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Mavim,Gökyüzü ve Deniz
❁ Aleyna Malkoç
Mavim,gökyüzü ve deniz!
Gittikçe yiten aşkımız,
Yittikçe biten sevdamız...
Kaldı mı ki ukbâda
Hiç yaşamadığım
Sevdamız...
Hayalim,tükenmişliğim,yalnızlığım,
Yittikçe çoğalan sevdam,
Yittikçe çoğalan kokun buram buram,
Kaldı mı ki gözlerinde
Sana hasretle bakan
Simâ'm?
Rüzgâr eser senin şehrinden...
Bu aşk-ı sabâda kaybolmayı isterim ta derinden...
Ya bir gün esmezse, sen kokan yelinden
Sararır ölür benzim, hazan vaktinde bir
Çiçekçesine...
Sevda oduyla yanan ey gönlüm!
Gönlüm, sol yanı nâtamam kalmış gönlüm!
Yanıklığınla cehennemdeki bir günahkârım, ölüyüm...
Âh ufukta bekler de soğuk sensiz ölüm
Ben yine de inlerim, yâr yâr
Diye...
Bir gülüşünle alevlenmeyi bekliyormuş sevdam,
Günlerce sesini duymayı özlüyormuş kulağım.
Olmam, olamam artık aksinde bir renk
Çünkü ben Uçmak'ta Âdemcesine bulduğun
Yasağım...
Bilirim ardında geçmiş günleri,
Bilirim seninle yaşamayacağımız
Yaşanmışlıkları.
Aman kimse duymasın gönlüm, bu hazin sesleri...
Senin için duymasınlar
Haykıran, lâkin duyamadığın sesimi...
Ümidim, gülzârımda yeşeren ilk ve dikenli gülüm!
Aşkınla şem ü pervâneyim, gamlı bülbülüm.
Kim duymanı engelliyor
Bu sevda çığlıklarını?
Kim duymanı engelliyor
Bu mahzunun hazin ve sevdalı
Haykırışını?
Ne kadar bilmesem de gönlünde hissettiğini
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گؤی اوزو و دنیز،ماویم
❁ آلئينا مالکوچ
!گؤي اوزو و دنیز،ماویم
،گئتدیکجه ایتن عشقیمیز
...ایتدیکجه بیتن سئودامیز
قالدی می کی عقبادا
هیچ ياشامادیغیم
...سئودامیز
،يالنیزلیغیم،توکنمیشلیغیم،خايالیم
،ایتدیکجه چوخاالن سئودام
،ایتدیکجه چوخاالن قوخون بورام بورام
قالدی می کی گؤزلرینده
سانا حسرتله باخان
سیمایم؟
...روزگار اسر سنین شهریندن
...بو عشق صبادا غئيب اولماغی ایسترم تا دریندن
 سن قوخان يئلیندن،يا بیر گون اسمزسه
 خزان واختینده بیر،ساراریر اؤلور بنزیم
...چیچکج هسینه
!سئودا اودويال يانان اي کؤنلوم
! سول يعنی ناتامام قالمیش کؤنلوم،کؤنلوم
... اؤلويم،يانیقلیغینال جهنمدهکی بیر گوناهکاریم
آه اوفوقدا بکلر ده سویوق سنسیز اؤلوم
 يار يار،من يئنه ده اینلریم
...دیيه
،بیر گولوشونله آلووالنماغی بکلیيرمیش سئودام
.گونلرجه سسینی دويماغی اؤزلويورموش قوالغیم
 اوالمام آرتیق عکسینده بیر رنک،اولمام
چونکو من اوچماقدا آدمج هسینه بولدوغون
...ياساغام
،بیلیرم آردیندا گئچمیش گونلری
بیلیرم سنینله ياشاماياجاغیمیز
.ياشانمیشلیقالری
... بو حزین سسلری،آمان کیمسه دويماسین کؤنلوم
سنین اوچون دويماسینالر
... الکین دويامادیغین سسیمی،هايقیران
! گولزاریمدا ياشاران ایلک و دیکانلی گولوم،اومیدیم
. غملی بولبولوم،عشقینله شمع و پروانهیم
کیم دويمانی انگللهیير
بو سئودا چیغلیقالرینی؟
کیم دويمانی انگللهیير
بو محزونون حزین و سئودالی
هايقیریشینی؟
نه قدر بیلم هسم ده کؤنلونده حیس ائتدیغینی
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Sanki her şey bize karşı birleşmiş,
O gülüşün, ağyârı da mest etmiş.
Ben yine de vazgeçmem seni sevmekten divâne deli
Kaşları ok fırlatsın ağyârın, bağrımı
Delercesine...
Uçurtma gibiyim şimdileri, bir çocuğun kaybettiği.
Lâkin gökyüzünde değil, gülüşünde kayboldum ben;
Çünkü gülüşün de gökyüzü kadar, deniz kadar
mavi...
Her duamın kelâmısın, uçsuz bucaksız
Denizimcesine...
Ufuklar ayrılığımızın habercisiydi,
Bense inanamadım seni göremeyeceğime
Artık sevgim hazine-i kalbimde gizli...
Eridim, bittim karşında...Ayağına düşen ben
Kar tanesi...
Tekrâr gülüşünle ışık saç bana!
Konuş benimle, kan damlayan mahmur gözlerime
bak!
Her şeyi bırakıp gidebilsek keşke, yalnızca
Sevdamız yeter bize, aşkımızdan ibaret
Dünyamızda...
Mavim, gökyüzü ve deniz!
Gittikçe yiten aşkımız,
Yittikçe biten sevdamız...
Kaldı mı ki ukbâda
Hiç yaşamadığım
Sevdamız?
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،سانکی هر شئي بیزه قارشی بی رلشمیش
. آغياری دا مست ائتمیش،او گولوشون
من يئنه ده وازگئچمم سنی سئومکدن دیوانه دلی
 باغریمی،قاشالری اوخ فیرالتسین آغيارین
...دلرج هسینه
. بیر جوجوغون غئيب ائتدیغی،اوچورتما کیم ییم ایندیلری
 گولوشونده غئيب اولدوم من؛،الکین گؤي اوزونده دگیل
... دنیز قدر ماوی،چونکو گولوشون ده گؤي اوزو قدر
 اوجسوز بوجاقسیز،هر دوعامین کالمیسان
...دنیزیمج هسینه
،اوفوقالر آيریلیغیمیزین خبرجیسی ايدی
منسه اینانامادیم سنی گؤرهم هي هجییمه
...آرتیق سئوگیم خزینه یی قلبیمده گیزلی
آياغینا دوشن من... بیتدیم قارشیندا،اریدیم
...قار دنهسی
!تکرار گولوشونله ایشیق ساچ منه
! قان داماليان مخمور گؤزلریمه باخ،قونوش منیمله
 يالنیزجا،هر شئيی بیراخیب گئده بیلسک کئشکه
 عشقیمیزدن عبارت،سئودامیز يئتر بیزه
...دونيامیزدا
! گؤي اوزو و دنیز،ماویم
،گئتدیکجه ایتن عشقیمیز
...ایتدیکجه بیتن سئودامیز
قالدی می کی عقبادا
هئچ ياشامادیغیم
سئودامیز؟
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Uçaq Bir Azdan Süqut Eləyəcəkdi
❁ İlqar müəzzinzadə
Biz sözə qulaq asan uşaqidıq. Amma heç kimin rəhmi gəlmirdi; nə bizə, nə uçaqdakılara. hamının başı özünə qalaydı. «qəşəng uşaq
olsaz dərdərə aparaciyıq» desələrdə bizi tək
qoymuşdular. Baba tükana getmişdi, maman
cun cici almağa. Qonşu uşaqları küçədə oynayırdılar. Biz isə otaqda həbs olmuşduq. Çoxdan idı həbs olmuşduq. Bir sa’at zad olardı.
Uçağın düşməsindən heç kimin xəbəri yoxidı.
Biz yaxcı uşaq olsaydıq da, uçağın düşməsi yaxcı pisi tanımırdı. Baba həmişə «yaşda qurunun
oduna yanar» deyirdi. yəqin ki partlayacaqdı.
nəfəsimiz çıxmırdı. Suya düşsə, bəlkə ölümdən qurtarmaq olar. Su daşyıırdıq. Gözümüzü qısıb uçağa zillənirdik, mən və xırda abcım.
Abcim dodağını dırnağıyla qopardırdı. Maman cun olsaydı əlinə vurardı ki qopartma.
Pəncərədən boylanıb, eşiyi güdürdü abcim.
Biz iki məzlum uşaq olsaydıq da, bilirdik ki
pis iş görürük. Bu işin cürmünda şərikidiksə də, baba mənə cinlənəcəkədi. Abcım də gəlib dilini çıxardacaqdı ki hələki baba səni ək
elədi. Heçvaxt abciyə heç kim bir söz deməzdi.
Uçağın qırmızı çırağı yanıb sönmürdü. Tüstüsü kəsilib, göydə dayanmışdı. Suya düşsə partlamazdı bəlkə. su daşıyırdıq, bir dolça mən, bir parç abcim. Teşti doldururduq.
Baba gələnə kimi bağrımız çartlardı. Teştin dolmağına az qalırdı. Uçaq komodun lap başındaydı.
İp atırdıq endirək. Ağac uzadırdıq. Çəkib salmaq
üçün, tozsoranın dəstəsini ilişdirirdik. Düşsəydi
də bir şey olmazdı daha, teşt su ilə dolmuşdu...
Neçə sa’at olardı kı şuluğ eləmirdik. Baba da məni
ək eliyəbilməzdi, niyə ki bu gün iki sözə qulaq
asan uşaqiydıq. Buna qonşu uşaqları da şahid idi,
dam duvarda, hammı şahd idı. Bu gün nə qapı
cızmışdıq, nə pəncərə sındırmışdıq. Yaxcı uşaq
olmuşduq, amma baba demişdi «şuluğ eləməsəz
uçağı gecə verəciyəim». Geciyə kimi qala bilməzdik ki...
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جکدیاوچاق بیر آزدان سقوط ائلهیه
❁ ایلقار مؤزن زاده
 آمما هئچ کیمین.بیز سؤزه قوالق آسان اوشاقایدیق
 هام ینین. نه اوچاقداک یالرا،رحمی گلمیردی؛ نه بیزه
 «قشنگ اوشاق اولساز َدر َدره.باشی اؤزونه قالایدی
 بابا توکانا.آپاراجییوخ» دئس هلرده بیزی تک قویموشدوالر
 قونشو اوشاقالری. مامانجون ج یجی آلماغا،گئتمیشدی
. بیز ایسه اتاقدا حبس اولموشدوق.کوچ هده اویناییردیالر
. بیر ساعت زاد اوالردی.چوخدان ایدی حبس اولموشدوق
.اوچاغین دوشم هسیندن هئچ کیمین خبری یوخایدی
 اوچاغین دوشم هسی یاخجی،ق دا
 بیز یاخجی اوشاق اولسایدی
» بابا همیشه «یاشدا قورونون اودونا یانار.پیسی تانیمیردی
. نفسیمیز چیخمیردی. یقین کی پارتالیاجاقدی.دئییردی
. سو داشیییردیق. بلکه اؤلومدن قورتارماق اوالر،سویا دوشسه
. من و خیردا آبجیم،گؤزوموزو قیسیب اوچاغا زیللهنیردیک
 مامانجون اولسایدی.آبجیم دوداغینی دیرناغیال قوپاردیردی
 ائشییی، پنجرهدن بویالنیب.الینه ووراردی کی قوپارتما
، بیز ایکی مظلوم اوشاق اولسایدیق دا.گودوردو آبجیم
 بو ایشین ُج رموندا.بیلیردیک کی پیس ایش گؤروروک
 آبجیم. بابا منه جینلهنهجکدی،شریکایدیکسه ده
ده گلیب دیلینی چیخارداجاقدی کی هلهکی بابا سنی
. هیچوقت آبجییه هئچ کیم بیر سؤز دئمزدی. اَکائلهدی
.سؤنموردو
یانیب
چیراغی
قیرمیزی
اوچاغین
 سویا. گؤیده دایانمیشدی،توستوسو کسیلیب
 بیر، سو داشیییردیق.دوشس ه پارتالمازدی بلکه
. تشتی دولدوروردوق. بیر پارچ آبجیم،دولچا من
 تشتین دولماغینا آز.بابا گلنه کیمی باغریمیز چارتالردی
 ایپ آتیردیق. اوچاق کمدون الپ باشیندایدی.قالیردی
، چکیب سالماق اوچون. آغاج اوزادیردیق.ائندیرک
 دوشس هیدی.جاروبرق ینین دستهسینی ایلیشدیریردیک
... تشت سو ایله دولموشدو،ده بیر شئی اولمازدی داها
 بابا منی اَک.نئچه ساعت اوالردی کی شلوغ ائلهمیردیک
 نییه کی بو گون ایکی سؤزه قوالقآسان،ائلیی هبیلمزدی
 دام، بونا قونشو اوشاقالری دا شاهد ایدی.اوشاقایدیق
، بوگون نه قاپی جیزمیشدیق. هاممی شاهد ایدی،دوواردا
 آمما، یاخجی اوشاق اولموشدوق.نه پنجره سیندیرمیشدیق
.»بابا دئمیشدی «شلوغ ائلهم هسز اوچاغی گئجه وئرهج ییم
...گئجییه کیمی قاال بیلمزدیک کی
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Sus

