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  Ədəbi Körpû    ادبی کؤرپو

Ərdəbildə Şeyx Səfiəddin məqbəri
Azərbaycanın dünya tarixinə bəxş etdiyi parlaq 
şəxsiyyətlər biridə Şeyx Səfiəddin Ərdəbilidir. 
Onun adı səkkiz əsrə yaxındır elm və təsəvvüf 
dünyasında görkəmli bir şəxs olaraq hörmətlə 
yad edilir. 
Şeyx Səfiəddin 1252-ci ildə Ərdəbil şəhəri 
yaxınlığında yerləşən Kələxoran kəndində ana-
dan olmuşdur.Bir şeiri: 
Ey rövnəqi – bahar! Gülmüşən, nəsən?
Ey ixtiyarı əldən alan, mülmüsən, nəsən? 

Dövri yüzündə səbzeyi-xəttin görən deyir:
Reyhan, bənövşə, susəni-sünbülmüsən, nəsən?

Xoş cəngcü gəlir gözümə qaşu kipriyin,
Ey gözləri hərami-qəraqumüsən, nəsən?

Ey könlümün xərabəsi, ahulər oylağı,
Divanələr yatağı məgər çölmüsən, nəsən?

Əfğanu-ahdür gecə-gündüz işin Səfi,
Qumrimüsən bu bağidə, bülbülmüsən, nəsən? 
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BU SAYIDA  

 Rüqəyə Məhmudı  ❁  رقیه محمودی 
 Babək İslamı ❁  بابک اسالمی 

Mahirə Nağıqızı ❁  ماهیره ناغی قیزی
Özləm ❁  اؤزلم

Ceyhun fikret ❁ جیحون فیکرت 
Nazim Əhmədli ❁ ناظیم احمدلی 

 Sayman Aruz ❁ سایمان آروز 
Səxavət İzzəti ❁ سخاوت  عزتی

 Mərufcan Yoldaşev ❁ معروف جان یولداشوو
Ayşən Rəhim ❁ آیشن رحیمی

Xəyalə Zərrabqızı ❁ خیاله ضراب قیزی
Davd İntsar ❁ داود انتصار

 Çalqın Məhəmməd ❁ چالقین محمد
Nərgizə  Yaqubcan Qızı ❁ نرگیزه یعقوب جان قیزی

Hızır İrfan Önder ❁ خضیر عرفان اؤندر
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O Kefli Qadın 

❁ Rüqəyə Məhmudı 
 
Bu gecə həsrətin gözündən iraq 
Diz- dizə, göz- gözə oturmuşuq biz. 
Üşənmə bu yaslı qucaqlaşmadan 
Qoy barı öpüşsün nisgillərimiz. 
 
Səndə gileylisən, məndə gileyli 
Deşilir dərdimiz kor çıban kimi. 
İrəli gəl səni bağrıma basım 
Qivrilim boynuna bir Ilan kimi. 
 
Sənində haqqın var məndə haxlıyam 
Fələyin əlindən cana gəlmişik. 
Tanrını çağır ki gəlsin savaşa 
Biz bu gün döyüşə qana gəlmişik! 
 
Könüllər sultanı qəm sağlığına 
Çirpiriq baş- başa İstikanlari. 
varında, yuxunda atırıq daşın 
İçirik dal ba dal çilqin anları. 
 
Amansız əyçmədən qaytaracağam 
Əyçimdə kifsənmiş quca varlığı. 
Son çağda boğulmuş nəfəslərimdə 
Olayır hayatın canavarlığı. 
 
Dəlicə tullayır tellərin qadın 
Fırlanır, tovlanır, ağlayır, gülür. 
Keçmişdən, indidən , gələcəklərdən 
Nə rahat əl üzür, nə rahat ölür. 
 
Sərilib torpaqa o kefli qadın 
Hər yeri ölübdür gözləri qalır. 
Gözləri nə yaman tanışdır mənə!! 
O məni özümü yadıma salır. 

او کئفلی قادین

❁ رقیه محمودی

بو گئجه حسرتین گؤزوندن ایراق
دیزدیزه، گؤزگؤزه اوتورموشوق بیز.
اوشنمه بو یاسلی قوجاقالشمادان

قوی باری اؤپوشسون نیسگیل لریمیز.

سنده گیلئیلی سن منده گیلئیلی
دئشیلیر دردیمیز کور چیبان کیمی.

ایره لی گل سنی باغریما باسیم
قیوریلیم بوینونا بیر ایالن کیمی.

سنینده حاققین وار منده حاخلییام
فلکین الیندن جانا گلمیشیک.

تانرینی چاغیر کی گلسین ساواشا
بیز بو گون دؤیوشه قانا گلمیشیک!

کؤنول لر سولطانی غم ساغلیغینا
چیرپیریق باش- باشا ایستیکانالری.

واریندا، یوخوندا آتیریق داشین
ایچیریک دال با دال چیلقین آنالری.

آمانسیز ایچمه دن قایتاراجاغام
ایچیمده کیفسنمیش قوجا وارلیغی.
سون چاغدا بوغولموش نفسلریمده

اوالییر حایاتین جاناوارلیغی.

دلیجه تولالییر تئللرین قادین
فیرالنیر، تووالنیر، آغالییر، گولور.

کئچمیشدن، ایندی دن ، گله جک لردن
نه راحات اَل اوزور، نه راحات اؤلور.

سریلیب تورپاقا او کئفلی قادین
هر یئری اؤلوبدور گؤزلری قالیر.
گؤزلری نه یامان تانیشدیر منه!!

 او منی اؤزومون یادیما سالیر.
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Bizə Gəl 

❁ Babək İslamı

Mələyim bir gecə cənnətdən oğurlan, bizə gəl 
Süz qaranlıqlara; gizlincə ol İnsan bizə gəl.
 
İnsan olmaqdan əyər şəklənisən, dön işıq ol 
Qoşul ulduzlara; dam- dam bacalardan bizə gəl. –
 
Düzdür heç vaxt sən olanmaz ay, ama sən dön ay ol, 
Dolan eyvanlari; gördün oyanır dan bizə gəl. - 
 
Sən ki yoxsan, elə bil qəbləsi itmiş İmamam, 
Namazın vaxtıdır; ay gözləri şeytan bizə gəl! 

Deyirəm bir tikan ol, amma bizim bağda buy at, 
Demirəm; gördün olubsan lala reyhan bizə gəl. – 

Gecə oldun bizim evmizdə qaranlıqlagınan, 
Günüz oldun yuxuya qalma obaşdan bizə gəl. 

Bulud oldun bağa yağma, səni topraq bizə yağ! 
Duman oldun dağa getmə, səni orman bizə gəl! 

Hayat olsan; məni doldur dirilik uyxusuna, 
Ölüm olsan,... ölüm olsan da olubsan, bizə gəl. 

Qış gələndə külək ol, bağla gədikdə yolumu, 
Yaz gələndə çiçək ol, bağları fırlan bizə gəl. 

Doymuşam ovçuların gizli pıçıldaşmaların, 
Zirvə yalnız tələdir; ay dəli ceyran bizə gəl! 
 

بیزه گل 

❁ بابک اسالمی
 

َمله ییم بیر گئجه جنّتدن اوغورالن، بیزه گل
سوز قارانلیقالرا؛ گیزلینجه اْول انسان بیزه گل.

انسان اولماقدان اَیَر شکلَنیسن، دؤن ایشیق اْول
قْوشول اولدوزالرا؛ دام- دام باجاالردان بیزه گل. -

دوزدور هئچ واخت سن اوالنماز آی، آما سن دؤن آی اول،
دوالن ایوانالری؛ گؤردون اویانیر دان بیزه گل. -

سن کی یوخسان، ائله بیل قبله سی ایتمیش امامام،
نامازین واختیدیر؛ آی گؤزلری شیطان بیزه گل!

دئییرم بیر تیکان اول، آمما بیزیم باغدا بوْی آت،
دئمیرم؛ گؤردون اولوبسان الال ریحان بیزه گل. -

گئجه اولدون بیزیم ائومیزده قارانلیقالگینان،
گونوز اولدون یوخویا قالما اوباشدان بیزه گل.

بولود اولدون باغا یاغما، سنی توپراق بیزه یاغ!
دومان اولدون داغا گئتمه، سنی اْورمان بیزه گل!

حیات اولسان؛ منی دولدور دیریلیک اویخوسونا،
اؤلوم اولسان،... اؤلوم اولسان دا اولوبسان، بیزه گل.

قیش گلنده کولک اول، باغال گدیکده یولومو،
یاز گلنده چیچک اول، باغالری فیرالن بیزه گل.

دویموشام اْووچوالرین گیزلی پیچیلداشماالرین،
ذیروه یالنیز تله دیر؛ آی دلی جیران بیزه گل!
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کؤهنه دی 

❁ ماهیره ناغی قیزی  

زامان گئدر، زامان گلر، 
دونیانین چارخی کؤهنه دی. 

بولوددان  یاغیش النر، 
آپاران آرخی کؤهنه دی. 

هر واختین بیر بئزاری وار، 
بیلمزسن نه آزاری وار. 

دئمه تزه بازاری وار، 
دونیانین نیرخی کؤهنه دی. 

هارا گئدیر بو کند سئچن  
او سمت سئچن بو سمت سئچن.؟ 

بیلمه دی کی، سمند سئچن، 
آت تزه ،ایلخی کؤهنه دی. 

درد اییرمه جهره ده، 
نه گؤره سن کی،بهره ده؟ 
چوروین سودو نئهره ده، 

چارخاال ،چارخی کؤهنه دی. 

دانیش دردین منه گلسین، 
تکی سنین اوزون گولسون. 

تاخدا چیخان هاردان بیلسین، 
چیخدیغی تاختی کؤهنه دی. 

ماهیره درویشدی گلدی، 
گلمزدی ،بیر ایشدی گلدی. 
واخت فعلینه دوشدو گلدی، 

بیلمه دی واختی کؤهنه دی.

 

Köhnədi

❁ Mahirə Nağıqızı 
 
Zaman gedər ,zaman gələr, 
Dünyanın çarxı köhnədi. 
Buluddan  yağış ələnər, 
Aparan arxı köhnədi. 
 
Hər vaxtın bir bezarı var, 
Bilməzsən nə azarı var. 
Demə təzə bazarı var, 
Dünyanın nırxı köhnədi. 
 
Hara gedir bu kənd seçən  
O səmt seçən bu səmt seçən.? 
Bilmədi ki, səmənd seçən, 
At təzə ,ilxı köhnədi. 
 
Dərd əyirmə cəhrədə, 
Nə görəsən ki,bəhrədə? 
Çürüyən südü nehrədə, 
Çarxala ,çarxı köhnədi. 
 
Danış dərdin mənə gəlsin, 
Təki sənin üzün gülsün. 
Taxda çıxan hardan bilsin, 
Çıxdığı taxtı köhnədi. 
 
Mahirə dərvişdi gəldi, 
Gəlməzdi ,bir işdi gəldi. 
Vaxt felinə düşdü gəldi, 
Bilmədi vaxtı köhnədi. 
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Başqasına Yabancıyam

❁ Özləm
 
Əllərindən başqasıla
Hər nəyilə yabancıyam.
Yamanların qaçaq qizi
Yaxşıların inancıyam.

Gözlərindən iraq sənin
Zülmətlərin matəmiyəm.
Sənlə artır dəyərlərim
Barmağının xatəmiyəm.

Sözlərindən başqa sözlər
Eşitmir ki can qulağım.
Gözün sevgi çiləyiri
Dolur daşır söz bulağım.

Varlığınla varlandırdın
Yoxsullanmış gözlərimi.
Qaynaq oldun şeir dilimə
Odlandırdın sözlərimi.

Özləmindən iraq sənin
Başqa həsrət gəlməz dilə.
İzin verməm gür sevgini 
Ürəyimdən kimsə silə.

باشقاسینا یابانجي یام
❁ اؤزلم

 اللریندن باشقاسی ال
  هرنه ییله یابانجی یام.

 یامان الرین قاچاق قیزی
 یاخشیالرین اینانجی یام.

 گؤزلریندن ایراق سنین
 ظولمتلرین ماتمي یم.

 سنله آرتیر دیه رلریم
 بارماغینین خاتمي یم.

 سؤزلریندن باشقا سؤزلر
 ائشیتمیرکی جان قوالغیم.

 گؤزون سئوگی چیله ییری
 دولور داشیر سؤز بوالغیم.

 وارلیغین ال وارالندیردین
 یوخسولالنمیش گؤزلریمي.
 قایناق اولدون شعر دیلیمه

 اودالندیردین سؤزلریمي.

 اؤزلمیندن ایراق سنین
 باشقا حسرت گلمز دیله.

 ایزین وئرمم گور سئوگیني
 اورییمدن کیمسه سیله.
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Yenə Qar Yağır

❁ Ceyhun Fikret
                                                
Yenə qar yağır,
düşüncələrə.
Uşaqlarda sevinib,
qəmin divarlarından uzağa baxırlar.
Parçalanmış hisslərlə,
bir-birlərinə qar atırlar.
Yenə qar yağır,
pəncərədən bir kişi baxaraq,
qarın maşına vuracağı zıyanı düşünür ,
kədərlənir.
Bir kişi zibil yeşiklərində,
çörək axtarır,
göy üzünə baxaraq,
nəsə pıçıldayır.
Onu çağırır,
bizə rəhim elə deyir.

یئنه قار یاغیر، 

❁ جیحون فیکرت 

یئنه قار یاغیر، 
دوشونجه لره. 

اوشاقالردا سئوینیب، 
غمین دیوارالریندان اوزاغا باخیرالر. 

پارچاالنمیش حیسسلرله، 
بیر-بیرلرینه قار آتیرالر. 

یئنه قار یاغیر، 
پنجره دن بیر کیشی باخاراق، 

قارین ماشینا ووراجاغی زیانی دوشونور ، 
کدرله نیر. 

بیر کیشی زیبیل یئشیکلرینده، 
چؤرک آختاریر، 

گؤي اوزونه باخاراق، 
نسه پیچیلداییر. 

