən, yalan danışma! 
Özünü ölümə vurmusan fəqət. 
 
Qar yağır, bizim də çətirimiz yox,  
Bizi donduracaq qar-külək, gülüm! 
Mən sənsiz bu qışdan yaza çıxmaram, 
Dur gedək, ölsən də dur gedək, gülüm...! 

 

گؤزلیم، دور گئدک گونشه ساری! 

❁  صالح سجادی

قار یاغیر، بیزیم ده چتیریمز یوخ،
گؤزلیم، دور گئدک گونشه ساری!

بیزیم سئوگیمیزه نه قار، نه یاغیش؟
 گئدک، بو کؤلگه لر قیزیشسین باری!

گؤزلیم، دور گئدک گونشه ساری! 
گئدک اوفوق لره آیاق-آیاغا!

اوزانسین کؤلگه میز آغاجالر کیمی، 
ایکی چینار اولسون بوداق-بوداغا!

قار یاغیر، سنین ده قیش پالتارین یوخ،
بیلمیرسن باشینا نه لر گله جک.
دور گئدک گؤزلیم، عیناد ائله مه!

گلمه سن، آخ ... سنه سویوق دیه جک!

دور گئدک سن آهلل، دور گئدک بوردان!
منی بو کولَکده یالقیز بوراخما!

من سنسیز بو قیشدان یازا چیخمارام،
باخ...من یانیندایام، دور گئدک، قورخما!

بیلیرسن سوکوتو سئومه رم، دانیش!
دانیش کی سسینه حسرت قالمیشام.

دانیش کی اوره ییم بیر سرینله سین!
او یاز نفسینه حسرت قالمیشام.

نه دن بو قاپینی آچمیرسان، گولوم!؟
قاپینین دالیندا نه وار کی آخی !؟

آچماسان، بو داشی سیندیراجاغام،
بو داشین آلتیندا نه وار کی آخی !؟

دئمه کی اؤلموسن، من اینانمارام.
کوسموسن، یئریندن دورموسان فقط.

سن اؤله بیلمزسن، یاالن دانیشما!
اؤزونو اؤلومه وورموسان فقط.

قار یاغیر، بیزیم ده چتیریمیز یوخ، 
بیزی دوندوراجاق قار-کولک، گولوم!

من سنسیز بو قیشدان یازا چیخمارام،
دور گئدک، اؤلسن ده دور گئدک، گولوم...!
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آیاقالر اوغورالنیب

❁ کاظم نظری بقا    

بیزدن اؤپوشلو باللی دوداقالر اوغورالنیب،
بیزدن شافاقلی آلما یاناقالر اوغورالنیب.

افسوس کی، بوردا یازدادا تورپاق قیزینماییر
چوخداندی اؤلکه میزدن اوجاقالر اوغورالنیب!

بیر یاغلی، تاملی، دوزلو غزل قالماییب آمان
بیزدن یاشیل یاغیشلی واراقالر اوغورالنیب.

باتمیش قارانلیغا کوچه لر، آی دوغولماییب
سوسموش اوتاقالر، آینا چیراقالر اوغورالنیب.

بیر دامال دولماییر قارا گلمیش بولودالرا
چایالر، سوالر، سئحیرلی بوالقالر اوغورالنیب.

ایللر اوالر کی، شهره قاتار یول تاپانماییب
شاید بیزیم ماحالدا دوراقالر اوغورالنیب.

بیر کیمسه یاز- ایپک جاداسیندان سوووشماییر
بیزدن نه واختدی قیوراق آیاقالر اوغورالنیب!

چوخداندی زولفو شعریمیزین پیرتالشیق دوشوب
نئیلیم کی بوردا تاختا داراقالر اوغورالنیب.

Ayaqlar Oğurlanıb 

❁ Kazim Nǝzǝrıbəqa 
 
Bizdən öpüşlü ballı dodaqlar oğurlanıb, 
Bizdən şafaqlı alma yanaqlar oğurlanıb. 
 
Əfsus ku, burda yazdada torpaq qızınmayır 
Çoxdandı ölkəmizdən ocaqlar oğurlanıb! 
 
Bir yağlı, tamlı, duzlu ğəzəl qalmayıb aman 
Bizdən yaşıl yağışlı varaqlar oğurlanıb. 
 
Batmış qaranlığa küçələr, ay doğulmayıb 
Susmuş otaqlar, ayna çıraqlar oğurlanıb. 
 
Bir damla dolmayır qara gəlmiş buludlara 
Çaylar, sular, sehirli bulaqlar oğurlanıb. 
 
Illər olar ki, şəhərə qatar yol tapanmayıb 
Şayəd bizim mahalda duraqlar oğurlanıb. 
 
Bir kimsə yaz- ipək cadasından sovuşmayır 
Bizdən nə vaxtdı qırvaq ayaqlar oğurlanıb! 
 
Çoxdandı zülfü şeirimizin pırtlaşıq düşüb 
Aeylim ki burda taxta daraqlar oğurlanıb. 
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قیرمیزی الله یه اتحافاً

❁ سزای چیچک

قور آتش گؤزلری یاخار اؤزومو 
بؤیله سی گوزه لی گؤرمه دیم کی من 

کاینات قیسقانیر منیم سؤزومو 
کؤنلوندن نغمه لر درمه دیم کی من 

ایتیر چیچکلری تاخمیش باشینا 
عاغیل سیر ائرمه ییر سئودا ایشینه 

بیر کره گیریدیم یارین دوشونه 
سیرالرین سیررینا ائرمه دیم کی من 

راست مقامی شارکی سؤیلویور دیللر 
قییمتین آنالماز نه بیلسین اللر 
شاخییر بزمینده شیدا بولبوللر 
سحرده یانینا وارمادیم کی من 

مارالالر قیسقانیر شهال باخیشین 
یورویوب گیدرکن کؤنله آخیشین 

اینان دایانیلماز اورک یاخیشین 
سانا سئوگیلیدن سورمادیم کی من 

ایراقالردا سؤیلر وئره مم معنا 
کؤیسونده داشییر سورمه لی سونا 

اونالر کی دییرلر مینلرجه جانا 
رویاالر گؤروب ده یورمادیم کی من 

زئیتین گؤزلری نین دوشدوم ایچینه 
موالم گؤزل قیلمیش اونون سوچو نه  

ملکلر قاتیلیر گلین گؤچونه 
سیم اولوب ساچینی سیرمادیم کی من 

ایلگین چیچک آچار چؤلده دیر واها 
چوخدور یازیلمایان اؤزللیک داها 

موالم گوزللیکده بیر اونا سها 
امرینه آماده دورمادیم کی من 

الله لر آل اولموش  عشقه یانالی 
باخیشی اؤلدورور اؤیله معنالی 

آه کندیمی شاعر ساندیم سانالی 
بیر آن اولسون صفا سورمه دیم کی من 

Kırmızı Lale'ye İthafen…

❁ Sezai Çiçek 
  
Kor ateş gözleri yakar özümü 
Böylesi güzeli görmedim ki ben 
Kainat kıskanır benim sözümü 
Gönlünden nağmeler dermedim ki ben 
 
Itır çiçekleri takmış başına 
Akıl sır ermiyor sevda işine 
Bir kere gireydim yarin düşüne 
Sırların sırrına ermedim ki ben 
 
Rast makamı şarkı söylüyor diller 
Kıymetin anlamaz ne bilsin eller 
Şakıyor bezminde şeyda bülbüller 
Seherde yanına varmadım ki ben 
 
Marallar kıskanır şehla bakışın 
Yürüyüp giderken gönle akışın 
İnan dayanılmaz yürek yakışın 
Sana sevgiliden sormadım ki ben 
 
Iraklarda söyler veremem mana 
Göğsünde taşıyor sürmeli suna 
Onlar ki değiyor binlerce cana 
Rüyalar görüp de yormadım ki ben 
 
Zeytin gözlerinin düştüm içine 
Mevlam güzel kılmış O’nun suçu ne  
Melekler katılır gelin göçüne 
Sim olup saçını sırmadım ki ben 
 
Ilgın çiçek açar çöldedir vaha 
Çoktur yazılmayan özellik daha 
Mevlam güzellikte bir ona seha 
Emrine amade durmadım ki ben 
 
Laleler al olmuş  aşka yanalı 
Bakışı öldürür öyle manalı 
Ah kendimi şair sandım sanalı 
Bir an olsun sefa sürmedim ki ben
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Aşıp engelleri varsam yanına 
Temaşa eylesem tek bir anına 
Ben olam isterim beyaz tenine 
Uğruna canımı vermedim ki ben 
 
Leylaklar açıyor kokusu gelir 
Kınalı elleri ruhumu alır 
Beni kim arasa peşinde bulur 
Bunca vakit geçti görmedim ki ben 
 
El ayak çekildi kaldım kenarda 
Beni gören elbet Mecnun sanar da 
Halime acıyıp onlar yanar da 
Mısralarla kalbin sarmadım ki ben... 
 
 
 

 

آشیب انگللری وارسام یانینا 
تماشا ائیله سم تک بیر آنینا 

من اوالم ایستریم بَیاض تنینه 
اوغرونا جانیمی وئرمه دیم کی من 

لئیالکالر آچیری قوخوسو گلیر 
خینالی اللری روحومو آلیر 

منی کیم آراسا پئشینده بولور 
بونجا واخیت گئچدی گؤرمه دیم کی من 

ال آیاق چکیلدی قالدیم کناردا 
منی گؤرن البت مجنون سانار دا 

حالیمه آجیییب اونالر یانار دا 
میصراعالرال قلبین سارمادیم کی من... 

لئیالک- یاس بنفش گولو
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Gözəl Qarabağın bir vaxtlara öz gözəllik cazi-
bəlrilə hər kəsi məftun edən Ağdam şəhərinin adi 
Qaradağ mahalında çoxlu ailələr üçün tanış bir 
addır. O cümlədən bizim ailə üçün, ona görə ki, 
mənim anam Ağdamda dünyaya göz açıb şuralar 
iş üstünə gələn vaxtlar ana babam ordan İrana mə-
hacirət edib. Qaradağ mahalında yerlənibdir Ağ-
damdan danişanda anam fərəhlənərdi Ağdam işkal 
olanda anam sağ idi ağladığını görmüşəm azad 
olanda sevinc göz yaşlarımla anamın qəbrinə get-
dim və sevincimi orda qotladım. 

kitablarda, internet səfhələrində Ağdam üçün 
yazılanları axtarıb oxumaqdan sevinc və ləzzət 
alıram bu axtarışların birində ağdamdan olan qud-
rətli şair «Qolu Ağsəslə» tanış oldum sanal dün-
yada tanıdığım şairlə gerçək dünyada tanış olmaq 
üçün izinə düşdüm belə liklə çox şadam ki belə bir 
möhtəşəm şairlə yaxın ünsiyyət qura bildim şairlə 
ilk əlaqə də şairin isti qanlı və əsil - doğma qar-
daş kimi qucaq açdığı məni heyrət də qoydu. hələ 
biləndə ki mənim də yaranışımda ağdam qidası var 
arada uzaq məsafə olsada gözlərində parlayan se-
vinc qığılcımlarını doyurdum. 

 
Qolu Ağsəs şeri açıq aydın göstərir ki o şeirləri 

yazan şair axtarıb, aramaqdan çəşidli ədəbi- bədii 
əsərləri oxumaqdan yorulmayan bir şairdir. şairin 
şeirlərində Azərbaycan dilinin tam gözəllikləri 
özünü güstərir.  Qolu Ağsəs şeiri çağdaş üslub və 
deyimlə öz fəlsəfəsini, şeriyət gücünü Azərbaycan 
xalqınin ömür buyu qazandığı mənəvi dəyərlərdən 
alır. şairin şeri günümüzün ədəbi və bədii ehtiya-
cından doğan bir şeirdir. bu gözəl şeirlərdə şair heç 
bir zaman xalqına, bu xalqın əxlaqi, milli, dini, ta-
rixi, ədəbi və mədəni düşüncələrınə laqeyd qalmır 
bəlkə yeni bir şeir üslubunda və yeni bir deyimlə 
müdafeə edir.  

Dərgimizin imkanlarına dayanaraq şair haqqda 
bu yığcam bilgiyə qənaət edirik: 

 
Qulu Ağsəs oğlu Zeynalov 1969-cu ildə Ağ-

dam rayonunun Gülablı kəndində doğulub. İlk şe-

iri 1980-ci ildə “Azərbaycan pioneri” jurnalında 
çap olunub. İxtisasca jurnalistdir. Müxtəlif mətbu 
orqanlarda, o cümlədən Azərbaycan Dövlət Tele-
radio Verilişləri Şirkətində baş redaktor müavini 
vəzifəsində çalışıb. 