سوس

❁ Fatimə məhəmmədi
Sus hamı yatibdır
Bəlkə də görüşürlər
Ruyada sevadlı sevdalı
Gəl bizdə görüşək
Bır sən ol bır də
Göydə kı ay
Tut əlimdən
Qorxma ay da
Bizimlə sırrdaşdır
Oyatma sözbaz baxışları
Qaranlıq ölkədə
Bol- bol qucaqlaşaq
Görünmədən
Sevdan ölüm qorxusu kımı bürünüb canımı
Hələ gəl
Bəlkə də ayrılmadıq
Bəlkə də ilk görüşdə
İtirdın özünü
Gözlərimdə.
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❁ فاطمه محمدی
سوس هامی ياتیبدیر
بلکه ده گؤروشورلر
رويادا سئوادلی سئودالی
گل بیزده گؤروشک
بیر سن اول بیر ده
گؤيده کی آي
توت الیمدن
قورخما آي دا
بیزیمله سیررداشدیر
اوياتما سؤزباز باخیشالری
قارانلیق اؤلک هده
 بول قوجاقالشاق-بول
گؤرونم هدن
سئودان اؤلوم قورخوسو کیمی بورونوب جانیمی
هله گل
بلکه ده آيریلمادیق
بلکه ده ایلک گؤروشده
ایتیردین اؤزونو
.گؤزلریمده
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Kaş...
❁ Yəqub Nami
Alavlanan günəş üzün
Görməmişdən ölməyəm kaş.
Dodağından körpə öpüş
Dərməmişdən ölməyəm kaş.
Tağı pozulmuş tağların
Alağda itmiş bağların
Pırtlaşmış telin dağların
Hörməmişdən ölməyəm kaş.
Keçmişləri boxçalayıb
Sabahlara iz calayıb
Kef yuvasın qurcalayıb
Sürməmişdən ölməyəm kaş.
Bu yol üstdən ötənlərə
Şeh-mıncıqlı çimənlərə
Sevgimi yasəmənlərə
Sərməmişdən ölməyəm kaş.
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کاش
❁ یعقوب نامی
آالوالنان گونش اوزون
گؤرمه میشدن اؤلمه یم کاش
دوداغیندان کؤرپه اؤپوش
.درمه میشدن اؤلمه یم کاش
طاغی پوزولموش طاغالرین
آالغدا ایتمیش باغالرین
پیرتالشمیش تئلین داغالرین
.هؤرمه میشدن اؤلمه یم کاش
کئچمیشلری بوخچاالییب
صاباحالرا ایز جاالییب
کئف یوواسین قورجاالییب
.سورمه میشدن اؤلمه یم کاش
بو یول اوستدن اؤتن لره
شئه مینجیقلی چیمن لره
سئوگیمی یاسمن لره
.سرمه میشدن اؤلمه یم کاش
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بیر قانادی یارالی قارتالیم...
❁ اسماعیل اولکر

Bir yaralı Qartalıma
❁ İsmayıl Ülkər

اوتاغیم ایسیجاق
قارنیم توخ
اگنیم
برک!..

Otağım ısıcaq
Qarnım tox
Əynim
Bərk!..

ایپکسی یاتاغیم:
یون؛ یوموشاق!..

İpəksi yatağım:
Yun: Yumuşaq!..

باشیم...
آنجاق باشیییم...
اوچورتدوغوم
بیریجیک قارتالیمین یارالی قانادیندادیر...
آرازدان اوتایالر
آیاز بیر گئجه ده تاپارام «اولکر»یمی...
ندنسه بیردن
بیر اسمه جه
بیر اوشوتمه گیزیلتیسی ساراااار...
تیکان  -تیکان اولموش دریمی!:
 اولمایا«شوشا قاالسی»ندا
سویوق اوشودوبدور
بیر عسگریمی؟..

