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Təbriz memarlıq məktəbinin yadigarı: 
Göy məscid

Orta əsr tarixi abidələrimiz arasında diqqət 
çəkən memarlıq nümunələrindən biri də Təb-
riz şəhərindəki Göy məsciddir. Göy məscid 
Qaraqoyunlular dövlətinin yadigarıdır. Vax-
tilə böyük və əzəmətli memarlıq kompleksi 
kimi tanınıb.
Qeyd edək ki, XV əsrdə Təbriz özünün me-
marlıq - planlaşdırma inkişafının çiçəklənmə 
dövrünü yaşayıb. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 
hökmdarları - Cahanşah Həqiqi (1438-1467), 
Uzun Həsən (1453-1478) və Sultan Yaqub 
(1478-1490) bu dövrdə Azərbaycanın paytaxt 
şəhərində önəmli şəhərsalma tədbirləri həya-
ta keçiriblər. Bir sıra iri memarlıq kompleks-
ləri - Müzəffəriyyə, Qeysəriyyə, Nəsriyyə, 
Maqsudiyyə, Həşt Behişt saray kompleksi və 
Azərbaycan memarlığının digər maraqlı və 
dəyərli nümunələri meydana gəlib.
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BU SAYIDA  

Seyyid Əsri ❁ سید عصری
Lalə İsmayıl ❁  الله اسماعیل
Qılman İman ❁ قیلمان ایمان

İbrahim Eryiğit ❁ ابراهیم ار ایگید
Casim Babaoğlu ❁ جاسیم بابا اوغلو

 iradə əlil ❁ ایراده علیل  
Aysel Əliyeva ❁ آیسل علی یئو

 Əlövsət Saldaş  ❁ علی اوسط سالداش
Vida Heşməti ❁ ویدا حشمتی

Səxavət İzzəti  ❁ سخاوت عزتی
Elşən Əzim ❁ ائلشن عظیم

Güllü Eldar Tomarlı ❁ گوللو ائلدار طومارلی
Ceyhunə Mehman ❁ جئیحونه مئهمان

İbrahim İlyaslı ❁  ابراهیم الیاسلی
Xasiyyət Rüstəm ❁  خاصیت رستم

Təranə Vahid ❁ ترانه واحد
Dr.Erol Koca ❁ دکتر ارول قوجا

Maqbet Əhmədov ❁ ماقبئت احمدوو
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Qəzəl

❁ Seyyid Əsri 
                                     
Göz qanıma əyaq tozunu kim bəha verir 
Rəsmən alıb nigar həna tutiya verir. 
 
Düşmür əyağdən bu qoca çərx ah ilən 
Hər dövr bir cəvan əlinə ta əsa verir. 
 
Xəlxal tək dolanmaq o kə'beyn dövrünə 
Kə' bə təvafidən iki gəz çox səfa verir. 
 
Saçın müfərrihiylə dodağın şərabidir.
Hər dəm bu təb'ə özgə bir ab ü həva verir. 
 
Cismi  tutub yeməkdən  alırkən gücün təmam 
Eşqin ğəmi  dəvam ilə ruhə qida verir. 
 
Sürməklə sürmə yar gözün cilvələndirir 
Rövşəndi xəlq güzgüyə küldən cila verir. 
 
Bazar açıb da həşr salan vəqt möhtəsib 
Divanə Əsri iç ki sənə nə cəza verir. 
 
 

  

غزل

❁ سید عصری
                                    

 گوز قانیمه آیاق توزینو کیم بها ویرور
 رسماً آلیب نگار حنا توتیا ویرور.

 دوشمور آیاقدن بو قوجا چرخ آه ایلن
 هر دور بیر جوان الینه تا عصا ویرور.

 خلخال تک دوالنماق او کعبین دؤورونه
 کعبه طوافیدن ایکی گز چوخ صفا ویرور.

 ساچین مفرّحیله دوداغین شرابیدر
 هر دم بو طبعه تازه بیر آب و هوا ویرور.

 جسمی دوتوب یئمکدن آلورکن گوجون تمام
 عشقین غمی دوام ایله روحه غذا ویرور.

 سورمکله سرمه یار گؤزون جلوه لندیریر
 روشندو خلق گوزگویه کولدن جال ویرور.

 بازار آچیب ده حشر ساالن وقت محتسب
 دیوانه عصری ایچ کی سنه نه جزا ویرور.
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O Uşaq Mənəm

	 	 	 	 Səxavət	İzzətiyə
  O	yol	bizim	kəndin	köhnə	yoludur,	
	 	 Tozunda,	bir	uşaq	ağlayır	onun.	
	 	 Gedir	çiyni	yüklü	bir	ana	gedir,	
	 	 İzində,	bir	uşaq	ağlayır	onun.

❁ Lalə İsmayıl

Azıb qucağında ilan yolların,  
Tozunda ağlayan o uşaq mənəm. 
Aldanıb,  başında qalan yolların 
İzində ağlayan o uşaq mənəm. 
 
Kəsilib get-gəl'i, yoxdur yolağa- 
Əlində qalıbdır əsir alağa,  
Dönüb, durnalara həsrət bulağa 
Gözündə ağlayan o uşaq mənəm. 
 
El köçüb, köz halın duyub ocağın, 
Söndürüb, didəsin oyub ocağın,  
Külünü başına qoyub, ocağın- 
Dizində ağlayan o uşaq mənəm. 
 
Pozub, qayalardan iz tökən dağın,  
Önündə tufanlar diz çökən dağın,  
Yüklənib, dağ üstə, dağ çəkən dağın,  
Düzündə ağlayan o uşaq mənəm. 
 
Alıb oyuncağın apardı divlər, 
Verdi pəncərəsiz, qapısız evlər, 
Uyutdu nağıllar, "gorda sevərlər", 
Sözündə ağlayan o uşaq mənəm. 

او اوشاق منم 
سخاوت عزتی یه 

او یول بیزیم کندین کؤهنه یولودور،
توزوندا، بیر اوشاق آغالییر اونون.
گئدیر چیینی یوکلو بیر آنا گئدیر،
ایزینده، بیر اوشاق آغالییر اونون.

❁ الله ایسماعیل

آزیب قوجاغیندا ایالن یولالرین،  
توزوندا آغالیان او اوشاق منم. 

آلدانیب،  باشیندا قاالن یولالرین 
ایزینده آغالیان او اوشاق منم. 

کسیلیب گئت-گلی، یوخدور یوالغا- 
الینده قالیبدیر اسیر آالغا،  

دؤنوب، دورناالرا حسرت بوالغا 
گؤزونده آغالیان او اوشاق منم. 

ائل کؤچوب، کؤز حالین دویوب اوجاغین، 
سؤندوروب، دیده سین اویوب اوجاغین،  

کولونو باشینا قویوب، اوجاغین- 
دیزینده آغالیان او اوشاق منم. 

پوزوب، قایاالردان ایز تؤکن داغین،  
اؤنونده طوفانالر دیز چؤکن داغین،  

یوکله نیب، داغ اوسته، داغ چکن داغین،  
دوزونده آغالیان او اوشاق منم. 

آلیب اویونجاغین آپاردی دیولر، 
وئردی پنجره سیز، قاپیسیز ائولر، 
اویوتدو ناغیلالر، »گوردا سئورلر«، 
سؤزونده آغالیان او اوشاق منم. 
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بیلمیرم، بیزی یارادان 

❁ قیلمان ایمان       

اوره ییمی کؤکله میشم، 
اینله ییر نئیین یئرینه. 

گؤز یاشیمی شراب کیمی، 
ایچمیشم مئیین یئرینه. 

گلیب وجده ائیله ییرم، 
اوندا کؤچ ده ائیله ییرم... 

یئره سجده ائیله ییرم، 
من هر گون گؤیون یئرینه. 

چوخدان اودوب آي آغینی، 
چیراق یاندیرمیر یاغینی. 

بدن وار کی، آیاغینی، 
ایشله دیر بئیین یئرینه. 

بیر آز اوزاغا گئدیریک، 
دوغما قوجاغا گئدیریک. 

گئییب تورپاغا گئدیریک، 
کفنی اَیین یئرینه. 

گوج وئرر دیزی یارادان، 
یول گؤستر، ایزی یارادان. 

بیلمیرم، بیزی یارادان، 
یارادیب نَیین یئرینه... 

 

Bilmirəm, Bizi Yaradan

❁ Qılman İman 

Ürəyimi kökləmişəm, 
İnləyir neyin yerinə. 
Göz yaşımı şərab kimi, 
İçmişəm meyin yerinə. 
 
Gəlib vəcdə eyləyirəm, 
Onda köç də eyləyirəm... 
Yerə səcdə eyləyirəm, 
Mən hər gün göyün yerinə. 
 
Çoxdan udub Ay ağını, 
Çıraq yandırmır yağını. 
Bədən var ki, ayağını, 
İşlədir beyin yerinə. 
 
Bir az uzağa gedirik, 
Doğma qucağa gedirik. 
Geyib torpağa gedirik, 
Kəfəni əyin yerinə. 
 
Güc verər dizi yaradan, 
Yol göstər, izi yaradan. 
Bilmirəm, bizi yaradan, 
Yaradıb nəyin yerinə... 
 
 
 



06 Edebi  Köprü 3 .Yı l  3 3 .Sayı .Temmuz. ادبی کؤرپو ایل3.سای33. تیر.1400 2021  

  Ədəbi Körpû    ادبی کؤرپو

Bükülür Gider

❁  İbrahim Eryiğit
 
Satrancı andırır dünya hayatı
Üç beş gün sürersin bu saltanatı
Kapıda beklerken umudun atı
Gözyaşı içine dökülür gider.

Arzular emeller bir bir sönerken
İçinde pişmanlık ateş yakarken 
Benlik putun etrafından dönerken
Hayatın ilmeği sökülür gider.

Ayrılık üstüne türkü yakılır
Gidenin ardından içli bakılır 
Orucun sırrına akıl takılır
Gönlün ırmakları bükülür gider.

Dolunayın hâli yârin yüzüdür 
Akıp giden zaman vaktin cüzüdür
Yaşlılığın hâli ömrün güzüdür
Şair vakti dolar çekilir gider.

Insan konar göçer ömrü boyunca 
Şükürü unutur karnı doyunca
Azrail teninden ruhu soyunca 
Kol kanat yanına çekilir gider.

بوکولور گئدر

❁ ابراهیم ار ایگیت
  

شطرنجی آندیریر دونیا حایاتی 
اوچ بئش گون سوررسن بو سالطاناتی 

قاپیدا بکلرکن اومودون آتی 
گؤزیاشی ایچینه تؤکولور گئدر. 

آرزوالر عمللر بیر بیر سؤنرکن 
ایچینده پیشمانلیق آتش یاخارکن  

منلیک بوتون اطرافیندان دؤنرکن 
حایاتین ایلمه گی سؤکولور گئدر. 

آیریلیق اوستونه تورکو یاخیلیر 
گئده نین آردیندان ایچلی باخیلیر  

اوروجون سیررینا عاقیل تاخیلیر 
گؤنلون ایرماقالری بوکولور گئدر. 

دولون آیین حالی یارین یوزودور  
آخیپ گئدن زامان واختین جوزودور 
یاشلیلیغین حالی عؤمرون گوزودور 

شاعر واختی دوالر چکیلیر گئدر. 