اونو چاغیریر، 
بیزه رحیم ائله دئییر. 
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Kimsə Dartır Ruhumu  

❁ Nazim Əhmədli
   
Hər kol bir qaraltıdı,
Hər gecə bir səksəkə;
Kimsə dartır ruhumu,
Şəklimi çəkə-çəkə;
 
İçimdə səngər qışı,
Çölüm qan ağlıyırmış;
İlahi, heç bilmirdim,
Dağlar da laxlıyırmış;
 
Buludlar çəkilməyib,
Bir yanı uçuq qalıb;
Gəldiyim göy üzünün
Qapısı açıq qalıb;
 
Qara dalğalar gəzir,
Dənizin yaxasında;
Dünya dağılır hələ,
Fələyin yuxusunda;
 
Kim nə çəkir, kim bilir,
Hərənin öz dərdi var;
Bir gecənin içində,
Saçlarıma yağdı qar;
 
Deyən yol da uzanır,
Hələ sabaha çox var;
Dağların arasından,
İşıldayır bulaqlar.

 

کیمسه دارتیر روحومو  

❁  ناظیم احمدلی
  

هر کول بیر قارالتیدی، 
هر گئجه بیر سکسکه؛ 
کیمسه دارتیر روحومو، 

شکلیمی چکه-چکه؛ 
  

ایچیمده سنگر قیشی، 
چؤلوم قان آغلیییرمیش؛ 
ایالهی، هئچ بیلمیردیم، 
داغالر دا الخلیییرمیش؛ 

  
بولودالر چکیلمه ییب، 

بیر یانی اوچوق قالیب؛ 
گلدیییم گؤي اوزونون 
قاپیسی آچیق قالیب؛ 

  
قارا دالغاالر گزیر، 

دنیزین یاخاسیندا؛ 
دونیا داغیلیر هله، 

فله یین یوخوسوندا؛ 
  

کیم نه چکیر، کیم بیلیر، 
هره نین اؤز دردی وار؛ 

بیر گئجه نین ایچینده، 
ساچالریما یاغدی قار؛ 

  
دئین یول دا اوزانیر، 

هله صاباحا چوخ وار؛ 
داغالرین آراسیندان، 
ایشیلداییر بوالقالر. 
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اونوت منی     

❁ سایمان آروز    
                                      

اونوت منی سئوگیلیم، ساده بیر ایلقار کیمی 
یول اوستو سؤیکه ندییین چوخلو دیوارالر کیمی. 

اونسوز سنه دئسم کی، منیمله قال خئیری یوخ، 
زولئیخانین یوسیفه ائتدییی اصرار کیمی. 

اینانمیرام، چتین کی، بو دونیادا تاپارسان،  
گؤزلرینه وورولموش بو غملی بیمار کیمی. 

بیلیرسنمی من نییه گئجه لردن قورخورام؟ 
سیزیلداییر سینمده یوخلوغون آززار کیمیم 

بو بئش گونلوک دونیادا وار اولماغین خئیری نه؟ 
کؤپوک دنیز ساییلمیر، گؤرونسه ده وار کیمی. 

یاندیر منی ترک ائله، قوي آلیشیم یانیم من، 
قارانلیقدا وار اوالن شمع شب تار کیمی. 

ترک ائله مکله بیتمیر، منیم کیمی دردلری، 
دؤنه جه یم هاچانسا ساچالرینا قار کیمی. 

گوجون بئله چاتماسا، گؤزونو چکمه یاردان، 
هئچ اولماسا ظاهرا گؤرون خریدار کیمی. 

هامی نسه خرجله ییر، دونیا آدلی بازاردا، 
سن ده خرجله سایمانی،  دیرهم و دینار کیمی... 

Unut Məni   

❁ Sayman Aruz
                                      
Unut məni sevgilim, sadə bir ilqar kimi 
Yol üstü söykəndiyin çoxlu divarlar kimi. 
 
Onsuz sənə desəm ki, mənimlə qal xeyri yox, 
Züleyxanın Yusifə etdiyi israr kimi. 
 
İnanmıram, çətin ki, bu dünyada taparsan,  
Gözlərinə vurulmuş bu qəmli bimar kimi. 
 
Bilirsənmi mən niyə gecələrdən qorxuram? 
Sızıldayır sinəmdə yoxluğun azzar kimim 
 
Bu beş günlük dünyada var olmağın xeyri nə? 
Köpük dəniz sayılmır, görünsə də var kimi. 
 
Yandir məni tərk elə, qoy alışım yanım mən, 
Qaranlıqda var olan şəmi-şəbi-tar kimi. 
 
Tərk eləməklə bitmir, mənim kimi dərdləri, 
Dönəcəyəm haçansa saçlarına qar kimi. 
 
Gücün belə çatmasa, gözünü çəkmə yardan, 
Heç olmasa zahirən görün xəridar kimi. 
 
Hamı nəsə xərcləyir, dünya adlı bazarda, 
Sən də xərclə Saymanı,  dirhəmü dinar kimi...
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Əllərimdən Bərk Yapış

❁ Nazim Əhmədli
 
Nə qapı, nə baca var,
Hardan girim saraya;
Barılar çox qəlbidi,
Əl çatmır yuxarıya;
 
Körpü bir tağın üstə,
Qar yatıb dağın üstə;
Ruhum yarpağın üstə,
Payız düşüb araya;
 
Çıxıb getdim naxıra,
Kim qalıbdı axıra;
Mən yaşıla baxıram,
Üzüm dönmür sarıya;
 
Kimdə bir az can qalıb,
Nə dağ, nə aran qalıb;
Ortalıqda qan qalıb,
Qaysaq gəlmir yaraya;
 
Qayıdın, açın yolu,
Ağaclar saçın yolub;
Ürək yarıcan qalıb,
Ömür çatır yarıya;
 
Hər çiçəkdə min naxış,
Buludlar yağış-yağış;
Əllərimdən bərk yapış,
Ayrılıqlar qarıyar.
 

 

اللریمدن برک یاپیش 

❁ ناظیم احمدلی    

 نه قاپی، نه باجا وار، 
هاردان گیریم سارایا؛ 
باروالر چوخ قلبیدی، 
ال چاتمیر یوخارییا؛ 

  
کؤرپو بیر تاغین اوسته، 
قار یاتیب داغین اوسته؛ 
روحوم یارپاغین اوسته، 

پاییز دوشوب آرایا؛ 
  

چیخیب گئتدیم ناخیرا، 
کیم قالیبدی آخیرا؛ 
من یاشیال باخیرام، 

اوزوم دؤنمور سارییا؛ 
  

کیمده بیر آز جان قالیب، 
نه داغ، نه آران قالیب؛ 
اورتالیقدا قان قالیب، 
قایساق گلمیر یارایا؛ 

  
قاییدین، آچین یولو، 

آغاجالر ساچین یولوب؛ 
اورک یاریجان قالیب، 

عؤمور چاتیر یارییا؛ 
  

هر چیچکده مین ناخیش، 
بولودالر یاغیش-یاغیش؛ 

اللریمدن برک یاپیش، 
آیریلیقالر قارییار. 
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گئدیم کیمی اویادیم 

❁ ناظیم احمدلی    
  

دئیه سن، آیازیییر، 
گئجه اوزو دانادی؛ 

کوچه لر بومبوش قالیب، 
بیناالر یان-یانادی؛ 

  
سؤزوم اوجاق اوسته دی، 

روحوم منی سسله دی؛ 
اوچدوم، هارا ایسته دیم، 

سیزیلداییر قانادیم؛ 
  

گئدیم کیمی اویادیم، 
گون چیرتدادی بیر اودوم؛ 

اوفوقده آغ بولودون، 
یاناقالری قانادی؛ 

  
ساچالری اوزون-اوزون، 
گیزله ده بیلمیر نازین؛ 
یوخومداکی او قیزین، 

نه اؤزو وار، نه آدی؛ 
  

بولودالر دویچه-دویچه، 
خیالالریم دویونچه؛ 

یاتا بیلمه دیم گئجه، 
گؤیده اولدوز سانادیم. 

                                

Gedim Kimi Oyadım

❁ Nazim Əhmədli

Deyəsən, ayazıyır,
Gecə üzü danadı;
Küçələr bomboş qalıb,
Binalar yan-yanadı;
 
Sözüm ocaq üstədi,
Ruhum məni səslədi;
Uçdum, hara istədim,
Sızıldayır qanadım;
 
Gedim kimi oyadım,
Gün çırtdadı bir udum;
Üfüqdə ağ buludun,
Yanaqları qanadı;
 
Saçları uzun-uzun,
Gizlədə bilmir nazın;
Yuxumdakı o qızın,
Nə özü var, nə adı;
 
Buludlar düyçə-düyçə,
Xəyallarım düyünçə;
Yata bilmədim gecə,
Göydə ulduz sanadım.
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Nazim Əhmədli 1953-cü il may ayının 1-də La-
çın rayonunun Əhmədli kəndində anadan olub. 
Orta məktəbi Laçın şəhərində bitirib, 1971-74–cü 
illərdə Şuşa Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda təhsil 
almış, 1974–1976-cı illərdə keçmiş Sovet Ordusu 
sıralarında hərbi xidmətdə olub. 1981-ci ildə Mos-
kva şəhərində Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İns-
titutunun poeziya fakültəsinə daxil olub, 1986-cı 
ildə institutu bitirib. Bakıya qayıdaraq Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyində dəftərxana müdiri, “Natəvan” 
klubunun müdiri, Azərbaycan Bədii Tərcümə və 
Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində redaktor, ümumi şöbə 
müdiri, işləyib. 1993-1996-cı illərdə Azərbaycan 
Ordusu sıralarında hərbi jurnalist kimi xidmət et-
miş, sonra Nərimanov rayonundakı Ekologiya lit-
seyində müəllim, o vaxt Bakıda fəaliyyət göstərən 
özəl Tətbiqi Elmlər Universitetinin jurnalistika fa-
kultəsində müəllim, dekan müavini vəzifələrində 
işləyib

   1970-ci illərin sonundan dövrü mətbuatda şe-
irləri çap olunmağa başlayıb.

Şeirləri respublika mətbuatında müntəzəm ola-
raq çap olunur və rus, çeçen, alman dAillərinə tər-
cümə olunub. N. Əhmədli Rus, isveç, yapon ədə-
biyyatlarından dilimizə tərcümələr edib.

525-ci qəzetdə şöbə müdiri, Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin Bədii Ədəbiyyatı Təbliğ Bürosunun 
direktoru vəzifəsində işləyib.

2012-ci ildən QHT sektorunda Skandinavi-
ya ölkələri ilə Mədəni və Elmi Əlaqələr İctimai 
Birliyinin sədridir. Uzun illərdir Skandinaviya 
ölkələrində Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, 
milli-mənəvi dəyərləri və Qarabağ münaqişəsi ilə 
əlaqədar qrant layihələri həyata keçirib.

Hal hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Kino-Foto Sənədləri Arxivinin direktor müavini 
vəzifəsində işləyir. Hərbi jurnalist kimi Qarabağ 
müharibəsinin iştirakçısdır.

Kitabları
1.  Bir ömür sevgi (şeirlər) Bakı, “Yazıçı”nəşriy-

yatı, 1990
2. Ruhum da sənin olacaq (şeirlər) Bakı, “Adi-

loğlu”nəşriyyatı, , 2002
3. Mənim generalım (bədii-sənədli povest) Bakı, 

“Qap Poliqraf”nəşriyyatı, , 2002
4. Sevgi Allahı (şeirlər) Bakı, “Adiloğlu”, nəş-

riyyatı, 2004
5. Əfv eylə məni (qəzəllər) Bakı,“Adiloğlu”nəş-

riyyatı, 2004
6. Mollaəhmədli və Mollaəhmədlilər (bədii pub-

lisistik, etnoqrafik kitab) Bakı, ”Adiloğlu” nəşriy-
yatı, 2007

7. Mən bir günah elçisiyəm (şeirlər) Bakı, “Qa-
nun”, 2017

8. Qız təbəssümü (hekayələr) Bakı, “Qanun" 
nəşriyyatı, 2017[6]

9. Unutduğum göy üzü(şeirlər) Bakı, "Qanun 
nəşriyyatı" 2019

10. Buludları üstümə ört (şeirlər) Təbriz şəhə-
ri,"Aydın sav" nəşriyyatı 2020.

11. Yenə dönüb gələcəm (şeirlər) "Vektor" Elm-
lər Akademiyası, Bakı şəhəri 2020.

12. Sevdiyim uzaq dəniz – şeirlər( Mein gelieb-
tes fernes Meer) “Epubli” nəşriyyatı, Köln şəhəri, 
Almaniya- 2021.

Şeirimizn Yeni Səslərindən Olan Şair Elşən Əzim

❁ Səxavət İzzəti
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 شعریمیزین گوجلو سس لریندن اوالن شاعرناظیم احمدلی
 

❁ سخاوت عزتی

الچین  1-ده  آیینین  ماي  ایل  1953-جو  احمدلی  نازیم 
مکتبی  اورتا  اولوب.  آنادان  کندینده  احمدلی  رایونونون 
کند  شوشا  ایللرده  1971-74-جو  بیتیریب،  شهرینده  الچین 
-1976-1974 آلمیش،  تحصیل  تئکنیکوموندا  تصرروفاتی 

حربی  سیراالریندا  اوردوسو  سووئت  کئچمیش  ایللرده  جی 
خیدمتده اولوب. 1981-جی ایلده موسکوا شهرینده ماکسیم 
فاکولته سینه  پوئزییا  اینستیتوتونون  ادبیات  آدینا  قورکی 
بیتیریب.  اینستیتوتو  ایلده  1986-جی  اولوب،  داخیل 
دفترخانا  بیرلیگینده  یازیچیالر  آذربایجان  قاییداراق  باکی یا 
ترجمه  بدیعی  آذربایجان  مدیری،  کلوبونون  “ناتوان”  مدیری، 
مودیری،  شعبه  عمومی  رئداکتور،  مرکزینده  عالقه  لر  ادبی  و 
اوردوسو  آذربایجان  ایللرده  3991-6991-جی  ایشله ییب. 
ائتمیش،  خیدمت  کیمی  ژورنالیست  حربی  سیراالریندا 
معلم،  لیتسئیینده  ائکولوگییا  رایونونداکی  نریمانوو  سونرا 
علملر  تطبیقی  اؤزل  گؤسترن  فعالیت  باکیدا  واخت  او 
معلم، دئکان  فاکولته سینده  اونیوئرسیتئتی نین ژورنالیستیکا 

معاوینی وظیفه  لرینده ایشله ییب 

شعرلری  مطبوعاتدا  دؤورو  سونوندان  ایللرین  1970-جی     
چاپ اولونماغا باشالییب. 