1998 -ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
üzvüdür. 2004-cü ildən 2014-cü ilin martına qədər 
"Ulduz" jurnalının baş redaktor müavini olub, ha-
zırda həmin dərgiyə rəhbərlik edir. 

1998 və 2007 -ci illərdə Prezident təqaüdünə 
layiq görülüb. 

Beş kitab müəllifidir:

1-  Sənsən hər yer
2- Nöqtələr
3- Nabran novellası
4- Külək poçtu 
5- Dan yeri.
 
"Altay - Alp ", Şahmar Əkbərzadə, Rəsul Rza, 

“İşıq” və Mikayıl Müşfiq ədəbi mükafatları laure-
atıdır. 

Şeirləri rus, ingilis, türk, fransız, italyan, gür-
cü, özbək, polyak, Ukrayna, Koreya və s. dillərinə 
çevrilib. 2013-cü ildə italyancadan tərcümə etdiyi 
"Xocalı" şeirinə məşhur İtaliya bəstəkarı və şairi 
Davide Qualtieri hər iki dildə mahnı bəstələyib. 
Milan Konservatoriyasında nümayiş etdirilən mu-
siqi əsərinin ifaçıları arasında erməni tələbələri də 
olub. 

Qulu Ağsəs Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə 
Heyətinin və Ankarada yerləşən Avrasiya Yazarlar 
Birliyinin üzvüdür. 

Ailəlidir, bir övladı var. 

Şeirimizn Yeni Səslərindən Olan Şair Qlu Ağsəs

❁ Səxavət İzzəti
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 شعریمیزین یئنی سس لریندن اوالن شاعر قولو آغ سس 

❁ سخاوت عزتی

گؤزل قاراباغین بیر واختالراؤز گؤزللیک جاذیبه لریله هر کسی 
چوخلو  ماحالیندا  قاراداغ  شهرینین آدی  آغدام  ائدن  مفتون 
عایله  بیزیم  دن  اوجمله  آددیر.  بیر  تانیش  اوچون  عایله لر 
آچیب  گؤز  دونیایا  آغدامدا  آنام  منیم  کی  گؤره  اونا  اوچون، 
ایرانا  اوردان  بابام  آنا  واختالر  گلن  اوستونه  ایش  شوراالر 
آغدامدان  یئرله نیب دیر  ماحالیندا  ائدیب.قاراداغ  مهاجرت 
دانیشاندا آنام فرحلنردی آغدام ایشکال اوالندا آنام ساغ ایدی 
آنامین  یاشالریمال  سوینج  اوالندا  آزاد  گؤرموشم  آغالدیغینی 

قبرینه گئتدیم و سئوینجیمی اوردا قوتالدیم.
یازیالنالری  اوچون  آغدام  صفحه لرینده  انترنت  کتابالردا، 
آختاریشالرین  بو  آلیرام  لذت  و  اوخوماقدان سئوینج  آختاریب 
سس» له  »قولوآغ  شاعر  قدرتلی  اوالن  آغدامدان  بیرینده 
گئرچک  شاعرله  تانیدیغیم  دونیادا  سانال  اولدوم  تانیش 
دونیادا تانیش اولماق اوچون ایزینه دوشدوم بئله لیکله چوخ 
شادام کی بئله بیر محتشم شاعرله یاخین انسیت قورا بیلدیم 
شاعرله ایلک عالقه ده شاعرین ایستی قانلی و اصیل- دوغما 
هله  قویدو.  ده  حیرت  منی  آچدیغی  قوجاق  کیمی  قارداش 
بیلنده کی منیم ده یارانیشیمدا آغدام قیداسی وار آرادا اوزاق 
قیغیلجیمالرینی  سئوینج  پارالیان  گؤزلرینده  اولسا  مسافه 

دویوردوم.

او شعرلری  آیدین گؤستریر کی  آچیق  قولو آغ سس شعری 
یازان شاعر آختاریب، آراماقدان چشیدلی ادبی- بدیعی اثرلری 
شعرلرینده  شاعرین  شاعردیر.  بیر  یورولمایان  اوخوماقدان 
آذربایجان دیلینین تام گؤزللیکلری اؤزونو گوستریر.  قولو آغ 
سس شعری چاغداش اوسلوب و دئییم له اؤز فلسفه سینی، 
شعریت گوجونو آذربایجان خالقی نین عؤمور بویو قازاندیغی 
و  ادبی  گونوموزون  شعری  شاعرین  آلیر.  دَیَرلردن  معنوی 
شعرلرده  گؤزل  بو  شعردیر.  بیر  دوغان  احتیاجیندان  بدیعی 
شاعر هئچ بیر زامان خالقینا، بو خالقین اخالقی، میللی، دینی، 
تاریخی، ادبی و مدنی دوشونجه لرینه القید قالمیر بلکه یئنی 

بیر شعر اوسلوبوندا یئنی بیر دئییمله مدافعه ائدیر. 
درگیمیزین امکاناتینا دایاناراق شاعر حاقدا بو ییغجام بیلگییه 

قناعت ائدیریک:

رایونونون  آغدام  ایلده  1969-جو  زینالوو  اوغلو  آغسس  قولو 
ایلده  1980-جی  شعری  ایلک  دوغولوب.  کندینده  گوالبلی 
ایختیصاصجا  اولونوب.  چاپ  ژورنالیندا  پیونئری”  “آذربایجان 
جومله  دن  او  اورقانالردا،  مطبوع  موختلیف  ژورنالیستدیر. 
باش  شیرکتینده  وئریلیشلری  تئلئرادیو  دؤولت  آذربایجان 

رئداکتور معاوینی وظیفه  سینده چالیشیب.  

بیرلیگی نین  یازیچیالر  آذربایجان  ایلدن  -جی   1998
قدر  مارتینا  ایلین  2014-جو  ایلدن  4002-جو  عضوودور. 
»اولدوز» ژورنالی نین باش رئداکتور معاوینی اولوب، حاضیردا 

همین درگییه رهبرلیک ائدیر.  

الییق  تقاعدونه  پرئزیدئنت  ایللرده  -جی   2007 و   1998
گؤرولوب.  

بئش کیتاب مؤلفیدیر: 

1- سنسن هر یئر
2- نقطه  لر

3- نابران نووئلالسی
4- کولک پوچتو

5- دان یئری. 
  

و  “ایشیق”  رضا،  رسول  اکبرزاده،  شاهمار   ،« آلپ   - »آلتاي 
میکاییل موشفیق ادبی موکافاتالری غالیبی دیر.  

گورجو،  ایتالیان،  فرانسیز،  تورک،  اینگیلیس،  روس،  شعرلری 
چئوریلیب.  دیللرینه  س.  و  کورئیا  اوکراینا،  پولیاک،  اؤزبک، 
»خوجالی»  ائتدیگی  ترجومه  ایتالیانجادان  ایلده  2013-جو 
شعرینه مشهور ایتالییا بستکاری و شاعری داویدئ قوالتیئری 
هر ایکی دیلده ماهنی بستله ییب. میالن کونسئرواتورییاسیندا 
آراسیندا  ایفاچیالری  اثری نین  موسیقی  ائتدیریلن  نوماییش 

ائرمه نی طلبه  لری ده اولوب.  

قولو آغسس آذربایجان یازیچیالر بیرلیگی ایداره هئیتی نین و 
آنکارادا یئرلشن آوراسییا یازارالر بیرلیگی نین عضوودور.  

عائله  لی دیر، بیر اؤوالدی وار.  
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Yandır Özünü 

❁ Qulu Ağsəs

Görsən ki, qaranlıq çökür aləmə, 
Görsən ki, axşamdı…fikir eləmə.

Bir uçuq yuxudu gecənin boyu
Nə qədər imkan var rahatlan, uyu…

Qəflətən bir çağa salar hay-həşir
Səhər – körpəsidi doğan Günəşin.

Onu ovutmağa tələsər hamı,
Beləcə, salarlar yenə axşamı.

Təzədən qaramat basar dünyanı,
Hanı doğan Günəş?körpəsi hanı?

… Görsən hər tərəfdən əlin üzülür,
Görsən üşüyürsən…yandır özünü…

یاندیر اؤزونو

❁ قولو آغ سس

گؤرسن کی، قارانلیق چؤکور عالمه،  
گؤرسن کی، آخشامدی... فیکیر ائله مه. 

بیر اوچوق یوخودو گئجه نین بویو 
نه قدر ایمکان وار راحتالن، اویو... 

قفلتاً بیر چاغا ساالر هاي-هشیر 
سحر- کؤرپه سیدی دوغان گونشین. 

اونو اوووتماغا تلسر هامی، 
بئله جه، ساالرالر یئنه آخشامی. 

تزه دن قارامات باسار دونیانی، 
هانی دوغان گونش؟ کؤرپه سی هانی؟ 

...گؤرسن هر طرفدن الین اوزولور، 
گؤرسن اوشویورسن... یاندیر اؤزونو...
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Ürək Yuvadı, Quş Deyil…

❁ Qulu Ağsəs

Canım-gözüm,şükür de ki,
Ölsən də başın üstdəki –
Pəmbə buluddu, daş deyil…

Sevməyi var, sancmağı var
Baxma hərdən uçmağı var –
Ürək yuvadı, quş deyil…

Neynəyərəm görən sənsiz?!
Ha istədim öləm sənsiz –
Baxdım ki, mənlik iş deyil…

Bu da mənim baxtımdandı,
Gözüm Tanrı taxtındadı –
Onun da yeri boş deyil…

اورک یووادی، قوش دئییل...

❁ قولو آغ سس

 جانیم-گؤزوم،شوکور دئ کی، 
اؤلسن ده باشین اوستده کی... 

پمبه بولوددو، داش دئییل... 

سئومه یی وار، سانجماغی وار 
باخما هردن اوچماغی وار ... 
اورک یووادی، قوش دئییل... 

نئینه یه رم گؤرن سنسیز؟! 
ها ایسته دیم اؤلم سنسیز... 

باخدیم کی، منلیک ایش دئییل... 

بو دا منیم باختیمداندی، 
گؤزوم تانری تاختیندادی...

اونون دا یئری بوش دئییل... 
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Saat düz 9-dan 6-ya kimi 

❁ Qulu Ağsəs

Dan yeri - gecənin göydə od tutan
bağrıdı.
Xəbərin varmı? -
Bilmirəm.
Bir də yarpaq salma külək poçtuna.
Bağlıdı.
Xəbərin varmı? -
Bilmirəm.
Ürəyin - içəri qapındı Sənin,
Aç görək, nəyin var
qabında Sənin?!
Ömür-gün bölünüb... qalıqda
Səni Saxladı.
Xəbərin varmı? -
Bilmirəm.
Hərəmiz borcludu
bir can ölümə,
Ölsək də, tapmarıq
əncam ölümə.
Tanrı qırmır bizi... Ancaq
ölümə yoxladır.
Xəbərin varmı? -
Bilmirəm...

خبرین وارمی؟

❁ قولو آغ سس

دان یئری - گئجه نین گؤیده اود توتان 
باغریدی. 

خبرین وارمی؟ - 
بیلمیرم. 

بیر ده یارپاق سالما کولک پوستونا. 
باغلیدی. 

خبرین وارمی؟ - 
بیلمیرم. 

اورگین - ایچری قاپیندی سنین، 
آچ گؤرک، نَیین وار 

قابیندا سنین؟! 
عؤمور-گون بؤلونوب... قالیقدا 

سنی ساخالدی. 
خبرین وارمی؟ - 

بیلمیرم. 
هره میز بورجلودو 
بیر جان اؤلومه، 

اؤلسک ده، تاپماریق 
انجام اؤلومه. 

تانری قیرمیر بیزی... آنجاق 
اؤلومه یوخالدیر. 
خبرین وارمی؟ - 

بیلمیرم... 
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Qorxuram Öləsən Sevgin Yaşaya

❁ Qulu Ağsəs

Yazırsan: «Ölürəm…» Min şükür, alqış! 
Nə yaxşı, sevgidən ölən hələ var. 
Demə, kişidən də mələk olarmış, 
Əzrayıl olanda axı nə olar...

Bilmirəm dünyanın xoşbəxti deyim,
Bilmirəm dünyanın bədbəxti sənə. 
Düzü, istəmirəm xətrinə dəyim,
Cavab axtarıram nə vaxtdı sənə...

Kimsə ayağını qoymaz içəri – 
Könlümün keşiyin balam çəkirsə.
Sevgi ötən gündür məndən ötəri, 
Sən məni sevməklə dala çəkirsən.

Cavab məktubumda sözlər baş-ayaq,
Bir ucdan yazilir, pozulur elə.
Qorxuram öləsən sevgin yaşaya, 
Qorxuram qalasan - məhəbbət ölə.