اینسان قونار گؤچر عؤمرو بویونجا  
شوکورو اونوتور قارنی دویونجا 

عزراییل تنیندن روحو سویونجا  
قول قانات یانینا چکیلیر گئدر. 
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Aşka

❁ Casim Babaoğlu-Telafer
 
Aşkam aşıklar yolun okuram
Coştum içerimden yanmışam aşka
Düzgün doğru gördüm yolun tutaram
Hak cemali için dunmışam aşka

Çok aşıklar geldi getti bu yola
Sdık ile gönülden indi bu göle
Hak aşıkı gerek içerden öle
Meraza yetiştim kanmışam aşka

Aşıklığa ister kendine yoldaş
Yoldaş bulmadıysan nefsinde sırdaş
Bu zamanda zordu bulasan kardeş
Semah meydandı inmişem aşka

Bülbül kibi öttüm ağaç dalında
Ölmeden ölmüşem şahin elinde
Muhabbetler gördüm dostum halinde
Can aşıklar gibi konmuşam aşka

BABAOĞUL sizden aşkı sorayim
Yol verse erenler yolu kurayım
Deli aşık gibi dara durayım
Bu gönülü deli sanmışam aşka

عشقه 

❁ جاسیم بابا اوغلو- تلعفر 

عاشیغام عاشیقالر یولون اوخورام 
جوشدوم ایـچـریمدن یانمیشام عشقه 

دوزگون دوغرو گوردم یولون توتارام 
حق جمالی ایـچین دونموشام عشقه 

چوق عاشیقالر گلدی گئتدی بو یوال 
صدق ایله کؤنلوندن اندی بو کؤله 
حق عاشغی گرك ایـچـردن اؤله 
مرازه یتشیدیم قانمیشام عشقه 

عاشیقلیقا ایستر کندینه یولداش 
یولداش بولمادیسان نفسینده سرداش 

بو زمانده زوردو بوالسان قارداش 
سماح میدانیدي ائنمشم عشقه 

بلبل کیمی اوتدم اغاچ دالیندا 
اؤلمه دن اؤلموشم شاهین الینده 
محبتلر گؤردم دوستوم حالیندا 

جان عاشیقالر کیمی قونموشام عشقه 

بابا اوغلو سیزدان عشقی سوراییم 
یول وئرسه ارنلر یولو قوراییم 

دلی عاشیق کیمی داره دوراییم 
بو کؤنولو دلی سانمیشام عشقه 
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Anama Bənzəyən Bir Ana Gördüm  

❁ İradə Əlil
   
Bir  ana  gördüm bu gün. Onun baxışları məni  
uzaqlara, lap uzaqlara  apardı... Baxışlar məni  xəyal 
dünyamın son duracağına götürdü... O baxışlar mər-
həmlik, məlhəm  dolu bir ümman idi. Nurlu  simasın-
da bir  doğmalıq, bir  yaxınlıq  hiss etdim. Çaşqınlıq 
içində  hiss etdim özümü.Sanki  neçə illər idiki, mən 
onu tanıyırdım... Gözlərimin yaddaşına, xatirəsinə 
hopdu  bu baxışlar. Baxdım! Doyunca-həriscəsinə  
baxdım, hətta istəmədim kirpiklərimi qapadam!!! 
Həyacan bürüdü  məni…Anama bənzəyən bir  ana 
gördüm, lap yaxınımda  idi , bir addımlığımda... 
Anama  bənzəyən bir  ana  gördüm... Qəhər boğazım-
da düyünləndi, yağmağa  hər  an hazır olan dolmuş 
bulud  kimi bir şirin  sözə bənd olub ağlamağa hazır 
idi gözlərim. Bir ana  gördüm... Gözləri anamın 
gözlərini, nurlu çöhrəsi anamın  çöhrəsini xatırlatdı.
Xəfifcə təbəssümü gözlərinə işıq salırdı, eyniylə 
anamınkı kimi. Çiçək ətirli saçlarının ağ-qarasından 
yaşanan həyatının ağrı-acısı duyulurdu.Ala gözlə-
rinin dərinliyində sevinc dolu hüzün hiss olunurdu.
Utancaq baxışları nurani simasına daha çox gözəllik 
verirdi- mənim anam kimi.Təmkinlə danışırdı,səbirlə 
davranırdı... İllərin necə onu yorğun-arğınburaxdı-
ğını alnındakı qırışlardan hiss etmək olurdu.Amma 
gülümsər çöhrəsinə bu heçdə kölgə salmırdı-ana-
mın çöhrəsi kimi... Bir ana gördüm bu gün... Sanki 
bir yuxu idi bu görüş, sanki qərib bir adadan  bir 
möcüzələr aləminə düşmüşdüm…İstədim anama 
bənzəyən ananın əllərindən tutum,gözlərindən öpüm. 
Çox istədim bunu,çox....Yaxınlaşıb bağrıma basıb 
qucaqlamaq istədim...Amma cürət edə bilmədim. 
Kim bilir, bəlkə o ana da mənə bənzəyən bir  övladını 
itirmişdir…
 

آناما بنزه ین بیر آنا گؤردوم !!!  

❁  ایراده علیل 

آنا  گؤردوم بو گون. اونون باخیشالری منی  اوزاقالرا،  بیر  
الپ اوزاقالرا  آپاردی... باخیشالر منی  خیال دونیامین سون 
دوراجاغینا گؤتوردو... او باخیشالر مرهملیک، ملهم  دولو بیر 
عّمان ایدی. نورلو  سیماسیندا بیر  دوغمالیق، بیر  یاخینلیق  
ائتدیم  حیسس  ایچینده   چاشقینلیق  ائتدیم.  حیسس 
تانیییردیم...  اونو  من  ایدی کی،  ایللر  نئچه  اؤزومو.سانکی  
باخیشالر.  بو  هوپدو   خاطیره سینه  یادداشینا،  گؤزلریمین 
باخدیم! دویونجا-هریسجه سینه  باخدیم، حتی ایسته مه دیم 
اناما بنزه ین  کیرپیکلریمی قاپادام!!! حیاجان بورودو  منی... 
آددیملیغیمدا...   بیر   ، ایدی  یاخینیمدا   آنا گؤردوم، الپ  بیر  
آناما  بنزه ین بیر  آنا  گؤردوم... قهر بوغازیمدا دویونلندی، 
بیر  کیمی  بولود   دولموش  اوالن  حاضر  آن  هر   یاغماغا  
شیرین  سؤزه بند اولوب آغالماغا حاضر ایدی گؤزلریم. بیر 
چوهره سی  نورلو  گؤزلرینی،  آنامین  گؤزلری  گؤردوم...  آنا  
تبسسومو  خاطیرالتدی.خفیفجه  چوهره سینی  آنامین  
آنامین کی کیمی. چیچک  ایشیق سالیردی، عینییله  گؤزلرینه 
حیاتی نین  یاشانان  آغ-قاراسیندان  ساچالری نین  عطیرلی 
درینلییینده  گؤزلری نین  آال  دویولوردو.  آغری-آجیسی 
اوتانجاق  اولونوردو.  حیسس  حوزون  دولو  سئوینج 
باخیشالری نورانی سیماسینا داها چوخ گؤزللیک وئریردی- 
داورانیردی...  دانیشیردی،صبیرله  کیمی.تمکینله  آنام  منیم 
آلنینداکی  بوراخدیغینی  یورغون-آرغین  اونو  نئجه  ایللرین 
گولومسر  اولوردو.آمما  ائتمک  حیسس  قیریشالردان 
چوهره سی  سالمیردی-آنامین  کؤلگه  هئچ ده  بو  چوهره سینه 
ایدی  یوخو  بیر  سانکی  گون...  بو  گؤردوم  آنا  بیر  کیمی...  
بیر معجزه  لر عالمینه  آدادان   بیر  بو گؤروش، سانکی قریب 
اللریندن  آنانین  بنزه ین  آناما  ایسته دیم  دوشموشدوم... 
بونو،چوخ...  ایسته دیم  چوخ  اؤپوم.  توتوم،گؤزلریندن 
امما  ایسته دیم...  قوجاقالماق  باسیب  باغریما  یاخینالشیب 
بنزه ین  منه  دا  آنا  او  بلکه  بیلیر،  کیم  بیلمه دیم.  ائده  جرأت 

ایتیرمیشدیر... اؤوالدینی  بیر  
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عؤمور وفاسیزدیر 

❁ آیسئل علی یئوا   
                                      

داغالر بو دونیانین آلین قیریشی، 
دریاالر، دنیزلر گؤزومون یاشی. 

قلبینده بو اوجا حیکمتی داشی، 
عؤمور وفاسیزدیر بو دونیا کیمی. 

 **                           
سوروش الله لرین قارا خالیندان، 

عیبرت آل حیاتین قئیل و قالیندان، 
توتما ایکی اللی حرام مالیندان، 

عؤمور وفاسیزدیر بو دونیا کیمی. 
 **                             

ازلدن دردلری تزه دی، تردی، 
مین ایلدی گؤزلردن گؤز یاشی دردی. 
میلیون-میلیون عؤمرو تورپاغا سردی، 

عؤمور وفاسیزدیر بو دونیا کیمی. 
 **                             

آیسئل، بختین یولو دوماندی، چندی، 
آغریالر ساچیمدان بویالنان دندی. 

فله یین قاپیسین چیرپیب گئدندی، 
عؤمور وفاسیزدیر بو دونیا کیمی. 

Ömür Vəfasızdır    

❁ Aysel Əliyeva
                                      
Dağlar bu dünyanın alın qırışı, 
Dəryalar, dənizlər gözümün yaşı. 
Qəlbində bu uca hikməti daşı, 
Ömür vəfasızdır bu dünya kimi. 
                           
Soruş lalələrin qara xalından, 
İbrət al həyatın qeylü-qalından, 
Tutma iki əlli haram malından, 
Ömür vəfasızdır bu dünya kimi. 
                           
Əzəldən dərdləri təzədi, tərdi, 
Min ildi gözlərdən göz yaşı dərdi. 
Milyon-milyon ömrü torpağa sərdi, 
Ömür vəfasızdır bu dünya kimi. 
                            
Aysel, bəxtin yolu dumandı, çəndi, 
Ağrılar saçımdan boylanan dəndi. 
Fələyin qapısın çırpıb gedəndi, 
Ömür vəfasızdır bu dünya kimi. 
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Bir - Bir
X. Həbiboğluna cavab

❁ Əlövsət Saldaş

Cücərdə bilmədim tək bircəsini, 
Nə qədər su verdim tumlara bir - bir. 
Yığıldı qəlbimdə qübar bağladı, 
Yetmədim arzuya - kamlara bir - bir. 
 
Kəlmələr dilimdə ballandı getdi, 
Şövqündən yanaqlar allandı getdi. 
Dadanlar tamından hallandı getdi,- 
Süzdüm qədəhlərə, camlara bir - bir. 
 
Hər tikə damaqda tam ola bilmir, 
Ya damaq dad bilmir tam, ola bilmir... 
Tama hər əl çatmaz, - xam...ola bilmir, 
Kəsir calamışam tamlara bir - bir. 
 
Dönüm dünənimə niyə daş atım, 
Yaxşı nəyim varsa, seçim yaşadım. 
Pərvanə sayağı ömür yaşadım, 
Əlövsət, dolandım şamlara bir- bir. 
 
 

 

بیر- بیر

خاقانی . حبیب اوغلونا جاواب

❁ علی اوسط سالداش    

 جوجرده بیلمه دیم تک بیرجه سینی، 
نه قدر سو وئردیم توم الرا بیر - بیر. 

ییغیلدی قلبیمده قوبار باغالدی، 
یئتمه دیم آرزویا - کام الرا بیر - بیر. 

کلمه لر دیلیمده بالالندی گئتدی، 
شؤوقوندن یاناقالر آلالندی گئتدی. 

دادانالر تامیندان حالالندی گئتدی،- 
سوزدوم قدح لره، جام الرا بیر - بیر. 

هر تیکه داماقدا تام اوال بیلمیر، 
یا داماق داد بیلمیر تام، اوال بیلمیر... 

تاما هر ال چاتماز، - خام...اوال بیلمیر، 
کسیر جاالمیشام تام الرا بیر - بیر. 

دؤنوم دونه نیمه نییه داش آتیم، 
یاخشی نَییم وارسا، سئچیم یاشادیم. 

پروانه سایاغی عؤمور یاشادیم، 
علی اوسط، دوالندیم شامالرا بیر- بیر. 
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ساری کُوینک هاواسی

❁ ویدا حشمتی    

 بوتون بویاالردان
 ساری کُوینک هاواسینا بورونوب 

 مین آمانلی وطن 
 نه لر کئچیر »ارك «ین سوالله لی یوخوسوندان 

 آندی یئره دوشوب »گؤی مچیدین«
 بو شهرین هر سؤیودو 

 بیر خاقانین توی مانیفئستی دیر 
 آغ بایراق گؤتورمه دی دام - داشیم

 اونا گؤره بختیار اولمادی آنام !!
 آغ توزا اوغراندی گؤزلری

  آراز ایسه 
 سامانلیقدا ایینه آراییر آرزیالرینی 

 ساچیندا نوبارلیق قار
 کؤینه  یی یاش 

 هله ده آتام
 نامازا قاتالشمایان دیزلری نین 

 ساری آجیسینا  
 قرنفیل دؤشه ییر 

 باجیم دا،
 اورتا دوغو کؤلگه سینده 

 یاناقالرینی سوواریر بوی، بوی 
 منیم ده کی 

 اته ییمین الالسیندا شپه لنیر 
 اووسونلو اوزرلیک دومانی 

 هئیوا عطیرلی نذیر اومماسی.
 آچیشقامیز کول لویه آچیلیرسا دا 

 یئنه اووجوم 
 گونه باخان گولونه بویلودو،

 یئنه آداخلیم دیر 
 کؤنلومو اوخشایان دومانلی وطن.