      شعرلری رئسپوبلیکا مطبوعاتیندا مونتظم اوالراق چاپ 
اولونوب.  ترجومه  دایللرینه  آلمان  چئچئن،  روس،  و  اولونور 
ادبیاتالریندان دیلیمیزه  ژاپون  ایسوئچ،  احمدلی روس،  ناظیم 

ترجومه لر ائدیب. 
یازیچیالر  آذربایجان  مدیری،  شعبه  قزئتده  525-جی         
دیرئکتورو  بوروسونون  تبلیغ  ادبیاتی  بدیعی  بیرلیگی نین 

وظیفه  سینده ایشله ییب. 
      2021-جی ایلدن قحط سئکتوروندا اسکاندیناوییا اؤلکه لری 
ایله مدنی و علمی عالقه  لر اجتماعی بیرلیگی نین صدری دیر. 
اوزون ایللردیر اسکاندیناوییا اؤلکه لرینده آذربایجانین تاریخی، 
ایله  موناقیشه سی  قاراباغ  و  دیَرلری  میللی-معنوی  مدنیتی، 

عالقه دار قرانت الییحه لری حیاتا کئچیریب. 
کینو-فوتو  دؤولت  رئسپوبلیکاسی  آذربایجان  حاضردا  حال 
وظیفه  سینده  معاوینی  دیرئکتور  آرخیوی نین  سندلری 
محاربه سی نین  قاراباغ  کیمی  ژورنالیست  حربی  ایشله ییر. 

ایشتیراکچیسدیر. 

کیتابالریی: 
1. بیر عؤمور سئوگی )شعرلر( باکی، “یازیچی”نشریاتی، 1990 
“عادیل  باکی،  )شعرلر(  اوالجاق  سنین  دا  روحوم   .2

اوغلو”نشریاتی، ، 2002 
“قاپ  باکی،  پووئست(  )بدیعی-سندلی  گئنئرالیم  منیم   .3

پولیقراف”نشریاتی، ، 2002 
4. سئوگی اهلل ی )شعرلر( باکی، “عادیل اوغلو”، نشریاتی، 2004 
5. عفو ائیله منی )غزللر( باکی،“عادی الوغلو”نشریاتی، 2004 

پوبلیسیستیک،  )بدیعی  احمدلی لر  مال  و  احمدلی  6.مال 
ائتنوقرافیک کیتاب( باکی، ”عادیل اوغلو” نشریاتی، 2007 
7. من بیر گوناه ائلچیسییم )شعرلر( باکی، “قانون”، 2017 

8. قیز تبسسومو )حئکایه لر( باکی، “قانون« نشریاتی، 2017 
9.اونوتدوغوم گؤي اوزو)شعرلر( باکی، »قانون نشریاتی« 2019 
شهری،»آیدین  تبریز  )شعرلر(  اؤرت  اوستومه  بولودالری   01

ساو« نشریاتی 2020. 
11.یئنه دؤنوب گله جم )شعرلر( »وئکتور« علملر آکادئمییاسی، 

باکی شهری 2020. 
آلمانییا-  شهری،  -شعرلر-کؤلن  دنیز  اوزاق  21.سئودیگیم 

 .2021
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Adsız  Liman

❁ Nazim Əhmədli
 
Yaman uçub, dağılıb,
Necə gedim bu yolu;
Pas atıb daş divarda,
Yuxumdakı at nalı;
 
Buludların səsindən,
Qulağımda küy qalıb;
Ötən eşqin odundan,
Canımda kösey qalıb;
 
Ruhum bir adsız quşun,
Qanadından asılıb;
Heç özüm də bilmirəm,
Alnıma nə yazılıb;
 
Bir ayrı göy üzündən,
Yaşıl ulduzlar baxır;
Lələk-lələk buludlar,
Yellənir ağır-ağır;
 
Hər göyün öz tanrısı,
Hər köyün öz adı var;
Hələ yağışlar yağır,
Qurumayıb buludlar;
 
Könlümə qubar dolub,
Baxışımda duman var;
Orda bir adsız şəhər,
Bir adsız da liman var.

آدسیز  لیمان  

❁ ناظیم احمدلی

یامان اوچوب، داغیلیب، 
نئجه گئدیم بو یولو؛ 

پاس آتیب داش دیواردا، 
یوخومداکی آت نالی؛ 

  
بولودالرین سسیندن، 

قوالغیمدا کوي قالیب؛ 
اؤتن عشقین اودوندان، 
جانیمدا کؤسئي قالیب؛ 

  
روحوم بیر آدسیز قوشون، 

قانادیندان آسیلیب؛ 
هئچ اؤزوم ده بیلمیرم، 

آلنیما نه یازیلیب؛ 
  

بیر آیری گؤي اوزوندن، 
یاشیل اولدوزالر باخیر؛ 

للک-للک بولودالر، 
یئلله نیر آغیر-آغیر؛ 

  
هر گؤیون اؤز تانریسی، 

هر کؤیون اؤز آدی وار؛ 
هله یاغیشالر یاغیر، 
قوروماییب بولودالر؛ 

  
کؤنلومه قوبار دولوب، 
باخیشیمدا دومان وار؛ 
اوردا بیر آدسیز شهر، 

بیر آدسیز دا لیمان وار. 
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Ürəyim Bir Ocaq Közü

❁ Nazim Əhmədli

Xoş günlərdən xəbər yoxdu,
Yadımdan çıxmır ötənlər;
Qışda ac qalan sərçələr,
Gecə ulduzları dənlər;
 
Ürəyim bir ocaq közü,
Yoxmu, gecənin gündüzü;
Yenə görünmür göy üzü,
Çəkilmir dumanlar, çənlər;
 
Nə var uzaqdan, yaxından,
Tək səbir ötür qorxumdan;
Çəkilib getmir yuxumdan,
Payıza oxşar çəmənlər;
 
Ayrılıqlar min sənədi,
Ağrılar dənə-dənədi;
Özüm də bilmirəm, nədi,
Könlümdə bir həsrət inlər;
 
Dəli ruhum harda uyur,
Dalğalar sahili yuyur;
Bulanıb dünyanın suyu,
Çoxalıbdı dərd içənlər.

اوره ییم بیر اوجاق کؤزو  

 ❁ ناظیم احمدلی
  

خوش گونلردن خبر یوخدو، 
یادیمدان چیخمیر اؤتنلر؛ 
قیشدا آج قاالن سرچه لر، 

گئجه اولدوزالری دنلر؛ 
  

اورگیم بیر اوجاق کؤزو، 
یوخمو، گئجه نین گوندوزو؛ 

یئنه گؤرونمور گؤي اوزو، 
چکیلمیر دومانالر، چنلر؛ 

  
نه وار اوزاقدان، یاخیندان، 

تک صبیر اؤتور قورخومدان؛ 
چکیلیب گئتمیر یوخومدان، 

پاییزا اوخشار چمنلر؛ 
  

آیریلیقالر مین سنه دی، 
آغریالر دنه-دنه دی؛ 

اؤزوم ده بیلمیرم، ندی، 
کؤنلومده بیر حسرت اینلر؛ 

  
دلی روحوم هاردا اویور، 
دالغاالر ساحلی یویور؛ 

بوالنیب دونیانین سویو، 
چوخالیبدی درد ایچنلر. 
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NƏNƏM VƏ ONUN QARANQUŞLARI 

❁ Mərufcan Yoldaşev 
( ÖZBEKISTAN )

Kiçik bir uşaq idim. Qaranquşların uzun qanadları var idi. Dünyanın ən uzun qanadları qaranquşların 
qanadları idi.

Mən kiçik bir uşaq idim. Qaranquşların iti gözləri vardı. Dünyadakı ən həssas gözlər qaranquşlarındı.
Qaranquşlar haqqında ilk nağılları kimdən eşitdim, kim onlardan danışdı? Bunu xatırlamaq mənim 

üçün çətin idi, ancaq qaranquşun nağılları uşaqlığımın keçdiyi kəndlər qədər həqiqət idi və qaranlıq bu-
ludların arxasında gizlənmiş həqiqətlər qədər uzaq idi ... 

Günəşin nə vaxt doğduğundan və nə vaxt batdığından xəbərsiz idim. Bu köhnə daş dəyirmanında mə-
nim işim nə idi? Mən nə idim? Mən daş mı idim? Mən buğda mı idim? Heç vaxt nə olduğumu bilmirdim. 
Mən qaranquşları sevirdim. Nənəmin qaranquşların ...

Nənəmin reyhan və maral otunun qoxusu olan uzun, qpqara saçları vardı. Dünyadakı ən uzun saç 
nənəmin saçları idi ... Sürmələnən zaman qaranquşların qanadlarını xatırladan qaşları vardı. Nənəm 
duruşuqlu, sərv boyundadır. Əlini uzada bilsəydi, ağacların ən hündür budaqlarındakı almalara çatardı. 
Nənəmin sürməli gözləri çox iti və çox gözəl idi. O qədər ki, ayı adi gözlə görə bilirdi. Nənəmin ocağın 
yanında kərpicdən yuva qurduğu qaranquşlar var idi. Bəzən yuvasından düşən qaranquşları götürüb 
yuvasına qaytardı 

İndi qaranquş nağıllarını ilk dəfə nənəmdən eşitdiyimi xatırlayıram. Ancaq bunu nağıl kimi yox, he-
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kayə kimi eşitdim. Əslində nənəm bunun bir nağıl olduğunu unudur və özünü şahidi olduğu gerçək bir 
hekayə kimi inandırırdı.

Bahar idi. Çox yağış yağırdı. Günlərlə, aylarla, illərlə yağış yağdığını hiss edirdim. Biz də çölə çıxa 
bilmədik, sanki pəncərədəki yağışı günlərlə, aylarla, illərlə seyr edirdik. Əvvəlcə yağış damcıları pən-
cərələrdə titrəyirdi. Daha sonra yağış damlaları böyüdü və şüşəni döyməyə başladı. Çox keçmədi, hirs, 
qəzəb və hədələrlə yağış yağmağa başladı. Palçıqla örtülmüş divarlardan süzülən yağış damlaları da bir 
ar damarı çatlamış kimi şırıltıyla axırdı. Hərdən-birdən vaxtsız düşən damcılar vedərədə ecazkar bir me-
lodiya çalırdı. Sətillər dolu idi. Sətildən daha böyük qablar da dolu idi. Keçəklər və döşəklər nəm idi; Ev 
su altında qaldı. Pəncərənin yanında oturub pəncərəyə dəyən yağış damcılarına baxırdım. Çiçəklərin dibi 
yağışla doyub daşdı. Reyhan və maral otları su altında qaldı. divarlar, damlar,Ağacların hamısı suyun 
altında idi. Quşlar harada yox oldu, narahat oldum. Çöldə yağış damcılarından şüşəyə dəydiyini görmək 
mümkün deyildi. Ocağın yanında dam kimi palçıq yuvalarında oxuyan qaranquşlari gördüm. "Yağışda 
yuvaları dağılmadı?" Düşünərək gözlərimi geniş açıb istiqamətimi yuva tərəfə çevirdim. Bu vaxt nənə-
min danışdığı əhvalatı xatırladım. Bunu nə zaman dinlemiştim xatırlamaq mənim üçün çox çətin oldu...

Qədim dövrlərdə qaranquşlar Allahla insanlar arasında bir xəbərçi quş idi. Yaxşı işlər görənlərə mü-
kafat müjdəsini, günah işləyənlərə cəza xəbərini çatdırdılar. İnsanların dualarını və niyazlarını toplayıb 
Tanrı hüzuruna gətirdi. Duaların qəbul olub olmadığını öyrənmək üçün bir az gözləyərdi. Müjdələri 
toplayıb baharda yenidən dünyaya gəlirdilər. O dövrdə insanlar Allahdan çox şey istəmirdilər. Hər evin 
eyvanında və həyətində bir evi var idi. Qaranquşların gəlmədiyi ev layiq deyildi. İnsanlar belə bir evi 
ziyarət etməzdilər. Qaranquşların girmədiyi evlərin sahibləri bir ovuc torpaqdan bir saxta yuva düzəldib 
divarın görünən yüksək hissəsinə qoyub içərisinə quru ot qoyub eynən bir yuva yaradacaqdırlar. Qonum 
Qonşu da qaranquşların gəlməsindən danışır,Yumurta qoymağı, neçəsinin nəsil verdiyini və neçəsinin 
uçmağa başladığını danışdılar. Xüsusilə qaranquşların gətirdiyi müjdələri bir-birlərinə izah edərək xoş 
xəbərlərini dilədilər. 

O günlərdə qaranquşlar təmiz bir quş idi. Yazda qayıtdıqda insanlar dağlıq bölgələrə gedir və əyləncə 
orada başlayır Sevindirici xəbərlərdən könlü dağ olan insanlar xalqa düyün verərlermiş.

Bunları görüb həsəd çuxuru qarğanın ürəyində dərinləşdi. Səhrada tək yaşayan cüzam xəstəsini tapdı 
və tədbirini ona danışdı. Cüzamlı falçı qarğa dedi ki, dul qadının göz yaşlarını, yetimin əlindən düşən 
çörək qırıntılarını, kasıbların ocağındakı hisləri və and içmiş insanın vicdanını götürün. Qarğa gəzdi, bir 
dul qadın tapdı və evinə gedib gözlədi. Bu dul qadın heç vaxt, heç ağlamadı. Qarğa onunla danışmağa 
başladı və çağrılmış yaralarını cızaraq ağlatmaq istədi. Sən mənimsən deyirsən. Sevincindən ağlayaca-
ğını söyləyərək zarafat etdi. Yenə ağlamadı. Qarğa ona dedi:

─Sən necə daş ürəkli qadınsan? Niyə ağlamırsan? deyə soruşdu.
Qadın bir müddət düşündükdən sonra dedi:
─ Anam, atam və ya övladım üçün kədərlənib ağlamalıyam? Qəbirdə narahat olmalarını istəmirəm. 

Məni tərk edən adama ağlasam nə olar? Birlikdə keçirdiyimiz xoşbəxt anlar üçün onun lənətlənməsini 
istəmirəm. Əlacsız olduğum üçün heç kimim olmadığı üçün ağlamalıyam? O zaman nankorluq olmaz-
mı? deyə cavab verdi.