ادبی کؤرپو ایل.3سای .36مهر1400.

Başım...
Ancaq başııım...
Uçurtduğum
Biricik qartalımın yaralı qanadındadır...
Arazdan o taylar
Ayaz bir gecədə taparam " ÜLKƏR" imi...
Nədənsə birdən
Bir əsməcə
Bir üşütmə giziltisi saraaaar...
Tikan -tikan olmuş dərimi!:
- Olmaya
"ŞUŞA QALASI"nda
Soyuq üşüdübdür
Bir əsgərimi?..

Edebi Köprü 3.Yıl 36.Sayı.Ekim. 2021
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Oğru Pişik
❁ Haşem Fərəh Asa

اوغرو پیشیک
❁ هاشم فرح آسا

Ay pişik, Allh səni soxsun yerə
Saqqalına, kürkünə, düşsün birə
Doğramır heç kim sözünə day tərə
Millətin ömrün elədin zay, pişik
Çapdın apardın bizi sən, ay pişik.

ّ ،آی پیشیک
الل سنی سوخسون یئره
دوشسون بیره، کورکونه،ساققالینا
دوغرامیر هئچ کیم سؤزونه دای تره
 پیشیک،مللتین عؤمرون ائله دین زای
.آی پیشیک،چاپدین آپاردین بیزی سن

Quyruğuna düşsün itin ağrısı
Görməmişəm olsun itin oğrusu
Hey elə, mirrü, hanı bir doğrusu?
Əllərimiz oldu qabar, ay pişik
Yoxdu, oğurluqda, sənə tay pişik.

قویروغونا دوشسون ایتین آغریسی
گؤرمه میشم اولسون ایتین اوغروسی
 هانی بیر دوغروسو؟، میررو،هئی ائله
 آی پیشیک،اللریمیز اولدو قابار
. سنه تای پیشیک، اغورلوقدا،یوخدو

Quyruğunun, altına çüb pənbə sox
korradı dünyanı, dizə çixdi püx
Qoymamısan, evdə qala, ət, toyuq
Əl bir olub qurda açıbsan, deşik
Sən canavarsan bizə? yakı pişik?!

 آلتینا چوب پنبه سوخ،قویروغونون
 دیزه چخدی پوخ،کوررادی دونیانی
 تویوق، ات، ائوده قاال،قویمامیسان
 دئشیک،ال بیر اولوب قوردا آچیبسان
!سن جاناوارسان بیزه؟ یاکی پیشیک؟

Dutma, sıçan, qab qaşıqın ağzın aç
İş qarışanda, qasığın, tovla qaç
Yox hünərin, amma, dilin bir qulac
Bu necə iş, sən bizə gəldin keşik
Ay dotasan, buğmaca sən ay pişik.

 قاب قاشیقین آغزین آچ، سیچان،دوتما
 تووال قاچ، قاسیغین،ایش قاریشاندا
 دیلین بیر قوالج، آمما،یوخ هونرین
 سن بیزه گلدین کئشیک،بو نئجه ایش
. بوغماجا سن آی پیشیک،آی دوتاسان
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Canan Törədir
❁ Riza Qəffarı
Nəfəsin eyni məsıha dəmidir can törədir
Baxışın dildə gəzirkən yenə dəstan törədir.

جانان تؤره دیر
❁ رضا غفاری
نفسین عین مسیحا دم یدیر جان تؤرهدیر
.باخیشین دیلده گزیرکن یئنه دستان تؤرهدیر

Ayrılıq dərdi mənim qəlbimə dağlar qalayıb
Vǝslın amma yenədə özgəyə dərman törədir.

آیریلیق دردی منیم قلبیمه داغالر قاالییب
.وصلین آما یئنهده اؤزگهیه درمان تؤرهدیر

Gizlicə süzmədədir könlümüzə qüssə, kədər
Yer salandan sora, bu dəryada tufan törədir.

 کدر،گی زلیجه سوزمهدهدیر کؤنلوموزه غصه
. بو دریادا طوفان تؤرهدیر، یئر ساالندان سورا

Zülfü küfr ordusu tək qarət edirsə imanim
Baxişilə yenə yol göstərir iiman törədir.

زولفو کفر اوردوسو تک غارت ائدیرسه ایمانیم
.باخیشیله یئنه یول گؤستریر ایمان تؤرهدیر

Söndürüb taleimin qəmlə axan ulduzunu
Bilmirəm harda işiq saçmadadır dan törədir.

سؤندوروب طالعمین غمله آخان اولدوزونو
.بیلمیرم هاردا ایشیق ساچمادادیر دان تؤرهدیر

Mərd oğullar vətəni azərbaycan elidir
Cövhərindəndi bu torpaq belə insan törədir.

مرد اوغولالر وطنی آذربایجان ائل یدیر
.جوهریندندی بو تورپاق بئله انسان تؤرهدیر

Baxma urman kimi bu torpağa çökmüşdü süküt
Düşmənin qarşısını almağa əslan törədir.
Can fəda eylə riza kəsmə gözəl yardan ümüd
Sevgini, eşqi könüllərdə o canan törədir.
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باخما اورمان کیمی بو تورپاغا چؤکموشدو سکوت
.دشمنین قارش یسینی آلماغا اصالن تؤرهدیر
جان فدا ائیله رضا کسمه گؤزل یاردان اومود
. عشقی کؤنوللرده او جانان تؤرهدیر،سئوگینی
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Çox Dərdi İçimdə Çəkdim

چوخ دردی ایچیمده چکدیم

❁ Aşıg Nizami Səyyad

❁ عاشیق نظامی صیاد

Çox dərdi içimdə çəkdim
Ürəyimə zədə gəldi.
Doğru sözə qanad verdim
Qiymətinə hədə gəldi.

چوخ دردی ایچیمده چکدیم
.اورهییمه زده گلدی
دوغرو سؤزه قاناد وئردیم
.قیيمتینه هده گلدی

Xain xəbis ucalanmaz.
Gədə eldə ad alanmaz
Şər axtaran çuğul qanmaz
Sandı özün dədə gəldi.

،خاین خبیس اوجاالنماز
،گئده ائلده آد آالنماز
،شر آختاران چوغول قانماز
.دده گلدی
 ساندی اؤزون

Dünyanın işi belədi
Bitin qərəzi filədi
Nahaq haqqı üstələdi
Nadan gülən vədə gəldi
Aşıq dildə ibrət dedi
Hər vaxt namus qeyrət dedi
Nizami nəsihət dedi
Axmağa şəbədə gəldi