                                

Sarı Köynək Havası

❁ Vida Heşməti

Bütün boyalardan
Sarı köynək havasına bürünüb
Min amanlı vətən
Nələr keçir "Ərk"in sülaləli yuxusundan
Andı yerə düşüb "Göy məçid"in.
Bu şəhərin hər söyüdü
Bir xaqanın toy manifestidir
Ağ bayraq götürmədi dam-dşım
 Ona görə bəxtəvər olmadı anam!!
Ağ toza uğrandı gözləri
Araz isə
Samanlıqda iynə arayır arzılarını،
Saçında nobarlıq qar،
Köynəyi yaş.
Hələ də atam
Namaza qatlaşmayan dizlərinin sarı acısına 
Qərənfil döşəyir.
Bacım da,
Orta doğu kölgəsində yanaqlarını suvarır boy-
boy.
Mənim də ki,
Ətəyimin lalasında şəpələnir
ovsunlu üzərlik dumanı
heyva ətirli nəzir umması.
Açışqlamiz küllüyə açılırsa da,
Yenə ovucum
Günəbaxan gülünə boyludu,
Yenə adaxlımdır
Könlümü oxşayan dumanlı vətən.
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2009 -cü ilin yayın son ayı mənə çox gözəl bir 
səyahət qismət oldu. bu səyahət də böyük şairimiz 
mərhum Məmməd Aslanla görüşdüm. və saatlar 
aşıq İbrahım Qaradağlı, aşıq İlqar, aşıq Taleh və 
aşıq Elburus hüseinovun gözəl ifalarinin sehrində 
nəfəs dərdim. aşıq Elburus o cümlə aşıqlardandır 
ki gözəl şeir seçiminə malıkdır. şeirin ağır yüngü-
lünü bir mahir ədəbyyatçi qədər bilən aşıqdır.  aşıq 
Elburusun ifalarinda tez- tez Elşən Əzim adına rast 
gəldim. Elşən adı gedən şeirlər bir- birindən gözəl 
şeirlər idi. aşıq dan şair Elşən Əzimə görə bəzi bil-
giləri əldə etdim və çoxlu sayda şeir. o şeirlərin 
bir tedadın o vaxtlar işlətdiym "Azərbaycan ədə-
byati" veblakinda yaydım. şeirlər çoxlu gənc şair 
və şeir sevərlərin marağını qazandı. nəhayət 2010 
ilin qışında şairlə yaxın görüşümüz qədim Gəncə 
şəhərində baş tutdu. möhtərəm və ustad sazbənd və 
saz ifaçisi mahir sənətkar sazbənd Etibarın evində 
sazlı sözlü gecədən sonra şairlə gözəl şəhərlərdən 
biri olan mingəçevirə qonaq olduq və dəli kürün 
üstündə şairin şeirlərini can qulağıla dinlədik. belə 
liklə ömrümdə yaddan çıxmaz bir dostumla belə 
tanışdım. 

Şaairin həyatila bağlı Dərgimizin imkanlarını 
nəzərdə tutaraq bu qənaətə gəldik:

Elşən Əzim (Elşən Baxşeyiş oğlu Əzimov; 28 
avqust 1975, Zülfüqarlı, Kəlbəcər rayonu) — 
Azərbaycan şairi, yazıçısı və pedaqoqu; Azərbay-
can Yazıçılar Birliyi (2003) və Dünya Gənc Türk 
Yazarlar Birliyi məsləhət şurasının üzvü. "Söz 
odası" qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru.

Elşən Əzim 28 avqust 1975-ci ildə Kəlbəcər ra-
yonunun Zülfüqarlı kəndində müəllim ailəsində 
anadan olub. 2002-ci ildə Gəncə Dövlət Univer-
sitetinin filologiya, 2008-ci ildə isə Bakı Slavyan 
Universitetinin Yaradıcılıq fakültəsini bitirib.

Milli Qəhrəman Şahlar Şükürov adına Kəlbəcər 
rayon 35 nömrəli Zülfüqarlı kənd tam orta məktə-
binin direktorudur.

Yaradıcılığı
2005-ci ildə Mingəçevir şəhərində "Sovqat" uşaq 

qəzetinin baş redaktoru işləmiş, 2011-ci ildə "Söz 

odası" ədəbi bədii qəzetini təsis etmişdir. Azərbay-
can ədəbiyyatını Türkiyədə, Qırğızıstanda, Özbə-
kistanda müxtəlif tədbirlərdə təmsil etmişdir.

Şeirləri Rus, Belarus, Bolqar, Türk, Qırğız, 
Qazax, Özbək dillərinə tərcümə olunaraq həmin 
ölkələrin mətbuatında və şeir antologiyalarında 
çap olunmuşdur. Eyni zamanda Özbək, Qırğız, Qa-
zax dillərindən Azərbaycan dilinə şeirlər poemalar 
tərcümə edərək Azərbaycan mətbuatında yayımla-
mışdır.

2013-cü ildə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkək şəhə-
rində düzənlənən "Türkcənin Uluslararası Şeir 
Şöləni"nin iştirakçısı olub.

Təltifləri
2013-cü ilin iyun ayında Türk Dünyası Yazar-

larının Bakı Toplantısında Dünya Gənc Türk Ya-
zarlar Birliyi tərəfindən Türk Dünyasına Xidmət 
Ödülü ilə mükafatlandırılıb.

Kitabları
Könlümə yağan yağış, Bakı, "Şur", 2000
Yuxu danışıram, Bakı, "Borçalı", 2006
İllərin o tayı, Bakı, "Qanun", 2014

Şeirimizn Yeni Səslərindən Olan Şair Elşən Əzim

❁ Səxavət İzzəti
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 شعریمیزین یئنی سس لریندن اوالن شاعر ائلشن عظیم
❁ سخاوت عزتی

بیر  گؤزل  چوخ  منه  آیی  سون  یایین  ایلین  اینجی   2009
شاعریمیز  بؤیوك  ده  ساحت  بو  اولدو.  قیسمت  سیاحت 
ابراهیم  عاشیق  و ساعاتالر  گؤروشدوم.  اصالنال  ممد  مرحوم 
ائل بوروس  ایلقار، عاشیق طالح و عاشیق  قاراداغلی، عاشیق 
حسین اوون گؤزل ایفاالرینین سحرینده نفس دردیم. عاشیق 
ائل بوروس او جمله عاشیقالرداندیر کی، گؤزل شعر سئچیمینه 
قدر  ادبیاتچی  ماهر  بیر  یونگولونو  آغیر  شعرین  مالیک دیر. 
تئز  تئز-  ایفاالریندا  ائل بوروسون  عاشیق  عاشیق دیر.   بیلن 
شعرلر  گئدن  آدی  ائلشن  گلدیم.  راست  آدینا  عظیم  ائلشن 
ائلشن  دان شاعر  عاشیق  ایدی.  گؤزل شعرلر  بیریندن  بیر- 
عظیم گؤره بعضی بیلگیلری و چوخلو سایدا شعر الده ائتدیم. 
»آذربایجان  ایشلتدییم  واختالر  او  تعدادین  بیر  شعرلرین  او 
و  شاعر  گنج  چوخلو  شعرلر  یایدیم.  وئبالکیندا  ادبیاتی« 
شعر سئورلرین ماراغینی قازاندی. نهایت 2010 اینجی ایلین 
شهرینده  گنجه  قدیم  گؤروشوموز  یاخین  شاعرله  قیشیندا 
ماهر  ایفاچیسی  و ساز  استاد سازبند  و  محترم  توتدو.  باش 
دن  گئجه  سؤزو  سازلی  ائوینده  اعتبارین  سازبند  صنعتکار 
چئویره  مینگه  اوالن  بیری  شهرلردن  گؤزل  شاعرله  سونرا 
قوناق اولدوق و دلی کورون اوستونده شاعرین شعرلرینی جان 
قوالغیال دینله دیک. بئله لیکله عؤمرومده یاددان چیخماز بیر 

دوستومال بئله تانیشدیم.

نظرده  ایمکانالرینی  درگیمیزین  باغلی  حیاتیال  شاعرین 
توتاراق بو قناعته گلدیک: 

حیاتی 
ائلشن عظیم 28 آوقوست 1975-جی ایلده کلبه جر رایونونون 
ذوالفقارلی کندینده معلم عائله  سینده آنادان اولوب. 2002-جی 
ایلده گنجه دؤولت اونیوئرسیتئتی نین فیلولوگییا، 2008-جی 
یارادیجیلیق  اونیوئرسیتئتی نین  ائسالویان  باکی  ایسه  ایلده 

فاکولته سینی بیتیریب. 

میللی قهرمان شاهالر شوکوروو آدینا کلبه جر رایون 35نؤمره لی 
ذوالفقارلی کند تام اورتا مکتبی نین دیرئکتورودور. 

یارادیجیلیغی 
اوشاق  »سووقات«  شهرینده  مینگه چئویر  ایلده  2005-جی 
قزئتی نین باش رئداکتورو ایشله میش، 2011-جی ایلده »سؤز 
اوداسی« ادبی بدیعی قزئتینی تأسیس ائتمیشدیر. آذربایجان 

موختلیف  اؤزبکیستاندا  قیرقیزیستاندا،  تورکییه ده،  ادبیاتینی 
تدبیرلرده تمثیل ائتمیشدیر. 

شعرلری روس، بئالروس، بولقار، تورك، قیرغیز، قازاخ، اؤزبک 
و  مطبوعاتیندا  اؤلکه لرین  همین  اولوناراق  ترجومه  دیللرینه 
شعر آنتولوگییاالریندا چاپ اولونموشدور. عینی زاماندا اؤزبک، 
پوئماالر  شعرلر  دیلینه  آذربایجان  دیللریندن  قازاخ  قیرغیز، 

ترجومه ائده رك آذربایجان مطبوعاتیندا یاییمالمیشدیر. 

ایلده قیرغیزیستانین پایتاختی بیشکک شهرینده  2013-جو 
شؤله نی«نین  شعر  آراسی  اولوسالر  »تورکجه نین  دوزنلنن 

ایشتیراکچیسی اولوب. 

تلطیف لری 
2013-جو ایلین اییون آییندا تورك دونیاسی یازارالری نین باکی 
طرفیندن  بیرلیگی  یازارالر  تورك  گنج  دونیا  توپالنتیسیندا 

تورك دونیاسینا خیدمت اؤدولو ایله موکافاتالندیریلیب. 

کیتابالری 
کؤنلومه یاغان یاغیش، باکی، »شور«، 2000 

یوخو دانیشیرام، باکی، »بورچالی«، 2006 
ایللرین او تایی، باکی، »قانون«، 2014
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Allah, Bu Dünyaya Şair Göndərmə

❁ Elşən Əzim

Bir bəndə gözündə görmürsən axı,
Dağılan könlünü hörmürsən axı.
O bəxt dediyini vermirsən axı,
Allah, bu dünyaya şair göndərmə.

Dərdi bolhaboldu, çarəsi yoxdu,
Dərmanı tapılan yarası yoxdu.
Dünyanın şairlə arası yoxdu,
Allah, bu dünyaya şair göndərmə.

O əli qabarlı fağırı göndər,
O pulu özündən ağırı göndər.
Ya nadürüst göndər, ya oğru göndər,
Allah, bu dünyaya şair göndərmə.

İnamlar, imanlar qırılır indi,
Şairə dəlilər vurulur indi.
Gözəllər şöhrətə sarılır indi
Allah, bu dünyaya şair göndərmə.

Nadana əyilir ehtiyacından,
əyri bir yol tapır, ölmür acından.
Ta sayıb asmırlar dar ağacından
Allah, bu dünyaya şair göndərmə.

İlan quyruğu var, ümid ucu yox,
Bir söz təşnəsi yox, şeir acı yox.
Dünyanın duyğuya ehtiyacı yox,
Allah, bu dünyaya şair göndərmə.

Hələ vaxtı deyil, qınında saxla,
Bəlkə lazım oldu sonunda, saxla.
Elə xoşun gəlir yanında saxla -
Allah, bu dünyaya şair göndərmə.

اهلل، بو دونیایا شاعر گؤندرمه 

❁ ائلشن عظیم

بیر بنده گؤزونده گؤرمورسن آخی، 
داغیالن کؤنلونو هؤرمورسن آخی. 

او بخت دئدییینی وئرمیرسن آخی، 
اهلل، بو دونیایا شاعر گؤندرمه. 

دردی بول ها بولدو، چاره سی یوخدو، 
درمانی تاپیالن یاراسی یوخدو. 

دونیانین شاعرله آراسی یوخدو، 
اهلل، بو دونیایا شاعر گؤندرمه. 

او الی قابارلی فاغیری گؤندر، 
او پولو اؤزوندن آغیری گؤندر. 

یا نادوروست گؤندر، یا اوغرو گؤندر، 
اهلل، بو دونیایا شاعر گؤندرمه. 

اینامالر، ایمانالر قیریلیر ایندی، 
شاعره دلی لر وورولور ایندی. 

گؤزللر شؤهرته ساریلیر ایندی 
اهلل، بو دونیایا شاعر گؤندرمه. 

نادانا اییلیر احتیاجیندان، 
اَیری بیر یول تاپیر، اؤلمور آجیندان. 

تا ساییب آسمیرالر دار آغاجیندان 
اهلل، بو دونیایا شاعر گؤندرمه. 

ایالن قویروغو وار، اومید اوجو یوخ، 
بیر سؤز تشنه سی یوخ، شعر آجی یوخ. 

دونیانین دویغویا احتیاجی یوخ، 
اهلل، بو دونیایا شاعر گؤندرمه. 

هله واختی دئییل، قینیندا ساخال، 
بلکه الزیم اولدو سونوندا، ساخال. 

ائله خوشون گلیر یانیندا ساخال - 
اهلل، بو دونیایا شاعر گؤندرمه. 
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Ay Illərin O Tayinda Qalan Qiz

❁ Elşən Əzim

Bizim kimi əhdi yalan tapılmaz,
Qəlbi viran, eşqi talan tapılmaz.
Aramızdan körpü salan tapılmaz,
Ay illərin otayında qalan qız.