Qadın qarğa yaxınlaşanda qarğanın ayağında tikan olduğunu gördü. Dul qadın:
─ Vay mən kaş öləm, mənim talihsiz quşcığazım. Senin ayaqlarına batan tikan mənim ayaqlarıma 

batsaydı olmaz mıydı? demiş və ağlamağa başlamış. 
Qarğa fürsətdən istifadə edib dul qadının göz yaşından bir damcı alıb uçdu. Yetimin əlindən düşən 

çörək qırıntılarını və kasıbların ocağındakı hisi tapdı. Ancaq nə qədər axtarsa da, and içmiş bir insanın 
vicdanını tapa bilmədi. Bütün dünyanı gəzmiş, dolaşmış, sormadığı, soruşturmadığı hiçbir yer qalma-
mış. And içmiş birinin vicdanıni tapanmamış.
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Qarğa yenidən cüzamlı falçının yanına gəldi və vəziyyəti təqdim etdi. Falçı qarğanın gətirdiyi mate-
riallardan bir qarışıq hazırladı. Bu boyalı qarışığı yazda ilk gələn qaranquşa tökməli olduğunu söylədi. 
Qışdan sonra bahar bir daha üzünü göstərdi. Qarğa falçının hazırladığı qarışığı ilk qaranquşun üstünə 
tökdü. Sehrli qarışıq aydın qaranquşun başına, qanadlarına və kiçik quyruğuna dəydi.

O bahar qaranquş insanlara Allahın hüzurundan xeyir-dua ilə gəldi. Qarışıq başına dəyəndə onu qu-
caqladı və quyruğu ilə qorudu ki, xeyir-dua verməsin. Bu səbəbdən sehrli qarışıq sinə və quyruğun alt 
hissələrinə toxunmadı. Sonra həmin qaranquşdan doğulan körpələr bu rənglərlə dünyaya gəldi. O vaxt-
dan bəri insanlar qaranquşları xoşbəxtlik və bolluq quşu kimi tanıyırlar. İnsanlara görə, kim bu quşa pis 
münasibət bəsləyirsə, xoşbəxtlik evindən uçacaq və evinə xeyir-dua verilməyəcək.

Nağıl az-çox belə idi. Bu nağılı dinlədikdən sonra nə vaxt bir qarğa görsəm, nifrət edərdim və həmişə 
and içmiş kişinin vicdanı haqqında düşünərdim. Əvvəllər yalançı və and içən kişinin vicdanı olmayaca-
ğını düşünürdüm Nənəm deyirdi ki, “her bir yalan, vicdana batırılan bir dikendir”. “Nə qədər çox yalan 
danışırsınızsa, vicdanınızı o qədər çox tikan sancır. Tədricən vicdanınızın əvəzinə kirpi kimi bir top tikan 
görəcəksən. ” "Dul qadınların göz yaşları, yetimlərin fəryadları, kasıbların əzabları ilə boyanan çarəsiz 
quşları düşünün" deyirdi. Bu gün qaranquşları yox, qarğaları düşündüm. Makedoniyalı İskəndərin bər-
bəri, su quyusu və tütəyi olan qamışınıda...

Hər bahar gələndə insanların qəlbləri bir-birlərinə mərhəmət, sevgi, sevgi və mərhəmət hissləri ilə 
doldu. Hər yaz qaranquşlarla yanaşı, qış aylarında paslanan səhərlər də şənlik keçirirdi.

Nənəmin reyhan və maral otunun qoxusunu verən uzun, tünd saçları var idi. Nənəmin saçı nə vaxt bu 
qədər ağarmışdı? İpək kimi yayılmaması üçün nə vaxt çəkilərini uclarına asdı? 

Yerindən addım atanda qaranquşun qanadlarını xatırladan qaşları vardı. Qaşlardakı qalın izləri nə 
vaxt gördüm?

Nənəm yaxşı bir biçimdə, sərv boyundadır. Boyu nə vaxt bu qədər əyilmişdi, yalnız bir ovuc qaldı? 
İlk dəfə nə vaxt onun kamburunun arxasına yapışdığını və ayağa qalxmasına mane olduğunu gördüm?

Əlini uzada bilsəydi, ağacların ən hündür budaqlarındakı almalara çatardı. Nənəm tökülmüş almaları 
götürüb geri gətirəndə mənə ən yüksəkdən düşən alma haqqında danışardı. Nənəm axırıncı dəfə tökül-
müş almaları nə vaxt götürdü? 

Nənəmin ocağın yanındakı kərpicdə yuva qurduğu qaranquşlar var idi. Bəzən yuvasından düşən qa-
ranquş balasını yuvasına geri salırdı. Hələ qaranquşlar gəlirdi? Yuvasından düşmüş körpə qaranquşları 
kim əvəz edirdi?

Nənəmin Sürməli gözləri çox iti və çox gözəl idi. Ayı çılpaq gözlə görə bilməsi üçün. Nənəm ayı son 
dəfə nə vaxt gördü?

Nənəm son dəfə nə vaxt qaranquşları gördü?
Gələn qaranquşlar nənəmə çox oxşayırdılar ...
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ننم و اونون قارانقوشالری  

❁ معروفجان یولداشئو 
) اؤزبکستان ( 

کیچیک بیر اوشاق ایدیم. قارانقوشالرین اوزون قانادالری وار ایدی. دونیانین ان اوزون قانادالری قارانقوشالرین قانادالری ایدی. 
من کیچیک بیر اوشاق ایدیم. قارانقوشالرین ایتی گؤزلری واردی. دونیاداکی ان حساس گؤزلر قارانقوشالریندی. 

قارانقوشالر حاقیندا ایلک ناغیلالری کیمدن ائشیتدیم، کیم اونالردان دانیشدی؟ بونو خاتیرالماق منیم اوچون چتین ایدی، آنجاق 
قارانقوشون ناغیلالری اوشاقلیغیمین کئچدیگی کندلر قدر حقیقت ایدی و قارانلیق بولودالرین آرخاسیندا گیزلنمیش حقیقتلر قدر اوزاق 

ایدی ...  
گونشین نه واخت دوغدوغوندان و نه واخت باتدیغیندان خبرسیز ایدیم. بو کؤهنه داش دَ ییرمانیندا منیم ایشیم نه ایدی؟ من نه ایدیم؟ 
من داش می ایدیم؟ من بوغدا می ایدیم؟ هئچ واخت نه اولدوغومو بیلمیردیم. من قارانقوشالری سئویردیم. ننه مین قارانقوشالرین ... 

ننه مین ریحان و مارال اوتونون قوخوسو اوالن اوزون، قپقارا ساچالری واردی. دونیاداکی ان اوزون ساچ ننه مین ساچالری ایدی ... 
سورمه لنن زامان قارانقوشالرین قانادالرینی خاتیرالدان قاشالری واردی. ننم دوروشوقلو، سرو بویوندادیر. الینی اوزادا بیلسیدی، 

آغاجالرین ان هوندور بوداقالرینداکی آلماالرا چاتاردی. ننه مین سورمه لی گؤزلری چوخ ایتی و چوخ گؤزل ایدی. او قدر کی، آیی آدی 
گؤزله گؤره بیلیردی. ننه مین اوجاغین یانیندا کرپیجدن یووا قوردوغو قارانقوشالر وار ایدی. بضا یوواسیندان دوشن قارانقوشالری 

گؤتوروب یوواسینا قایتاردی ... 
ایندی قارانقوش ناغیلالرینی ایلک دفعه   ننمدن ائشیتدیگیمی خاتیرالییرام. آنجاق بونو ناغیل کیمی یوخ، هئکایه کیمی ائشیتدیم. 

اصلینده ننم بونون بیر ناغیل اولدوغونو اونودور و اؤزونو شاهیدی اولدوغو گئرچک بیر هئکایه کیمی ایناندیریردی. 
باهار ایدی. چوخ یاغیش یاغیردی. گونلرله، آیالرال، ایللرله یاغیش یاغدیغینی حیسس ائدیردیم. بیز ده چؤله چیخا بیلمه دیک، سانکی 

پنجره دکی یاغیشی گونلرله، آیالرال، ایللرله سئیر ائدیردیک. اولجه یاغیش دامجیالری پنجره لرده تیترگیردی. داها سونرا یاغیش 
دامالالری بؤیودو و شوشه نی دؤیمه یه باشالدی. چوخ کئچمه دی، حیرص، غضب و هده لرله یاغیش یاغماغا باشالدی. پالچیقال 

اؤرتولموش دیوارالردان سوزولن یاغیش دامالالری دا بیر آر داماری چاتالمیش کیمی شیریلتییال آخیردی. هردن-بیردن واختسیز 
دوشن دامجیالر وئدره ده ائجازکار بیر مئلودییا چالیردی. ستیللر دولو ایدی. ستیلدن داها بؤیوک قابالر دا دولو ایدی. کئچکلر و دؤشکلر 

نم ایدی؛ ائو سو آلتیندا قالدی. پنجره نین یانیندا اوتوروب پنجره یه دیَن یاغیش دامجیالرینا باخیردیم. چیچکلرین دیبی یاغیشال 
دویوب داشدی. ریحان و مارال اوتالری سو آلتیندا قالدی. دیوارالر، دامالر،آغاجالرین هامیسی سویون آلتیندا ایدی. قوشالر هارادا یوخ 
اولدو، ناراحات اولدوم. چؤلده یاغیش دامجیالریندان شوشه یه دیَدیگینی گؤرمک مومکون دئییلدی. اوجاغین یانیندا دام کیمی پالچیق 
یوواالریندا اوخویان قارانقوشالری گؤردوم. »یاغیشدا یوواالری داغیلمادی؟«  دوشونه رک گؤزلریمی گئنیش آچیب ایستیقامتیمی یووا 

طرفه چئویردیم. بو واخت ننه مین دانیشدیغی احواالتی خاتیرالدیم. بونو نه زامان دینلئمیشتیم خاتیرالماق منیم اوچون چوخ چتین 
اولدو...  

 *
قدیم دؤورلرده قارانقوشالر اهلل ال اینسانالر آراسیندا بیر خبرچی قوش ایدی. یاخشی ایشلر گؤرنلره موکافات موژده سینی، گوناه 

ایشله ینلره جزا خبرینی چاتدیردیالر. اینسانالرین دعاالرینی و نیازالرینی توپالییب تانری حضورونا گتیردی. دعاالرین قبول اولوب 
اولمادیغینی اؤیرنمک اوچون بیر آز گؤزله یردی. موژده لری توپالییب باهاردا یئنیدن دونیایا گلیردیلر. او دؤورده اینسانالر اللهدان چوخ 

شئي ایستمیردیلر. هر ائوین ائیوانیندا و هیتینده بیر ائوی وار ایدی. قارانقوشالرین گلمه دیگی ائو الییق دئییلدی. اینسانالر بئله بیر 
ائوی زیارت ائتمزدیلر. قارانقوشالرین گیرمه دیگی ائولرین صاحبلری بیر اوووج تورپاقدان بیر ساختا یووا دوزلدیب دیوارین گؤرونن 
یوکسک حیصه  سینه قویوب ایچریسینه قورو اوت قویوب عیناً بیر یووا یاراداجاقدیرالر. قونوم قونشو دا قارانقوشالرین گلمه سیندن 

دانیشیر،یومورتا قویماغی، نئچه سی نین نسیل وئردیگینی و نئچه سی نین اوچماغا باشالدیغینی دانیشدیالر. خصوصیله قارانقوشالرین 
گتیردیگی موژده لری بیر-بیرلرینه ایضاه ائده رک خوش خبرلرینی دیله دیلر. 

او گونلرده قارانقوشالر تمیز بیر قوش ایدی. یازدا قاییتدیقدا اینسانالر داغلیق بؤلگه لره گئدیر و ایلنجه اورادا باشالییر سئویندیریجی 
خبرلردن کؤنلو داغ اوالن اینسانالر خالقا دویون وئررلئرمیش. 

بونالری گؤروب حسد چوخورو قارغانین اورگینده درینلشدی. صحرادا تک یاشایان جوزام خسته سینی تاپدی و تدبیرینی اونا 
دانیشدی. جوزاملی فالچی قارغا دئدی کی، دول قادی نین گؤز یاشالرینی، یئتیمین الیندن دوشن چؤرک قیرینتیالرینی، کاسیبالرین 

اوجاغینداکی حیسلری و آند ایچمیش اینسانین ویجدانینی گؤتورون. قارغا گزدی، بیر دول قادین تاپدی و ائوینه گئدیب گؤزله دی. بو 
دول قادین هئچ واخت، هئچ آغالمادی. قارغا اونونال دانیشماغا باشالدی و چاغریلمیش یاراالرینی جیزاراق آغالتماق ایسته دی. سن 

منیمسن دئییرسن. سئوینجیندن آغالیاجاغینی سؤیله یه رک ظارافات ائتدی. یئنه آغالمادی. قارغا اونا دئدی: 
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- سن نئجه داش اورکلی قادینسان؟ نییه آغالمیرسان؟ دئیه سوروشدو. 
قادین بیر مدت دوشوندوکدن سونرا دئدی: 

- آنام، آتام و یا اؤوالدیم اوچون کدرله نیب آغالمالییام؟ قبیرده ناراحات اولماالرینی ایستمیرم. منی ترک ائدن آداما آغالسام نه اوالر؟ 
بیرلیکده کئچیردیگیمیز خوشبخت آنالر اوچون اونون لعنتلنمه سینی ایستمیرم. عالجسیز اولدوغوم اوچون هئچ کیمیم اولمادیغی 

اوچون آغالمالییام؟ او زامان نانکورلوق اولمازمی؟ دئیه جاواب وئردی. 
قادین قارغا یاخینالشاندا قارغانین آیاغیندا تیکان اولدوغونو گؤردو. دول قادین: 

- واي من کاش اؤلم، منیم تالیه سیز قوشجیغازیم. سئنین آیاقالرینا باتان تیکان منیم آیاقالریما باتسایدی اولماز مییدی؟ دئمیش و 
آغالماغا باشالمیش.  

قارغا فورصتدن ایستیفاده ائدیب دول قادی نین گؤز یاشیندان بیر دامجی آلیب اوچدو. یئتیمین الیندن دوشن چؤرک قیرینتیالرینی و 
کاسیبالرین اوجاغینداکی هیسی تاپدی. آنجاق نه قدر آختارسا دا، آند ایچمیش بیر اینسانین ویجدانینی تاپا بیلمه دی. بوتون دونیانی 

گزمیش، دوالشمیش، سورمادیغی، سوروشتورمادیغی هیچبیر یئر قالمامیش. آند ایچمیش بیری نین ویجدانینی تاپانمامیش. 
قارغا یئنیدن جوزاملی فالچی نین یانینا گلدی و وضعیتی تقدیم ائتدی. فالچی قارغانین گتیردیگی ماتئریالالردان بیر قاریشیق 
حاضرالدی. بو بویالی قاریشیغی یازدا ایلک گلن قارانقوشا تؤکمه لی اولدوغونو سؤیله دی. قیشدان سونرا باهار بیر داها اوزونو 

گؤستردی. قارغا فالچی نین حاضرالدیغی قاریشیغی ایلک قارانقوشون اوستونه تؤکدو. سئهرلی قاریشیق آیدین قارانقوشون باشینا، 
قانادالرینا و کیچیک قویروغونا دیَدی. 