قورخورام اؤله سن سئوگین یاشایا

❁ قولو آغ سس

یازیرسان: »اؤلورم...» مین شوکور، آلقیش!  
نه یاخشی، سئوگیدن اؤلن هله وار.  
دئمه، کیشیدن ده ملک اوالرمیش،  

عزراییل اوالندا آخی نه اوالر... 

بیلمیرم دونیانین خوشبختی دئییم، 
بیلمیرم دونیانین بدبختی سنه.  
دوزو، ایسته میرم خطرینه دیَیم، 

جاواب آختاریرام نه واختدی سنه... 

کیمسه آیاغینی قویماز ایچری -  
کؤنلومون کئشیگین باالم چکیرسه. 

سئوگی اؤتن گوندور مندن اؤتری،  
سن منی سئومکله داال چکیرسن. 

جاواب مکتوبومدا سؤزلر باش-آیاق، 
بیر اوجدان یازیلیر، پوزولور ائله. 

قورخورام اؤله سن سئوگین یاشایا،  
قورخورام قاالسان - محبت اؤله. 
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Nadi? 

❁ Hacı Etibar aliyev

Bu dünyaya sığışmıram, 
Dünya belə dardı,nədi? 
Haray salıb qışqırıram, 
Eşidənlər kardı,nədi? 

Sevinclər daşda gizlənib, 
Kədərlər yaşda gizlənib, 
Fikirlər başda gizlənib, 
Könlümdə qubardı,nədi? 

Vüsal gündüz ,həsrət gecə , 
Gündüzüm yox,sonsuz gecə, 
Bu həsrətə dözüm necə, 
Həyat ahu- zardı nədi?
 
Dərdlərimi deyəmmədim, 
Göz yaşımı siləmmədim, 
Tez yanına gələmmədim, 
Yolum boran- qardı nədi?

Uçub getdin,gülüm dedim, 
Sənsiz həyat- zülüm dedim, 
„Xoş gəlmisən,ölüm " dedim, 
Ölüm bir qatardı ,nədi?

Nədən dərd çox,sevinc azdı, 
Dedik,fələk oyunbazdı, 
Namərdlər çox quyu qazdı, 
Dünya bir bazardır, nədi?
 
Qadir Allah,əfv et məni, 
Biz bilmərik,sən biləni, 
Yazmaq olmaz ,sən siləni, 
Anlamayan kordu,nədi? 

Hər arzuya son istədik, 
O da ,bu da olsun, dedik, 
Bir ölümü gözləmədik, 
Ölmək belə zordu nədi?
 
Etibaram,yorulmuşam, 
Yorğunluqdan yoğrulmuşam, 
Şeytanları əzən daşam, 
Önumdə hesardı nadı! 

نادی  

❁ حاجی اعتبار علی یئو

بو دونیایا سیغیشمیرام،  
دونیا بئله داردی،ندی؟  

هاراي سالیب قیشقیریرام،  
ائشیدنلر کاردی،ندی؟  

سئوینجلر داشدا گیزله نیب،  
کدرلر یاشدا گیزله نیب،  

فیکیرلر باشدا گیزله نیب،  
کؤنلومده قوباردی،ندی؟  

وصال گوندوز ،حسرت گئجه ،  
گوندوزوم یوخ،سونسوز گئجه،  

بو حسرته دؤزوم نئجه،  
حیات آه و زاردی ندی؟ 

  
دردلریمی دئیممه دیم،  

گؤز یاشیمی سیلممه دیم،  
تئز یانینا گلممه دیم،  

یولوم بوران- قاردی ندی؟ 

اوچوب گئتدین،گولوم دئدیم،  
سنسیز حیات- ظولوم دئدیم،  

»خوش گلمیسن،اؤلوم » دئدیم،  
اؤلوم بیر قاتاردی ،ندی؟ 

نه دن درد چوخ،سئوینج آزدی،  
دئدیک،فلک اویونبازدی،  

نامردلر چوخ قویو قازدی،  
دونیا بیر بازاردیر، ندی؟ 

قادیر اهلل،عفو ائت منی،  
بیز بیلمریک،سن بیله نی،  

یازماق اولماز ،سن سیله نی،  
آنالمایان کوردو،ندی؟  

هر آرزویا سون ایسته دیک،  
او دا ،بو دا اولسون، دئدیک،  

بیر اؤلومو گؤزله مه دیک،  
اؤلمک بئله زوردو ندی؟ 

  
اعتبارام،یورولموشام،  

یورغونلوقدان یوغرولموشام،  
شیطانالری ازن داشام،  

اؤنومده حئصاردی نادی!  
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منی بئله آتیب گئتمه

❁ کامیل قهرمان اوغلو

یولونا سررم چؤره یی
منی بئله آتیب گئتمه

اته یین آلاله اته یی
منی بئله آتیب گئتمه

سنسیز باخیشیم بوزولر
گؤزوم ایچینه سوزولر

اؤزومدن الیم اوزولر
منی بئله آتیب گئتمه.

فلک منی سئلبه له ییر
سینه م اوستونده مله ییر

تک گومانیم سنه گلیر
منی بئله آتیب گئتمه.

منی قیچینا چکمه له
چیخ باشیم اوسته یول ائله

منی اؤزونه قول ائله
منی بئله آتیب گئتمه.

من اؤلوم گئتمه وطندن
من دویا بیلمیرم سندن

اتک سندن الده مندن
منی بئله آتیب گئتمه.

دوداغیم قاچسا گولمه رم
اؤزومو تانییا بیلمه رم

گئتسن اؤزومه گلمه رم
منی بئله آتیب گئتمه.

عؤمرومه گونوم دییشیب
دؤزوموم قانا بله شیب

اوز- گؤزوم سنه اؤیره شیب
منی بئله آتیب گئتمه.

Məni Belə Atıb Getmə

❁ Kamıl Qəhrəmanoğlu
  
Yoluna sərrəm çörəyi 
Məni belə atıb getmə. 
Ətəyin allah ətəyi 
Məni belə atıb getmə. 
 
Sənsiz baxışım büzülər 
Gözüm içinə süzülər 
Özümdən əlim üzülər 
Məni belə atıb getmə. 
 
Fələk məni selbələyir 
Sinəm üstündə mələyir 
Tək gümanım sənə gəlir 
Məni belə atıb getmə. 
 
Məni qıçına çəkmələ 
Çix başım üstə yol elə 
Məni özünə qol elə 
Məni belə atıb getmə. 
 
Mən ölüm getmə vətəndən 
Mən doya bilmirəm səndən 
Ətək səndən əldə məndən 
Məni belə atıb getmə. 
 
Dodağım qaçsa gülmərəm 
Özümü tanıya bilmərəm 
Getsən özümə gəlmərəm 
Məni belə atıb getmə. 
 
Ömrümə günüm dəyişib 
Dözümüm qana bələşib 
Üz- gözüm sənə öyrəşib 
Məni belə atıb getmə. 
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Gönlümüz Dayak Olsun Herkese

❁ Dr. Hüseyin Şarkiderecek Soytürk

Hayatta çektiğimiz her bir nefes, 
Attığımız her bir adım
Bir gün, bir an, bir adım 
Olduğumuzdan geriye yaşadığımız demektir…
Yani, doğduğumuz günden 
Belki de ilk doğmadığımız günden
Anamızın atamızın birbirini bulduğu 
Sevdiği günden içimize dolan bu hayat
Ve kan, ve sevgi, ve et, ve kemik 
Bizi yaşatmaya başladı…
O anamızın yüzü beri hayat ritmini heyecan ritmini 
Kalbimiz çarparak bize hediye etti…
Onu öyle bize hediye etti ki, 
O ilk sevdiğimiz babamızın can paresi 
Babamızdan kopan bir can olduk…
Anamızla kavuşup, anamızın behtliğinde 
Bir çocuk diye bizi oluşturup bizi yarattı
Ve o yaradılıştan sen, ben, onlar 
Herkes aynı birbirimize benzer…
İsmini, insan, beşer, roman ne istersen koy
Dünyayı olduğu gibi yaşıyoruz
Bazen de hayatı dünyayı tahrip ediyoruz
Bazen kırgın savaş, bazen sevgi muhabbet
Bazen de yokluğa, uzayın içinde uzayıp gidiyoruz
Ama bir gerçek var ne kadar gitsen
“”Ha gider hu gider bir karış yol gider”…
Bu nenelerimizin bizi beşik dediği bir araçta 
büyüttükçe 
Bize okuduğu halk dilinden şifayı
Halk dilinden folklor dediğimizden bir parça
” Ha gider hu gider  bir parça yol gider” 
O bir parça yol da, 
Senin hayatın, senin düşündüğün, 
Senin düşüncen, senin duyguların 
Senin fikirlerin, senin eğitimin, senin kazan-
dıklarındır…
Ama bu koca dünyanın ömrünü hesap ettiğimizde 
Bizim kazandıklarımız,
 “Ha gider hu gider bir karış yol gider” o yürek 
gibidir…
Onun içinde ilk adımımızı attıktan, 
İlk nefesimizi çektikten, 
İlk dünyayı gördüğümüzden bu güne kadar ay-
nıyız…
İçimizde fark eden şeytani güçler olmuş
İçimizde fark eden, pul, para, menfi  
Bizi üzen parazitler olmuş…
Onlara galip gelmek için bu güzel günlerde 
Ramazanlarda hep içimizi Tanrı duygusuyla 

کؤنلوموز دایاق اولسون هرکسه 

❁ دکتر حسین شرقی دره جک سوي تورک 

حایاتدا چکدیییمیز هر بیر نفس،  
آتدیغیمیز هر بیر آدیم 

بیر گون، بیر آن، بیر آدیم  
اولدوغوموزدان گئرییه یاشادیغیمیز دئمکدیر... 

یعنی، دوغدوغوموز گوندن  
بلکی ده ایلک دوغمادیغیمیز گوندن 

آنامیزین آتامیزین بیربیرینی بولدوغو  
سئودییی گوندن ایچیمیزه دوالن بو حایات 

و قان، و سئوگی، و ات، و کمیک  
بیزی یاشاتماغا باشالدی... 

او آنامیزین اوزو بری حایات ریتمینی هیجان ریتمینی  
قلبیمیز چارپاراق بیزه هدییه ائتدی... 

اونو اؤیله بیزه هدییه ائتدی کی،  
او ایلک سئودیییمیز بابامیزین جان پاره سی  

بابامیزدان قوپان بیر جان اولدوق... 
آنامیزال قووشوب، آنامیزین بطنینده  

بیر جوجوق دئیه بیزی اولوشدوروب بیزی یاراتدی 
و او یارادیلیشدان سن، من، اونالر  

هرکس عینی بیربیریمیزه بنزر... 
ایسمینی، اینسان، بشر، رومان نه ایسترسن قوي 

دونیانی اولدوغو کیمی یاشاییریز 
بعصاً ده حایاتی دونیانی تخریب ائدیریز 

بعضاً قیرغین ساواش، بعضاً سئوگی محبّت 
بعضاً ده یوخلوغا، اوزایین ایچینده اوزانیب گئدیریز 

آما بیر گئرچک وار نه قدر گئتسن 
“”ها گئدر هو گئدر بیر قاریش یول گئدر” 

بو ننه لریمیزین بیزی بئشیک دئدییی بیر آراچدا بویوتدوکجه  
بیزه اوخودوغو خالق دیلیندن شیفاهی 

خالق دیلیندن فولکلور دئدیییمیزدن بیر پارچا 
” ها گئدر هو گئدر  بیر پارچا یول گئدر”  

او بیر پارچا یول دا،  
سنین حایاتین، سنین دوشوندویون،  
سنین دوشونجن، سنین دویغوالرین  

سنین فیکیرلرین، سنین ائیتیمین، سنین قازاندیقالریندیر... 
آما بو قوجا دونیانین عؤمرونو حساب ائتدیییمیزده  

بیزیم قازاندیقالریمیز، 
 “ها گئدر هو گئدر بیر قاریش یول گئدر” او اورک کیمیدیر...

اونون ایچینده ایلک آدیمیمیزی آتدیقدان،  
ایلک نفسیمیزی چکدیکدن،  

ایلک دونیانی گؤردویوموزدن بو گونه قدر عینیییز... 
ایچیمیزده فرق ائدن شیطانی گوجلر اولموش 

ایچیمیزده فرق ائدن، پول، پارا، منفی   
بیزی اوَزن پارازیتلر اولموش... 
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اونالرا غالیب گلمک اوچون بو گؤزل گونلرده  
راماضانالردا هپ ایچیمیزی تانری دویغوسویال  

تانری سئوگیسییله بزه یه جه ییز کی، 
دویغوالر بیزی، او منفی حیس لردن  

منفی دوشوننلردن قوروسون... 
بیز اوزایی کشف ائدن اینسانیز 

اوزایی کشف ائتدیک یئری کشف ائتدیک  
یئرین آلتینی اوستونو بیلیریز 

چووخ چوخ گؤزل ایشلر گؤردوک  
آما بونالرین هامیسی حاال یئترسیز دگیل...