Saz telində yanğı, haray olmuşuq,
Dərdə şikar, hicrana pay olmuşuq.
Vətən kimi o tay-bu tay olmuşuq,
Ay illərin otayında qalan qız.

Mənim sevgim, sənin sevgin kiçilməz,
Hər sahildə bir cüt bulaq-içilməz.
Yaxın gəlmə zaman seli keçilməz,
Ay illərin o tayında qalan qız.

Gəldi-gedər qonaq saydın gör kimi,
Görən niyə qınaq saydın ərkimi.
Aramızdan zaman axır sel kimi,
Ay illərin o tayında qalan qız.

Ay Elşəndən nəzərini əyənim,
Ay saçımda bəyaz libas geyənim.
Halallıq ver, bu tayda qız bəyənim,
Ay illərin o tayında qalan qız.

آي ایللرین او تاییندا قاالن قیز 

 ❁ ائلشن عظیم

بیزیم کیمی عهدی یاالن تاپیلماز، 
قلبی ویران، عشقی تاالن تاپیلماز. 

آرامیزدان کؤرپو ساالن تاپیلماز، 
آي ایللرین اوتاییندا قاالن قیز. 

ساز تئلینده یانغی، هاراي اولموشوق، 
درده شیکار، هیجرانا پاي اولموشوق. 

وطن کیمی او تاي-بو تاي اولموشوق، 
آي ایللرین اوتاییندا قاالن قیز. 

منیم سئوگیم، سنین سئوگین کیچیلمز، 
هر ساحلده بیر جوت بوالق- ایچیلمز. 

یاخین گلمه زامان سئلی کئچیلمز، 
آي ایللرین او تاییندا قاالن قیز. 

گلدی- گئدر قوناق سایدین گؤر کیمی، 
گؤرن نییه قیناق سایدین ارکیمی. 
آرامیزدان زامان آخیر سئل کیمی، 

آي ایللرین او تاییندا قاالن قیز. 

آي ائلشن دن نظرینی اَیه نیم، 
آي ساچیمدا بَیاض لیباس گئیه نیم. 

حاالللیق وئر، بو تایدا قیز بَیه نیم، 
آي ایللرین او تاییندا قاالن قیز. 
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Ürək Sənin Üçün Güldümü, Üzdün? 

❁ Elşən Əzim

Ay könül sındıran, ay ürək üzən,
Ürək sənin üçün güldümü, üzdün?
Bilmirəm yolunu kəsdimi qırdın,
Bilmirəm xoşuna gəldimi üzdün.

Axı nə bilirsən bu sirr dünyada,
Dərdi tam, sevinci kəsir dünyada.
Süd gölü gəzirdin qısır dünyada,
Göz yaşım sən deyən göldümü, üzdün?

Daha nə yellərsən gennən əlini,
Görmürəm dumannan, çənnən əlini.
Gümanın mənəydi, mənnən əlini-
O vaxt Elşən Əzim öldümü üzdün?

اورك سنین اوچون گولدومو، اوزدون؟

❁ ائلشن عظیم

آي کؤنول سیندیران، آي اورك اوزن، 
اورك سنین اوچون گولدومو، اوزدون؟ 

بیلمیرم یولونو کسدیمی قیردین، 
بیلمیرم خوشونا گلدیمی اوزدون. 

آخی نه بیلیرسن بو سیرر دونیادا، 
دردی تام، سئوینجی کسیر دونیادا. 
سود گؤلو گزیردین قیسیر دونیادا، 

گؤز یاشیم سن دئین گؤلدومو، اوزدون؟ 

داها نه یئللرسن گئننن الینی، 
گؤرمورم دوماننان، چننن الینی. 

گومانین منیدی، مننن الینی- 
 او واخت ائلشن عظیم اؤلدومو اوزدون؟
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Günəşin Də Gücü Fələyə Çatmaz

❁ Elşən Əzim

Bağları qəhr eylər xəzan yelləri,
Yarpaqlar tələsər, küləyə çatmaz.
Baxar qəmli-qəmli göyün üzündən,
Günəşin də gücü fələyə çatmaz.

Kordur azaldısa gözün heyrəti,
Bəndə bu aləmi dərk etməz qəti.
Zalım ha ucalsa boyu, qaməti,
Məzlumun çəkdiyi naləyə çatmaz.

Adamın qana da batar əlləri,
Yorub tutduğunu atar əlləri,
İstəsə hər yana çatar əlləri,
Bircə çiynidəki mələyə çatmaz…

گونشین ده گوجو فله یه چاتماز

❁ ائلشن عظیم

باغالری قهر ائیلر خزان یئللری، 
یارپاقالر تلَسر، کوله یه چاتماز. 

باخار غملی-غملی گؤیون اوزوندن، 
گونشین ده گوجو فله یه چاتماز. 

کوردور آزالدیسا گؤزون حئیرتی، 
بنده بو عالمی درك ائتمز قطعی. 

ظالم ها اوجالسا بویو، قامتی، 
مظلومون چکدییی ناله یه چاتماز. 

آدامین قانا دا باتار اللری، 
یوروب توتدوغونو آتار اللری، 

ایسته سه هر یانا چاتار اللری، 
بیرجه چیینیده کی مله یه چاتماز...
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Yazmaq Yaşatdı Məni

❁ Güllü Eldar Tomarlı

Taleyimdə duman-çən, 
Ömrüm-günüm oldu tən. 
Qəvvas olub dərindən 
Üzmək yaşatdı məni. 
 
Bir az eldən-obadan, 
Bir az yurddan-yuvadan, 
Bir az dədə-babadan, 
Yazmaq yaşatdı məni. 
 
Haqqa açdım gözümü, 
Haqqa dedim sözümü. 
Düz bir ömür özümü 
Gəzmək yaşatdı məni. 
 
Güllü, öndə dağ-dərə, 
İnan yenə mərdlərə. 
Dərdlərimi dəftərə 
Düzmək yaşatdı məni. 
 

یازماق یاشاتدی منی 

❁ گوللو ائلدار تومارلی 

طالعییمده دومان-چن، 
عؤمروم-گونوم اولدو تن. 

قوواص اولوب دریندن 
اوزمک یاشاتدی منی. 

بیر آز ائلدن-اوبادان، 
بیر آز یورددان-یووادان، 

بیر آز دده  -بابادان، 
یازماق یاشاتدی منی. 

حاقا آچدیم گؤزومو، 
حاقا دئدیم سؤزومو. 

دوز بیر عؤمور اؤزومو 
گزمک یاشاتدی منی. 

گوللو، اؤنده داغ-دره، 
اینان یئنه مردلره. 

دردلریمی دفتره 
دوزمک یاشاتدی منی. 
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آتام آغاج، آنام آغاج قارداشیم آغاج 

❁ ائلشن عظیم 

آغاج بیتیب ائویمیزین هر اوتاغندا، 
آتام آغاج، آنام آغاج، قارداشیم آغاج. 

سن یووامدا یووا قوردون، 
                                          من بوداغیندا- 

یووا قوروم، سن اول منیم یورد داشیم، آغاج. 

اؤزوم آغاج، سن هارداسان؟ سس ائله گؤروم، 
گل دئییشک، خبر بیلک بیر-بیریمیزدن. 
من سؤیله ییم هاردا اؤتوب  آغیر ایللریم، 

سن ده دانیش ویران اوالن یورد یئریمیزدن. 

آتام آغاج، گلن منم، قاییدیر کؤچوم، 
قوي کؤکوندن مزارینا تورپاق آپاریم. 

ایجازه وئر قاپیمیزدان ایچری کئچیم، 
سوسما نوالر، سندن سنه سوراق آپاریم. 

آنام آغاج، بس بو ائوین سهمانی هانی؟ 
قویماز ایدین توز دا قونا آیناالرینا. 

غریب ائلده یامان آرتیب دردی نین سانی، 
غم سیغینیب باخیشی نین معناالرینا. 

سالمات قال، آي بو ائوین آغاج یییه سی، 
بو اوجاغا سن دوغماسان، من یادام ایندی. 

نه اوالیدی کؤك آتایدیم من ده یانیندا، 
سئحر گؤستر، آغاج اولسون بو آدام ایندی.

Atam, Anam, Qardaşım Ağac

❁ Elşən Əzim
  

Ağac bitib evimizin hər otağnda,
Atam ağac, anam ağac, qardaşım ağac.
Sən yuvamda yuva qurdun, 
                                          mən budağında-
Yuva qurum, sən ol mənim yurd daşım, ağac.

Özüm ağac, sən hardasan? Səs elə görüm,
Gəl deyişək, xəbər bilək bir-birimizdən.
Mən söyləyim harda ötüb  ağır illərim,
Sən də danış viran olan yurd yerimizdən.

Atam ağac, gələn mənəm, qayıdır köçüm,
Qoy kökündən məzarına torpaq aparım.
İcazə ver qapımızdan içəri keçim,
Susma nolar, səndən sənə soraq aparım.

Anam ağac, bəs bu evin səhmanı hanı?
Qoymaz idin toz da qona aynalarına.
Qərib eldə yaman artıb dərdinin sanı,
Qəm sığınıb baxışının mənalarına.

Salamat qal, ay bu evin ağac yiyəsi,
Bu ocağa sən doğmasan, mən yadam indi.
Nə olaydı kök ataydım mən də yanında,
Sehr göstər, ağac olsun bu adam indi.
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Gəlmə

❁ Ceyhunə Mehman

Gəlmə, başına dönüm, 
gəlmə,soyuq bir daşam. 
Tərk edilmiş şəhərəm, 
itirilmiş  yaddaşam. 
 
Töküldüm yarpaq-yarpaq, 
söküldüm ilmə-ilmə. 
Gəlmə, dərdim,dərmanım, 
ölüm fərmanım, gəlmə. 
 
Bilmə, başına dönüm, 
bilmə, kiməm, nəçiyəm. 
Öz dərdini yamayan, 
ən naşı pinəçiyəm. 
 
Gəlmə, sirrim, söhbətim, 
Qəlbimdə qalanımsan. 
Ən yalan həqiqətim, 
ən gerçək yalanımsan. 
 
Bilmə, necə yaşayıb, 
sənsiz necə ölürəm. 
Xəbərin yox a zalım, 
hər gün sənə gəlirəm. 
 

گلمه...

❁ جئیحونه مئهمان 

گلمه، باشینا دؤنوم، 
گلمه،سویوق بیر داشام. 
ترك ائدیلمیش  شهرم، 
ایتیریلمیش  یادداشام. 

تؤکولدوم یارپاق-یارپاق، 
سؤکولدوم ایلمه-ایلمه. 

گلمه، دردیم،درمانیم، 
اؤلوم فرمانیم، گلمه. 

بیلمه، باشینا دؤنوم، 
بیلمه، کیمم، نچییم. 

اؤز دردینی یامایان، 
ان ناشی پینه چییم. 

گلمه، سیرریم، صؤحبتیم، 
قلبیمده  قاالنیمسان. 

ان یاالن حقیقتیم، 
ان گئرچک یاالنیمسان. 

بیلمه،  نئجه یاشاییب، 
سنسیز نئجه اؤلورم. 

خبرین یوخ آ ظالم، 
هر گون سنه گلیرم. 
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بیلدیم 

❁ ابراهیم ایلیاسلی 

دونیانین ایکی جه رنگی وارییمیش،- 
بیلدیم قارا ندی، آغ ندی، بیلدیم. 

باالمین دیلیندن بیر سؤز ائشیتدیم، 
داغ اوستن چکیلن داغ ندی، بیلدیم. 

“یوخ”دان یوال چیخدیم، یول منی گئتدی، 
کم منی کسدیردی، بول منی گئتدی. 

من ساغی گئتدیکجه، سول منی گئتدی، 
آخیر کی، سول ندی، ساغ ندی، بیلدیم. 

دولدو پییاله لر، بوشالدی جامالر، 
سرخوش داماغیمی دیَیشدی تامالر... 

قارانلیق کؤنلومده یاندیقجا شامالر 
اورکدن اریین یاغ ندی، بیلدیم. 

آدالییب دونیانین هون حاصاریندان 
قوپدو شاه میللتیم شاه داماریندان... 

سیندی مملکتیم سینیرالریندان،- 
چپری پوزوالن باغ ندی، بیلدیم. 

ایبراهیم ایلیاسلی، بودورمو قانماق؟- 
ایشین-پئشه ن اولدو توتوشوب یانماق. 

حاقی بولونجایمیش فله یی دانماق،- 
بیلدیم ناحاق ندی، حاق ندی، بیلدیم. 

Bildim

❁ İbrahim İlyaslı

Dünyanın ikicə rəngi varıymış,-
Bildim qara nədi, ağ nədi, bildim.
Balamın dilindən bir söz eşitdim,
Dağ üstən çəkilən dağ nədi, bildim.

“Yox”dan yola çıxdım, yol məni getdi,
Kəm məni kəsdirdi, bol məni getdi.
Mən sağı getdikcə, sol məni getdi,
Axır ki, sol nədi, sağ nədi, bildim.