او باهار قارانقوش اینسانالرا اهلل ین حضوروندان خئییر-دعا ایله گلدی. قاریشیق باشینا دیَنده اونو قوجاقالدی و قویروغو ایله قورودو 
کی، خئییر-دعا وئرمه سین. بو سببدن سئهرلی قاریشیق سینه و قویروغون آلت حیصه  لرینه توخونمادی. سونرا همین قارانقوشدان 

دوغوالن کؤرپه لر بو رنگلرله دونیایا گلدی. او واختدان بری اینسانالر قارانقوشالری خوشبختلیک و بوللوق قوشو کیمی تانیییرالر. 
اینسانالرا گؤره، کیم بو قوشا پیس موناسیبت بسله ییرسه، خوشبختلیک ائویندن اوچاجاق و ائوینه خئییر-دعا وئریلمه یه جک. 

ناغیل آز-چوخ بئله ایدی. بو ناغیلی دینله دیکدن سونرا نه واخت بیر قارغا گؤرسم، نیفرت ائدردیم و همیشه آند ایچمیش کیشی نین 
ویجدانی حاقیندا دوشونردیم. اوللر یاالنچی و آند ایچن کیشی نین ویجدانی اولمایاجاغینی دوشونوردوم ننم دئییردی کی، “هئر بیر 

یاالن، ویجدانا باتیریالن بیر دیکئندیر”. “نه قدر چوخ یاالن دانیشیرسینیزسا، ویجدانینیزی او قدر چوخ تیکان سانجیر. تدریجن 
ویجدانینیزین عوضینه کیرپی کیمی بیر توپ تیکان گؤره جکسن. ” »دول قادینالرین گؤز یاشالری، یئتیملرین فریادالری، کاسیبالرین 

عذابالری ایله بویانان چاره سیز قوشالری دوشونون« دئییردی. بو گون قارانقوشالری یوخ، قارغاالری دوشوندوم. ماکئدونییالی 
ایسکندرین بربری، سو قویوسو و توتیی اوالن قامیشینیدا ... 

هر باهار گلنده اینسانالرین قلبلری بیر-بیرلرینه مرحمت، سئوگی، سئوگی و مرحمت حیسسلری ایله دولدو. هر یاز قارانقوشالرال 
یاناشی، قیش آیالریندا پاسالنان سحرلر ده شنلیک کئچیریردی. 

 *
ننه مین ریحان و مارال اوتونون قوخوسونو وئرن اوزون، توند ساچالری وار ایدی. ننه مین ساچی نه واخت بو قدر آغارمیشدی؟ ایپک 

کیمی یاییلماماسی اوچون نه واخت چکیلرینی اوجالرینا آسدی؟ 
یئریندن آددیم آتاندا قارانقوشون قانادالرینی خاتیرالدان قاشالری واردی. قاشالرداکی قالین ایزلری نه واخت گؤردوم؟ 

ننم یاخشی بیر بیچیمده، سرو بویوندادیر. بویو نه واخت بو قدر اییلمیشدی، یالنیز بیر اوووج قالدی؟ ایلک دفعه   نه واخت اونون 
کامبورونون آرخاسینا یاپیشدیغینی و آیاغا قالخماسینا مانع اولدوغونو گؤردوم؟ 

الینی اوزادا بیلسیدی، آغاجالرین ان هوندور بوداقالرینداکی آلماالرا چاتاردی. ننم تؤکولموش آلماالری گؤتوروب گئری گتیرنده منه ان 
یوکسکدن دوشن آلما حاقیندا دانیشاردی. ننم آخیرینجی دفعه   تؤکولموش آلماالری نه واخت گؤتوردو؟ 

ننه مین اوجاغین یانینداکی کرپیجده یووا قوردوغو قارانقوشالر وار ایدی. بضا یوواسیندان دوشن قارانقوش باالسینی یوواسینا گئری 
سالیردی. هله قارانقوشالر گلیردی؟ یوواسیندان دوشموش کؤرپه قارانقوشالری کیم عوض ائدیردی؟ 

ننه مین سورمه لی گؤزلری چوخ ایتی و چوخ گؤزل ایدی. آیی چیلپاق گؤزله گؤره بیلمه سی اوچون. ننم آیی سون دفعه   نه واخت گؤردو؟ 
ننم سون دفعه   نه واخت قارانقوشالری گؤردو؟ 

گلن قارانقوشالر ننه مه چوخ اوخشاییردیالر ..
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گئجه دوشونجه سی 

❁ آیشن رحیم
 

“تانری نییه تکدیر آخی 
بس هاردادیر بیزدن آلیب 

آپاردیغی آدامالر؟” 

اون ایکیسی... گئج... ساعتسا اوچدور 
مئه اسیر گئجه دن تکلیک یئلله نیر 
شهرسه گیزله نیب بیر نیقاب آلتدا 

گؤزوم بو قارانلیق ائوه زیلله نیر. 

قوجالیر بو ائوین ائیوانینداکی 
کیمسه سیز گولوشلر َو گؤزله مکلر 

سیندیریب آیریلیق آیاقالرینی، 
بیر آرزو وصاال ساری ایمکلر . 

ائله ساریلمیسان آیاقالریما 
اللریم عذابی اینیمه گئییر 

تانری نین باخیشی عؤمرومو دیدیر 
زامان ساچالریمین قاراسین یئییر. 

سون سطرین قالیبدیر توزلو رفلرده 
کؤهنه پیانودا سون اومید رقصی 

دیواردان آسیلیب اؤپوشلرین َو 
ان آجی گونلرین خوش خاطیره سی.. 

عقربلر زهرین بوگونه سانجیر 
بوتون دوننلرده سنلی ایز قالیب 

بیله یی کسیلیب اومیدلریمین 
بوتون چاره لریم چاره سیز قالیب.. 

روحومون الینی-قولونو قاپیر 
اؤلموش محبتین جانلی شاهدی 

حسرته ساریالن داریخماق ایمیش 
زامانین ان اوزون اؤلچو واحدی- 

Gecə Düşüncəsi

❁ Ayşən Rəhim

“Tanrı niyə təkdir axı
bəs hardadır bizdən alıb
apardığı adamlar?”

On ikisi… gecə… saatsa üçdür
Meh əsir gecədən təklik yellənir
Şəhərsə gizlənib bir niqab altda
Gözüm bu qaranlıq evə zillənir.

Qocalır bu evin eyvanındakı
Kimsəsiz gülüşlər və gözləməklər
Sındırıb ayrılıq ayaqlarını,
Bir arzu vüsala sarı iməklər .

Elə sarılmısan ayaqlarıma
Əllərim əzabı əynimə geyir
Tanrının baxışı ömrümü didir
Zaman saçlarımın qarasın yeyir.

Son sətrin qalıbdır tozlu rəflərdə
Köhnə pianoda son ümid rəqsi
Divardan asılıb öpüşlərin və
Ən acı günlərin xoş xatirəsi..

Əqrəblər zəhərin bugünə sancır
Bütün dünənlərdə sənli iz qalıb
Biləyi kəsilib ümidlərimin
Bütün çarələrim çarəsiz qalıb..

Ruhumun əlini-qolunu qapır
Ölmüş məhəbbətin canlı şahidi
Həsrətə sarılan darıxmaq imiş
Zamanın ən uzun ölçü vahidi…
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بیتیرمیشم

❁ سخاوت عزتی

یوزلر تیکانال چارپیشاراق گول بیتیرمیشم،
گؤز لئیسانیمال دوزالغا سونبول بیتیرمیشم.

یولدوم حارام اوالنالری وئردیم حارامی یه،
دوزگون امک له تارالمی بیسمیل بیتیرمیشم.

بوغدوم ایچیمده هر زامان حسرت آالوالرین
بیلدیز نه حالدا بیر بئله نیسگیل بیتیرمیشم؟

دؤوران حرامی، روزگار اوغرو، یولوم چتین
تانریم شوکورکو عؤمرومو یونگول بیتیرمیشم.

بیتمیش ناغیل دی منجه بو تیکرارا یوخ گرک 
ایللر اوالرکی من اونو بولبول بیتیرمیشم.

گل ییغ بو قورخونو باشیمیزدان اؤلوم قاغا-
مینلر داغ آشمیشام بئله منزیل بیتیرمیشم.

عؤمرون بولودلو خاطیره سیندن آراز یاغیر
دالغین دنیزده چئوره مه ساحیل بیتیرمیشم.

بیر ماهنی چال کی دینجله روحوم او ماهنی دان
یورغون مسافیرم کی آغیر یول بیتیرمیشم.

Bitirmişəm

❁ Səxavət İzzıti- əndəlib
 
Yüzlər tikanla çarpışaraq gül bitirmişəm, 
Göz leysanimla duzlağa sünbül bitirmişəm. 
 
Yoldum haram olanları verdim haramiyə, 
Düzgün əməklə tarlamı bismil bitirmişəm. 
 
Boğdum içimdə hər zaman həsrət alavların 
Bildiz nə halda bir belə nisgil bitirmişəm? 
 
Dövran haramı, ruzgar oğru, yolum çətin 
Tanrım şükürkü ömrümü yüngül bitirmişəm. 
 
Bitmiş nağıldı məncə bu tıkrara yox gərək  
Illər olarkı mən onu bülbül, bitirmişəm. 
 
Gəl yiğ bu qorxunu başımızdan ölüm qağa- 
Minlər dağ aşmışam belə mənzil bitirmişəm. 
 
Ömrün buludlu xatirəsındən araz yağır 
Dalğın dənizdə çevrəmə sahıl bitirmişəm. 
 
Bir mahnı çal ki dincələ ruhum o mahnıdan 
Yorğun müsafırəm ki ağır yol bitirmişəm. 
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Türk Ədəbiyyatı Dərgisi: Əhməd Kabaklıdan İmdat Avşara...

❁ Xəyalə Zərrabqızı

Tarixin müxtəlif dönəmlərində və eləcə də bu 
günümüzdə Ədəbiyyatın, söz sənətinin savaş mey-
danında göstərilən şücaət və cahangirlik qədər türk 
milli düşüncəsinin formalaşmasında önəmli rol 
oynadığı göz önündədir. Ümumiyyətlə,  ədəbiyyat 
bütün zamanlarda cəmiyyətin mənəvi barometri, 
mənəviyyat aynası, dərsliyi olmuşdur. Cəmiyyə-
tin sağlamlığı və ya ondakı mənəvi çatışmazlıq-
lar ədəbiyyata, ədəbiyyat isə insana, mənəvi mü-
hitə daim təsir etmişdir. Fəlsəfi ədəbiyyatlarda da 
göstərilir ki, millətin formalaşmasında milli özü-
nüdərk, mənəvi yaddaş, milli mənlik şüurunun for-
malaşması və s. kimi önəmli detallar özünü göstə-
rir ki, burda da ədəbiyyatın rolu və təsir dərəcəsi 
mütləqdir. 

Bu mənada, zamanın tələbinə cavab verən ədə-
biyyatı yaratmaq sözün əsl mənasında, qəhrəman-
lıqdır. Bu günkü baxış bucağından bizə asan və ya 
sadə görünən işləri reallaşdırmaq tarixin ziddiy-
yətli dönəmlərində həqiqətən də böyük zəhmət və 
iradə hesabına başa gəlib. Əhməd Kabaklı ədəbiy-
yat dünyasının məhz belə fədakar şəxsiyyətlərin-
dən olub. 

Fuad Köprülü, Nihat Sami Banarlı, Abdulbaqi 
Gölpınarlı, Ahmed Hamdi Tanpınar, İsmayıl Hik-

mət Ertaylan, Məhmət Kaplan və başqalarının 
içində bulunduğu ədəbi mühitin yetirməsi olan 
Əhməd bəy hələ əsrin sonunda “Türk ədəbiyya-
tı” beşcildliyini ortaya qoymaqla Türk ədəbiyyat-
şünaslığının Əhməd Kabaklı kopsepsiyasını irəli 
sürmüşdür. Türk Dil qurumunun həqiqi üzvü olan 
Əhməd bəyin 1978-ci ildə  yaratdığı və ömrünün 
sonuna qədər başçılıq etdiyi Türk Ədəbiyyatı Vəq-
fi Cumhuriyyət dönəmində Türkiyənin  əsas ədə-
biyyatşünaslıq mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. 

Əhməd bəydən sonra isə Vəqfin rəhbəri ədi-
bin varisləri – qardaşı oğulları Sərvət bəy Kabak-
lı və Sərhat bəy Kabaklı olmuşdur. Əsası Əhməd 
Kabaklı tərəfindən qoyulan yarım əsrlik tarixi və 
ənənəsi olan Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin başqanı bu 
gün Sərhat bəy Kabaklıdır. 

Vəqfin Ədəbiyyat, sənət, mədəniyyət sahəsində 
göstərdiyi misilsiz xidmətləri təkcə Türkiyəni de-
yil, türk dili və düşüncəsi ətrafında birləşən qardaş 
türkdilli dövlətləri və o cümlədən, Azərbaycanı 
əhatə edir. Və bir məqamı qeyd etmək yerinə düşər 
ki, Türk Ədəbiyyatı Vəqfi İstanbula gedən hər bir 
Azərbaycan ziyalısı üçün müqəddəs ocaqdır. Bu, 
tarixən belə olmuşdur, bu gün də belədir, yarın da 
belə olacağı mütləqdir...
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Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin quruculuğu ilə bəra-
bər Əhməd Kabaklı həm də Vəqfin ayrılmaz bir 
parçası olan “Türk ədəbiyyatı” dərgisini təsis et-
mişdir. Dərgiyə  baş redaktorluq edən Əhməd bəyə 
müasirləri “şeyxülmühərririm” – yəni “yazıçıların 
mənəvi başqanı” fəxri adı vermişlər. Əhməd Ka-
baklı Türk ədəbiyyatı tarixində ədəbiyyat nəzəriy-
yəsi ağırlıqlı ədəbiyyat tarixçiliyi elmi məktəbinin 
yaradıcısıdır. Və baş redaktoru olduğu “Türk ədə-
biyyatı” dərgisi də ədəbi-bədii, elmi-publisistik 
yönləriylə milli düşüncənin gəlişməsində bir mər-
hələ, təmayül, məktəb olmuşdur. Fuad Köprülü, 
Cəmil Meriç, Mehmet Kaplan, Erol Güngör, Niyaz 
Yıldırım Gençosmanoğlu, İsgəndər Öksüz, Əminə 
İşınsu, Ömər Lütfü Mete kimi milli düşüncəli ay-
dınları öz ətrafında toplayan dərgi yarım əsrdir ki, 
türk mədəniyyətinə və ədəbiyyatına hizmətdə bu-
lunmaqdadır. 50 ilə yaxın kəsintisiz yayımlanan 
dərgiyə Əhməd Kabaklıdan sonra İsa Kocakaplan, 
Bəşir Ayvazoğlu, Bəxtiyar Aslan baş redaktorluq 
etmişlər. 