بیز دونیادان بیلدیییمیز بیر دامالدیر بیر ذره  دیر 
او ذره   او دامال او قدر کیچیکدیر کی 

اونو حاال بیز اؤزوموز اوچون کندیمیز اوچون  
چوخ بؤیوک بیر ائحتیشام کیمی گؤروروز... 

آما اؤیله دگیل، حقیقت وار دونیادا 
دونیانین حقیقتی تانری نین بیزه وئردییی بیر جان پاییندادیر 

جانیمیزسا، او جان کی سنین الینده دگیل  
او جان کی سنین روحوندادیر 

او جان کی، سن بیلمه ین بیر مکان دا بیر سیردا یاشییریز 
سن اونا حاکم دگیلسن... 

جانینا حاکم اولمایان کیمسه لره دونیایا حاکم اوالماز 
بیز ربّیمیزدن بو گونلرده بو مقّدس گونلرده 

بیزه حاکم اوالن ربّیمیزدن  
جانیمیزا روحوموزا وارلیغیمیزا حاکم اوالن ربّیمیزدن  

بیزه موتلولوق چئشمه لری نین پینارالرینی آچماسینی ایستریز...
موتلولوق و گؤزللیک یولالرینی  

موتلولوق و جنّت باغی نین  
او گؤزل چیچکلی قاپیسینی آچماق ایستریز... 

آه بیز بو دونیادان نه ایستریز 
گلین پایالشالیم بیلدیییمیزی گلین پایالشالیم یئدیییمیزی 

گلین پایالشالیم هر شئی میزی 
دونیا دا نه واریمیز یوخوموز وار ایسه... 
چونکو بیز هئچ بیر شئیه مغلوب دگیلیز 

هئچ بیر شئیه صاحیب دگیلیز 
بیز صاحیب اولدوغوموز بیر امانت بدن دیر جاندیر 

اوندان باشقا هئچ بیر شئي یوخ... 
ایلک چکدیییمیز نفس دن ایلک آتدیغیمیز آدیمدان  

وئردیییمیز سون نفسه قدر 
دویدوغوموز، گؤردویوموز، قازاندیغیمیز  

هر شئي بیزیم کیمی گؤرونور آما بیزیم اولماز...  
بیزیم کیمی گؤرونن آما بیزیم اولمایانالردان  

بیر گون الوداع دئیه جه ییمیزی هامیمیز بیلیریز... 
اونون اوچون قوجاغیمیز آچیق، یووامیز سیجاق 

کؤنلوموز دایاق اولسون هرکسه 
بو گؤزل مقّدس »  لَیْلَِة الَْقْدِر»  گئجه لرینده... 

Tanrı sevgisiyle bezeyeceğiz ki,
Duygular bizi, o menfi hislerden 
Menfi düşünenlerden korusun…
Biz uzayı keşfeden insanız
Uzayı keşfettik yeri keşfettik 
Yerin altını üstünü biliyoruz
Çook çok güzel işler gördük 
Ama bunların hepsi hala yetersiz değil …
Biz dünyadan bildiğimiz bir damladır bir zerredir
O zerre o damla o kadar küçüktür ki
Onu hala biz özümüz için kendimiz için 
Çok büyük bir ihtişam gibi görüyoruz…
Ama öyle değil, hakikat var dünyada
Dünyanın hakikati Tanrı’nın bize verdiği bir can 
payındadır
Canımızsa, o can ki senin elinde değil 
O can ki senin ruhundadır
O can ki, sen bilmeyen bir mekan da bir sırda 
yaşıyoruz
Sen ona hakim değilsin…
Canına hakim olmayan kimselere dünyaya hakim 
olamaz
Biz rabbimizden bu günlerde bu mukaddes günlerde
Bize hakim olan rabbimizden 
Canımıza ruhumuza varlığımıza hakim olan Rabbi-
mizden 
Bize mutluluk çeşmelerinin pınarlarını açmasını 
isteriz…
Mutluluk ve güzellik yollarını 
Mutluluk ve cennet bağının 
O güzel çiçekli kapısını açmak isteriz…
Ah biz bu dünyadan ne isteriz
Gelin paylaşalım bildiğimizi gelin paylaşalım ye-
diğimizi
Gelin paylaşalım her şeyimizi
Dünya da ne varımız yoğumuz var ise…
Çünkü biz hiçbir şeye mağlup değiliz
Hiçbir şeye sahip değiliz
Biz sahip olduğumuz bir emanet bedendir candır
Ondan başka hiçbir şey yok…
İlk çektiğimiz nefesten ilk attığımız adımdan 
Verdiğimiz son nefese kadar
Duyduğumuz, gördüğümüz, kazandığımız 
Her şey bizim gibi görünür ama bizim olmaz… 
Bizim gibi görünen ama bizim olmayanlardan 
Bir gün elveda diyeceğimizi hepimiz biliriz…
Onun için kucağımız açık, yuvamız sıcak
Gönlümüz dayak olsun herkese
Bu güzel mukaddes Leyletülkadri  gecelerinde…
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گؤیلر کؤهله نی نین بئلیندن دوشوب

❁ افشان یوسیف قیزی 

اهلل طالع لری دوزن چاغیندا،  
منیم آدیم چیخیب الیندن دوشوب. 

نیظامی پوزولوب، دوزه نی ایتیب، 
دوداغیندان قوپوب، دیلیندن دوشوب. 

 .
سمادا گزمه یه  یئری اولماییب، 

دریادا اوزمه یه پری اولماییب. 
ال آتیب توتماغا، بیری اولماییب، 

گؤیلر کؤهله نی نین بئلیندن دوشوب. 
 .

شیمشه یه قاریشیب، یاغیشا دؤنوب، 
قؤوسو-قوزئه اولوب ناخیشا دؤنوب. 
پاکالنیب، دورولوب، آخیشا دؤنوب، 

لئیساندان سوزولوب،سئلیندن دوشوب. 
 .

ائنیب گؤي اوزوندن دؤورانا اویوب، 
حواتک  آلدانیب شیطانا اویوب. 

جنّت باخچاسیندا باغبانا اویوب، 
بیر دامال شئه اولوب، گولوندن دوشوب. 

 .
دئدیلر:-اهلل ین بالسیدیر بو، 

یوسیفین ناشوکور باالسیدیر بو. 
اؤزو اؤز عؤمرونه بیل عاصی دیر بو، 
آرتیق بمه ائنیب، زیلیندن دوشوب. 

Göylər Köhləninin Belindən Düşüb  

❁ Əfşan Yusifqızı

Allah taleləri düzən çağında, 
Mənim adım çıxıb əlindən düşüb.
Nizamı pozulub, düzəni itib,
Dodağından qopub, dilindən düşüb.
.
Səmada gəzməyə  yeri olmayıb,
Dəryada üzməyə pəri olmayıb.
Əl atıb tutmağa, biri olmayıb,
Göylər köhləninin belindən düşüb.
.
Şimşəyə qarışıb, yağışa dönüb,
Qövsü-qüzeh olub naxışa dönüb.
Paklanıb, durulub, axışa dönüb,
Leysandan süzülüb,selindən düşüb.
.
Enib göy üzündən dövrana uyub,
Həvvatək  aldanıb şeytana uyub.
Cənnət baxçasında bağbana uyub,
Bir damla şeh olub, gülündən düşüb.
.
Dedilər:-Allahın bəlasıdır bu,
Yusifin naşükür balasıdır bu.
Özü öz ömrünə bil asidir bu,
Artıq bəmə enib, zilindən düşüb.
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 اتوبیوگرافی

❁  ناصر داوران
 

 بیز بیر باجی، آلتی قارداشدیق
 آتامیز قاپی دان گیرنده
 آیاغینا دوراردی هامی.

 قیشدا نفت آلماق
 بعضا ده چؤره ک نؤبه سینه دورماق

 منیم پاییما دوشموشدو.
 هر کس اؤز ایاق قابی الرین مازالیاردی

 آخشام الر
 آتامین دا آیاق قابی الرین

 بعضا
 پار- پار پاریلدایاردی آتامین آیاق قابی الری.

 فوتبولو چوخ سئوردیم من
 پاییز گونلری

 مکتب حیطینده یئدیییمیز
 ایکیسی بیر قیرانلیق هئیودان دا.

 اوندا پوست مودئرنین نه کیمی لیین ده بیلمزدیم
 دئیه ردیم بس شعیر
 آنامین گؤز یاشی دیر

 قوش الرین له له یی تؤکولنده
 دیزیمین یاماغی دیر

 دئیه ردیم بس.
 یاواش- یاواش بؤیودوک

 بیزدن بیری آزالدی سونراالر
 آزالتدیالر یعنی

 توی الریمیزدا یئری بوش گؤرونوردو
 بونونال بئله

 سیز دئدینیز
 باشیمیز ساغ اولدو.

 او گوندن چوخ کئچیبسه ده
 واخت ائله مه میشیک هله

 عمی لرینین سرگوذشتین دانیشاق
 نه من

 نه اوشاقالریم.
 بیز بیر باجی، بئش قارداشیق.

Otobiyografi 

❁ Nasir Davəran 
 
Biz bir bacı, altı qardaşdıq 
Atamız qapıdan girəndə 
Ayağına durardı hamı. 
Qışda nəft almaq 
Bəzəndə çörək nöbəsinə durmaq 
Mənim payıma düşmüşdü. 
Hər kəs öz ayaqqabilarin mazlayardı 
Axşamlar 
Atamın da ayaqqabıların 
Bəzən 
Par- par parıldayardı atamın ayaqqabıları. 
Futbulu çox sevərdim mən 
Payız günləri 
Məktəb həyətində yediyimiz 
Ikısı bir qıranlıq heyvadanda. 
Onda postmudernın nə kimliyində bilməzdim 
Deyərdim bəs şeir 
Anamın göz yaşıdır 
Quşların lələyi töküləndə 
Dizimin yamağıdır 
Deyərdim bəs. 
Yavaş- yavaş böyüdük 
Bizdən biri azaldı sonralar 
Azaltdılar yəni 
Toylarımızda yeri boş görünürdü 
Bununla belə 
Siz dediniz 
Başımız sağ oldu. 
O gündən çox keçibsədə 
Vaxt eləməmişik hələ 
Əmilərinin sərgüzştin danışaq 
Nə mən 
Nə uşaqlarım. 
Biz bir bacı, beş qardaşıq. 
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İTMİŞ BAHAR NƏRGİZİ
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❁ İmdat Afşar 

Azərbaycan Tükcəsində Hazirlayan:
Təranə Vahid

Bir  mağarada, anam yuxuda olarkən doğulmuşam mən. Hər yer qaranlığıydı... Yer üzündəki qaran-
lığa bənzəmirdi heç. Nə bir ay vardı, nə bir ulduz... Doğularkən anamın bədənindən bir azca aralandım, 
köklərinə sarılaraq aylardı böyüyürəm...

İki qardaşım da var, onlar anamın o tərəfindədir deyə, qaranlıqda görmürəm. Bəlkə mənə bənzəyir 
onlar da... Mən ən balacalarıyam, qaranlıqdan çox qorxduğum üçün tez yanımdakı Nənəmin köklərinə 
sarılıram. Heç görməsəm də, Nənəmin danışdığı nağıllardan öyrəndim Yer üzünü. “İşıqlı dünya” – deyir 
Nənəm. İşığın nə olduğunu bilmirəm hələ ki. Göy üzü, bulud, yağış, külək, kəpənəklər, quşlar, arılar... 
Bir də insanoğlu! Nədənsə “insanoğlu” deyəndə soğanağı büzüşür, bədəni titrəyir, kökləri gərilir, ha-
lının dəyişdiyini  hiss edirəm Nənəmin. Dediyinə görə Yerin üstünə çıxanda mən də görəcəyəm bütün 
bunları... Yaylaqda doğulsaydım qohum-əqrablarımızı da görə bilərmişəm. Amma lalələr, sünbüllər, 
novruzlar,  zəfəranlar Nənəmin cənnət dediyi o yaylaqda qalıb. Biz burada sürgündəymişik. Görən nədi 
sürgün?! 

Nənəmgil hər bahar qarlar əriyər-əriməz Yerin üstünə çıxar, əqarablarıyla birlikdə o yaylağı min bir 
rəngə boyayıb cənnətə çevirərmişlər. Nənəmə: “Madam ki, yer üzünə çıxanda o qədər rəngli, gözəl olu-
ruq, o halda biz çiçəklər niyə bu qaranlıq zindanda gözləyirik” –deyirəm. Nənəm ah çəkir. 