Doldu piyalələr, boşaldı camlar,
Sərxoş damağımı dəyişdi tamlar…
Qaranlıq könlümdə yandıqca şamlar
Ürəkdən əriyən yağ nədi, bildim.

Adlayıb dünyanın Hun hasarından
Qopdu şah millətim şah damarından…
Sındı məmləkətim sınırlarından,-
Çəpəri pozulan bağ nədi, bildim.

İbrahim İlyaslı, budurmu qanmaq?-
İşin-peşən oldu tutuşub yanmaq.
Haqqı buluncaymış fələyi danmaq,-
Bildim nahaq nədi, haqq nədi, bildim.
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باخیرسان گؤیلره، ایچینده گیلئي

❁ خاصیت رستم - اوزبکستان

ورقلر داغیلیب، آتیلیب یئره. 
کیتابالر سارالیب، 

                        قلم دیَرسیز. 
سئوگیلین ایسته مز بیر چیچک دره، 

بئله یاشاماغا سیز نه دئیرسیز؟ 

یورغونلوق ائله بیل نؤوبه ده دورموش، 
اوره یین چوخ راحت... 

                           قاپیسی باغلی... 
داهی لر تکلیکدن قدح وورورموش، 

یئرینه یئترمی دئییلن ساغلیق؟ 

فاغیر سویودوجو 
                        ایچینی چکر،- 
دویار شوشه لرین چکدییی آهی. 

قلبی نین بوزونا قدر قور تؤکر! 
بو حیات تابلوسو کیمین گوناهی؟ 

گؤزونو یومارسان 
               بیترمی هر شئي؟ 

کؤنلونو بیر آجی حسرت گؤینه دیر... 
باخیرسان گؤیلره، 

               ایچینده گیلئي: 
گؤره سن، بخت نه دیر؟ 

خوشبختلیک نه دیر؟ 
 

Baxırsan Göylərə, İçində Giley 

❁ Xasiyyət Rüstəm

Vərəqlər dağılıb, atılıb yerə.
Kitablar saralıb,
                        qələm dəyərsiz.
Sevgilin istəməz bir çiçək dərə,
Belə yaşamağa siz nə deyərsiz?

Yorğunluq elə bil növbədə durmuş,
Ürəyin çox rahat –
                           qapısı bağlı...
Dahilər təklikdən qədəh vururmuş,
Yerinə yetərmi deyilən sağlıq?

Fağır soyuducu
                        içini çəkər, –
Duyar şüşələrin çəkdiyi ahı.
Qəlbinin buzuna qədər qor tökər!
Bu həyat tablosu kimin günahı?

Gözünü yumarsan
               bitərmi hər şey?
Könlünü bir acı həsrət göynədir...
Baxırsan göylərə,
               içində giley:
Görəsən, bəxt nədir?
Xoşbəxtlik nədir?
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Mən Toz Dənəsiyəm

❁ Təranə Vahid

Qədim toz nəğməsində deyilir: sabah açılacaq, günəş çıxacaq, ağ ilxı yaşıl çəməndə otlayacaq, sular 
min illər axdığı kimi yol tapıb axacaq, amma sənin, sənin  hisslərin dünənki olmayacaq...

Bilmirəm, ürəyinizdən nə vaxtsa toz olmaq keçib, ya yox, amma mən bir gün toz olmaq istədim. Elə 
ürəkdən, elə cani-dildən, elə içdən istədim ki, əlüstü toza çevrildim. Sizə deyim ki, insanın toza çevril-
məyi qəribə, həm də xoşagələn hissdi. Bölünürsən, bölünürsən, bölünürsən,  bütün sıfırların töküləndə 
yerdə özün qalırsan. Sənə əzab verən, səni incidən hisslərdən arınıb-durunandan sonra hiss edirsən ki, 
bu sənsən, özünsən, gözünü açandan adamların hörümcək kimi beyninə, ruhuna, həyatına hördüyü tor-
lardan xilas ola bilmisən.   

Mən toza çevriləndə əlüstü qorxu hissini itirdim. Zəhləm gedir bu bürüşük, turşməzə, sual işarəsinə 
oxşar hissdən. Adamı gözüqıpıq edib yaşamağa qoymur. Bu hissi itirən kimi dərindən, lap dərindən 
nəfəs aldım. Əvvəllər elə bilirdim ki, toz nəfəs almır. Amma alırmış. Bilirəm, dediklərimə inanmaya-
caqsız, buna inanmaq üçün   gərək toz olasan. 

Toza çevriləndən sonra bütün qadağalardan, buxovlardan, sədlərdən, sərhədlərdən azad olub, havada 
ürəyim istəyən qədər uçdum. Yaşadığım dünyaya heç vaxt belə yuxarıdan aşağı baxmamışdım, yaşadı-
ğım dünyanı heç vaxt belə aydın, miskin, solğun, yorğun görməmişdim.  Bilmirəm,  bəlkə, toz olandan 
sonra dünya gözümdən düşüb elə toz boyda olmuşdu, bəlkə,  başqa  səbəb vardı,  amma toz olandan son-
ra başa düşdüm  ki, bizim güvəndiyimiz, öyündüyümüz, şəninə şeirlər qoşub mahnılar bəstələdiyimiz 
dünya, əslində, toz boydaymış. Toz boyda dünyada biz bir ömür yekə-yekə danışırıq,  yaşamaq üçün min 
hoqqadan çıxırıq, özümüzü qaldırıb dağın başına qoyuruq, sevirik, ayrılırıq, göz yaşı tökürük, hamısı 
boş-boş şeylərmiş... Biz, sadəcə toz boyda dünyada özümüzü çərçivəyə salan, uydurduğumuz yalanlara 
inanan, yazdığımız qanunlara boyun əyən, öləndən sonra unudulmayacağımızı xəyal edib  gülünc ye-
rində qalan əbləhlərik! 
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Mən havada uça-uça bunları düşünürəm və  hiss bataqlığına düşməmək üçün öz oxum ətrafında fır-
landıqca fırlanıram. 

Amma hardansa külək peyda olub kəkilimdən yapışır, məni şəhərin bu başından o başına sürükləyir. 
Mən yöndəmsiz göydələnlərə, xəstəhal ağaclara, kirli  pəncərələrə çırpıla-çırpıla uçuşun son nöqtəsinə 
– doğum evinin pəncərəsinə  ilişirəm. Əlimi qaşımın üstünə qoyub xırda gözlərimlə jalüzün arasından 
içəri boylanıram. Tərsliyə bax, bura doğum şöbəsidir. Gənc xanım ana olmağa hazırlaşır. Görən, bu dün-
yaya gələn hər kəs anasına belə əzab verir? Qadının bircə arzusu var – azad olmaq. Bu azadlıq nə olan 
şeydi, İlahi, hamı onu arzulayır?! Ana canının bir parçasından  –  balasından belə, azad olmaq istəyir. 
Əslində, bu dünyada hər kəs son nəfəsinədək azad olacağı günü gözləyir. İnsana oksigen kimi azadlıq da 
lazımdı. Təbabət ölülərin əksəriyyətini ürək çatışmazlığı diaqnozu ilə yola salır. Amma mən toz dənə-
sinə çevriləndən sonra əmin oldum ki, dünyadan köçənlərin böyük bir qismi azadlıq çatışmazlığından 
dünyasını dəyişir. Kiminin azadlığı ailədə əlindən alınır, kiminin iş yerində, kiminin cəmiyyətdə. Bü-
tövlükdə DÜNYA özü  azadsızlıqdan boğulur.

Toz vicdanım qımıldanır, mən tərs-tərs vicdanıma baxıram. Yəni sən nə istəyirsən, bəxtin əməllicə gə-
tirib, toz olmaq  elə azad olmaqdı da! Özümə bozarıb obyektimə baxıram. Qadın əzab çəkir, dünya-aləm 
ətrafda laqqırtı vuran mamaçaların, tibb bacılarının vecinə deyil. Bilirlər ki, qadın qışqırıb- bağıracaq, 
iki dünya arasında çırpınacaq, sonda, sonda, sonda...  azad olacaq. 

Ən maraqlı anı qaçırıram. Külək məni nəvazişlə o yerdən uzaqlaşdırır. Küləyin hərəkəti xətrimə dəyir. 
Düzünü bilmək istəsəniz, küləyi heç sevmirəm. Böyüklərə gücü çatmır, xırdaları nəfəsi kəsilənəcən 

qabağına qatıb qovalayır. Elə deyir get, elə deyir qaç, elə deyir yüyür. İt oğlu it, gül kimi baxırdım da...  
Cəhənnəm olsun külək, toz olandan sonra şikayət eləmək, gileylənmək, qaramat-qaramat danışmaq 

qudurğanlıqdı. Mən toz olandan sonra yaşamağın nə olduğunu bilmişəm, özümü toz kimi hiss elə-
mişəm, öz aramızda qalsın, insan olanda bir dəfə də  özümü insan kimi hiss etməmişdim. Ona görə də 
adamlardan,  hamıdan və hər kəsdən üz döndərdim,  toza çevrildim. Budur, rahat bir yerdəyəm. Ətrafım-
da  mənim kimi xeyli xoşbəxt toz dolaşır. Deyəsən, o sarışın tozu tanıyıram. Bədirxan müəllimə oxşayır, 
hə, özüdür ki var, bizə universitetdə orta əsrlərdən mühazirə oxuyardı. Ürəklə, şövqlə danışdıqca mənə 
elə gələrdi ki, müəllimimin orta əsrlər üçün burnunun ucu göynəyir. Düzdü, orta əsrlərə gedə bilmədi, 
amma sonda istəyinə çatdı, toza çevrildi. İfallı, abırlı, utancaq, canım müəllimim! Görən, yaxınlaşıb 
hal-əhval tutum, yoxsa qoyum toz olmağın dadını çıxarsın? 

Özümü saxlaya bilmirəm, toz dənəsinə çevrilən müəllimimi səsləyirəm.
Bədirxan müəllim məni görəndə gülümsəyir, toz olmağım münasibətilə məni səmimi qəlbdən  təbrik 

edir. Deyirəm: “Müəllim, xeyir ola, nə yaxşı bu tərəflərə gəlmisiz?” Deyir: “Elə bu yaxınlarda  başa düş-
düm ki, bütün qayğılardan xilas olmağın, yaşamağın yeganə yolu toz olmaqdır. Portfelimi qoltuğuma 
vurub vaxt itirmədən toza çevrildim. Gərək çoxdan toz olaydım. Heyf ki, çox gecikmişəm...”. 

Müəllimim gümrah görünür, hiss edirəm ki,  toza çevrilmək ona düşüb. Sağollaşıb ayrılıram, axı toz-
lar adamlar kimi bir-birinin zəhləsini tökmür. Baş aparmaq, qan qaraltmaq, satqınlıq, xəyanət, xəbərçi-
lik, yalan – toz dünyasında bu hisslərə yer yoxdu.  Oxaaay, dünya varmış! Bədirxan müəllim toz olandan 
sonra mən kiməm ki? Allah bilir, buralar tanış-tunuşla, yazı-pozu adamlarıyla doludu.  

Bu dəfə külək məni qanadları üstə xeyli gəzdirir. Tıxac yox, gərginlik yox, marşrutpulu yox, valyuta 
məzənnəsi səni gic eləmir. Pul demişkən, tozlara pul lazım deyil, heç kor qəpik də. Amma canım nə 
qurtarıb pul söhbətindən! Mən adam olanda hər gün metroda, yolda-izdə, yas yerində, toyda adamların 
nə düşündüklərini bilmək istəyirdim. Elə bil adamların başları daxıl idi.  Gecə-gündüz: “pul, pul, pul...” 
– deyib dınqıldayırdı. Daxılbaşlar!!! 

Yox, tozlar əsəbiləşmir, mən göl kimi sakitəm. Parkda qoca, arıq bir kişinin çiyninə qonuram. Allah, 
bu kişinin fikirləri nə qədər qarışıqdı, bu insan nə qədər yüklüdü. Qulağının dibində var gücümlə bağı-
rıram ki, ay evi tikilmişin oğlu, toz ol, canın qurtarsın da bu lazımsız yüklərdən.  Kişi eşitmir. Yadıma 
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düşür ki, qorxu  hissi kimi, səsimi də itirmişəm. Guya adam olanda səsimi kim eşidirdi ki? Yaxşı ki, 
tozlar bir-biriylə danışır, özü də zərif toz dilində. Tozşünasların dediyinə görə, toz dili dünyanın qədim, 
zərif, əbədi dilidir. 

Bu da belə. Qoca kişi ayağa qalxır, mən yenə havadayam. Qollarımı quş qanadı kimi açıb havadan asılı 
qalıram. Elə havadaca fırlana-fırlana fikirləşirəm. 

Doğrusu, toz olandan sonra ağlıma qəribə, əndirəbadi  fikirlər gəlir. Məsəlçün, fikirləşirəm ki, bir-
dəfəlik toz olmaq  hər gün xırdalanmaqdan, üyüdülməkdən min yol yaxşıdı. Fikirləşirəm ki, sirkdə şir 
olmaqdansa, meşədə çaqqal  olmaq daha abırlıdı, fikirləşirəm ki, haqqını yeyənlərə anındaca  tüpürmək, 
dözüb sonda sınmaqdan daha şərəflidi. Onsuz da bineyi-qədimdən belədi: böyüklər xırdaları üyüdür, 
güclülər gücsüzləri əzir, Qərb Şərqi yeyir... 