Əsası böyük mütəfəkkir Əhməd Kabaklı tərə-
findən qoyulan, öz tarixi kökləri, gələnək və milli 
dəyərlərə bağlılığı ilə yaddaşlarda işığa çevrilən 
“Türk ədəbiyyatı” dərgisinin baş redaktorluğu 
kimi böyük ədəbi məsuliyyət və mənəvi missiya 
bu gün Azərbaycan ədəbiyyatının fədakar dostu, 
yorulmaz təbliğatçısı, Türk dünyasının sevilən 
qələm adamı, yazıçı, tərcüməçi İmdat Avşara hə-
valə olunmuşdur. 

İmdat Avşar ismi Ədəbiyyat dünyası üçün çox 
şey deməkdir... Elə adamlar var ki, onlara şeirin, 
nəsrin, publisistikanın, bütövlükdə ədəbiyyatın 
çərçivəsindən baxmaq olmur. Şair də, yazar da, 
publisist də desən, yenə nəsə çatışmayacaq... Belə 
adamlar bütövlükdə mənəviyyat dünyasında bir 
hadisədir. Bu mərtəbədən yanaşanda dəyərli İmdat 
Avşar gördüyü işlərin ruhani miqyasına və mənəvi 
çəkisinə görə  özündən sonrakı ədəbi nəslə böyük 
Əhməd Kabaklının milli və mənəvi irsini ötürmə 
məqamındadır... 

 İmdat Avşar 1967-ci ildə Anadoluda Kır-
şəhirə bağlı Kamanda dünyaya gəlmiş, ilk və orta 
təhsilini də elə Kamanda almışdır. 1989-cu ildə 
Qazi Universiteti Kırşəhir Təhsil Texnikumunu 
bitirərək əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Bir müd-
dət Malatya və Ərzurum bölgələrində müəllimlik 
etdikdən sonra 1993-1997-ci illər arasında tək-
rar təhsil həyatına dönmüşdür. İnönü Universiteti 
Təhsil fakültəsindən Təhsili İdarəetmə və Nəzarət 
şöbəsindən məzun olduqdan sonra 1999-cu ildə Fı-
rat Universiteti Sosial Elmlər İnstitutunda ali elmi 

dərəcəsini tamamlayaraq İğdırda təhsil müfəttişi 
olaraq çalışmağa başlamışdır. Daha sonra Kayseri-
də təhsil müfəttişi olaraq görəvini davam etdirmiş-
dir. 2017-ci ildə Türk ədəbiyyatı Vəqfinin başqanı 
Sərhat bəy Kabaklının və Bəxtiyar Aslanın təşəb-
büsü ilə İstanbula dəvət olunan İmdat Avşar həmin 
tarixdən bu günədək həyat və yaradıcılıq yollarını 
Türk Ədəbiyyatı Vəqfi və Türk ədəbiyyatı dərgisi 
ilə bağlamışdır.

Ədəbiyyat dünyasına İmdat Avşar imzası “Qar-
daş qələmlər”, “Hərfənə”, “Koroğlu”, “Sancaq-
dar”, “Göybayraq”, “Bizim külliyə”, “Bərcəstə”, 
“Şəhriyar”, “Kün ədəbiyyat”, “Künbətaltı”, “Aqo-
ra”, “Çınqı”, “Alatoo” dərgilərindən artıq çoxdan 
tanış və doğmadır. Ədibin Türk dilimizin müxtə-
lif ləhcələrinə uyğunlaşdırılan şeir və hekayələri 
Kərkükdə “Qardaşlıq”, Bağdadda “Bayraq”, Azər-
baycanda “Ulduz”, “Azərbaycan”, “Literaturnıy 
Azərbaycan” jurnalları, Qırğıızstanda “Çınqı” və 
“Alatoo” dərgilərində, Kırımda “Ümid karvanı”, 
“Nənkəcan”, Başqırdıstanda “Ağıdil”, Kosovada 
“Türkcəm”, Kuzey Kıbrısda “Turnalar” kimi dər-
gilərdə yayımlanmışdır. 

İmdat Avşar Türkiyə Yazarlar Birliyinin, Azər-
baycan Yazarlar Birliyinin, Dünya Gənc Türk Ya-
zarlar Birliyinin üzvüdür. İmdat bəyin çağdaş və 
klassik ədəbi ənənələrə söykənən zəngin nəsr ya-
radıcılığı vardır ki, orijinal yazı tərzi, qeyri-adi ifa-
də forması, şeir kimi bənzərsiz təhkiyə yaratmaq 
qabiliyyəti, əsərlərinə məxsus psixoloji – fəlsəfi 
dərinlik və mövzu rəngarəngliyinin sirayət etdi-
yi “Süsənləri solan bozqır” (2009), “Soyuq röya 
(2012), “Göyərçin sevdası” (2021) kitabları ilə bü-
tün Türk dünyasında böyük oxucu auditoriyasının 
rəğbətini və sevgisini qazanmışdır. 

“Gecənin susqun nəğməsi” şeir kitabının tər-
cüməsinə görə 2010-cu ildə Beynəlxalq Rəsul Rza 
mükafatına, “Şahnaz xanım kolleci” hekayəsinə 
görə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Abbas Sa-
yar hekayə yarışmasında birincilik ödülünə, Yeni 
Üfüqlər dərnəyi Türk mədəniyyətinə xidmət ödü-
lünə, Yunus Əmrənin xatirəsinə həsr olunmuş he-
kayə yarışmasında “Soyuq röya” hekayəsi ilə bi-
rincilik ödülünə, “Aydınlıq gecələr” adlı hekayələr 
toplusu ilə Türk ləhcələri arasında ən yaxşı hekayə 
tərcüməsi ödülünə, Bəxtiyar Vahabzadə adına 
Türk dünyasına xidmət Beynəlxalq ədəbiyyat ödü-
lünə, “Övliya Çələbinin izində Azərbaycan” adlı 
kitabıyla Yurt dışında Azərbaycanı ən çox tanıdan 
əsər ödülünə, “Soyuq röya” kitabı ilə İLESAM-ın 
ən yaxşı hekayə ödülünə, Beynəlxalq Mahmud 
Kaşğarlı fondu tərəfindən Kaşğarlı Mahmud mü-



Edebiادبی کؤرپو ایل3.سای34.مرداد.251400  Köprü 3 .Yı l  34.Ağustus .  2021 

  Ədəbi Körpû    ادبی کؤرپو

kafatına və Vektor Elm Akademiyasının “Şahmar 
Əkbərzadə” adına mükafatına, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun “Azərbaycan ədəbiyyatının dostu”, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Nizami” müka-
fatına, Qazaxıstan dövləti tərəfindən Qazax xanlı-
ğının 550 il medalına, TÜRKSAV  tərəfindən Türk 
Dünyasına Hizmət Təşfiq ödülünə, TÜRKSOY 
tərəfindən Çingiz Aytmatov mükafatına layiq gö-
rülmüşdür.

Təltif olunduğu mükafatlar sırasında Azərbay-
canla bağlı ödüllərin sayının çoxluğu İmdat bəyin 
yaradıcılığının böyük bir hissəsini Azərbaycan 
ədəbiyyatına həsr etməsindən qaynaqlanır. Mirzə 
Fətəlidən, Mirzə Cəlildən üzübəri tərcümə edə-edə 
gəldiyi və bu gün sevə-sevə təbliğ etdiyi Azərbay-
can ədəbiyyatının ən doğması, fədakar dostu İmdat 
Avşarın yaxından təşəbbüsü ilə bu il həm də “Türk 
ədəbiyyatı” dərgisinin bir sayı Nizami Gəncəviyə 
həsr olunacaqdır. Bütün bu məqamlar “dildə və 
düşüncədə bir olan” iki qardaş dövlətin bütövlüyü 
ideyasının mədəni istiqamətdə daha aydın təzahü-
rünü göstərməkdədir. 

Maraqlı və diqqətçəkən bir məqamdır ki, Tür-
kiyədə və türkcə qonuşan qardaş ədəbiyyatlarda 
məhz Azərbaycana həsr olunan xüsusi buraxılışla-
rın, demək olar ki, hamısı İmdat Avşarın təşəbbüsü 
və redaktorluğu ilə işıq üzü görmüşdür. “Türk ədə-
biyyatı” dərgisinin xalq yazıçısı Anara, akademik 
İsa Həbibbəyliyə, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlıya,  
xalq yazıçısı Kamal Abdullaya, qırğız xalq yazı-
çısı Çingiz Aytmatova, “Koroğlu” dərgisinin Sabir 
Rüstəmxanlıya və Əjdər Ola, “Çınqı” dərgisinin 
Nigar Rəfibəyliyə və Məmməd İsmayıla, Qardaş 
qələmlər” jurnalının Rəsul Rza, Anar, Çingiz Dağ-
cı, Çingiz Aytmatova həsr olunmuş xüsusi buraxı-
lışlarının və hər ilin fevralında “Türk ədəbiyya-
tı”nın Xocalı həqiqətlərini dünyaya çatdıran özəl 
sayının işıq üzü görməsində məhz İmdat bəyin baş 
redaktor kimi müstəsna xidmətləri olmuşdur. 

Bu il dərginin ötən ay - may buraxılışı Türk 
dünyasının millətçi yazarlarından, xanım müca-
hidlərindən olan Əminə İşınsunun əziz xatirəsinə 
ithaf olunmuşdur. Çağdaş Türkiyə ədəbiyyatının 
görkəmli simalarından olan Əminə xanım “Sancı”, 
“Çiçəklər büyür”, “Cumhuriyyət türküsü”, “Nisan 
yağmuru”, “Bir mən vardır məndə məndən içəri”, 
"Kiçik dünya", "Əzab torpaqları", "Dustaq", "Qaf 
dağının ardında", "Atlı qarışqa", "Alparslan","Ha-
cı Bayram", "Hacı Bektaş Vəli" və s. kimi dərin 
məzmunlu romanların, bir çox dram əsərlərinin 
müəllifidir. İnsanın psixoloji yaşantılarını, qadın-

ların məhbəs həyatını, Türk təsəvvüf tarixinin zir-
və şəxsiyyətlərinin ideallarını bənzərsiz üslubda 
əsərlərində əks etdirən yazarın həyat və yaradıcılıq 
yoluna həsr olunmuş dərginin bu sayı həm də Türk 
dünyasının milli düşüncəli gənc aydınlarından 
olan İmdat Avşarın  ilk baş redaktor kimi imzası-
nın təsdiqidir. 

Düşünürəm ki, bu sadəcə, İmdat Avşara həvalə 
olunan dərgi redaktorluğu deyil... Bu, Türk dünya-
sının böyük mütəfəkkir ziyalılarından olan Əhməd 
Kabaklının başladığı yolun, körpünün mənəvi mi-
raslığının İmdat Avşara  ötürülməsidir, estafetdir...

Bu, sələflərinin başladığı Haqq işinə xələf ola-
raq İmdat Avşarın verəcəyi mənəvi töhfəyə inamın 
nəticəsidir...

Belə bir məsuliyyətli işin İmdat Avşara həvalə 
olunması İmdat bəyin sadəcə qələminə və ya ədə-
bi nüfuzuna olan rəğbətdən qaynaqlanmır, bu həm 
də, Onun paradiqmatik düşüncə tərzinə, milli və 
bəşəri məsələlərə yanaşma özəlliyinə, dünyaya və 
xüsusən Türk dünyasına baxışına və obyektivli-
yinə inamın bəlli bir təzahürüdür. 

 Qələm Vicdandır!
Qələm tarixi və ədəbi məsuliyyətdir!
Qələm milli özünüdərkin və mənlik şüurunun 

ifadəsidir! 
Bu gün bütün ruhuyla, varlığıyla qələmə sarılıb 

Haqqın keşiyində və əlahəzrət Sözün hizmətində 
dayanan, Ədəbiyyatımızın fədakar hamisi, Ruhu-
muzun könül dostu İmdat Avşar bu xidmətləriylə 
həm də böyük Türk dünyasının Əjdərha daşı,  id-
raki sütunu olan Əhməd Kabaklının  mənəvi varisi 
kimi müqəddəs bir yola çıxıb. Mənim düşüncəmə 
görə, “modernləşdikcə”, “kürəsəlləşdikcə” dəyər-
ləri itən bir mühitin ortasında öz mənəvi dünyasını 
yaradıb 5-10 qələm dostunu başına toplayıb qəzet 
və ya dərgi nəşrinə çaba göstərən, dolayısıyla söz 
üçün savaş verən adamların fədakarlığı Kürşadın 
40 igidi ilə qaldırdığı üsyan bərabərindədir... 