“Buzu əridən bir eşq atəşi var, biz nərgizlərdə... Bir qığılcımla bədənimizə eşq atəşi düşüncə bu qaran-
lığı yara-yara çıxarıq gün üzünə. Amma unutma, qızım, gözəllik başa bəladı. Gözəllikdi bizi yurdumuz-
dan edən” – deyir və əvvəllər heç anlatmadığı həzin bir köç hekayəsinə başlayır. Mən bütün köklərimi 
nənəmin köklərinə dolayıb qorxuyla dinləyirəm. 

“... Torpağa yenicə düşmüşdü cəmrə. Zəfəranlar, zanbaqlar, novruzlar, lalələr, sünbüllər, qar çiçəkləri 
bir yarışa girmişdik. Üstümüzdəki torpağa dəyən baharın ilıq nəfəsi səbrimizi tükədirdi. Əriyən qarla-
rın yumşaltdığı torpağı yara-yara başımızı günəşə uzadırdıq. Əriyən qar suları da üstümüzdəki torpa-
ğı sürükləyib yardım edirdi bizə. Mən, anam, atam, qardaşlarım, başqa qohum-əqrəblarım... hamımız 
birlikdə itəliyirdik  başımızın üstündəki torpağı. Bir səhər qaranlıqda rəngi yaxşıca solmuş qollarımın 
üşüdüyün hiss etdim. Qollarımı açanda par-par yanan günəşi yenidən gördüm. Sonra hamımız birlikdə 
ətrafı seyr elədik. Novruzçuçəkləri, zəfəranlar bizdən əvvəl çıxıb qızılı, bənövşəyi çiçəkləriylə yaylağı 
bəzəməyə başlamışdılar...”

Bu qaranlıq pərdəsini yırtmaq istəyirəm. O rəng əyləncəsinə qatılmaq, torpağı, üstümüzdəki buz 
qatlarını dəlib başımı günəşə uzatmaq... Nənəmin səsi kədərə boyanır sanki... Mənə sarılan köklərinin 
tutrədiyini, bədəninin soyuduğunu hiss edirəm:

“... Sonra əvvəllər heç vaxt duymadığımız bir gurultu başladı. İlin çoxunu yerin altında yaşasaq da, 
o yaylaqdakı bütün səsləri tanıyırdıq. Küləyin, suyun, quşların, çobanların səsinə alışmışdıq. Bir az 
göy gurultusuna bənzəyirdi bu səs. Amma çox guruldayanda o qorxunc səs qulaqlarımızda bir müddət 
uğuldar, xortultuyla uzaqlaşıb yox olardı. Üstəlik o səsdən sonra damarlarımıza işləyən yağış başlardı. 
Bu səs heç kəsilmirdi, ara vermədən davam edirdi. Arabir insan səsləri gəlirdi. Amma çiçəkləyəndə bizi 
sevən, oxşayan çobanların səsinə bənzəmirdi bu səslər...”

Köklərimi bir az daha yuxarı çəkib soğanağına doladım. Ona daha yaxın olmaq istəyirdim. Elə sıx 
sarılmışdım ki... Qorxudan dərinlikdəki köklərim torpaqdan sıyrılıb yuxarı dartılırdı. Nənəm saçaqlı 
köklərini bədənimə sarıyaraq davam etdi:

“... Sonra altımızdakı torpaq yerindən oynadı. Köklərimizin gedib çata bilmədiyi yerlərdən, dərinlər-
dən çartıltılar yüksəldi. Bir müddət sonra yaşadığımız məhəllə daşıyla, torpağıyla göyə sovruldu. Bizim 
məhəllədə yaşayan bir çox zəfəran, novruzçiçəyi, qaymaqçiçəyi də nə olduğunu bilmiridlər. Qorxa-
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qorxa bir-birimizə baxırdıq. Hər bahar bizi qarşılayan, şən mahnılar oxuyan arılar, böcəklər təlaşla uçu-
şaraq dağılışdılar. Ahhh! Sevimli balam... O an uça bilməyi çox istərdim.

 O gün köklərimin torpağa bağlı olduğuna ilk kəs üsyan etdim. Bütün məhəllə artıq bir yük maşınının 
kasasında sürgünə gedirdi. Çömçənin ağzındakən son dəfə baxdım yaylağa. O yaşıllıq, o rəngarəng dün-
ya hələ də gözümün qabağından getmir. Hər bahar işığa çıxanda o yaylağı axtarır gözlərim...”

Sürgün olmaq aid olduğun torpaqdan qoparılmağıydımı? Niyə biz də quşlar, arılar kimi uçmur, insana 
asanca təslim olurduq? Bunca gözəlliklər bəxş etdiyimiz insanlar niyə bizi sürgün edirdilər? Biz gözəl-
liyimizin qurbanıydıqmı?

Nənəm bir sürgün hekayəsini davam edirdi:
“... Sonra bizi bir binanın baxçasına gətirdilər, bu evlər çobanların, yazda yayalağa köçən obaların 

çadırlarına heç bənzəmirdi...
 Bizi bir baxçaya yerləşdirdilər. Qaymaqçiçəkləriylə novruzgülləri  yayalağın həsrətinə dözəmmə-

dilər, o bahar tumurcuqlarının qılafını da yarmadan, çiçəklərini açmadan solub getdilər, onları bir daha 
görə bilmədim...”

“Solmaq nə deməkdi, Nənə” – deyirəm, səsimi qısaraq. “Mövsümsüz ölmək”, - deyir Nənəm. Səsi tor-
pağın dərinliklərini yandırır. Başa düşmürəm. Mən heç görmədim mövsümləri. “Diriliş mövsümündə 
ölmək”, - deyə əlavə edir Nənəm. “Yatıb sonrakı baharda yenidən oyanmaq... Yalançı bir solmağımız var 
bizim. Payızda yarpaqlarımızı günəşə qurban edib çəkilirik qaranlığa və hər bahar çoxalaraq yenidən 
baş qaldırır, bəzəyərik işıqlı dünyanı... Amma vaxtsız solduğumzda nə toxum səpə bilərik yer üzünə, nə 
də soğanaqlarımızı çoxalda bilərik yerin altında. Çürüyüb gedər bədənlərimiz, heç bir bahar yaşatmaz 
artıq bizi...”

“Mən solmak istəmirəm”, - deyirəm. Nənəm kökləriylə daha möhkəm sarılır mənə, davam edir:
“Biz bu baxçanı yurd elədik o gündən sonra. 
Dörd bahardı burada çıxırıq gün üzünə. Sən də burda doğuldun... Burada da yasəmənlər, xanımbar-

mağı, başqa güllər var. Onlar da gözəl rənglərlə açırlar, qoxuları da xoşdu. Amma bu bağça o cənnət 
yaylağa heç bənzəmir. Buradakı evlər günəşin qabağını kəsir. Günəşin istisini hiss etsək də, onu heç gör-
mürük. Bir də tez-tez sulayırlar bu bağçanı. Buranın sularını içmək də mümkün deyil. İnsanlar içəcək 
sularını bizim yaylaqdan gətirirlər. Amma bağçanı o qəribə suyla sulayırlar. 

Bir də burda bizi yaylaqdan gətirən yük maşınlarına oxşayan maşınlar var. O xortultulu səsləri eşi-
diləndə havaya çox pis qoxu yayılır, çiçəklərimiz boğulur bu qoxudan. Yaxşı ki, köklərimiz yerin altın-
dadır. Yoxsa biz də çoxdan solub gedərdik...”.

“Gün işığına çıxmaq istəyirəm”, - deyirəm, köklərimlə üçəm soğanağıma toxunaraq. Köklərimi daha 
rahat hərəkət etdirirəm artıq. İlıq sular axıb evimizin damından köklərimizə doğru yayılır. Anam, atam, 
nənəm və başqa qohumlarımız başımızın üstündəki torpağı yuxarı itələyirlər. Səbrim bir tikə olur. Çiçək-
lər niyə zindanda doğulurlar, bunu heç cür başa düşə bilmirəm. Sıxlıram qaranlıqda, günəşi görmək ən 
böyük arzumdur. “Gözlə”, - deyirlər əvvəllər günəşi görən böyüklərim. “Baharın işarətini gözlə...”

Mən bu qaranlıqda baharın işarətini necə görəcəyəm?
***  
Quşların nəğmələrini duyuram... baharın işarəsi budurmu? Nənəmin və anamın bədənindən tutaraq 

başımı günəşə uzadıram bu səhər. Nəhayət, nağıllardan tanıdığım günəşi görürəm. Qollarım bir-birinə 
yapışıb, qollarımı aça bilsəm işığı qucaqlayacağam. Böyümək, çiçəyə dönmək, suyun güzgüsündə özü-
mü görmək istəyirəm. Köklərimi daha dərinə salmaq, başımı daha yuxarı uzatmaq həvəsindəyəm. Co-
şur nərgiz arzularım, köklərimə süzülən suları bədənimə daşıyıram, torpağın altından ağ çıxan qolları-
mı günəş vurduqca tündləşib yaşıllaşır. Soğanağın tam ortasında çiçək üçün qılaf şəkillənir, bədənimdə 
qərib bir sızıltı, bir istilik duyuram. Nənəmin eşq atəşi dediyi budurmu?

Günəşə sarılacaq qollarım ikiyə ayrılır bu gün. Qərib səslər duyuram. Budaqlarını ilk kəz gördüyüm 
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Nənəmin rəngi qaçır birdən. “Bu bağbandı”, - deyir. Əlində bellə yaxınlaşır bağçaya... 
Sərt bir metal, köklərimizi biçəcək, enir soğanaqlarımıza doğru. Nənəmlə mənim köklərimizin saçaq-

ları kəsilir, belin soyuq dəmiri soğanlarımızı yalayıb keçir. Sonra torpağımızın yerindən qaldırılıb  tərs 
çevrildiyini görürəm. 

Sürgün deyil, bu nərgiz qırğınıdı! Aylardı qaranlıqda yaşadığımız üçün köklərimizi, soğanaqlarımızı 
da ilk dəfə görürəm. Sonra kobud barmaqlar tutur saçlarımızdan. Köklərimizi yolanda  soğanaqları-
mızı ayırır. Bağban anamla qardaşlarımızı ayırarkən  köklərimin yarısı onlarla birlikdə qopub gedir. 
Canım yanır. Qopan köklərimin ucundan sular damcılayır. Bütün gücümlə Nənəmin köklərinə sarılıb 
heç buraxmıram. Sonra bir əl Nənəmlə mənim bir-birimizə sarılmış bədənlərimizi də ayırır torpaqdan. 
Köklərimizin bir qismi hələ totpaqdan bərk yapışdığı üçün qopub qalır orda. Anamla qardaşlarım yoxdu. 
Həsrətlə gözlədiyim bahar nərgiz qırğınına dönür. Nənəmlə məni başqa bir bağçaya aparırlar... Çiçəyi 
ağzında olan Nənəmin soğanağına baxıram. Onu qaranlıqda belə xəyal eləməmişdim heç. 

Köklərimiz yerin altındakən darıxdığımız, doğacağını darıxaraq gözlədiyimiz günəş Nənəmlə mənə 
əzab verməyə başlayır. Bədənimizin suyu qopan köklərimizdən yerə sızır. Yaralı kökləriylə sarıyır 
Nənəm məni. Nənəmin ikinci sürgünüdü bu. Mən isə ilk dəfədir yaşayıram. “Əgər köklərimizi torpağa 
basdırmasalar, solacağıq”, – deyir Nənəm. Mən bu bağçaya sürgün edilən qaymaqçiçəklərinin, novruz-
güllərinin qədərini yaşamaq istəmirəm. Bədənimizdəki sular azaldıqca solur zoğlarımız. 

Quru, beton bir yerdəyik. Bizi buraya gətirən adam o yüksək evlərdən birinə girdi. Hələ geri qayıtma-
yıb. Bir mərhəmətli əlin köklərimizi yenidən torpağa basdırmasını gözləyirik. 

“Vaxtsız solmaq budur” – deyir Nənəm. “İndi damarlarını sıx, sularını bədənində saxlamağa çalış, bir 
az da döz, dayan”.

Solmaq istəmirəm mən, aylarca yolunu gözlədiyim Günəşin altında, bizi dirildən bu baharda solmaq 
istəmirəm....

Günəş bədənimizdəki suyu buxarlandırır. Köklərimizin ucu bərkiyib quruyur, rəngimiz qaçır get-
dikcə... Sonra başqa bir əl tutur qollarımızdan və bizi bir çuxura yerləşdirir. Bir də dirilik suyu tökür 
dibimizə. Bu yeni yurda sarılırıq Nənəmlə. Amma köksümüzün ortasında qoruyub-saxladığımız çiçək-
lərimiz elə incikdi ki...