Onu deyim ki, tozlar üçün vaxt məhdudiyyəti yoxdu, onlar toz  saatıyla işləmir, insanlar kimi vaxtı 
saniyəyə, dəqiqəyə, saata, günə, həftəyə, aya, ilə bölüb ölüm vaxtını gözləmir. Tozlar aləmində yalnız 
Tanrının yazdığı qanunlar işləyir. Unutmayın, qanunsuzluq cild-cild qanunlar külliyyatı yazılan yerdə 
yaranır. 

Mən yenə havadaca dövr edirəm. Amma aşağıda, yerdə nələrsə baş verir. Başını yerə dikib hara-
sa tələsən ikiayaqlılar görürəm. Mənə elə gəlir ki, Yerdə xırda qiyamət qopub, adamlar harasa tələsir, 
bir-birini itələyir, bir-birinə aman vermir, qarşısına çıxan sədləri, maneələri, divarları vurub keçir, yarıb 
keçir, keçə bilmədikləri səddin üstündən dırmaşıb keçir, qarşılarına çıxan suları üzüb keçir. Bu azğın-
laşmış adamların qarşısını kim kəsə  bilər, kim onları  dayandıra bilər?!  

Küləyə qoşulub uçuram. Bütün materiklərdə, ölkələrdə, şəhərlərdə – hər yerdə vəziyyət eynidir. Adam-
lar harasa qaçır. Adamlar qaçdıqca arxalarıyca qara bulud tozanağı dolaşır. Tozlardan biri təəssüflə: 
“Dünyada şər xeyiri üstələdi, qaranlıq işığa qalib gəldi, dünyanın nizamı pozuldu, ədalət öldü”, – deyir. 
Ədalət ölən gün dünyadakı son şam da sönəcək. Mən toz olsam da, son şamın sönməyini, insanların 
içindəki son ümidin ölməyini istəmirəm.  

Nə yaxşı ki, tozların cəmiyyətində hər şey ədalətlidir. Kaş insanlar bu hissin nə qədər gözəl olduğunu 
biləydilər, kaş...

Həyatda o qədər ədalətsizliklə rastlaşmışam ki, hərdən toz olduğuma  inanmıram. Bilmirəm, insanlar 
ədalət  hissini nə vaxt itirib, yoxsa, bu hiss hamıya aid deyil, bəlkə, belə bir hissin olduğunu cəmiyyətin 
ağ qarğaları uydurub?! Bilmirəm, hər halda, kitablarda ədalət haqqında nəsə yazılıb. Amma mən uzun 
illər onu axtardım, aradım, tapmadım, gördüm deyənlə də qarşılaşmadım. Toz olandan sonra daha o 
hissi axtarmıram, mən arzuladığım yerdəyəm.

Mən toza çevrilən gün, o günə şükürlər olsun, adamları daha yaxından tanıyıram, hadisələri daha yax-
şı görürəm, həyatı daha aydın başa düşürəm. Haqqın tapdalanmağı, bilirsiniz, necə ağır hissdir? Haqqın 
tapdanır, gözgörəti tapdanır, sənsə cürət edib Asəsini çıxarmırsan. İçin qovrulur, yana-yana qalırsan. 
Səsini çıxarsan, özünü tapdalayacaqlar. Toz olsam da, bu yerdə kədərlənirəm. Yox, ağlamayacağam, 
tozlar ağlamır, tozlar xatırlayır... 

Necə oldu ki, mən toz dənəsinə çevrildim? Bax, bu  sirri sizə heç vaxt deməyəcəm. Ona görə demirəm 
ki, toz olmaq üçün həyat səni dəyirmanda buğda kimi əzməlidir, insanlar səni bilərəkdən sındırmalıdır, 
haqqı çatmayan haqqını yeməlidir, sənə məxsus olanı kimsə zorla qamarlayıb əlindən almalıdır, gözü-
nün içinə baxa-baxa ən yaxın dostun sənə xəyanət etməlidir. Və günlərin birində  son qüvvəni toplayıb: 
“Əl çəkin yaxamdan, əl çəkin, istədiyiniz oldu, mən məğlub oldum, uduzdum, mən heç kiməm, heç kim, 
mən toz dənəsiyəm!” – deməyi bacarmalısan. Mən bunu bacardım.

 Günlərin birində toz olmaq istəsən, ürəyinin səsinə qulaq as, istəsən bağır, istəsən pıçılda, amma nəsə 
de... 
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من توز دنه سی یم

❁ ترانه واحد

 

قدیم توز نغمه سینده دئییلیر: صاباح آچیالجاق، گونش چیخاجاق، آغ ایلخی یاشیل چمنده اوتالیاجاق، سوالر مین ایللر آخدیغی 
کیمی یول تاپیب آخاجاق، آمما سنین، سنین  حیسس لرین دونن کی اولمایاجاق... 

بیلمیرم، اوره یینیزدن نه واختسا توز اولماق کئچیب، یا یوخ، آمما من بیر گون توز اولماق ایسته دیم. ائله اورکدن، ائله جانی-
دیلدن، ائله ایچدن ایسته دیم کی، ال اوستو توزا چئوریلدیم. سیزه دئییم کی، اینسانین توزا چئوریلمه یی قریبه، هم ده خوشاگلن 
حیسس دی. بؤلونورسن، بؤلونورسن، بؤلونورسن،  بوتون صیفیرالرین تؤکولنده یئرده اؤزون قالیرسان. سنه عذاب وئرن، سنی 
آدامالرین  آچاندان  گؤزونو  اؤزونسن،  سنسن،  بو  کی،  ائدیرسن  حیسس  سونرا  آرینیب-دوروناندان  حیسس لردن  اینجیدن 

هؤرومجک کیمی بئینینه، روحونا، حیاتینا هؤردویو تورالردان خالص اوال بیلمیسن.    
اوخشار  ایشاره سینه  سوال  تورشمزه،  بوروشوك،  بو  گئدیر  زهلم  ایتیردیم.  حیسسینی  قورخو  اوستو  ال  چئوریلنده  توزا  من 
ائله  اوللر  آلدیم.  ایتیرن کیمی دریندن، الپ دریندن نفس  ائدیب یاشاماغا قویمور. بو حیسسی  حیسسدن. آدامی گؤزوقیپیق 

بیلیردیم کی، توز نفس آلمیر. آمما آلیرمیش. بیلیرم، دئدیکلریمه اینانمایاجاقسیز، بونا اینانماق اوچون   گرك توز اوالسان.  
توزا چئوریلندن سونرا بوتون قاداغاالردان، بوخووالردان، سدلردن، سرحدلردن آزاد اولوب، هاوادا اوره ییم ایسته ین قدر اوچدوم. 
میسکین،  آیدین،  بئله  واخت  هئچ  دونیانی  یاشادیغیم  باخمامیشدیم،  آشاغی  یوخاریدان  بئله  واخت  هئچ  دونیایا  یاشادیغیم 
ائله توز بویدا اولموشدو، بلکه،   بیلمیرم،  بلکه، توز اوالندان سونرا دونیا گؤزومدن دوشوب  سولغون، یورغون گؤرمه میشدیم.  
اؤیوندویوموز، شأنینه شعرلر قوشوب  گووندیگیمیز،  بیزیم  باشا دوشدوم  کی،  اوالندان سونرا  توز  آمما  واردی،   باشقا  سبب 
ماهنیالر بستله دیییمیز دونیا، اصلینده، توز بویدایمیش. توز بویدا دونیادا بیز بیر عؤمور یئکه-یئکه دانیشیریق،  یاشاماق اوچون 
مین حوققادان چیخیریق، اؤزوموزو قالدیریب داغین باشینا قویوروق، سئویریک، آیریلیریق، گؤز یاشی تؤکوروك، هامیسی بوش-

بوش شئیلرمیش... بیز، ساده جه توز بویدا دونیادا اؤزوموزو چرچیوه یه ساالن، اویدوردوغوموز یاالنالرا اینانان، یازدیغیمیز قانونالرا 
بویون ایَن، اؤلندن سونرا اونودولمایاجاغیمیزی خیال ائدیب  گولونج یئرینده قاالن ابله لریک!  

من هاوادا اوچا-اوچا بونالری دوشونورم و  حیسس باتاقلیغینا دوشمه مک اوچون اؤز اوخوم اطرافیندا فیرالندیقجا فیرالنیرام.  
یؤندم سیز  من  سوروکله ییر.  باشینا  او  باشیندان  بو  شهرین  منی  یاپیشیر،  ککیلیمدن  اولوب  پئیدا  کولک  هاردانسا  آمما 

گؤیده لنلره، خسته حال آغاجالرا، کیرلی  پنجره لره چیرپیال-چیرپیال اوچوشون سون نقطه  سینه 
ایچری  آراسیندان  ژالوزون  گؤزلریمله  خیردا  قویوب  اوستونه  قاشیمین  الیمی  ایلیشیرم.  پنجره سینه   ائوینین  دوغوم   -
بویالنیرام. ترسلییه باخ، بورا دوغوم شعبه سیدیر. گنج خانیم آنا اولماغا حاضرالشیر. گؤرن، بو دونیایا گلن هر کس آناسینا بئله 
عذاب وئریر؟ قادی نین بیرجه آرزوسو وار - آزاد اولماق. بو آزادلیق نه اوالن شئي دی، ایالهی، هامی اونو آرزوالییر؟! آنا جانی نین 
بیر پارچاسیندان  -  باالسیندان بئله، آزاد اولماق ایسته ییر. اصلینده، بو دونیادا هر کس سون نفسینه دك آزاد اوالجاغی گونو 
گؤزله ییر. اینسانا اوکسیژن کیمی آزادلیق دا الزیمدی. طبابت اؤلولرین اکثریتینی اورك چاتیشمازلیغی دیاقنوزو ایله یوال سالیر. 
آزادلیق چاتیشمازلیغیندان  بیر قیسمی  بؤیوك  اولدوم کی، دونیادان کؤچنلرین  امین  آمما من توز دنه سینه چئوریلندن سونرا 
دونیاسینی دیَیشیر. کیمی نین آزادلیغی عائله  ده الیندن آلینیر، کیمی نین ایش یئرینده، کیمی نین جمعیتده. بوتؤولوکده دونیا 

اؤزو  آزادسیزلیقدان بوغولور. 
توز ویجدانیم قیمیلدانیر، من ترس-ترس ویجدانیما باخیرام. یعنی سن نه ایسته ییرسن، بختین عمللیجه گتیریب، توز اولماق  
ائله آزاد اولماقدی دا! اؤزومه بوزاریب اوبیئکتیمه باخیرام. قادین عذاب چکیر، دونیا-عالم اطرافدا الققیرتی ووران ماماچاالرین، 
طیبب باجیالری نین وئجینه دئییل. بیلیرلر کی، قادین قیشقیریب- باغیراجاق، ایکی دونیا آراسیندا چیرپیناجاق، سوندا، سوندا، 
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سوندا...  آزاد اوالجاق.  
ان ماراقلی آنی قاچیریرام. کولک منی نوازیشله او یئردن اوزاقالشدیریر. کوله یین حرکتی خطریمه دَ ییر.  

قاتیب  قاباغینا  کسیلنه جن  نفسی  خیرداالری  چاتمیر،  گوجو  بؤیوکلره  سئومیرم.  هئچ  کوله یی  ایسته سه نیز،  بیلمک  دوزونو 
قوواالییر. ائله دئییر گئت، ائله دئییر قاچ، ائله دئییر یویور. ایت اوغلو ایت، گول کیمی باخیردیم دا...   

جهنم اولسون کولک، توز اوالندان سونرا شیکایت ائله مک، گیلئیلنمک، قارامات-قارامات دانیشماق قودورغانلیقدی. من توز 
اوالندان سونرا یاشاماغین نه اولدوغونو بیلمیشم، اؤزومو توز کیمی حیسس ائله میشم، اؤز آرامیزدا قالسین، اینسان اوالندا بیر 
دفعه   ده  اؤزومو اینسان کیمی حیسس ائتمه میشدیم. اونا گؤره ده آدامالردان،  هامیدان و هر کسدن اوز دؤندردیم،  توزا چئوریلدیم. 
بودور، راحت بیر یئرده یم. اطرافیمدا  منیم کیمی خئیلی خوشبخت توز دوالشیر. دئیه سن، او ساریشین توزو تانیییرام. بدیرخان 
دانیشدیقجا  اورکله، شؤوقله  اوخویاردی.  محاظیره  عصرلردن  اورتا  اونیوئرسیتئتده  بیزه  وار،  کی  اؤزودور  هه،  اوخشاییر،  معلمه 
آمما سوندا  بیلمه دی،  اورتا عصرلره گئده  اوجو گؤینه ییر. دوزدو،  بورنونون  اوچون  اورتا عصرلر  ائله گلردی کی، معلمیمین  منه 
یوخسا  توتوم،  حال-احوال  یاخینالشیب  گؤرن،  معلمیم!  جانیم  اوتانجاق،  آبیرلی،  ایفاللی،  چئوریلدی.  توزا  چاتدی،  ایسته یینه 

قویوم توز اولماغین دادینی چیخارسین؟  
اؤزومو ساخالیا بیلمیرم، توز دنه سینه چئوریلن معلمیمی سسله ییرم. 