Edebi Köprü 3.Yıl 36.Ekim. 2021

،دونيانین ایشی بئلهدی
بیتین غرضی فیلهدی
ناحاق حاققی اوستهلهدی
نادان گولن وعده گلدی
،عاشیق دیلده عیبرت دئدی
،هر واخت ناموس غئيرت دئدی
،نظامی نصیحت دئدی
.آخماغا شب هده گلدی
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Yusif Nəğməkar- Nikbin şair
Səxavət İzzəti
Həyatı
1989-cu ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, 1995-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvüdür. 1955-ci il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayonundakı kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini əvvəlcə Aşıqlı
kənd 8-illik, sonra isə Beyləqan rayon 1 saylı orta
məktəbində (1961-1971) almışdır. Kənd təsərrüfatı
sahəsində 2 il çalışmış və eyni zamanda rayonda
çıxan “Yüksəliş” qəzetində müxbir kimi fəaliyyət göstərmişdir. Həmin illərdə şeirləri, oçerk və
məqalələri, publisistik ədəbi-tənqidi yazıları ilə
özünü oxucu auditoriyasına tanıtmışdır.Daha sonra N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin filologiya fakultəsinə daxil olmuş və
oranı bitirərək (1973-1977) Ana dili və Ədəbiyyat
ixtisası almışdir. Həmin illər ərzində o, həmçinin
ali jurnalistlik kurslarını bitirərək müvafiq ixtisasa
da yiyələnmişdir. Təyinatla göndərildiyi Beyləqan
rayonu Örənqala qəsəbə orta məktəbi və Orta
Əlinəzərli kənd 8-illik məktəbində dil-ədəbiyyat və
musiqi müəllimi işləmişdir. (1977-1983).Rayonda
müəllim işlədiyi vaxtlarda mətbuatda- “Ədəbiyyat
və İncəsənət”, “Azərbaycan müəllimi”, “Azərbaycan gəncləri” “Sovet kəndi” qəzetlərində, “Ulduz”,
“Azərbaycan”, “Literaturnıy Azerbaydjcan” jurnallarında, “Sabir poeziya günləri”, “Çinar pöhrələri”, “Poeziya” və digər bu kimi ədəbi almanaxlarda yeni ruhlu şerləri ilə çıxış etmişdir. Daha
sonra o, yenidən Bakıya qayıdaraq Azərbaycan
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin
Gənclər Baş redaksiyasında ştatdankənar müxbir
kimi fəaliyyətə başlamış, kiçik redaktor, məsul katib, böyük redaktor, studiya direktorunun müavini
kimi məsul vəzifələrdə çalışmışdır.(1983-2006)
Sonra Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası İşlər İdarəsinin “Respublika” qəzetində xüsusi müxbir işləmişdir.(2006-2016) Hazırda
qeyri–neft sektoru sahəsində-Azərbaycan Sənaye
Korporasiyası “CTS Agro”MMC-nin mətbuat katibi vəzifəsində çalışır.
Yaradıcılığı
Yusif Nəğməkar bədii yaradıcılıqla çox erkən
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yaşlarından məşgul olmuş, 1970-ci ildən mətbuatda çap olunmağa başlamışdır. Həmin dövrdə
bir müddət “Yusif Mədət” imzası ilə şerlərini çap
etdirən Yusif Nəğməkar ilk qələm təcrübələri ilə
xalq şairi Rəsul Rzanın diqqətini cəlb etmiş və
Azərbaycanın görkəmli navator şairi Rəsul Rzanın
onun haqqında yazdığı “Təsadüf” adlı məqaləsi
“Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzetində dərc olunmuş
və bununla da Yusif Nəğməkar daha geniş miqyasda ədəbi mühitə təqdim olunmuşdur.O, Dövlət
Televiziyasında işləyərkən vətənin, millətin taleyüklü məsələlərinə həsr olunmuş bir sıra telesenarilər yazmış, o cümlədən “Ulkanın qış nağılı”,
Bizim ellər yerindəmi?!” adlı və s. bu kimi maraqlı
və yaddaqalan silsilə verilişlər hazırlamışdır. Onun
1984-cü ildə “Sazın işığında” adlı ilk seirlər kitabı “Gənclik” nəşriyyatında işıq üzü görür, daha 2
il sonra “Bilsəydim ayrılıqdır”... poeziya toplusu
oxuculara təqdim olunur.Bundan sonra bir-birinin
ardınca şairin “Alın yazım”,”Zal ağacı”, “Vəslin
edamı”, ”Çingiz çini”,”Bəsirət gözəli”,”Qələm səsi”,”Sevgim-mələklər yuxusu”,”Haqqın Qurbanı”,
”Altmışıncı yuxu”, ”Nizami demiş...” və s. adlı
şer və poemaları toplanmış kitabları çap olunaraq
müəllifinə ümumixalq məhəbbəti qazandırır.Yusif
Nəşməkar serlərini vətən, Qarabağ həsrəti, məhəbbət, təbiət və gözəlliyə vurğunluq ruhunda yazır və
oxucu bunu daim hiss edir.Onun yazdığı misralar
isə daha fəlsəfi, məntiqi fikirlərlə ifadə olunaraq
oxucuya çatdırılır və onu düşünməyə sövq edir.
Onun yüksək musiqi duyumu da vardır. O vertioz-solo-saz ifaçısı kimi, 1981-ci ildə Agdamda keçirilən Xalq yaradıcılıgı Festivalının qalibi olmuşdur. Fortepiano və skripkada da ifa etməyi bacarır.
Bu keyfiyyəti ona bəstəkar və müğənnilərlə daha
səmərəli əməkdaşlıq etməyə imkan yaratmış, onu
oxucu və musiqisevənlər arasında sözlərinə çox
sayda mahnılar yazılmış populyar bir şair kimi tanıtmışdır.1987-ci ildə şerlərinə bəstələnmiş mahnılardan ibarət audio kaset-albom qardaş Türkiyə
Respublikasında, 2004-cü ildə isə həm poeziya,
həm musiqi sahəsindəki “Yusif Nəğməkar sənətinin sehrində”adlı disk və audio kaset-albomu isə
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“Səbuhi” studiyasında işıq üzü görür.Həmin ildə
ona əsərlərindəki bədii ictimai-siyasi-fəlsəfi tutumu və aktuallığına görə Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin “Rəsul Rza” fondunun Rəsul Rza adına Beynəlxalq Ədəbi Mükafatı verilir.Türkiyədə
baş vermiş tarixi Çanaqqala zəfərinin 100 illiyi
ərəfəsində yazdığı “Çanaqqala-türkə qala” adlı
iri həcmli poemasına görə 2015-ci ildə Bakıdakı
Türkiyənin Böyükelçiliyi və AYB-nin birgə müsabiqəsininnin qalibi olaraq “ilin şairi” fəxri adı,
“Azərbaycan bayrağı” və “Qızıl qələm” media
mükafatları verilir.
Şeirləri haqqındaProfessor Nizami Cəfərov:
Yusif Nəğməkarın əsərlərində əsas qəhrəmanlar azadlıq, bütövlük, özgürlük uğrunda mübarizə
aparanlar olsa da, onun mövzuları, ideya-estetik
maraq dairəsi daha genişdir. Onun şeirlərinə misallar: “Yanıq Kərəmi”yə oynama, “Sən şeir yazmağı tərgit, Füzuli”, “Ay qatar!..”, “Səndən özgəsini
sevə bilmirəm”, “Xudafərin körpüsü”, “Kişilər aldanır göz yaşlarına”, “Gözəllik müsabiqəsi”, “Qıpçağım- Oğuzum”, “Ata-Ana dilimiz”, “Araz” və s.
Yusif Nəğməkar zərifliyi qoruyan şairdir. Onun
üslubunda, şeirlərinin nüvəsində meditativlik həmişə üstünlük təşkil edir və fikrin profanasiyası ilə
ruh məbədgahının ətrafında dolaşmağı bacarır. Bu
keyfiyyətlər onun yaradıcılığına şəxsiyyətindən
süzülüb gəlir. Belə olmasaydı Bəxtiyar Vahabzadə kimi bir poeziya azmanı, insan sərrafı bu qədər
məhəbbətlə gerçəyi yazmazdı: "Mən bu tanıdığım
müddət ərzində Yusifdə şairliklə yanaşı, ilk növbədə nəciblik görmüşəm, insanpərvərlik görmüşəm,
sədaqət görmüşəm, insana xas olan ən gözəl keyfiyyətləri mən Yusifdə görmüşəm. Ona görə mən
bu cavan şairi çox istəyirəm!"
Bəzi rəylər və nəzərlər:
Professor Nizami Cəfərov:
"Yusif Nəğməkar üçün şeirdə, poeziyada məhdudluq yoxdur. Əksinə, ailə-məişət mövzusundan tutmuş dövrün konyukturası, ideoloji səpkili
düşüncəyə qədər çoxşaxəli yaradıcılıq sahəsi var.
Eləcə də şeirlərində ən müasir formalara qədər
müxtəlif ədəbi texnikalardan istifadə olunub. Onun
poeziyasında "şeir-ideyalar" da deyə biləcəyimiz
qeyri-poetik informasiyalar var ki, sözün pedant
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mənasında bunlar şeir hesab olunmur. Ancaq həmin şeirlər məqalədən daha qüvvətlidir... Hər şairi bir şeir kimi təsəvvür edə bilmiriksə, deməli, o,
şair deyil. Yusif Nəğməkarın yaradıcılığını bir şeir
kimi görə bilirik. Bunun özü metod, üslub, texnika
deməkdir".
Professor Nizaməddin Şəmsizadə:
"Etiraf edim ki, öz ədəbi nəslim haqda danışmaqdan, yazmaqdan zövq alıram. Onlardan biri də
Yusif Nəğməkardır. Yusif populyar şairdir. Onun
şeirlərinə musiqilər bəstələnib. Yusif çox yaxşı bilir ki, ədəbiyyatında Füzuli olan xalqın şairi
olmaq çətindir. Ancaq bununla yanaşı onun yaradıcılığını poeziyamızda qalıcı hesab etmək olar.
Mən onun "Vəslin edamı" poemasını xatırlayıram.
Çox maraqlı əsərdir. Həmin kitaba məmnuniyyətlə müqəddimə də yazmışdım. Yaddaşın qayıtması
kimi fəlsəfi məzmunlu, dərin, psixoloji bir mövzu
işlənmişdi orada".
Şair Ənvər Əhməd
: "Yusif həssas şairdir. O, sözdən qorxmur, onu
nar kimi sıxıb məna, dad çıxarmağı bacarır. Onun
şeirləri nikbindir, yaradıcılığı zəngindir".
Yusif Nəğməkarın kitabları:
1. "Sazın işığında"- 1984-cü il
2. "Bilsəydim ayrılıqdır..."- 1986.
3."Alın yazım"
4."Bəsirət gözəli"
5. "Sevgim-mələklər yuxusu"
6. "Qələm səsi"
7. "Çingiz çini"
8. "Vəslin edamı"
9. "Haqqın Qurbanı"
10. "Altmışıncı yuxu"
11. "Sevgi məbədi"
12. "Qurbannamə"
13. "Mən VƏTƏNƏ oxşayıram"
14. "Nizami demiş"
15. "Zal ağacı"...
Bugünə qədər şairin 20-dən artıq kitabı çap olunub.
Nəğməkarın sözlərinə bəstəkarlar tərəfindən xeyli
mahnılar bəstələnib və bu mahnıların böyük əksəriyyəti tanınmış müğənnilərin ifasında dillər əzbərinə çevrilib.
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یوسیف نغم هکار نیک بین شاعر
سخاوت عزتی
حياتي