Hələ ki, qılaflarını yarmayan sarı çiçəklərimizi artıq hiss etmirik. Nənəmlə mən çiçəyi azında solan 
iki nərgizik indi. Mən başqa bir baharda görəcəyəm özümü. Görə biləcəyəmmi? Bilmirəm. Çiçəklərimiz 
solsa da, soğanağımız susuzluqdan qurumadı, solub yox olmaqdan qurtulduq bu bahar amma indiki 
yudrumuzda ayrıq otları var. Asfaltın, səki daşlarının altından hay vurub  gəliblər buraya. İlan kimi dörd 
tərəfdən dövrəyə alıblar bizi, durmadan sıxışdırırlar. Nənəm:  “Biz yurdumuzdan sürgün edildik, gəldik 
buraya, bunlarınsa yurdları işğal edilib... Bu üzdən hirslidilər, uzaq dur bu ayrıq köklərindən”, - deyir. 
“Nə badə köklərini ona doğru uzadasan, bədəninə sarılar, soldurar səni...”

***
Yenə bir bahar işarəti duyuruq. Bir həvəs dolur içimizə. Mən köklərimi öz soğanağımın dibinə uzat-

sam da, nənəmin ayrıq otu dediyi otun kökləri bizi boğmağa çalışır. Bir də Nənəmin “axşamsəfası” – de-
diyi çiçəyin toxumları cücərir yan-yörəmizdə. Biz özümüzü çiçək-çiçək bahara hazırlayırıq, ayrıq otları 
bizi oradan qovmağa çalışır. Axşamsəfası toxumları da qaba köklərini üstümüzə salır. “Əgər bu bahar 
çoxalmasaq, burada yaşayammarıq, solub gedərik”, - deyir Nənəm. 

Solub getmək... Heç bahar yaşamamış, öz çiçəyini görməmiş xırda bir nərgiz soğanı için bundan daha 
qorxunc nə ola bilər?

Bu bahar da başımızı çətinliklə yuxarı uzadıb çiçəksiz keçiririk. Bədənimizi çəpər kimi qurşayan 
axşamsəfaları üstümüzə kölgə salır, günəşin üzünü görəmmirik. Ayrıqotu köklərinin sıxışdırdığı soğa-
nağım ağrıyır. Axşamsəfası və ayrıq kökləri nəhayət sakitləşir. 
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“Payızdı”, - deyir Nənəm.... qol-qanadımızı yaz-yay günəşinə qurban etdiyimizdən, indi dərin bir 
yuxuya getmişik. İçimdə sonsuz bir kədər var. İki bahar oldu, amma bir dəfə belə çiçək aça bilmədim...

Nənəmin yorğun olduğunu sezirəm. Bu bahar daha həvəssizdi. Hər bahar məni yerin üstünə çıxarma-
ğa həvəsləndirən Nənəm indi işıqlı dünyaya çıxmaq istəmir sanki. Ayrıq otunun kökü Nənəmi sıxışdırır. 
Axşamsəfasının yüzlərlə toxumu kök atmağa başlayır yan-yörəmizdə. Dörd yanımı tutur bu kor-kobud 
köklər, boğulacağam. Nəfəs alamıram... 

Torpaq aralanır, yenə sular sızır üstümüzə, bir atəş düşür bədənimə, başımı uzatmaq istəyirəm günəşə. 
Axşamsəfaları, ayrıq otları oyanmamış günəşə çıxmaq, çiçəyimlə birlikdə bir bahar yaşamaq istəyirəm. 

“Tələs” – deyir Nənəm ilk dəfə. “Gecikmə, çoxalıb, yer-yurd tutmalıyıq, yoxsa solduracaq bizi bun-
lar!”. 

“Solmaq” sözünü eşidəndə bütün bədənim sızıldayır. Yad toxumlar əməlli-başlı kök salmamış çiçək-
ləməliyik. Baş qaldırırıq Nənəmlə birlikdə. Yerin üstünə çıxanda axşamsəfalarının şax-şəvəlini, ayrıq 
otlarının saralmış, qurumuş qol-qanadını görürəm... Torpağı yarsaq da, üstümüzdəki çör-çöpü qaldırıb 
günəşi görə bilmirik hələ.  Bir neçə gün boy atıb böyüməmiz gərəkdi...

Yenə qərib səslər duyuram... keçənilki bağbanın səsinə bənzəyən bir insan səsi. Ayrıq otlarına və 
axşamsəfalarına acıqlanır. “Bunları təmizləmək gərəkdi buradan” – deyir. Sevinirik. Sonra quru otları 
bir-bir tutub çəkişdirir. Amma sevincimiz yarıda qalır. Bunların kökləri bizim köklərimizə dolanıb... 
bağban başımızın üstündə şax-şəvələ dönmüş axşamsəfasının dibindən tutub çəkir. Nənəm: “Möhkəm 
tut”, - deyir, “torpaqdan yapış”. Torpaq elə nəmli, kövrəkdir ki...

 İkimiz də bahar həsrətiylə köklərimizi yumşaq torpağa salmışıq deyə tutammırıq. Axşamsəfasının 
bədənimizə sarılmış kökləri bizi də torpaqdan ayırır. Ahhh! İkinci dəfə Nənəmin ağ soğanağını gö-
rürəm. Bir nərgiz ömründə görünməmiş işdi bu! 

Yenə Nənəm tələsdi, yenə çiçəyi ağzındadı, amma yenə açmayacaq. Mənsə düz iki bahardı çiçək 
açammıram. Bu üçüncü bahardı... Pərişan haldayıq... İlk kəs ayrı düşür soğanaqlarımız. 

Otların, ələflərin içində bir az irəliyə sürünür Nənəm. Bir az sonra o quru otların, köklərin üstündən 
duman qalxır. Mən günəşi heç belə yandırıcı bilməzdim. Günəşin qızgın dilləri Nənəmin bədəninə yayı-
lır. Nənəmin ağappaq soğanı getdikcə qaralır. Günəşin alov dilləri varmış yer üzündə. Alovların hərarəti 
mənim bədənimi də neçə dəfə yalayıb keçir. Mən nənəmin köçdüyü yaylağı düşünürəm. O yaylağın 
büllür yağışlarını... Susuzluqdan yanıram...

Yarı bayğın halda bir şəfqətli əl toxunur bədənimə. Bağbana acıqalnır. “Burada nərgizlər vardı, otları 
qopararkən onların soğanaqlarını da qoparmısan”, - deyir. Məni barmaqları arasında bir az əzizlədikdən 
sonra günəşimizi qapadan binanın qapısından içəri girir... adamın əllərində olarkən son dəfə aşağıya, 
küllər içindəki Nənəmə baxıram, köklərimdə qalan son su zərrələri damcılayır. Deyəsən soluram...

Adam nəhayət balkondakı boş saxsılardan birinə basdırır məni, su da verir. Nənəmin mərhəmət dediyi 
gərək ki, bu olsun. Ancaq mən yaşıllaşacaq, çiçək açacaq halda deyiləm. Tək-tənhayam bu saxsıda. Diri 
qalan köklərim son gücünü toparlayıb torpağı qucaqlayır. Başım yandığı üçün heç cür yaşıllaşa bil-
mirəm. Amma içimdə bir bahar havası var. Eşq hərarəti var, bunu bütün qəlbimlə hiss edirəm. Torpaq-
dan bərk yapışıram yeni bir bahar həvəsiylə. Nənəmi yaxıb-yandıran günəşin alov dilləri mənə mövsüm-
ləri unutdurur. Payız gəlmədən yenicə yaşaran başımı soldurub erkəndən yuxuya gedirəm. Mövsümləri 
çaşdırdım. Nənəm də soldu! Bu saxsıda yeni bir baharın gəlişini hiss edəcəyəmmi, bilmirəm...

*** 
Uzun bir yuxudan oyanıram yenə. Bədənimdə ötən mövsümdən qalan nəmlə başımı soğanağımdan 

çıxarıram. Yağışı gözləyirəm. Göy gurultusunu, yağmurun səsini duyuram. Amma bura gəlib çatmır 
yağış suları. Bu balkonda hər yer qapalıdır. Başımı yer üzünə çıxaracaq yağışın sadəcə səsini duyuram. 
Balkonu yuyan qadın bir tas su tökmür mənim olduğum saxsıya. Neyləsin, mənim burada olduğumdan 
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ایتمیش باهار نرگیزی 

❁ ایمداد افشار  

آذربایجان توکجه سینده حاضیرالیان: 
❁ ترانه واحد 

کؤچورن: 
سخاوت عزتی

بیر  ماغارادا، آنام یوخودا اوالرکن دوغولموشام من. هر یئر قارانلیغ ایدی... یئر اوزونده کی قارانلیغا بنزمیردی هئچ. نه بیر آي واردی، نه 
بیر اولدوز... دوغوالرکن آنامین بدنیندن بیر آزجا آراالندیم، کؤکلرینه ساریالراق آیالردی بؤیویورم... 

ایکی قارداشیم دا وار، اونالر آنامین او طرفینده دیر دئیه، قارانلیقدا گؤرمورم. بلکه منه بنزه ییر اونالر دا... من ان باالجاالرییام، قارانلیقدان 
چوخ قورخدوغوم اوچون تئز یانیمداکی ننه مین کؤکلرینه ساریلیرام. هئچ گؤرمه سم ده، ننه مین دانیشدیغی ناغیلالردان اؤیرندیم یئر 
اوزونو. “ایشیقلی دونیا” - دئییر ننم. ایشیغین نه اولدوغونو بیلمیرم هله کی. گؤي اوزو، بولود، یاغیش، کولک، کپنکلر، قوشالر، آریالر... بیر 
ده اینسان اوغلو! نه دنسه “اینسان اوغلو” دئینده سوغاناغی بوزوشور، بدنی تیتره ییر، کؤکلری گریلیر، حالی نین دیَیشدیگینی  حیسس 
ائدیرم ننه مین. دئدیگینه گؤره یئرین اوستونه چیخاندا من ده گؤره جه یم بوتون بونالری... یایالقدا دوغولسایدیم قوهوم-اقرابالریمیزی 
دا گؤره بیلرمیشم. آمما الله لر، سونبوللر، نووروزالر،  زعفرانالر ننه مین جنّت دئدیگی او یایالقدا قالیب. بیز بورادا سورگونده ایمیشیک. 

گؤرن ندی سورگون؟!  
ننم گیل هر باهار قارالر ارییر-اریمز یئرین اوستونه چیخار، اقارابالرییال بیرلیکده او یایالغی مین بیر رنگه بویاییب جنّته چئویررمیشلر. 
ننه مه: “مادام کی، یئر اوزونه چیخاندا او قدر رنگلی، گؤزل اولوروق، او حالدا بیز چیچکلر نییه بو قارانلیق زینداندا گؤزله ییریک” -دئییرم. 

ننم آه چکیر.  
“بوزو اریدن بیر عشق آتشی وار، بیز نرگیزلرده... بیر قیغیلجیمال بدنیمیزه عشق آتشی دوشونجه بو قارانلیغی یارا-یارا چیخاریق گون 
اوزونه. آمما اونوتما، قیزیم، گؤزللیک باشا بالدی. گؤزللیکدی بیزی یوردوموزدان ائدن” - دئییر و اوللر هئچ آنالتمادیغی حزین بیر کؤچ 

حئکایه سینه باشالییر. من بوتون کؤکلریمی ننه مین کؤکلرینه دوالییب قورخویال دینله ییرم.  
گیرمیشدیک.  یاریشا  بیر  چیچکلری  قار  سونبوللر،  الله لر،  نووروزالر،  زانباقالر،  زعفرانالر،  جمره.  دوشموشدو  یئنیجه  تورپاغا   ...“
اوستوموزده کی تورپاغا دیَن باهارین ایلیق نفسی صبریمیزی توکه دیردی. اریین قارالرین یومشالتدیغی تورپاغی یارا-یارا باشیمیزی 
گونشه اوزادیردیق. اریین قار سوالری دا اوستوموزده کی تورپاغی سوروکله ییب یاردیم ائدیردی بیزه. من، آنام، آتام، قارداشالریم، باشقا 
قوهوم-اقرباالریم... هامیمیز بیرلیکده ایته لیییردیک  باشیمیزین اوستونده کی تورپاغی. بیر سحر قارانلیقدا رنگی یاخشیجا سولموش 
قولالریمین اوشودویون حیسس ائتدیم. قولالریمی آچاندا پار-پار یانان گونشی یئنیدن گؤردوم. سونرا هامیمیز بیرلیکده اطرافی سئیر 

ائله دیک. نووروزچیچکلری، زعفرانالر بیزدن اول چیخیب قیزیلی، بنؤوشه یی چیچکلرییله یایالغی بزه مه یه باشالمیشدیالر...” 
بو قارانلیق پرده سینی ییرتماق ایسته ییرم. او رنگ ایلنجه سینه قاتیلماق، تورپاغی، اوستوموزده کی بوز قاتالرینی دلیب باشیمی گونشه 