بدیرخان معلم منی گؤرنده گولومسه ییر، توز اولماغیم موناسیبتیله منی صمیمی قلبدن  تبریک ائدیر. دئییرم: “معلم، خئییر 
اوال، نه یاخشی بو طرفلره گلمیسیز؟” دئییر: “ائله بو یاخینالردا  باشا دوشدوم کی، بوتون قایغیالردان خالص اولماغین، یاشاماغین 
یئگانه یولو توز اولماقدیر. پورتفئلیمی قولتوغوما ووروب واخت ایتیرمه دن توزا چئوریلدیم. گرك چوخدان توز اوالیدیم. حئیف کی، 

چوخ گئجیکمیشم...”.  
معلمیم گومراه گؤرونور، حیسس ائدیرم کی،  توزا چئوریلمک اونا دوشوب. ساغولالشیب آیریلیرام، آخی توزالر آدامالر کیمی 
بو  دونیاسیندا  توز   - یاالن  خبرچیلیک،  خیانت،  ساتقینلیق،  قارالتماق،  قان  آپارماق،  باش  تؤکمور.  زهله سینی  بیر-بیری نین 
تانیش- بوراالر  بیلیر،  اوالندان سونرا من کیمم کی؟ اهلل  توز  بدیرخان معلم  وارمیش!  اوخاااي، دونیا  یئر یوخدو.   حیسس لره 

تونوشال، یازی-پوزو آدامالرییال دولودو.   
بو دفعه   کولک منی قانادالری اوسته خئیلی گزدیریر. تیخاج یوخ، گرگینلیک یوخ، مارشروت پولو یوخ، والیوتا مظنّه  سی سنی 
گیج ائلمیر. پول دئمیشکن، توزالرا پول الزیم دئییل، هئچ کور قپیک ده. آمما جانیم نه قورتاریب پول صؤحبتیندن! من آدام اوالندا 
هر گون مئترودا، یولدا-ایزده، یاس یئرینده، تویدا آدامالرین نه دوشوندوکلرینی بیلمک ایسته ییردیم. ائله بیل آدامالرین باشالری 

داخیل ایدی.  گئجه-گوندوز: “پول، پول، پول...” - دئییب دینقیلداییردی. دخیل باشالر!!!  
کیشی نین  بو  اهلل،  قونورام.  چیینینه  کیشی نین  بیر  آریق  قوجا،  پارکدا  ساکیتم.  کیمی  گؤل  من  عصبیلشمیر،  توزالر  یوخ، 
فیکیرلری نه قدر قاریشیقدی، بو اینسان نه قدر یوکلودو. قوالغی نین دیبینده وار گوجومله باغیریرام کی، آي ائوی تیکیلمیشین 
کیمی،  حیسسی  قورخو   کی،  دوشور  یادیما  ائشیتمیر.  کیشی  یوکلردن.   الزیمسیز  بو  دا  قورتارسین  جانین  اول،  توز  اوغلو، 
سسیمی ده ایتیرمیشم. گویا آدام اوالندا سسیمی کیم ائشیدیردی کی؟ یاخشی کی، توزالر بیر-بیرییله دانیشیر، اؤزو ده ظریف 

توز دیلینده. توزشوناسالرین دئدییینه گؤره، توز دیلی دونیانین قدیم، ظریف، ابدی دیلیدیر.  
ائله  قالیرام.  قانادی کیمی آچیب هاوادان آسیلی  یئنه هاوادایام. قولالریمی قوش  قالخیر، من  آیاغا  بئله. قوجا کیشی  دا  بو 

هاواداجا فیرالنا-فیرالنا فیکیرلشیرم.  
دوغروسو، توز اوالندان سونرا آغلیما قریبه، اندیربادی  فیکیرلر گلیر. مثل چون، فیکیرلشیرم کی، بیردفعه لیک توز اولماق  هر 
گون خیرداالنماقدان، اویودولمکدن مین یول یاخشیدی. فیکیرلشیرم کی، سیرکده شیر اولماقدانسا، مئشه ده چاققال  اولماق 
دا  اونسوز  شرفلی دی.  داها  سینماقدان  سوندا  دؤزوب  توپورمک،  آنینداجا   یئینلره  حاقینی  کی،  فیکیرلشیرم  آبیرلی دی،  داها 

بینایی-قدیمدن بئله دی: بؤیوکلر خیرداالری اویودور، گوجلولر گوجسوزلری ازیر، غرب شرقی یئییر...  
اونو دئییم کی، توزالر اوچون واخت محدودیتی یوخدو، اونالر توز  ساعتییال ایشلمیر، اینسانالر کیمی واختی ثانییه یه، دقیقه یه، 
ایشله ییر.  قانونالر  یازدیغی  تانری نین  یالنیز  عالمینده  توزالر  گؤزلمیر.  واختینی  اؤلوم  بؤلوب  ایله  آیا،  هفته یه،  گونه،  ساعتا، 

اونوتمایین، قانونسوزلوق جیلد-جیلد قانونالر کوللیاتی یازیالن یئرده یارانیر.  
آیاقلیالر  من یئنه هاواداجا دؤور ائدیرم. آمما آشاغیدا، یئرده نه لرسه باش وئریر. باشینی یئره دیکیب هاراسا تله سن ایکی 
وئرمیر،  آمان  بیر-بیرینه  ایتله ییر،  بیر-بیرینی  تله سیر،  آدامالر هاراسا  قوپوب،  قییامت  یئرده خیردا  گلیر کی،  ائله  منه  گؤرورم. 
قارشیسینا چیخان سدلری، مانعه لری، دیوارالری ووروب کئچیر، یاریب کئچیر، کئچه بیلمه دیکلری سددین اوستوندن دیرماشیب 
کئچیر، قارشیالرینا چیخان سوالری اوزوب کئچیر. بو آزغینالشمیش آدامالرین قارشیسینی کیم کسه  بیلر، کیم اونالری  دایاندیرا 

بیلر؟!   
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کوله یه قوشولوب اوچورام. بوتون ماتئریکلرده، اؤلکه لرده، شهرلرده - هر یئرده وضعیت عینی دیر. آدامالر هاراسا قاچیر. آدامالر 
قاچدیقجا آرخاالرییجا قارا بولود توزاناغی دوالشیر. توزالردان بیری تأسفله: “دونیادا شر خئییری اوستله دی، قارانلیق ایشیغا قالیب 
گلدی، دونیانین نیظامی پوزولدو، عدالت اؤلدو”، - دئییر. عدالت اؤلن گون دونیاداکی سون شام دا سؤنه جک. من توز اولسام دا، 

سون شامین سؤنمه یینی، اینسانالرین ایچینده کی سون اومیدین اؤلمه یینی ایسته میرم.   
بیلیردیلر،  اولدوغونو  قدر گؤزل  نه  بو حیسسین  اینسانالر  توزالرین جمعیتینده هر شئي عدالتلیدیر. کاش  یاخشی کی،  نه 

کاش... 
حیاتدا او قدر عدالتسیزلیکله راستالشمیشام کی، هردن توز اولدوغوما  اینانمیرام. بیلمیرم، اینسانالر عدالت  حیسسینی نه 
واخت ایتیریب، یوخسا، بو حیسس هامییا عاید دئییل، بلکه، بئله بیر حیسسین اولدوغونو جمعیتین آغ قارغاالری اویدوروب؟! 
بیلمیرم، هر حالدا، کیتابالردا عدالت حاقیندا نسه یازیلیب. آمما من اوزون ایللر اونو آختاردیم، آرادیم، تاپمادیم، گؤردوم دئینله ده 

قارشیالشمادیم. توز اوالندان سونرا داها او حیسسی آختارمیرام، من آرزوالدیغیم یئرده یم. 
من توزا چئوریلن گون، او گونه شوکورلر اولسون، آدامالری داها یاخیندان تانیییرام، حادثه  لری داها یاخشی گؤرورم، حیاتی 
داها آیدین باشا دوشونورم. حاقین تاپداالنماغی، بیلیرسینیز، نئجه آغیر حیسسدیر؟ حاقین تاپدانیر، گؤزگؤرتی تاپدانیر، سنسه 
توز  تاپداالیاجاقالر.  اؤزونو  چیخارسان،  سسینی  قالیرسان.  یانا-یانا  قوورولور،  ایچین  چیخارمیرسان.  سسینی  آ  ائدیب  جرأت 

اولسام دا، بو یئرده کدرله نیرم. یوخ، آغالمایاجاغام، توزالر آغالمیر، توزالر خاطیرالییر...  
نئجه اولدو کی، من توز دنه سینه چئوریلدیم؟ باخ، بو  سیرری سیزه هئچ واخت دئمه یه جم. اونا گؤره دئمیرم کی، توز اولماق 
اوچون حیات سنی دَ ییرماندا بوغدا کیمی ازمه لیدیر، اینسانالر سنی بیله رکدن سیندیرمالیدیر، حاقی چاتمایان حاقینی یئمه لیدیر، 
خیانت  دوستون سنه  یاخین  ان  باخا-باخا  ایچینه  گؤزونون  آلمالیدیر،  الیندن  قامارالییب  زورال  کیمسه  اوالنی  سنه مخصوص 
ائتمه لیدیر. و گونلرین بیرینده  سون قوووه نی توپالییب: “ال چکین یاخامدان، ال چکین، ایسته دییینیز اولدو، من مغلوب اولدوم، 

اودوزدوم، من هئچ کیمم، هئچ کیم، من توز دنه سییم!” - دئمیی باجارمالیسان. من بونو باجاردیم. 
 گونلرین بیرینده توز اولماق ایسته سن، اوریی نین سسینه قوالق آس، ایسته سن باغیر، ایسته سن پیچیلدا، آمما نسه دئ...  
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Qəzəl

❁ Bahar Qasemi Azər-Bəhar- Yaz

Sən ağladiğca gülüm,yaş donur gözümdə mənim
Həzin həzin tökülür göl vurur üzümdə mənim.

O gəmli hadisələr gör nəcur rivayət olur?
Qatar qatar söz olub dalğadir sözümdə manim.

Nə halidir Bu ürək qüş takin sinəmdə uçur
Sətir- sətir dolanir bağlanir özümdə mənim.

Dilim süsub,dodağim od vürubsa  sözlərimə
Adim adim dolanib yer salib dizimdə mənim.

Varaq varaq sarilib yollara yazim baharim
Hörük hörük sərilib nur saçir izimdə mənim.

غزل

❁ بهار قاسمی آذر-بهار- یاز

سن آغالدیقجا گولوم، یاش دونور گؤزومده منیم
حزین حزین تؤکولور  گؤل وورور اوزومده منیم.

او غملی حادثه لر گؤر نجور روایت اولور؟
قاطار- قاطار سؤز اولوب دالغا دیر سؤزومده  منیم.

نه حالیدیر بو اؤره ك قوش تکین سینمده اوچور
سطیر- سطیر دوالنیر باغالنیر اؤزومده منیم.

دیلیم سوسوب، دوداقیم اود ووروبسا سؤزلریمه
آدیم- آدیم دوالنیب یئر سالیب دیزیمده منیم.