-1989جو ايلدن آذربايجان ژورناليستلر بي رليگينين-1995 ،
جي ايلدن آذربايجان يازيچيالر بي رليگينين عضوودور.
-1955جي ايل اييونون -15ده آذربايجان جهوریتینين
بئيلقان رايونونداکي کندلي عائلهسينده آنادان اولموشدور.
اورتا تحصيليني ا ّولجه عاشيقلي کند -8ايلليک ،سونرا
ايسه بئيلقان رايون  1سايلي اورتا مکتبينده ()1971-1961
آلميشدير .کند تصرروفاتي ساح هسينده  2ايل چاليشميش
و عيني زاماندا رايوندا چيخان “يوکس هليش” قزئتينده مخبر
کيمي فعاليت گؤسترميشدير .همين ايللرده شع رلري ،اوچئرک
و مقالهلري ،پوبليسيستيک ادبي-تنقيدي يازيالري ايله اؤزونو
اوخوجو توپلومونا تانيتميشدير .داها سونرا نصرالدين طوسي
آدينا آذربايجان دؤولت پئدوقوژي اونيوئرسيتئتينين فيلولوگييا
فاکولتهسينه داخيل اولموش و اوراني بيتيرهرک ()1977-1973
آنا ديلي و ادبيات ايختيصاسي آلميشدير .همين ايللر
عرضينده او ،همچينين عالي ژورناليستليک کورسالريني
بيتيرهرک مووافيق ايختيصاسادا ييي هلنميشدير .تعييناتال
گؤندريلديگي بئيلقان رايونو اؤرنقاال قصبه اورتا مکتبي و
اورتا علي نظ رلي کند -8ايلليک مکتبينده ديل-ادبيات و
موسيقي معلمي ايشلهميشدير .)1983-1977( .رايوندا معلم
ايشلهديگي واختالردا مطبوعاتدا“ -ادبيات و اينج هصنعت”،
“آذربايجان معلمي”“ ،آذربايجان گنجلري” “سووئت کندي”
قزئتلرينده“ ،اولدوز”“ ،آذربايجان”“ ،ليتئراتورنيي آزئربايدژجان”
ژورنالالريندا“ ،صابير پوئزييا گونلري”“ ،چينار پؤهرهلري”،
“پوئزييا” و ديگر بو کيمي ادبي آلماناخالردا يئني روحلو
شع رلري ايله چيخيش ائتميشدير .داها سونرا او ،يئنيدن
باکييا قاييداراق آذربايجان دؤولت تئلئويزيياسیندا مختلیف
وظیفه لرده چالیشمیش سونرا رئسپوبلیکا قازئتینده
خصوصی مخبر کیمی ایشلهمیش و حال حاضیردا غئیر نفت
ساحه سینده مطبوعات ایشلرینده چالیشیر.
ياراديجيليغي

يوسيف نغم هکار بديعي ياراديجيليقال چوخ ائرکن ياشالريندان
مشغول اولموش-1970 ،جي ايلدن مطبوعاتدا چاپ اولونماغا
باشالميشدير .همين دؤورده بير مدت “يوسيف مدت”
ايمضاسي ايله شع رلريني چاپ ائتديرن يوسيف نغمه کار
ايلک قلم تجروب هلري ايله خالق شاعري رسول رضانين دقتيني
جلب ائتميش و آذربايجانين گؤرکملي ناواتور شاعري رسول
رضانين اونون حاقيندا يازديغي “تصادف” آدلي مقالهسي
“ادبيات و اينج هصنعت” قزئتينده درج اولونموش و بونونال
دا يوسيف نغم هکار داها گئنيش ميقياسدا ادبي موحيطه
تقديم اولونموشدور .او ،دؤولت تئلئويزيياسيندا ايشلهيرکن
وطنين ،ميللتين طالع يوکلو مسئلهلرينه حصر اولونموش
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بير سيرا تئله سئناريلر يازميش ،او جوملهدن “اولکانين
قيش ناغيلي” ،بيزيم ائللر يئريندمي؟!” آدلي و س .بو کيمي
ماراقلي و يادداقاالن سيلسيله وئريليشلر حاضرالميشدير.
اونون -1984جو ايلده “سازين ايشيغيندا” آدلي ايلک شع رلر
کيتابي “گنجليک” نشرياتيندا ايشيق اوزو گؤرور ،داها  2ايل
سونرا “بيلسيديم آيريليقدير” ...پوئزييا توپلوسو اوخوجوالرا
تقديم اولونور .بوندان سونرا بير-بيرينين آردينجا شاعرين
“آلين يازيم”” ،زال آغاجي”“ ،وصلين اعدامي”” ،چينگيز چيني”،
”بصيرت گؤزلي”” ،قلم سسي”” ،سئوگيم-ملکلر يوخوسو”،
”حاققين قورباني”” ،التميشينجي يوخو”” ،نيظامي دئميش”...
و س .آدلي شعر و پوئماالري توپالنميش کيتابالري چاپ
اولوناراق مؤلفينه عومومي خالق محبتي قازانديرير .يوسيف
نغمه کار شع رلريني وطن ،قاراباغ حسرتي ،محبت ،طبيعت
و گؤزللييه وورغونلوق روحوندا يازير و اوخوجو بونو دايم
حيسس ائدير .اونون يازديغي ميصراعالر ايسه داها فلسفي،
منطيقي فيکي رل رله ايفاده اولوناراق اوخوجويا چاتديريلير و اونو
دوشونم هيه سؤوق ائدير .اونون يوکسک موسيقي دويومو دا
واردير .او وئرتيوز-سولو-ساز ايفاچيسي کيمي-1981 ،جي
ايلده آغدامدا کئچيريلن خالق ياراديجيليغي فئستيوالينين
قاليبي اولموشدور .فورتئپيانو و اسکريپکادا دا ايفا ائتم هيي
باجارير .بو کئيفيتي اونا بسته کار و موغننيل رله داها ثمرهلي
امکداشليق ائتم هيه ايمکان ياراتميش ،اونو اوخوجو و
موسيقي سئونلر آراسيندا سؤزلرينه چوخ سايدا ماهنيالر
يازيلميش پوپوليار بير شاعر کيمي تانيتميشدير-1987.
جي ايلده شع رلرينه بستهلنميش ماهنيالردان عبارت آوديو
کاسئت-آلبوم قارداش تورکييه رئسپوبليکاسيندا-2004 ،
جو ايلده ايسه هم پوئزييا ،هم موسيقي ساحهسيندهکي
“يوسيف نغمه کار صنعتينين سئحرينده”ادلي ديسک و
آوديو کاسئت-آلبومو ايسه “صبوحي” استوديياسيندا ايشيق
اوزو گؤرور .همين ايلده اونا اث رلريندهکي بديعي اجتماعي-
سياسي-فلسفي توتومو و آکتوالليغينا گؤره آذربايجان
يازيچيالر بي رليگينين “رسول رضا” فوندونون رسول رضا آدينا
بئين الخالق ادبي موکافاتي وئريلير .تورکيي هده باش وئرميش
تاريخي چاناققاال ظفرينين  100ايلليگي عرفهسينده يازديغي
“چاناققاال-تورکه قاال” آدلي ايري حجملي پوئماسينا گؤره
-2015جي ايلده باکيداکي تورکيي هنين بؤيوک ائلچيليگي و
آذربايجان يازيچيالر بي رليي-نين بيرگه موسابيقهسينينين
قاليبي اوالراق “ايلين شاعري” فخري آدي“ ،آذربايجان بايراغي”
و “قيزيل قلم” مئديا موکافاتالري وئريلير.
شع رلري حاقيندا

يوسيف نغم هکارين اث رلرينده اساس قهرمانالر آزادليق،
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بوتؤولوک ،اؤزگورلوک اوغروندا موباريزه آپارانالر اولسا دا،
اونون مؤوضوعالري ،ايدئيا-ائستئتيک ماراق دايرهسي داها
گئنيشدير .اونون شع رلرينه مثالالر“ :يانيق کرمي”يه اويناما،
“سن شعر يازماغي ترگيت ،فضولي”“ ،آي قاتار!“ ،”..سندن
اؤزگ هسيني سئوه بيلميرم”“ ،خدافرين کؤرپوسو”“ ،کيشيلر
آلدانير گؤز ياشالرينا”“ ،گؤزلليک موسابيقهسي”“ ،قيپچاغيم-
اوغوزوم”“ ،آتا-آنا ديليميز”“ ،آراز” و س.