اوزاتماق... ننه مین سسی کدره بویانیر سانکی... منه ساریالن کؤکلری نین تیتره دییینی، بدنی نین سویودوغونو حیسس ائدیرم: 
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“... سونرا اوللر هئچ واخت دویمادیغیمیز بیر گورولتو باشالدی. ایلین چوخونو یئرین آلتیندا یاشاساق دا، او یایالقداکی بوتون سسلری 
تانیییردیق. کوله یین، سویون، قوشالرین، چوبانالرین سسینه آلیشمیشدیق. بیر آز گؤي گورولتوسونا بنزه ییردی بو سس. آمما چوخ 
گورولدایاندا او قورخونج سس قوالقالریمیزدا بیر مدت اوغولدار، خورتولتویال اوزاقالشیب یوخ اوالردی. اوسته لیک او سسدن سونرا 
دامارالریمیزا ایشله ین یاغیش باشالردی. بو سس هئچ کسیلمیردی، آرا وئرمه دن داوام ائدیردی. آرابیر اینسان سسلری گلیردی. آمما 

چیچکله ینده بیزی سئون، اوخشایان چوبانالرین سسینه بنزمیردی بو سسلر...” 
کؤکلریمی بیر آز داها یوخاری چکیب سوغاناغینا دوالدیم. اونا داها یاخین اولماق ایسته ییردیم. ائله سیخ ساریلمیشدیم کی... قورخودان 

درینلیکده کی کؤکلریم تورپاقدان سییریلیب یوخاری دارتیلیردی. ننم ساچاقلی کؤکلرینی بدنیمه سارییاراق داوام ائتدی: 
“... سونرا آلتیمیزداکی تورپاق یئریندن اوینادی. کؤکلریمیزین گئدیب چاتا بیلمه دیگی یئرلردن، درینلردن چارتیلتیالر یوکسلدی. بیر مدت 
سونرا یاشادیغیمیز محله   داشییال، تورپاغییال گؤیه سوورولدو. بیزیم محله  ده یاشایان بیر چوخ زعفران، نووروزچیچه یی، قایماق چیچه یی 
ده نه اولدوغونو بیلمیردیلر. قورخا-قورخا بیر-بیریمیزه باخیردیق. هر باهار بیزی قارشیالیان، شن ماهنیالر اوخویان آریالر، بؤجکلر 

تالشال اوچوشاراق داغیلیشدیالر. آههه! سئویملی باالم... او آن اوچا بیلمه یی چوخ ایستردیم. 
 او گون کؤکلریمین تورپاغا باغلی اولدوغونا ایلک کس عصیان ائتدیم. بوتون محله   آرتیق بیر یوک ماشی نینین کاساسیندا سورگونه 
گئدیردی. چؤمچه نین آغزینداکن سون دفعه   باخدیم یایالغا. او یاشیللیق، او رنگارنگ دونیا هله ده گؤزومون قاباغیندان گئتمیر. هر باهار 

ایشیغا چیخاندا او یایالغی آختاریر گؤزلریم...” 
سورگون اولماق عاید اولدوغون تورپاقدان قوپاریلماغییدیمی؟ نییه بیز ده قوشالر، آریالر کیمی اوچمور، اینسانا آسانجا تسلیم اولوردوق؟ 

بونجا گؤزللیکلر بخش ائتدیگیمیز اینسانالر نییه بیزی سورگون ائدیردیلر؟ بیز گؤزللیگیمیزین قوربانییدیقمی؟ 
ننم بیر سورگون حئکایه سینی داوام ائدیردی: 

“... سونرا بیزی بیر بینانین باخچاسینا گتیردیلر، بو ائولر چوبانالرین، یازدا یایاالغا کؤچن اوباالرین چادیرالرینا هئچ بنزمیردی... 
 بیزی بیر باخچایا یئرلشدیردیلر. قایماق چیچکلرییله نووروزگوللری  یایاالغین حسرتینه دؤَزممه دیلر، او باهار تومورجوقالری نین قیالفینی 

دا یارمادان، چیچکلرینی آچمادان سولوب گئتدیلر، اونالری بیر داها گؤره بیلمه دیم...” 
“سولماق نه دئمکدی، ننه” - دئییرم، سسیمی قیساراق. “مؤوسومسوز اؤلمک”، - دئییر ننم. سسی تورپاغین درینلیکلرینی یاندیریر. 
باشا دوشمورم. من هئچ گؤرمه دیم مؤوسوملری. “دیریلیش مؤوسومونده اؤلمک”، - دئیه عالوه   ائدیر ننم. “یاتیب سونراکی باهاردا 
یئنیدن اویانماق... یاالنچی بیر سولماغیمیز وار بیزیم. پاییزدا یارپاقالریمیزی گونشه قوربان ائدیب چکیلیریک قارانلیغا و هر باهار 
چوخاالراق یئنیدن باش قالدیریر، بزه یریک ایشیقلی دونیانی... آمما واختسیز سولدوغومزدا نه توخوم سپه بیلریک یئر اوزونه، نه ده 

سوغاناقالریمیزی چوخالدا بیلریک یئرین آلتیندا. چورویوب گئدر بدنلریمیز، هئچ بیر باهار یاشاتماز آرتیق بیزی...” 
“من سولماک ایسته میرم”، - دئییرم. ننم کؤکلرییله داها مؤحکم ساریلیر منه، داوام ائدیر: 

“بیز بو باخچانی یورد ائله دیک او گوندن سونرا. دؤرد باهاردی بورادا چیخیریق گون اوزونه. سن ده بوردا دوغولدون... بورادا دا یاسمن لر، 
خانیمبارماغی، باشقا گوللر وار. اونالر دا گؤزل رنگلرله آچیرالر، قوخوالری دا خوشدو. آمما بو باغچا او جنّت یایالغا هئچ بنزمیر. بوراداکی 
ائولر گونشین قاباغینی کسیر. گونشین ایستیسینی حیسس ائتسک ده، اونو هئچ گؤرموروک. بیر ده تئز-تئز سوالییرالر بو باغچانی. 
بورانین سوالرینی ایچمک ده مومکون دئییل. اینسانالر ایچه جک سوالرینی بیزیم یایالقدان گتیریرلر. آمما باغچانی او قریبه سویال 

سوالییرالر.  
بیر ده بوردا بیزی یایالقدان گتیرن یوک ماشینالرینا اوخشایان ماشینالر وار. او خورتولتولو سسلری ائشیدیلنده هاوایا چوخ پیس قوخو 

یاییلیر، چیچکلریمیز بوغولور بو قوخودان. یاخشی کی، کؤکلریمیز یئرین آلتیندادیر. یوخسا بیز ده چوخدان سولوب گئدردیک...”. 
“گون ایشیغینا چیخماق ایسته ییرم”، - دئییرم، کؤکلریمله اوچم سوغاناغیما توخوناراق. کؤکلریمی داها راحت حرکت ائتدیریرم آرتیق. 
ایلیق سوالر آخیب ائویمیزین دامیندان کؤکلریمیزه دوغرو یاییلیر. آنام، آتام، ننم و باشقا قوهومالریمیز باشیمیزین اوستونده کی تورپاغی 
یوخاری ایتله ییرلر. صبریم بیر تیکه اولور. چیچکلر نییه زینداندا دوغولورالر، بونو هئچ جور باشا دوشه بیلمیرم. سیخلیرام قارانلیقدا، 

گونشی گؤرمک ان بؤیوک آرزومدور. “گؤزل”، - دئییرلر اوللر گونشی گؤرن بؤیوکلریم. “باهارین ایشارتینی گؤزله...” 
من بو قارانلیقدا باهارین ایشارتینی نئجه گؤره جه یم؟ 

   ***
قوشالرین نغمه لرینی دویورام... باهارین ایشاره سی بودورمو؟ ننه مین و آنامین بدنیندن توتاراق باشیمی گونشه اوزادیرام بو سحر. نهایت، 
ناغیلالردان تانیدیغیم گونشی گؤرورم. قولالریم بیر-بیرینه یاپیشیب، قولالریمی آچا بیلسم ایشیغی قوجاقالیاجاغام. بؤیومک، چیچه یه 
دؤنمک، سویون گوزگوسونده اؤزومو گؤرمک ایسته ییرم. کؤکلریمی داها درینه سالماق، باشیمی داها یوخاری اوزاتماق هوسینده یم. 
جوشور نرگیز آرزوالریم، کؤکلریمه سوزولن سوالری بدنیمه داشیییرام، تورپاغین آلتیندان آغ چیخان قولالریمی گونش ووردوقجا 
توندلشیب یاشیلالشیر. سوغاناغین تام اورتاسیندا چیچک اوچون قیالف شکیلله نیر، بدنیمده قریب بیر سیزیلتی، بیر ایستیلیک دویورام. 

ننه مین عشق آتشی دئدیی بودورمو؟ 
گونشه ساریالجاق قولالریم ایکی یه آیریلیر بو گون. قریب سسلر دویورام. بوداقالرینی ایلک کز گؤردویوم ننه مین رنگی قاچیر بیردن. 
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“بو باغباندی”، - دئییر. الینده بئلله یاخینالشیر باغچایا...  
سرت بیر مئتال، کؤکلریمیزی بیچه جک، ائنیر سوغاناقالریمیزا دوغرو. ننمله منیم کؤکلریمیزین ساچاقالری کسیلیر، بئلین سویوق دمیری 

سوغانالریمیزی یاالییب کئچیر. سونرا تورپاغیمیزین یئریندن قالدیریلیب  ترس چئوریلدییینی گؤرورم.  
سورگون دئییل، بو نرگیز قیرغینیدی! آیالردی قارانلیقدا یاشادیغیمیز اوچون کؤکلریمیزی، سوغاناقالریمیزی دا ایلک دفعه   گؤرورم. 
سونرا کوبود بارماقالر توتور ساچالریمیزدان. کؤکلریمیزی یوالندا  سوغاناقالریمیزی آییریر. باغبان آنامال قارداشالریمیزی آییرارکن  
کؤکلریمین یاریسی اونالرال بیرلیکده قوپوب گئدیر. جانیم یانیر. قوپان کؤکلریمین اوجوندان سوالر دامجیالییر. بوتون گوجومله ننه مین 
کؤکلرینه ساریلیب هئچ بوراخمیرام. سونرا بیر ال ننمله منیم بیر-بیریمیزه ساریلمیش بدنلریمیزی ده آییریر تورتاقدان. کؤکلریمیزین بیر 
قیسمی هله تورپاقدان برک یاپیشدیغی اوچون قوپوب قالیر اوردا. آنامال قارداشالریم یوخدو. حسرتله گؤزله دیییم باهار نرگیز قیرغی نینا 
دؤنور. ننمله منی باشقا بیر باغچایا آپاریرالر... چیچه یی آغزیندا اوالن ننه مین سوغاناغینا باخیرام. اونو قارانلیقدا بئله خیال ائله مه میشدیم 

هئچ.  
کؤکلریمیز یئرین آلتینداکن داریخدیغیمیز، دوغاجاغینی داریخاراق گؤزله دیییمیز گونش ننمله منه عذاب وئرمه یه باشالییر. بدنیمیزین 
سویو قوپان کؤکلریمیزدن یئره سیزیر. یارالی کؤکلرییله ساریییر ننم منی. ننه مین ایکینجی سورگونودو بو. من ایسه ایلک دفعه  دیر 
یاشاییرام. “اگر کؤکلریمیزی تورپاغا باسدیرماساالر، سوالجاغیق”، - دئییر ننم. من بو باغچایا سورگون ائدیلن قایماق چیچکلری نین، 

نووروزگوللری نین َقَدرینی یاشاماق ایسته میرم. بدنیمیزده کی سوالر آزالدیقجا سولور زوغالریمیز.  
قورو، بئتون بیر یئرده ییک. بیزی بورایا گتیرن آدام او یوکسک ائولردن بیرینه گیردی. هله گئری قاییتماییب. بیر مرحمتلی الین کؤکلریمیزی 

یئنیدن تورپاغا باسدیرماسینی گؤزله ییریک.  
“واختسیز سولماق بودور” - دئییر ننم. “ایندی دامارالرینی سیخ، سوالرینی بدنینده ساخالماغا چالیش، بیر آز دا دؤز، دایان”. 

سولماق ایسته میرم من، آیالرجا یولونو گؤزله دیییم گونشین آلتیندا، بیزی دیریلدن بو باهاردا سولماق ایسته میرم.... 
گونش بدنیمیزده کی سویو بوخارالندیریر. کؤکلریمیزین اوجو برکییب قورویور، رنگیمیز قاچیر گئتدیکجه... سونرا باشقا بیر ال توتور 
قولالریمیزدان و بیزی بیر چوخورا یئرلشدیریر. بیر ده دیریلیک سویو تؤکور دیبیمیزه. بو یئنی یوردا ساریلیریق ننمله. آمما کؤکسوموزون 

اورتاسیندا قورویوب-ساخالدیغیمیز چیچکلریمیز ائله اینجیکدی کی... 