Fikirlərimi dəyərli baş redaktorun öz sözləriylə 
yekunlaşdırmaq istəyirəm. Söhbətlərimizin birin-
də İmdat bəy demişdi ki: “Ədəbiyyatla və sənətlə 
edilən mücadilə hərbi və siyasi mücadilədən daha 
dərin və ciddi izlər qoymaqdadır. Və biz ədəbi mü-
cadiləmizi reallaşdıra bildiyimiz qədər daha böyük 
zəfərlər qazanmış olacağıq!” Ədəbiyyatımızın və 
Ruhumuzun könül dostu əziz İmdat Avşarın baş 
redaktorluq fəaliyyətini ürəkdən qutlayır, yürüdü-
yü böyük ədəbiyyat yolunda  başarılar və möhkəm 
can sağlığı diləyirəm!
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گونوموزده  بو  ده  ائله جه  و  دؤنملرینده  موختلیف  تاریخین 
گؤستریلن  مئیدانیندا  ساواش  صنعتی نین  سؤز  ادبیاتین، 
شجاعت و جاهانگیرلیک قدر تورک میللی دوشونجه سی نین 
اؤنونده دیر.  گؤز  اوینادیغی  رول  اؤنملی  فورماالشماسیندا 
معنوی  جمعیتین  زامانالردا  بوتون  ادبیات  عمومیتله،  
بارومئتری، معنویات آیناسی، درسلیگی اولموشدور. جمعیتین 
ادبیاتا،  چاتیشمازلیقالر  معنوی  اونداکی  یا  و  ساغالملیغی 
ادبیات ایسه اینسانا، معنوی موحیطه دایم تأثیر ائتمیشدیر. 
فلسفی ادبیاتالردا دا گؤستریلیر کی، میللتین فورماالشماسیندا 
میللی اؤزونو درک، معنوی یادداش، میللی منلیک شعورونون 
فورماالشماسی و س. کیمی اؤنملی دئتالالر اؤزونو گؤستریر 

کی، بوردا دا ادبیاتین رولو و تأثیر درجه  سی موطلق دیر.  
بو معنادا، زامانین طلبینه جاواب وئرن ادبیاتی یاراتماق سؤزون 
اصل معناسیندا، قهرمانلیق دیر. بو گونکو باخیش بوجاغیندان 
بیزه آسان و یا ساده گؤرونن ایشلری رئالالشدیرماق تاریخین 
ضّدیتلی دؤنملرینده حقیقتاً ده بؤیوک زحمت و ایراده حسابینا 
بئله  محض  دونیاسی نین  ادبیات  قاباقلی  احمد  گلیب.  باشا 

فداکار شخصیتلریندن اولوب.  
گؤلپینارلی،  عبدولباقی  بانارلی،  سامی  نیهاد  کؤپرولو،  فواد 
محمد  ارتایالن،  حیکمت  ایسماییل  تانپینار،  حمدی  احمد 
موحیطین  ادبی  بولوندوغو  ایچینده  باشقاالری نین  و  قاپالن 
“تورک  سونوندا  عصرین  هله  بَي  احمد  اوالن  یئتیرمه سی 
ادبیات  تورک  قویماقال  اورتایا  جیلدلیگینی  بئش  ادبیاتی” 
ایره لی  کوپسئپسییاسینی  قاباقلی  احمد  شوناسلیغی نین 
اوالن  عضوو  حقیقی  قورومونون  دیل  تورک  سورموشدور. 
یاراتدیغی و عؤمرونون سونونا  ایلده   بَیین 1978-جی  احمد 
جومهوریت  وقفی  ادبیاتی  تورک  ائتدیگی  باشچیلیق  قدر 
دؤنه مینده تورکییه نین  اساس ادبیات شوناسلیق مرکزلریندن 

بیرینه چئوریلمیشدیر.  
 - واریثلری  ادیبین  رهبری  وقفین  ایسه  سونرا  بَي دن  احمد 
قاباقلی  بَي  سرحد  و  قاباقلی  بَي  ثروت  اوغولالری  قارداشی 
یاریم  قویوالن  طرفیندن  قاباقلی  احمد  اساسی  اولموشدور. 
عصرلیک تاریخی و عنعنه  سی اوالن تورک ادبیاتی وقفی نین 

باشقانی بو گون سرحدبَي قاباقلی دیر.  
گؤستردیگی  ساحه  سینده  مدنیت  صنعت،  ادبیات،  وقفین 
دیلی  تورک  دئییل،  تورکییه نی  تکجه  خیدمتلری  میثیلسیز 
تورک دیللی  قارداش  بیرلشن  اطرافیندا  دوشونجه سی  و 
دؤولتلری و او جومله  دن، آذربایجانی احاطه   ائدیر. و بیر مقامی 
قئید ائتمک یئرینه دوشر کی، تورک ادبیاتی وقفی ایستانبوال 
اوجاقدیر.  اوچون مقدس  آذربایجان ضیالیسی  بیر  گئدن هر 

بئله اولموشدور، بو گون ده بئله دیر، یارین دا بئله  بو، تاریخاً 
اوالجاغی موطلقدیر... 

تورک ادبیاتی وقفی نین قوروجولوغو ایله برابر احمد قاباقلی 
ادبیاتی”  “تورک  اوالن  پارچاسی  بیر  آیریلماز  وقفین  ده  هم 
رئداکتورلوق  باش  درگی یه   ائتمیشدیر.  تأسیس  درگیسینی 
یعنی   - المحررین”  “شیخ  معاصرلری  بَیه  احمد  ائدن 
احمد  وئرمیشلر.  آدی  فخری  باشقانی”  معنوی  “یازیچیالرین 
قاباقلی تورک ادبیاتی تاریخینده ادبیات نظریه  سی آغیرلیقلی 
و  یارادیجیسیدیر.  مکتبی نین  علمی  تاریخچیلیگی  ادبیات 
ادبی- ده  درگیسی  ادبیاتی”  “تورک  اولدوغو  رئداکتورو  باش 

بدیعی، علمی-پوبلیسیستیک یؤنلرییله میللی دوشونجه نین 
فواد  اولموشدور.  مکتب  تمایول،  مرحله  ،  بیر  گلیشمه سینده 
نیاز  گونگؤر،  ارول  قاپالن،  محمد  مئریچ،  جمیل  کؤپرولو، 
ایلدیریم گنج عثمان اوغلو، ایسکندر اؤکسوز، امینه ایشینسو، 
اؤز  آیدینالری  دوشونجه لی  میللی  کیمی  مئتئ  لوطفو  عمر 
اطرافیندا توپالیان درگی یاریم عصردیر کی، تورک مدنیتینه و 
ادبیاتینا خیدمتده بولونماقدادیر. 50 ایله یاخین کسینتیسیز 
یاییمالنان درگی یه احمد قاباقلیدان سونرا عیسی قوجاقاپالن، 
بشیر آیواز اوغلو، بختیار آسالن باش رئداکتورلوق ائتمیشلر.  

قویوالن،  طرفیندن  قاباقلی  احمد  موتفکیر  بؤیوک  اساسی 
ایله  باغلیلیغی  دیَرلره  میللی  و  گلنک  کؤکلری،  تاریخی  اؤز 
درگیسی نین  ادبیاتی”  “تورک  چئوریلن  ایشیغا  یادداشالردا 
معنوی  و  مسئولیت  ادبی  بؤیوک  کیمی  رئداکتورلوغو  باش 
دوستو،  فداکار  ادبیاتی نین  آذربایجان  گون  بو  میسسییا 
قلم  سئویلن  دونیاسی نین  تورک  تبلیغاتچیسی،  یورولماز 
آدامی، یازیچی، ترجومه چی ایمداد آوشارا حواله اولونموشدور.  
شئي  چوخ  اوچون  دونیاسی  ادبیات  ایسمی  آوشار  ایمداد 
نثرین،  شعرین،  اونالرا  کی،  وار  آدامالر  ائله  دئمکدیر... 
چرچیوه سیندن  ادبیاتین  بوتؤولوکده  پوبلیسیستیکانین، 
دئسن،  ده  پوبلیسیست  دا،  یازار  ده،  شاعر  اولمور.  باخماق 
بوتؤولوکده معنویات  آدامالر  بئله  یئنه نسه چاتیشمایاجاق... 
دونیاسیندا بیر حادثه  دیر. بو مرتبه دن یاناشاندا دیَرلی ایمداد 
آوشار گؤردویو ایشلرین روحانی میقیاسینا و معنوی چکیسینه 
گؤره  اؤزوندن سونراکی ادبی نسله بؤیوک احمد قاباقلی نین 

میللی و معنوی ارثینی اؤتورمه مقامیندادیر...  
قیرشهیره  آنادولودا  ایلده  1967-جی  آوشار  ایمداد   
ده  تحصیلینی  اورتا  و  ایلک  گلمیش،  دونیایا  کاماندا  باغلی 
ائله کاماندا آلمیشدیر. 1989-جو ایلده قاضی اونیوئرسیتئتی 
فعالیتینه  امک  بیتیره رک  تئکنیکومونو  تحصیل  قیرشهیر 
باشالمیشدیر. بیر مدت ماالتیا و ارزروم بؤلگه لرینده معلملیک 
تکرار  آراسیندا  ایللر  1993-1997-جی  سونرا  ائتدیکدن 

تورک ادبیاتی درگیسی: احمد قاباقلی دان ایمداد آوشارا... 

❁ خیاله ضراب قیزی
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تحصیل حیاتینا دؤنموشدور. این اؤنو اونیوئرسیتئتی تحصیل 
ائتمه و نظارت شعبه سیندن  فاکولته سیندن تحصیلی ایداره 
مأذون اولدوقدان سونرا 1999-جو ایلده فیرات اونیوئرسیتئتی 
درجه  سینی  علمی  عالی  اینستیتوتوندا  علملر  سوسیال 
چالیشماغا  اوالراق  موفتتیشی  تحصیل  ایغدیردا  تامامالیاراق 
موفتتیشی  تحصیل  قایَسریده  سونرا  داها  باشالمیشدیر. 
تورک  ایلده  2017-جی  ائتدیرمیشدیر.  داوام  گؤروینی  اوالراق 
بختیار  و  قاباقلی نین  بَي  باشقانی سرحد  وقفی نین  ادبیاتی 
آسالنین تشببوثو ایله ایستانبوال دعوت اولونان ایمداد آوشار 
یولالرینی  یارادیجیلیق  و  حیات  گونه دک  بو  تاریخدن  همین 
تورک ادبیاتی وقفی و تورک ادبیاتی درگیسی ایله باغالمیشدیر. 
قلملر”،  “قارداش  ایمضاسی  آوشار  ایمداد  دونیاسینا  ادبیات 
“بیزیم  “گؤي بایراق”،  “سانجاقدار”،  “کور اوغلو”،  “حرفنه”، 
“گونبت آلتی”،  ادبیات”،  “خون  “شهریار”،  “برجسته”،  کوللییه”، 
آرتیق چوخدان تانیش  “آقورا”، “چینقی”، “آالتوو” درگیلریندن 
لهجه لرینه  موختلیف  دیلیمیزین  تورک  ادیبین  دوغمادیر.  و 
“قارداشلیق”،  کرکوکده  حئکایه لری  و  شعر  اویغونالشدیریالن 
“آذربایجان”،  “اولدوز”،  آذربایجاندا  “بایراق”،  باغداددا 
“چینقی”  قیرغییزستاندا  ژورنالالری،  آذربایجان”  “لیتئراتورنیي 
“ننکجان”،  کاروانی”،  “اومید  کیریمدا  درگیلرینده،  “آالتوو”  و 
کوزئي  “تورکجم”،  کوسووادا  “آغیدیل”،  باشقیردیستاندا 

قیبریسدا “دورناالر” کیمی درگیلرده یاییمالنمیشدیر.  
یازارالر  آذربایجان  بیرلیگی نین،  یازارالر  تورکییه  آوشار  ایمداد 
بیرلیگی نین، دونیا گنج تورک یازارالر بیرلیگی نین عضوودور. 
ایمداد بَیین چاغداش و کالسسیک ادبی عنعنه  لره سؤیکنن 
طرزی،  یازی  اوریژینال  کی،  واردیر  یارادیجیلیغی  نثر  زنگین 
ایفاده فورماسی، شعر کیمی بنزرسیز تحکییه  قئیری-عادی 
یاراتماق قابیلیتی، اثرلرینه مخصوص پسیخولوژی - فلسفی 
ائتدیگی  سیرایت  رنگارنگلیگی نین  مؤوضوع  و  درینلیک 
 ،)2012( رؤیا  “سویوق   ،)2009( بوزقیر”  سوالن  “سوسنلری 
تورک  بوتون  ایله  کیتابالری   )2021( سئوداسی”  “گؤیرچین 
و  رغبتینی  آودیتورییاسی نین  اوخوجو  بؤیوک  دونیاسیندا 

سئوگیسینی قازانمیشدیر.  
کیتابی نین  شعر  نغمه سی”  سوسقون  “گئجه نین 
رضا  رسول  الخالق  بین  ایلده  2010-جو  گؤره  ترجومه سینه 
موکافاتینا، “شاهناز خانیم کوللئجی” حئکایه سینه گؤره مدنیت 
یاریشماسیندا  حئکایه  سایار  عباس  طرفیندن  ناظرلیگی 
مدنیتینه  تورک  درنه یی  اوفوقلر  یئنی  اؤدولونه،  بیرینجیلیک 
حصر  خاطیره سینه  امره نین  یونوس  اؤدولونه،  خیدمت 
حئکایه سی  رؤیا”  “سویوق  یاریشماسیندا  حئکایه  اولونموش 
ایله بیرینجیلیک اؤدولونه، “آیدینلیق گئجه لر” آدلی حئکایه لر 
حئکایه  یاخشی  ان  آراسیندا  لهجه لری  تورک  ایله  توپلوسو 
دونیاسینا  تورک  آدینا  واهابزاده  بختیار  اؤدولونه،  ترجومه سی 
چلبی نین  “اؤولییا  اؤدولونه،  ادبیات  الخالق  بین  خیدمت 
آذربایجانی  دیشیندا  یورت  کیتابییال  آدلی  آذربایجان”  ایزینده 

ایله  کیتابی  رؤیا”  “سویوق  اؤدولونه،  اثر  تانیدان  چوخ  ان 
ایلئسام-ین ان یاخشی حئکایه اؤدولونه، بین الخالق محمود 
موکافاتینا  محمود  کاشغارلی  طرفیندن  فوندو  کاشغارلی 
آدینا  اکبرزاده”  “شاهمار  آکادئمییاسی نین  علم  وئکتور  و 
نظامی  آکادئمییاسی نین  علملر  میللی  آذربایجان  موکافاتینا، 
دوستو”،  ادبیاتی نین  “آذربایجان  اینستیتوتونون  ادبیات  آدینا 
موکافاتینا،  “نظامی”  بیرلیگی نین  یازیچیالر  آذربایجان 
ایل   550 خانلیغی نین  قازاخ  طرفیندن  دؤولتی  قازاخیستان 
مئدالینا، تورکساو  طرفیندن تورک دونیاسینا خیدمت تشفیق 
موکافاتینا  آیتماتوو  چینگیز  طرفیندن  تورکسوي  اؤدولونه، 

الییق گؤرولموشدور. 
باغلی  آذربایجانال  سیراسیندا  موکافاتالر  اولوندوغو  تلطیف 
اؤدوللرین سایی نین چوخلوغو ایمداد بَیین یارادیجیلیغی نین 
بؤیوک بیر حیصه  سینی آذربایجان ادبیاتینا حصر ائتمه سیندن 
قایناقالنیر. میرزه فتحعلی دن، میرزه جلیل دن اوزوبری ترجومه 
ائتدیگی  تبلیغ  سئوه-سئوه  گون  بو  و  گلدیگی  ائده-ائده 
ایمداد  دوستو  فداکار  دوغماسی،  ان  ادبیاتی نین  آذربایجان 
آوشارین یاخیندان تشببوثو ایله بو ایل هم ده “تورک ادبیاتی” 
درگیسی نین بیر سایی نظامی گنجوی یه حصر اولوناجاقدیر. 
ایکی  اوالن”  بیر  دوشونجه ده  و  “دیلده  مقامالر  بو  بوتون 
قارداش دؤولتین بوتؤولویو ایدئیاسی نین مدنی ایستیقامتده 