يوسيف نغم هکار ظريفليگي قورويان شاعردير .اونون
اوسلوبوندا ،شع رلرينين نووهسينده مئديتاتيوليک هميشه
اوستونلوک تشکيل ائدير و فيکرين پروفاناسيياسي ايله روح
معبدگاهينين اطرافيندا دوالشماغي باجارير .بو کئيفيتلر اونون
ياراديجيليغينا شخصيتيندن سوزولوب گلير .بئله اولماسايدي
بختييار واهابزاده کيمي بير پوئزييا آزماني ،اينسان صرافي
بو قدر محبتله گئرچ هيي يازمازدي« :من بو تانيديغيم مدت
عرضينده يوسيفده شاع رليکله ياناشي ،ايلک نؤوب هده
نجيبليک گؤرموشم ،اينسانپرورليک گؤرموشم ،صداقت
گؤرموشم ،اينسانا خاص اوالن ان گؤزل کئيفيتلري من يوسيفده
گؤرموشم .اونا گؤره من بو جاوان شاعري چوخ ايسته ييرم!»
(پروفسور نظامی جعفروو525-اینجی قزئت)

بعضی رأيلر و نظ رلر:

پروفسور نظامی جعفروو:

«يوسیف نغم هکار اوچون شعرده ،پوئزیيادا محدودلوق يوخدور.
عکسینه ،عائله-معیشت مؤوضوعسوندان توتموش دؤورون
کونيوکتوراسی ،ایدئولوژی سپکیلی دوشونج هيه قدر چوخ
شاخهلی يارادیجیلیق ساحهسی وار .ائلهجه ده شع رلرینده ان
معاصر فورماالرا قدر موختلیف ادبی تئکنیکاالردان ایستیفاده
اولونوب .اونون پوئزیياسیندا «شعر-ایدئياالر»دا دئيه
بیلهج هيیمیز قئيری -پوئتیک اینفورماسیياالر وار کی ،سؤزون
پئدانت معناسیندا بونالر شعر حساب اولونمور .آنجاق همین
شع رلر مقالهدن داها قوووتل یدیر ...هر شاعری بیر شعر کیمی
تصووور ائده بیلمیریکسه ،دئم هلی ،او ،شاعر دئيیل .يوسیف
نغم هکارین يارادیجیلیغینی بیر شعر کیمی گؤره بیلیریک.
بونون اؤزو مئتود ،اوسلوب ،تئکنیکا دئمکدیر».
پروفسور نیظام الدین شمسیزاده:

«اعتراف ائدیم کی ،اؤز ادبی نسلیم حاقدا دانیشماقدان،
يازماقدان ذؤوق آلیرام .اونالردان بیری ده يوسیف نغم هکاردیر.
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يوسیف پوپوليار شاعردیر .اونون شع رلرینه موسیقیلر
بستهلهنیب .يوسیف چوخ ياخشی بیلیر کی ،ادبیاتیندا
فضولی اوالن خالقین شاعری اولماق چتیندیر .آنجاق
بونونال ياناشی اونون يارادیجیلیغینی پوئزیيامیزدا قالیجی
حساب ائتمک اوالر .من اونون «وصلین اعدامی» پوئماسینی
خاطیراليیرام .چوخ ماراقلی اثردیر .همین کیتابا ممنونیتله
مقدیمه ده يازمیشدیم .يادداشین قايیتماسی کیمی فلسفی
مضمونلو ،درین ،پسیخولوژی بیر مؤوضوع ایشلنمیشدی
اورادا».
شاعر انور احمد:

«يوسیف حساس شاعردیر .او ،سؤزدن قورخمور ،اونو نار
کیمی سیخیب معنا ،داد چیخارماغی باجاریر .اونون شع رلری
نیک بی ندیر ،يارادیجیلیغی زنگیندیر».

يوسیف نغم هکارین کیتابالری:

« .1سازین ایشیغیندا»-1984 -جو ایل
« .2بیلسيدیم آيریلیقدیر.1986 -»...

« .3آلین يازیم»

« .4بصیرت گؤزهلی»

« .5سئوگیم-ملکلر يوخوسو»
« .6قلم سسی»

« .7چینگیز چینی»

« .8وصلین اعدامی»

« .9حاقین قوربانی»

« .10آلتمیشینجی يوخو»

« .11سئوگی مب هدی»
« .12قورباننامه»

« .13من وطنه اوخشايیرام»
« .14نظامی دئمیش»

« .15زال آغاجی»

بوگونه قدر شاعرین -20دن آرتیق کیتابی چاپ اولونوب.

استاد شاعر یوسیف نغم هکارین سؤزلرینه بستهکارالر
طرفیندن خئيلی ماهنیالر بستهلهنیب و بو ماهنیالرین
بؤيوک اکثریتی تانینمیش مغننیلرین ایفاسیندا دیللر ازبرینه
چئوریلیب.
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Yandırıb, Sındırıb Qol-Qanadını
❁ Yusif Nəğməkar

❁ يوسیف نغم هکار

Yandırıb, sındırıb qol-qanadını
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.
Amandır, at getsin kor inadını,
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

 قانادینی- سیندیریب قول،ياندیریب
. قارداش،«يانیق کرمی»يه اويناما
، آت گئتسین کور اینادینی،آماندیر
. قارداش،«يانیق کرمی»يه اويناما

Hicran köhləninin yatıb yalına,
Ziyadxan oğlunun ağla halına,
Oyna bu dünyanın qeylü qalına,
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

،هیجران کؤهلهن ینین ياتیب يالینا
،زیادخان اوغلونون آغال حالینا
،اوينا بو دونيانین قئيل و قالینا
. قارداش،«يانیق کرمی»يه اويناما

O, yükdür - bir dəvə çəkəni olsa,
Böyükdür - önündə çökəni olsa,
Eşqin lap zəlzələ təkanı olsa,
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

، بیر دوه چکنی اولسا-  يوکدور،او
، اؤنونده چؤک هنی اولسا- بؤيوکدور
،عشقین الپ زلزله تکانی اولسا
. قارداش،«يانیق کرمی»يه اويناما

Alış Kərəm kimi, əri ər kimi,
Yaşat qürurunu, qoru ərkini,
Nərd üstdə fırlanan sürtük zər kimi
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

، اری ار کیمی،آلیش کرم کیمی
، قورو ارکینی،ياشات غورورونو
نرد اوستده فیرالنان سورتوک زر کیمی
. قارداش،«يانیق کرمی»يه اويناما

Həsrətsən elinə - Göyçə gölünə,
Qol aç "Vağzalı"ya, "Heyvagülü"nə.
Əl vurma Kərəmin sönmüş külünə,
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

، گؤيچه گؤلونه- حسرتسن ائلینه
. «هئيواگولو»نه،قول آچ «واغزالی»يا
،ال وورما کرهمین سؤنموش کولونه
. قارداش،«يانیق کرمی»يه اويناما

Dəyişdi yüzilin ədasının hey,
Soldurdun güllərin butasını hey,
Yandırdın Kərəmin atasını heyy!
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

،ديَ یشدین يوز ایلین اداسینی هئي
،سولدوردون گوللرین بوتاسینی هئي
!ياندیردین کرهمین آتاسینی هئیي
. قارداش،«يانیق کرمی»يه اويناما

Bu qədər ət tökən, qalib oynama,
Əlacın Allaha qalıb, oynama,
Dünyanı gözümdən salıb oynama,
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

، قالیب اويناما،بو قدر ات تؤکن
، اويناما،عالجین اهللا قالیب
،دونيانی گؤزومدن سالیب اويناما
. قارداش،«يانیق کرمی»يه اويناما

Axtar bir dərə tap, dolan, bir dağ tap,
Bir Cıdır düzü tap, bir Qarabağ tap,
Oğulsan, oynayan bir keyfiçağ tap...
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.
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، بیر داغ تاپ، دوالن،آختار بیر دره تاپ
، بیر قاراباغ تاپ،بیر جیدیر دوزو تاپ
... اوينايان بیر کئيفی چاغ تاپ،اوغولسان
. قارداش،«يانیق کرمی»يه اويناما
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کؤکوندن آيریلسان ،يارپاقال اوينا،
گؤتور باشینداکی پاپاقال اوينا،
اويوندا ساتیالن تورپاقال اوينا...
«يانیق کرمی»يه اويناما ،قارداش.
ائل اوغلوم ،نه يامان ياناغان اولدون؟!
میللت بو قدرمی اويناغان اولدو؟!
سن ائله اوينادین قلبیم قان اولدو!..
«يانیق کرمی»يه اويناما ،قارداش.