واراق واراق ساریلیب یول الرا یازیم باهاریم
هؤروك هؤروك َسریلیب نور ساچیر ایزیمده منیم.
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Verilən Vəd
(Mini Hekayə)

 ❁ Maqbet Əhmədov 

 Bir damın altında qarılı qocalı ikisi qalmışdı. Aybikə nənənin yaşı səksəni çoxdan adlamışdı.  
 Paşa baba da doxsana yaxınlaşırdı. Yetmiş il olardı bir yastığa baş qoyurdular. Aybikə nənə Paşa babaya
 Paşa deməzdi, Paşam deyərdi. Soruşanda niyə Paşam deyirsən? Cavab verərdi ki, o, mənim ömrümün
 paşasıdır, sultanıdır. Paşa da heç ondan geri qalmazdı. O da Aybikə nənəni ayım, günüm, dünyam deyə
çağırardı.
 Nə qədər olsa da yaş öz işini görmüşdü. Paşa babanın alnını, Aybikə nənənin isə üzünü qırışlar bürümüşdü.
 Aybikə nənə hərdən köksünü ötürəndə ki, Paşam, forslanmaq vaxtı keçib, üzümüz də şırım-şırımdır.
Paşa baba bığaltı gülümsünüb deyərdi:
-Ayım, günüm, dünyam, sən sinənin altındakından danış. Üz-gözə fikir vermə.
-Eh Paşam, qırışlar üzümdəki təravəti elə bürüyüb ki, əsər-əlaməti qalmayıb.
-Aybikə, bu elə-belə qırışlar deyil, ömrümüzün poeziyasıdır, misra-misra üzümüzə naxış vurub.
-Sən də durub söz danışdın. Gör nəyə bənzətdin.
-Hə, inan elədir. Amma onları təkcə ikimiz oxuya bilirik.
 Aybikə nənə başını yatağında uzanıqlı qalmış  ərinin sinəsinə qoymuşdu. Bu sözləri də elə o vəziyyətdə
 xatırlayırdı. Damarları sananan əli ilə də Paşasının heydən düşmüş əlinə sığal çəkirdi. Aybikə nənənin əli
 rəngini dəyişməmişdi. Ağappaq idi. Paşa babanın əlləri isə ona baxanda qaraya çalırdı. Hərdən deyərdilər
  ki, əllərimiz ağlı-qaralı günlərimizə bənzəyir. Amma sevinəndə də, kədərlənəndə də ağa, qaraya çalan
əllər bir-birindən möhkəm-möhkəm  yapışardı. Ayrılmazdı.
Paşa babanın xırıltılı səsi Aybikə nənəni xəyallardan ayırdı. Aydın eşitmədiyindən soruşdu:
-Nə dedin, dərdin canıma? Eşitmədim.
Sonra da başını sinəsindən ayırdı. Qulağını Paşa babanın ağzına yaxınlaşdırdı.
-Deyirəm, Aybikəm, gəlib çatdım mənzilə.
 -Elə demə, dərdin alım. Hələ tezdir. Bir də axı söz vermişik, son mənzilə bərabər gedəcəyik. Eyni gündə,
eyni vaxtda.
-Mən sözümə naxələf çıxan deyiləm, Aybikəm, ömür namərdlik eləyir.
 -Sən məni tək qoyub gedə bilməzsən, Paşam. Yadındamı, bərk xəstələnmişdim. Özünə yer tapa bilmirdin.
 Elə hey gəlib pıçıldayırdın:-Söz vermişik, Aybikəm, məni tək qoya bilməzsən. Mən səsini eşitdim. Səni
 tək qoymağı bacarmadım. Tanrıdan ömür dilədim. Qayıtdım gəldim. İndi nə sənə, nə özümə ömür
 diləmirəm. Daha bəsimizdir. Bircə istəyim odur ki, vədimizə əməl edək, getsək də, bərabər gedək. Bu
elə yoldur ki, nə səni mənsiz istəmirəm, nə məni sənsiz.
 Aybikə nənə bir də ayıldi ki, Paşasından hənirti gəlmir. Heç qımıldanmır da. Qulağını yenə Paşasının
 ağzına yaxınlaşdırdı. Xeyli gözlədi, ondan səs çıxmadı. Bu dəfə başını aşağı salıb qulağını ərinin ürəyinin
 üstünə qoydu. Elə beləcə də dayandı. Üzündəki qırışlar göz yaşlarının arxına çevrildi. Arx boyu süzülən
damcılar sinəsinə töküldü.
 Aybikə nənə başını qaldırıb gözlərini Paşasının üzünə zillədi. Ona elə gəldi ki, ərinin rəngi tamam
 dəyişib. Onun əllərinin rəngi kimi dümağ olub. Üzü də nurlu idi. Sanki Aybikəsi yanında olduğu üçün
gülümsəyirdi. Aybikə nənə qırıq-qırıq səslə dedi:
 -Getdin, Paşam? Bilirəm istəməzdin ki, sənsizliyim. Gözün arxada qalmasın. Narahat olma ha. Mən
 səndən incimirəm. Bir də Paşam, çox gözlətmərəm səni. Tez gələcəm. Tapacam səni. Azca möhlət ver,
səni öz əlimlə son mənzilə yola salım. Axı mən qadınam. Təzə evimizə də əl gəzdirim.
Aybikə nənə Paşasını son mənzilə yola salandan sonra yorğan-döşəyə düşdü.
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وئریلن وعد 
)مینی حئکایه( 

❁ماقبئت احمدوو 

دا  بابا  پاشا  آدالمیشدی.  چوخدان  سکسه نی  یاشی  ننه نین  آي بیکه  قالمیشدی.  ایکیسی  قوجالی  قاریلی  آلتیندا  دامین  بیر 
دوخسانا یاخینالشیردی. یئتمیش ایل اوالردی بیر یاستیغا باش قویوردوالر. آي بیکه ننه پاشا بابایا پاشا دئمزدی، پاشام دئیردی. 
سوروشاندا نییه پاشام دئییرسن؟ جاواب وئرردی کی، او، منیم عؤمرومون پاشاسیدیر، سولطانیدیر. پاشا دا هئچ اوندان گئری 

قالمازدی. او دا آي بیکه ننه نی آییم، گونوم، دونیام دئیه چاغیراردی. 
نه قدر اولسا دا یاش اؤز ایشینی گؤرموشدو. پاشا بابانین آلنینی، آي بیکه ننه نین ایسه اوزونو قیریشالر بوروموشدو. آي بیکه ننه 
هردن کؤکسونو اؤتورنده کی، پاشام، فورسالنماق واختی کئچیب، اوزوموز ده شیریم-شیریمدیر. پاشا بابا بیغ آلتی گولومسونوب 

دئیردی: 
-آییم، گونوم، دونیام، سن سینه نین آلتینداکیندان دانیش. اوز-گؤزه فیکیر وئرمه. 
-ائه پاشام، قیریشالر اوزومده کی طراوتی ائله بورویوب کی، اثر-عالمتی قالماییب. 

-آي بیکه، بو ائله-بئله قیریشالر دئییل، عؤمروموزون پوئزییاسیدیر، میصراع-میصراع اوزوموزه ناخیش ووروب. 
-سن ده دوروب سؤز دانیشدین. گؤر نَه یه بنزتدین. 

-هه، اینان ائله دیر. آمما اونالری تکجه ایکیمیز اوخویا بیلیریک. 
 آي بیکه ننه باشینی یاتاغیندا اوزانیقلی قالمیش  ارینین سینه سینه قویموشدو. بو سؤزلری ده ائله او وضعیتده خاتیرالییردی. 
دامارالری سانانان الی ایله ده پاشاسی نین هئیدن دوشموش الینه سیغال چکیردی. آي بیکه ننه نین الی رنگینی دیَیشمه میشدی. 
آغ آپپاق ایدی. پاشا بابانین اللری ایسه اونا باخاندا قارایا چالیردی. هردن دئیردیلر کی، اللریمیز آغلی-قارالی گونلریمیزه بنزه ییر. 

آمما سئویننده ده، کدرلننده ده آغا، قارایا چاالن  اللر بیر-بیریندن مؤحکم-مؤحکم  یاپیشاردی. آیریلمازدی. 
پاشا بابانین خیریلتیلی سسی آي بیکه ننه نی خیالالردان آییردی. آیدین ائشیتمه دیییندن سوروشدو: 

-نه دئدین، دردین جانیما؟ ائشیتمه دیم. 
سونرا دا باشینی سینه سیندن آییردی. قوالغینی پاشا بابانین آغزینا یاخینالشدیردی. 

-دئییرم، آي بیکم، گلیب چاتدیم منزیله. 
-ائله دئمه، دردین آلیم. هله تئزدیر. بیر ده آخی سؤز وئرمیشیک، سون منزیله برابر گئده جییک. عینی گونده، عینی واختدا. 

-من سؤزومه ناخلف چیخان دئییلم، آي بیکم، عؤمور نامردلیک ائله ییر. 
گلیب  هئي  ائله  بیلمیردین.  تاپا  یئر  اؤزونه  برك خسته لنمیشدیم.  یادیندامی،  پاشام.  بیلمزسن،  گئده  قویوب  منی تک  -سن 
پیچیلداییردین:-سؤز وئرمیشیک، آي بیکم، منی تک قویا بیلمزسن. من سسینی ائشیتدیم. سنی تک قویماغی باجارمادیم. 
تانریدان عؤمور دیله دیم. قاییتدیم گلدیم. ایندی نه سنه، نه اؤزومه عؤمور دیله میرم. داها بسیمیزدیر. بیرجه ایسته ییم اودور کی، 

وعدیمیزه عمل ائدك، گئتسک ده، برابر گئدك. بو ائله یولدور کی، نه سنی منسیز ایستمیرم، نه منی سنسیز. 
آي بیکه ننه بیر ده آییلدی کی، پاشاسیندان هنیرتی گلمیر. هئچ قیمیلدانمیر دا. قوالغینی یئنه پاشاسی نین آغزینا یاخینالشدیردی. 
ائله  قویدو.  اوستونه  اوره یی نین  ارینین  قوالغینی  آشاغی سالیب  باشینی  دفعه    بو  چیخمادی.  اوندان سس  گؤزله دی،  خئیلی 

بئله جه ده دایاندی. اوزونده کی قیریشالر گؤز یاشالری نین آرخینا چئوریلدی. آرخ بویو سوزولن دامجیالر سینه سینه تؤکولدو.  
آي بیکه ننه باشینی قالدیریب گؤزلرینی پاشاسی نین اوزونه زیلله دی. اونا ائله گلدی کی، ارینین رنگی تامام دیَیشیب. اونون 
اللری نین رنگی کیمی دوم آغ اولوب. اوزو ده نورلو ایدی. سانکی آي بیکه سی یانیندا اولدوغو اوچون گولومسه ییردی. آي بیکه ننه 

قیریق-قیریق سسله دئدی: 
-گئتدین، پاشام؟ بیلیرم ایسته مزدین کی، سنسیزلیییم. گؤزون آرخادا قالماسین. ناراحات اولما ها. من سندن اینجیمیرم. بیر 
ده پاشام، چوخ گؤزلتمه رم سنی. تئز گله جم. تاپاجام سنی. آزجا مؤهلت وئر، سنی اؤز الیمله سون منزیله یوال سالیم. آخی من 

قادینام. تزه ائویمیزه ده ال گزدیریم. 
آي بیکه ننه پاشاسینی سون منزیله یوال ساالندان سونرا یورغان-دؤشه یه دوشدو. 



32 Edebi  Köprü 3 .Yı l  3 3 .Sayı .Temmuz. ادبی کؤرپو ایل3.سای33. تیر.1400 2021  

  Ədəbi Körpû    ادبی کؤرپو

Karapapak 

❁ Dr.Erol Koca

Kaşları kemandır gözleri ahu 
Güzelinde naz var Karapapağın. 
Kılıçlar kuşandı asırlar boyu 
Aşığında saz var Karapapağın. 
 
Misafiri gözler yoluna bakar 
Ekmeğin hasını tandırda yapar 
Besmeleyle başlar şükürle kalkar 
Sofrasında kaz var Karapapağın. 
 
Sevdası vatandır, şerftir, yurttur 
Rehberi Asena adlı Bozkurttur 
Cenk var denilince canı unutur 
Senedinde söz var Karapapağın. 
 
İremi andıran zümrüt bağlarda  
Sınır boylarında düz ovalarda 
Sarp kayalıkta engin dağlarda  
Kirpiğinde buz var Karapapağın. 
 
Çalışır çabalar karınca gibi 
Teyzeye hala der halaya bibi 
Alnından eksilmez bir pınar gibi 
O terinde tuz var Karapapağın. 
 
Alnı secdededir yönü kıblede 
Gönlünde Resul var kalbinde Kâbe 
Allah’a ram olur sapmaz sebebe 
Koynunda cüz var Karapapağın. 
 
Bacası hep tüter kazanı kaynar 
Çayırında küheylan tayları oynar 
Köklü bir mazi koskoca çınar 
Ocağında köz var Karapapağın. 
 

قاراپاپاق

❁ دکتر.ارول کوجا 

قاشالری کماندیر گؤزلری آهو  
گؤز لینده ناز وار قاراپاپاغین.  

قیلیچالر قوشاندی عصیرلر بویو  
عاشیغیندا ساز وار قاراپاپاغین.  

  
میسافیری گؤزلر یولونا باخار  

اکمه یین خاصینی تندیرده یاپار  
بسم اله له باشالر شوکورله قالخار  

سوفراسیندا قاز وار قاراپاپاغین.  
  

سئوداسی وطندیر، شرفدیر، یورتدور  
رهبری آسنا آدلی بوزقورتدور  

جنک وار دئیلینجه جانی اونوتور  
سندینده سؤز وار قاراپاپاغین. 

  
ائرَمی آندیران زومروت باغالردا   

سینیر بویالریندا دوز اوواالردا  
سارپ قایالیقدا انگین داغالردا   
کیرپییینده بوز وار قاراپاپاغین.  

  
چالیشیر چاباالر قارینجا کیمی  

تئیزه یه خاال دئیر خاالیا بیبی  
آلنیندان اکسیلمز بیر پینار کیمی  

او ترینده توز وار قاراپاپاغین.  
  

آلنی سجده ددیر یؤنو قیبله ده  
کؤنلونده رسول وار قلبینده کعبه  

اهلل ا رام اولور ساپماز سببه  
قوینوندا جوز وار قاراپاپاغین  

  
باجاسی هپ توتر قازانی قاینار  

چاییریندا کوهیالن دایالری اوینار  
کؤکلو بیر ماضی کوسقوجا چینار  

اوجاغیندا کؤز وار قاراپاپاغین  
  