داها آیدین تظاهرونو گؤسترمکده دیر.  
ماراقلی و دقت چکن بیر مقامدیر کی، تورکییه ده و تورکجه 
اولونان  آذربایجانا حصر  ادبیاتالردا محض  قارداش  قونوشان 
ایمداد  هامیسی  کی،  اوالر  دئمک  بوراخیلیشالرین،  خصوصی 
آوشارین تشببوثو و رئداکتورلوغو ایله ایشیق اوزو گؤرموشدور. 
“تورک ادبیاتی” درگیسی نین خالق یازیچیسی آنارا، آکادئمیک 
عیسی حبیب بیلییه، خالق شاعری صابیر روستمخانلییا،  خالق 
یازیچیسی کمال عبداهلل یا، قیرغیز خالق یازیچیسی چینگیز 
روستمخانلییا  صابیر  درگیسی نین  “کور اوغلو”  آیتماتووا، 
ممد  و  رفیع بیلییه  نیگار  درگیسی نین  “چینقی”  اوال،  اژدر  و 
آنار،  رضا،  رسول  ژورنالی نین  قلملر”  قارداش  ایسماعیال، 
چینگیز داغجی، چینگیز آیتماتووا حصر اولونموش خصوصی 
بوراخیلیشالری نین و هر ایلین فئورالیندا “تورک ادبیاتی”نین 
خوجالی حقیقتلرینی دونیایا چاتدیران اؤزل سایی نین ایشیق 
کیمی  رئداکتور  باش  بَیین  ایمداد  محض  گؤرمه سینده  اوزو 

موستثنا خیدمتلری اولموشدور. 
تورک  بوراخیلیشی  ماي   - آي  اؤتن  درگی نین  ایل  بو 
موجاهیدلریندن  خانیم  یازارالریندان،  میللتچی  دونیاسی نین 
اتحاف  خاطیره سینه  عزیز  ایشینسونون  امینه  اوالن 
گؤرکملی  ادبیاتی نین  تورکییه  چاغداش  اولونموشدور. 
بویور”،  “چیچکلر  “سانجی”،  خانیم  امینه  اوالن  سیماالریندان 
واردیر  من  “بیر  یاغمورو”،  “نیسان  تورکوسو”،  “جومهوریت 
تورپاقالری«،  »عذاب  دونیا«،  »کیچیک  ایچری”،  مندن  منده 
»آلپ  قاریشقا«،  »آتلی  آردیندا«،  داغی نین  »قاف  »دوستاق«، 
ارسالن«، »حاجی بایرام«، »حاجی بئکتاش ولی« و س. کیمی 
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درین مظمونلو رومانالرین، بیر چوخ درام اثرلری نین مؤلفیدیر. 
محبس  قادینالرین  یاشانتیالرینی،  پسیخولوژی  اینسانین 
شخصیتلری نین  ذیروه  تاریخی نین  تصوف  تورک  حیاتینی، 
ائتدیرن  عکس  اثرلرینده  اوسلوبدا  بنزرسیز  ایدئالالرینی 
یازارین حیات و یارادیجیلیق یولونا حصر اولونموش درگی نین 
بو سایی هم ده تورک دونیاسی نین میللی دوشونجه لی گنج 
آیدینالریندان اوالن ایمداد آوشارین  ایلک باش رئداکتور کیمی 

ایمضاسی نین تصدیقیدیر. 
دوشونورم کی، بو ساده جه، ایمداد آوشارا حواله اولونان درگی 

رئداکتورلوغو دئییل... 
اوالن  ضیالیالریندان  موتفکر  بؤیوک  دونیاسی نین  تورک  بو، 
معنوی  کؤرپونون  یولون،  باشالدیغی  قاباقلی نین  احمد 

میراثلیغی نین ایمداد آوشارا  اؤتورولمه سیدیر، ...
ایمداد  اوالراق  ایشینه خلف  باشالدیغی حاق  بو، سلفلری نین 

آوشارین وئره جیی معنوی تؤهفه یه اینامین نتیجه سیدیر... 
اولونماسی  حواله  آوشارا  ایمداد  ایشین  مسئولیتلی  بیر  بئله 
ایمداد بَیین ساده جه قلمینه و یا ادبی نفوذونا اوالن رغبتدن 
قایناقالنمیر، بو هم ده، اونون پارادیقماتیک دوشونجه طرزینه، 
و  دونیایا  اؤزللیگینه،  یاناشما  مسئله  لره  بشری  و  میللی 
خصوصاً تورک دونیاسینا باخیشینا و اوبیئکتیولیگینه اینامین 

بللی بیر تظاهرودور. 
 قلم ویجداندیر! 

قلم تاریخی و ادبی مسئولیتدیر! 
قلم میللی اؤزونودرکین و منلیک شعورونون ایفاده سیدیر!  

حاقین  ساریلیب  قلمه  وارلیغییال  روحویال،  بوتون  گون  بو 

دایانان،  خدمتینده  سؤزون  اعالحضرت  و  کئشیگینده 
دوستو  کؤنول  روحوموزون  هامیسی،  فداکار  ادبیاتیمیزین 
ایمداد آوشار بو خیدمتلرییله هم ده بؤیوک تورک دونیاسی نین 
اژدرها داشی،  ایدراکی سوتونو اوالن احمد قاباقلی نین  معنوی 
دوشونجه مه  منیم  چیخیب.  یوال  بیر  مقدس  کیمی  واریثی 
ایتن  دیَرلری  سللشدیکجه”  “کوره  “مودئرنلشدیکجه”،  گؤره، 
بیر موحیطین اورتاسیندا اؤز معنوی دونیاسینی یارادیب 10-5 
قلم دوستونو باشینا توپالییب قزئت و یا درگی نشرینه چابا 
آدامالرین  وئرن  ساواش  اوچون  سؤز  دوالییسییال  گؤسترن، 
عصیان  قالدیردیغی  ایله  ایگیدی   40 کورشادین  فداکارلیغی 

برابرینده دیر...  
سؤزلرییله  اؤز  رئداکتورون  باش  دیَرلی  فیکیرلریمی 
یئکونالشدیرماق ایسته ییرم. صؤحبتلریمیزین بیرینده ایمداد 
بَي دئمیشدی کی: “ادبیاتال و صنعتله ائدیلن موجادیله حربی 
و سیاسی موجادیله دن داها درین و جدی ایزلر قویماقدادیر. 
داها  قدر  بیلدیگیمیز  رئالالشدیرا  موجادیله میزی  ادبی  بیز  و 

بؤیوک ظفرلر قازانمیش اوالجاغیق!” 
ادبیاتیمیزین و روحوموزون کؤنول دوستو عزیز ایمداد آوشارین 
باش رئداکتورلوق فعالیتینی اورکدن قوتالییر، یورودویو بؤیوک 
ادبیات یولوندا  باشاریالر و مؤحکم جان ساغلیغی دیله ییرم! 

Xəyalə Zərrabqızı



Edebiادبی کؤرپو ایل3.سای34.مرداد.291400  Köprü 3 .Yı l  34.Ağustus .  2021 

  Ədəbi Körpû    ادبی کؤرپو

Bayatılar 

❁ Davd İntsar  
 
Baxışların kilədir 
Lap da bilə bilədir 
Bır baxışa bir ömür 
Ağır məamilədir. 
 
Qəm yeli əsdirmisən 
Aranı kəsdirmisən 
Lal olasan ay dilim 
Gör kimi küsdürmüsən. 
 
Sinən qozay qarıdır 
Hər nə desən varıdır 
Yemişəm baxışların 
Qişimin zomarıdir. 
 
Ürəyimi sıxmazsan 
Taleymdən çıxmazsan 
Ruhum canımdan çıxar 
Sən yadımdan çıxmazsan. 
 
Mənə dedin dəlisən  
Sən eşqin əzəlisən 
Bala məndə günah yox  
Sən də çox məzəlisən. 

بایاتیالر

❁ داود انتصار

باخیشالرین کیله دیر
الپ دا بیله بیله دیر
بیرباخیشا بیرعؤمور

آغیر ماعامیله دیر.

قم یئلی اسدیرمیسن
آرانی کسدیرمیسن

الل اوالسان آی دیلیم
گؤرکیمی کوسدورمیسن.

سینه ن قوزای قاری دیر
هر نه دئسن واری دیر
یئمیشم باخیش الرین

قیشی مین زوماری دیر.

اوره ییمی سیخمازسان
طالعیمدن چیخمازسان
روحوم جانیمدان چیخار

سن یادیمدان چیخمازسان.

منه دئدین دلی سن 
سن عشقین ازلی سن

باال منده گوناه یوخ 
سن ده چوخ مزه لی سن.
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Ürəyimdən Bir Qız Köçüb

❁ Çalğın Məhəmməd 
 
Ürəyimdən bir qız köçüb
Baş alıb nə vaxdı gedir
Elə bil ki bir sultanın
Əldən tacı taxtı gedir.

Hara gedir tac başında?
Hara gedir gənc yaşında
 Bəzədilmiş ağ maşında
Mən yetimin baxtı gedir.

Arzu dilək sonu bitməz
Yar yarını belə etməz
O gedənə itdə getməz
O necə axmaqdı gedir!

اورگیمدن بیر قیز کؤچوب

❁ چالغین محّمد 

اوره ییمدن بیر قیز کؤچوب 
باش آلیب نه واخدی گئدیر. 
ائله بیل کی بیر سولطانین 

الدن تاجی تاختی گئدیر. 

هارا گئدیر تاج باشیندا؟ 
هارا گئدیر گنج یاشیندا 
بزه دیلمیش آغ ماشیندا  

من یئتیمین باختی گئدیر. 

آرزو دیلک سونو بیتمز 
یار یارینی بئله ائتمز 
او گئدنه ایتده گئتمز 

او نئجه آخماقدی گئدیر! 
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منیم آدیم

❁ نرگیزه یاقوبجان قیزی  

هله تکلیفلری کیم بیلمیر،  
هله مکتوبالری بیلمیردیم، 

منیم اوشاقلیق تحصیل اولمادان، 
منه آدینیزی یازماغی اؤیرت، بئله دئیک 

هولی اینتیهار آنام قویمازدی. 
دافتار خطتینده چاپ اولونموش حرفلر، 

بیرلشدیرن قئیری-مجبوری آسما مکتوبالر- 
تعلیم 

آدینیزی یازماق اوچون. 
ایللر منیم دؤیوش مئیدانیم-رسمی سندلر 

سانکی بوتؤو بیر حیات-کولک اوچدو. 
آمما یئنه ده پروموسیون کاغیذی، 

قار یاغیشی، قیریب قومالرینی، 
پنجره اسن، فلوتتئرینگ، 

خالچانی خام یازارکن منیم تاییر قلمیم، 
داها بزه یه جک 
عینی قریبه آد.

Mening Nomim

❁ Nargiza  Yoqubjon  Qizi

Hali  gap bilmagan,
Hali xat  bilmagan, 
Savodsiz, savdosiz bolaligimda,
Ismimni yozishni o’rgating, deya
Onamni  qo’ymasdim holi joniga.
Daftar chizig’ida bosma  harflar,
Ulab-ulanmagan osma  harflar –
Mashq qilardim tinmay
Ismim  yozishni.
Yillar jang  maydonim – oppoq  qog’ozlar
Kabi  uchib  ketdi umr – shamolda.
Lekin haligacha qoralab qog’oz,
Qoralab qorlarni, qirib qumlarni,
Oynalarga  puflab  qahraton  chog’lar,
Hali  ham yozarkan, toyir qalamim,
Bezatarkan hanuz
  Shu g’arib nomim.

Azərbaycan Türkcəsində

Mənim adım

❁ Nərgizə Yaqubcan Qizi

Hələ təklifləri kim bilmir, 
hələ məktubları bilmirdim,
Mənim uşaqlıq təhsil olmadan,
Mənə adınızı yazmağı öyrət, belə deyək
Holi intihar anam qoymazdı.
Daftar xəttində çap olunmuş hərflər,
Birləşdirən qeyri-məcburi asma məktublar –
Təlim
Adınızı yazmaq üçün.
İlin mənim döyüş-rəsmi sənədlər
Sanki bütöv bir həyat-külək uçdu.
Amma yenə də promosyon kağızı,
Qar yağışı, qar, qum əriməsi,
Pəncərə əsən, fluttering,
Xalçanı xam yazarkən mənim tayir qələmim,
Daha bəzəyəcək
Eyni qəribə ad.
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Yüreğim Karadeniz

❁ Hızır İrfan Önder

Bilirim
anne eli değmemiş çocuğun
gülmez yüzü.

Yalınayak koşturuyor zaman
ne bahar uğruyor gönlüme ne yaz
ömrüm üşümesin diye çırpınıyorum.

Yakup gibi ağlıyor gözlerim
ölemiyorsam eğer uğruna
seni sevmemin ne anlamı var?

Muzdarip oluyorum göz ağrısı çekmekten
reddediyorum ikinci el hayatı, saadeti…
önceki mutsuzluklarımı da öldüreceğim hemen!..

Seni düşündükçe ağarıyorum
yaşamak ağır geliyor bana!
kimsesizler durağında ineceğim kaptan!..

Yüreğim Karadeniz, 
gözlerim Marmara’dır…

اوره ییم قارادنیز 

❁ خیضیر عرفان اؤندر 

بیلیرم 
آنا ائلی دئغمه میش چوجوغون 

گولمز اوزو. 

یالین آیاریال قاچدیریر زامان 
نه باهار اوغراییر کؤنلومه نه یاز 

عؤمروم اوشومه سین دئیه چیرپینیرام. 

یعقوب کیمی آغالییر گؤزلریم 
اؤلنمیرسم اگر اوغرونا 

سنی سئومه مین نه آنالمی وار؟ 

مضطریب اولورام گؤز آغریسی چکمکدن 
ردد ائدیرم ایکینجی ائل حایاتی، سعادتی- 

اؤنجه کی موتسوزلوقالریمی دا اؤلدوره جییم همن!.. 

سنی دوشوندوکچه آغاریرام 
یاشاماق آغیر گلیر منه! 

کیمسه سیزلر دوراغیندا ائنه جیم کاپتان!.. 

اوره ییم قارادنیز،  
گؤزلریم مارمارادیر... 