Kökündən ayrılsan, yarpaqla oyna,
Götür başındakı papaqla oyna,
Oyunda satılan torpaqla oyna...
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.
!?Eloğlum, nə yaman yanağan oldun
!?Millət bu qədərmi oynağan oldu
Sən elə oynadın qəlbim qan oldu!..
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

يانانالر اوينامیر ،ياخیلیر ائله،
يانیب کوله دؤنور ،يیخیلیر ائله،
اويون اوينايانالر چوخالیر ائله،
«يانیق کرمی»يه اويناما ،قارداش.

Yananlar oynamır, yaxılır elə,
Yanıb külə dönür, yıxılır elə,
Oyun oynayanlar çoxalır elə,
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

اوزاندی سؤزوم ده سنین بويوندا،
بو ائل شنلیگینده ،بو ائل تويوندا،
اويوندان کنارسان سن بو اويوندا،
«يانیق کرمی»يه اويناما ،قارداش.

Uzandı sözüm də sənin boyunda,
Bu el şənliyində, bu el toyunda,
Oyundankənarsan sən bu oyunda,
"Yanıq Kərəmi"yə oynama, qardaş.

17

ادبی کؤرپو ایل.3سای.36مهر1400.

Edebi Köprü 3.Yıl 36.Ekim. 2021

Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو

Ən Uzaq...
❁ Yusif Nəğməkar
Dərə köksüm - çökək yurdum,
Zirvə başım - sərkar ordum.
Dəyər sordum, durub durdum
Gövhərlə ləl arasında.
Sözümüz söz ola bilsə,
Düzümüz düz ola bilsə,
Sevgidir, iz ola bilsə
Tikanla gül arasında.
Demə həsrət canı üzdü,
Candır ki üzülüb dözdü...
Qəlb üstü örtülü közdü
Alovla kül arasında.
Yenə kəsdi sazaq yolu,
Rüzgar yolu - duzaq yolu...
Dünyanın ən uzaq yolu...
Ürəklə dil arasında...

18
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...ان اوزاق
❁ يوسیف نغم هکار
، چؤکک يوردوم-دره کؤکسوم
. سرکار اوردوم-زیروه باشیم
 دوروب دوردوم،ديَ ر سوردوم
.گؤوه رله لعل آراسیندا
،سؤزوموز سؤز اوال بیلسه
،دوزوموز دوز اوال بیلسه
 ایز اوال بیلسه،سئوگیدیر
.تیکانال گول آراسیندا
،دئمه حسرت جانی اوزدو
...جاندیر کی اوزولوب دؤزدو
قلب اوستو اؤرتولو کؤزدو
.آلووال کول آراسیندا
،يئنه کسدی سازاق يولو
... دوزاق يولو-روزگار يولو
...دونيانین ان اوزاق يولو
...اورکله دیل آراسیندا

1400. مهر.36سای.3ادبی کؤرپو ایل
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Məni Axtarmayın...
❁ Yusif Nəğməkar
Məni axtarmayın, məndə deyiləm,
Bir dağam, günəşim, çən-çisginim var.
Hər kəsə yaxınam, gendə deyiləm;
Sizin hərənizdə bir məskənim var.
Uca gözünüzlə qalxıram Mənə,
Mənlik zirvənizlə öyünürəm mən.
Sizin gözünüzdən baxıram mənə,
Sizin qəlbinizlə döyünürəm mən.
Dərdmiş bünövrəsi şən yolumuzun,
Bu yol kəsr xətti - tənlik adında...
Uzun yolu olan Mən yolumuzun
Kəsə yolu varmış Mənlik adında...
Əyri dağ-dərədə düz addım atsaq,
Sən demə düz-dünya düzləşə bilər.
Bizdəki Mənlərin əlindən tutsaq,
Mənliyi olanlar "Biz"ləşə bilər.
Məni axtarmayın, məndə deyiləm,
Haqq söz oyununda zər-divanam mən.
Mənə addım atın, gendə deyiləm,
Məndən bizə qalxan nərdivanam mən.
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...منی آختارمايین
❁ يوسیف نغم هکار
، منده دئيیلم،منی آختارمايین
.چیسگینیم وار- چن، گونشیم،بیر داغام
 گئنده دئيیلم؛،هر کسه ياخینام
.سیزین هرهنیزده بیر مسکنیم وار
،اوجا گؤزونوزله قالخیرام منه
.منلیک ذیروهنیزله اؤيونورم من
،سیزین گؤزونوزدن باخیرام منه
.سیزین قلبینیزله دؤيونورم من
،دردمیش بونؤورهسی شن يولوموزون
... تنلیک آدیندا- بو يول کسر خطتی
اوزون يولو اوالن من يولوموزون
...کسه يولو وارمیش منلیک آدیندا
،درهده دوز آددیم آتساق-ايری داغ
.دونيا دوزلشه بیلر-سن دئمه دوز
،بیزدهکی منلرین الیندن توتساق
.منلیگی اوالنالر «بیز»لشه بیلر
، منده دئيیلم،منی آختارمايین
. دیوانام من-حاق سؤز اويونوندا زر
، گئنده دئيیلم،منه آددیم آتین
.مندن بیزه قالخان نردیوانام من
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Qalmaz
❁ Dr.hüsein Məhəmmədzadə Səddiq(Düzgün)
Yar getsə kənar, dıyar qalmaz,
Qalmasa dıyar , yar qalmaz.
Yurdun şərəfin itirsə kimsə,
Namus, şərafət, ar qalmaz.
Cəm olsa əgər ərdbil o təbriz,
Aşiftə bu ruzgar qalmaz.

قالماز
)❁ دکتر حسین محمدزاده صدیق (دوزگون
، ديار قالماز،يار گئتسه کنا ر
. يار قالماز، قالماسا ديار
،يوردون شرفين ايتيرسه کيمسه
. عار قالماز، شرافت،ناموس
،جمع اولسا گر اردبيل و تبريز
.آشفته بو روزگار قالماز

Sən tərk eləsən mənim kənarim,
Qəlbimdə gözəl qərar qalmaz.

،سن ترک ائله سن منيم کناریم
.قلبيمده گؤز ل قرار قالماز

Bir dəfəə daha göz eyləsən yar,
Düzgün də day ixtiyar qalmaz.

،بير دفعه داها گؤز ائيله سن يار
.دوزگون ده دای اختيار قالماز
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❁ Səma Muğanna

Yuxunun Gəmisində
Bu əsəri daxili gözəlliyi, qayğıkeşliyi,şəfqəti ilə məni
heyran qoyan Rima xanıma sevgilərlə ithaf edirəm...