هله کی، قیالفالرینی یارمایان ساری چیچکلریمیزی آرتیق حیسس ائتمیریک. ننمله من چیچیه یی آزیندا سوالن ایکی نرگیزیک ایندی. 
من باشقا بیر باهاردا گؤره جه یم اؤزومو. گؤره بیله جه یممی؟ بیلمیرم. چیچکلریمیز سولسا دا، سوغاناغیمیز سوسوزلوقدان قورومادی، 
سولوب یوخ اولماقدان قورتولدوق بو باهار آمما ایندیکی یودروموزدا آیریق اوتالری وار. آسفالتین، سکی داشالری نین آلتیندان هاي 
ووروب  گلیبلر بورایا. ایالن کیمی دؤرد طرفدن دؤوره یه آلیبالر بیزی، دورمادان سیخیشدیریرالر. ننم:  “بیز یوردوموزدان سورگون 
ائدیلدیک، گلدیک بورایا، بونالرینسا یوردالری ایشغال ائدیلیب... بو اوزدن حیرصلیدیلر، اوزاق دور بو آیریق کؤکلریندن”، - دئییر. “نه 

باده کؤکلرینی اونا دوغرو اوزاداسان، بدنینه ساریالر، سولدورار سنی...” 
 ***

یئنه بیر باهار ایشارتی دویوروق. بیر هوس دولور ایچیمیزه. من کؤکلریمی اؤز سوغاناغیمین دیبینه اوزاتسام دا، ننه مین آیریق اوتو 
دئدییی اوتون کؤکلری بیزی بوغماغا چالیشیر. بیر ده ننه مین “آخشام صفاسی” - دئدییی چیچه یین توخومالری جوجریر یان-یؤره میزده. 
بیز اؤزوموزو چیچک-چیچک باهارا حاضرالییریق، آیریق اوتالری بیزی اورادان قووماغا چالیشیر. آخشام صفاسی توخومالری دا قابا 

کؤکلرینی اوستوموزه سالیر. “اگر بو باهار چوخالماساق، بورادا یاشایامماریق، سولوب گئدریک”، - دئییر ننم.  
سولوب گئتمک... هئچ باهار یاشامامیش، اؤز چیچه یینی گؤرمه میش خیردا بیر نرگیز سوغانی ایچین بوندان داها قورخونج نه اوال بیلر؟ 
بو باهار دا باشیمیزی چتینلیکله یوخاری اوزادیب چیچکسیز کئچیریریک. بدنیمیزی چپر کیمی قورشایان آخشام صفاالری اوستوموزه 
کؤلگه سالیر، گونشین اوزونو گؤرممیریک. آیریق اوتو کؤکلری نین سیخیشدیردیغی سوغاناغیم آغریییر. آخشام صفاسی و آیریق 

کؤکلری نهایت ساکیت لشیر.  
“پاییزدی”، - دئییر ننم.... قول-قانادیمیزی یاز-یاي گونشینه قوربان ائتدیگیمیزدن، ایندی درین بیر یوخویا گئتمیشیک. ایچیمده 

سونسوز بیر کدر وار. ایکی باهار اولدو، آمما بیر دفعه   بئله چیچک آچا بیلمه دیم... 
ننه مین یورغون اولدوغونو سئزیرم. بو باهار داها هوسسیزدی. هر باهار منی یئرین اوستونه چیخارjماغا هوسلندیرن ننم ایندی ایشیقلی 
دونیایا چیخماق ایسته میر سانکی. آیریق اوتونون کؤکو ننمی سیخیشدیریر. آخشام صفاسی نین یوزلرله توخومو کؤک آتماغا باشالییر 

یان-یؤره میزده. دؤرد یانیمی توتور بو کور-کوبود کؤکلر، بوغوالجاغام. نفس آالمیرام...  
تورپاق آراالنیر، یئنه سوالر سیزیر اوستوموزه، بیر آتش دوشور بدنیمه، باشیمی اوزاتماق ایسته ییرم گونشه. آخشام صفاالری، آیریق 

اوتالری اویانمامیش گونشه چیخماق، چیچه ییمله بیرلیکده بیر باهار یاشاماق ایسته ییرم.  
“تلس” - دئییر ننم ایلک دفعه  . “گئجیکمه، چوخالیب، یئر-یورد توتمالیییق، یوخسا سولدوراجاق بیزی بونالر!”.  

“سولماق” سؤزونو ائشیدنده بوتون بدنیم سیزیلداییر. یاد توخومالر عمللی-باشلی کؤک سالمامیش چیچکله مه لی ییک. باش قالدیریریق 
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ننمله بیرلیکده. یئرین اوستونه چیخاندا آخشام صفاالری نین شاخ-شوه لینی، آیریق اوتالری نین سارالمیش، قوروموش قول-قانادینی 
گؤرورم... تورپاغی یارساق دا، اوستوموزده کی چؤر-چؤپو قالدیریب گونشی گؤره بیلمیریک هله.  بیر نئچه گون بوي آتیب بؤیوممیز 

گرکدی... 
یئنه قریب سسلر دویورام... کئچن ایلکی باغبانین سسینه بنزه ین بیر اینسان سسی. آیریق اوتالرینا و آخشام صفاالرینا آجیقالنیر. 
“بونالری تمیزله مک گرکدی بورادان” -دئییر. سئوینیریک. سونرا قورو اوتالری بیر-بیر توتوب چکیشدیریر. آمما سئوینجیمیز یاریدا 
قالیر. بونالرین کؤکلری بیزیم کؤکلریمیزه دوالنیب... باغبان باشیمیزین اوستونده شاخ-شوله دؤنموش آخشام صفاسی نین دیبیندن 

توتوب چکیر. ننم: “مؤحکم توت”، - دئییر، “تورپاقدان یاپیش”. تورپاق ائله نملی، کؤورکدیر کی... 
 ایکیمیز ده باهار حسرتییله کؤکلریمیزی یومشاق تورپاغا سالمیشیق دئیه توتاممیریق. آخشامصفاسی نین بدنیمیزه ساریلمیش کؤکلری 

بیزی ده تورپاقدان آییریر. آههه! ایکینجی دفعه   ننه مین آغ سوغاناغینی گؤرورم. بیر نرگیز عؤمرونده گؤرونمه میش ایشدی بو!  
یئنه ننم تلسدی، یئنه چیچه یی آغزیندادی، آمما یئنه آچمایاجاق. منسه دوز ایکی باهاردی چیچک آچاممیرام. بو اوچونجو باهاردی... 

پریشان حالداییق... ایلک کس آیری دوشور سوغاناقالریمیز.  
اوتالرین، علفلرین ایچینده بیر آز ایره لییه سورونور ننم. بیر آز سونرا او قورو اوتالرین، کؤکلرین اوستوندن دومان قالخیر. من گونشی 
هئچ بئله یاندیریجی بیلمزدیم. گونشین قیزغین دیللری ننه مین بدنینه یاییلیر. ننه مین آغاپپاق سوغانی گئتدیکجه قارالیر. گونشین آلوو 
دیللری وارمیش یئر اوزونده. آلووالرین حرارتی منیم بدنیمی ده نئچه دفعه   یاالییب کئچیر. من ننه مین کؤچدویو یایالغی دوشونورم. او 

یایالغین بوللور یاغیشالرینی... سوسوزلوقدان یانیرام... 
یاری بایغین حالدا بیر شفقتلی ال توخونور بدنیمه. باغبانا آجیقالنیر. “بورادا نرگیزلر واردی، اوتالری قوپارارکن اونالرین سوغاناقالرینی 
دا قوپارمیسان”، - دئییر. منی بارماقالری آراسیندا بیر آز عزیزله دیکدن سونرا گونشیمیزی قاپادان بینانین قاپیسیندان ایچری گیریر... 
آدامین اللرینده اوالرکن سون دفعه   آشاغییا، کوللر ایچینده کی ننه مه باخیرام، کؤکلریمده قاالن سون سو ذره  لری دامجیالییر. دئیه سن 

سولورام... 
آدام نهایت بالکونداکی بوش ساخسیالردان بیرینه باسدیریر منی، سو دا وئریر. ننه مین مرحمت دئدییی گرک کی، بو اولسون. آنجاق 
من یاشیلالشاجاق، چیچک آچاجاق حالدا دئییلم. تک-تنهایام بو ساخسیدا. دیری قاالن کؤکلریم سون گوجونو توپارالییب تورپاغی 
قوجاقالییر. باشیم یاندیغی اوچون هئچ جور یاشیلالشا بیلمیرم. آمما ایچیمده بیر باهار هاواسی وار. عشق حرارتی وار، بونو بوتون 
قلبیمله حیسس ائدیرم. تورپاقدان برک یاپیشیرام یئنی بیر باهار هوسییله. ننمی یاخیب-یاندیران گونشین آلوو دیللری منه مؤوسوملری 
اونوتدورور. پاییز گلمه دن یئنیجه یاشاران باشیمی سولدوروب ائرکندن یوخویا گئدیرم. مؤوسوملری چاشدیردیم. ننم ده سولدو! بو 

ساخسیدا یئنی بیر باهارین گلیشینی حیسس ائده جه یممی، بیلمیرم... 

  ***
اوزون بیر یوخودان اویانیرام یئنه. بدنیمده اؤتن مؤوسومدن قاالن نمله باشیمی سوغاناغیمدان چیخاریرام. یاغیشی گؤزله ییرم. گؤي 
گورولتوسونو، یاغمورون سسینی دویورام. آمما بورا گلیب چاتمیر یاغیش سوالری. بو بالکوندا هر یئر قاپالیدیر. باشیمی یئر اوزونه 
چیخاراجاق یاغیشین ساده جه سسینی دویورام. بالکونو یویان قادین بیر تاس سو تؤکمور منیم اولدوغوم ساخسییا. نئیله سین، منیم 
بورادا اولدوغومدان خبری یوخدو. سسینی چوخداندی ائشیتمیرم منی بورایا گتیرن آدامین. قارانلیقدا، سوسوزوقدا اریییرم گئتدیکجه. 

کؤکلریمی گوجله آشاغییا سالسام دا، پالسماز قاتال راستالشیر، بو سوسوزلوقدان دا بئتردی... 
آیالر سونرا گلیر منی بو ساخسییا باسدیران آدام. “بو ساخسیدا بیر نرگیز سوغانی واردی” - دئییب ایسالدیر تورپاغیمی. بو واختسیز 
یاغان یاغیشالر ایندی بدنیمی اوشودور. سولماماق، چورورمه مک اوچون دیره شیب دورورام... ایچیمده یاشارماق، چیچک آچماق هوسی 
قالماییب.  من مورگوله ییرم. سانکی سویون آشاغی چکدییی تورپاق  سییریلیر اوزریمدن. بو شکیلده گونشی گؤرورم. قولالریم یاخشیجا 
اویوشوب. گونلر کئچسه ده، قولالریمی آچمیرام. ائله جه قالیرام هفته لرجه. وطنین، سورگونون نه دئمک اولدوغونو بیلیرم. ایندی ننه مین 
وطنی اوالن او یایالقدا اولسام یاز آغزی ایچیمه دوشن عشق آتشییله آلیشیب اریین قار، یاغان یاغیش سوالرییال بیرلیکده تورپاغی 
یاریب چیخاجاق، چیچک آچاجاقدیم. هر شئیین بیر زامانی واردی اوردا.  بورادا گونشه، یاغیشا مانع اوالن اینسانالر، اونالرین بیناالری، 

بالکونالری وار...  
زامانسیز گلن یاغیش، ایچیمده سؤنن عشق آتشینی دیریلتمه یه یئتمیر. کوسکونم، قیرغینام مؤوسوملره ده، آدامالرا دا.  

من نئچه گول مؤوسومونده چیچک آچمامیش، قریب بیر باهار نرگیزییم. ننه مین دوغولدوغو یایالغا - وطنیمه کؤچمک ایسته ییرم. 
اوچماق  توپالیاراق  کؤکلریمی  ایچیندن  اولسایدی! سییریلیب ساخسی نین  قانادالریم  ده  منیم  آهه!  ایسته ییرم.  بنزه مک  قوشالرا 
ایسته ییرم. باغچاالری، بالکونالری، ساخسیالری، بیزی سورگون ائدن اینسانالری سئومیرم. گونشیمی کسن ائولره، نفسیمی تیخایان 

زهرلی قازالرا نیفرت ائدیرم.  
من ایتمیش باهار نرگیزییم. 
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