Baxın, indi sizə Yuxunun qəribə taleyini danışacam. Yəqin ki, bu sətirləri oxuduqda gözlərinizdən
qeyri- ixtiyari yaş axacaq, gözlərinizin yaşını silməyin. Bunu etsəz, Yuxunun da, Yaramaz uşağın da
qatili siz olacaqsınız. İndi isə gəlin Yuxunun gəmisində acılarla dolu səyahətə çıxaq.
18 mart 2012- ci il. Saat 04:45. Otaqda yalnız idim, yuxum ərşə çəkilmişdi. Açıq pəncərənin önündə
dayanıb, saçlarıma qonmuş soyuq, buz kimi qar dənəciklərini düşünürdüm. Kənardan məni izləyən isə
Zülmətin kabusu idi. Uzun zaman idi ki, bu kabusdan qopa bilmirdim. Həkimlərin dediyinə görə reallıqda deyildim. Əslində mən kiçik yelkənli gəmidə dalğalı dənizdə savaşa çıxan Yuxu idim.
O sahildə iki gənc var idi. Baxın, faciə indi başlayır, amma söylədiyim kimi ağlamaq yox. Sadəcə
gözlərinizi qapadın ki, o səhnəni canlı olaraq görməyin, çünki mənim qəlbim o faicəyə tab gətirmədi. O
andaca qan qusdu. İnanmazdım ki, bu son olacaq. Axı biz 17 mart səhər saat 05:30 o bağçada görüşəcəkdik? Axı Yaramaz uşaq məni tək qoyub gedə bilməzdi?
17 mart gecəsi idi. 2012- ci il, saat 03:45. Qış fəsli idi. Ətrafda heç kəs yox idi. Bəlkə də özüm özümü
aldadırdım? Eh, nə isə. Bayırdakı çovğun, yağan qar məni narahat edirdi, yuxum qaçmışdı. Əlimdə nə
telefon, nə də başqa bir şey var idi. Kitab da oxuya bilmirdim. Ətraf bomboş, mən də yalnız qalmışdım.
Sanki bu boşluğa məhkum idim. Ağlımda isə xəyalı hər zaman beynimdə dolaşan Yaramaz uşaq idi.
Qapını açıb küçəyə çıxdım. Qəfildən yanımda kiminsə olduğunu hiss etdim, bu Yaramaz uşaq idi.
Əlimdən tutub məni öz tərəfinə çəkdi. İkimiz də yarı təəccüb, yarı sevgi dolu baxışlarla bir- birimizi izləyirdik. Sözlər dilimizin ucundaydı, amma lal olmuşduq. Hər şeyin bu qədər tez baş verəcəyini
gözləmirdim. O mənim sadəcə əlimdən tutdu və biz var gücümüzlə qaçmağa başladıq. Ətrafı duman
bürümüşdü, heç nə görünmürdü.
Anidən gözlərim qapandı. Yaramaz uşağın hansı vəziyyətdə olduğunu bilmirdim, ancaq qəlbimin çırpıntılarını duyurdum. Çox sakitlikdi. Gözümü açdım və ikimizin cənnəti xatırladan bir bağçada olduğumuzu gördüm. Bu möcüzə idi. Quşların səsi, çiçəklərin ətirli qoxusu insanı məst edirdi. Addımlaya bilmirdim, elə bil ayaqlarımın altında isti ocaq qalamışdılar. Bu ocağın istisi Yaramaz uşağı da bürümüşdü.
Elə bil iflic olmuşdum. Qışqırmaq istəyirdim, ancaq səsim çıxmırdı. Yaşla dolu gözlərimiz bir- birinə
zillənmişdi. Yaramaz uşaq alovlar içində yanırdı, səssiz səmirsiz. Mən isə heç bir köməklik edə bilmirdim.
Və son. Bəlkə də bu son deyildi. Bəlkə də bu sadəcə mənə bir işarə idi? Gözlərimi açarkən özümü çarpayıda uzanmış vəziyyətdə gördüm. Tibb bacısı qoluma iynə vururdu. Artıq nitqim açılmışdı, danışa bilirdim. Qırıq- qırıq Yaramaz uşağın adını söylədim. Tibb bacısı donuq vəziyyətdə məni izləyirdi. Elə bil
hardansa mənə güc gəldi və mən qışqırdım, sanki nəfəsim kəsiləcəkdi. Bu an kimsə əlimdən tutub dedi:
- Yuxu, o gəmi yoxdur artıq. Bax, yenə yanındayam. Bax, burdayam. Ağlama. Əgər sən ağlasan, bil ki,
məni diri- diri torpağa gömmüş olacaqsan.
- Bu sənsən? Sən yaşayırsan? Tək sözüm bu ola bilərdi. Yaramaz uşaq qarşımda idi. Dünyanın ən
xoşbəxti mən idim.
- Yuxu, bunu unutma. Sənin qəlbin nə zamansa dayansa, o an öləcəyəm. Mən sənin həm gerçəyin,
həm xəyallarınam. Sən isə mənim nəinki o gün, hər zaman o sirrli tarixdə vurulduğum xanım olaraq
qalacaqsan.
Əlimi qaldırdım, ancaq ona toxuna bilmədim. Gözlərimin önündə parça- parça oldu. Əlimdə qalan
yalnız döyünən ürəyi oldu.
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یوخونون گمیسینده
❁ سما موغاننا

بو اثری داخیلی گؤزللیگی ،قايغیکئشلیگی،شفقتی ایله منی
.
حئیران قويان ریما خانیما سئوگیلرله اتحاف ائدیرم...

باخین ،ایندی سیزه يوخونون غریبه طالعيینی دانیشاجام .يقین کی ،بو سطرلری اوخودوقدا گؤزلرینیزدن غئيری-ایختیياری ياش
ائتسز،يوخونوندا ،ياراماز اوشاغیندا قاتیلی سیز اوالجاقسینیز.ایندی ایسه گلین
آخاجاق،گؤزلرینیزین ياشینی سیلمهيین .بونو
َ
يوخونون گمیسینده آجیالرال دولو سياحته چیخاق.
 18مارت 2012-جی ایل .ساعت  .04:45اوتاقدا يالنیز ایدیم ،يوخوم عرشه چکیلمیشدی .آچیق پنجرهنین اؤنونده دايانیب،
ساچالریما قونموش سويوق ،بوز کیمی قار دنهجیکلرینی دوشونوردوم .کناردان منی ایزلهين ایسه ظلمتین کابوسو ایدی .اوزون
زامان ایدی کی ،بو کابوسدان قوپا بیلمیردیم .حکیملرین دئدیگینه گؤره رئاللیقدا دئيیلدیم .اصلینده من کیچیک يئلکنلی گمیده
دالغالی دنیزده ساواشا چیخان يوخو ایدیم.
او ساحلده ایکی گنج وار ایدی .باخین ،فاجعه ایندی باشاليیر ،آمما سؤيلهدیگیم کیمی آغالماق يوخ .سادهجه گؤزلرینیزی قاپادین
کی ،او صحنهنی جانلی اوالراق گؤرمهيین ،چونکی منیم قلبیم او فایجهيه تاب گتیرمهدی .او آنداجا قان قوسدو.اینانمازدیم کی،
بو سون اوالجاق .آخی بیز  17مارت سحر ساعت  05:30او باغچادا گؤروشهجکدیک؟ آخی ياراماز اوشاق منی تک قويوب گئده
بیلمزدی؟
 17مارت گئجهسی ایدی2012- .جی ایل ،ساعت  .03:45قیش فصلی ایدی .اطرافدا هئچ کس يوخ ایدی .بلکه ده اؤزوم اؤزومو
آلدادیردیم؟ ائه ،نه ایسه .بايیرداکی چووغون ،ياغان قار منی ناراحات ائدیردی ،يوخوم قاچمیشدی .الیمده نه تلفون ،نه ده باشقا
بیر شئي وار ایدی .کیتاب دا اوخويا بیلمیردیم .اطراف بومبوش ،من ده يالنیز قالمیشدیم .سانکی بو بوشلوغا محکوم ایدیم.
آغلیمدا ایسه خيالی هر زامان بئينیمده دوالشان ياراماز اوشاق ایدی .قاپینی آچیب کوچهيه چیخدیم .قفیلدن يانیمدا کیمینسه
اولدوغونو حیسس ائتدیم ،بو ياراماز اوشاق ایدی .الیمدن توتوب منی اؤز طرفینه چکدی .ایکیمیز ده ياری تعجب ،ياری سئوگی
دولو باخیشالرال بیر -بیریمیزی ایزلهيیردیک .سؤزلر دیلیمیزین اوجوندايدی ،آمما الل اولموشدوق .هر شئيین بو قدر تئز باش
وئرهجهيینی گؤزلمیردیم .او منیم سادهجه الیمدن توتدو و بیز وار گوجوموزله قاچماغا باشالدیق .اطرافی دومان بوروموشدو ،هئچ
نه گؤرونموردو.
آنیدن گؤزلریم قاپاندی .ياراماز اوشاغین هانسی وضعیتده اولدوغونو بیلمیردیم ،آنجاق قلبیمین چیرپینتیالرینی دويوردوم.
معجزه ایدی .قوشالرین

چوخ ساکیتلیکدی.گؤزومو آچدیم و ایکیمیزین جنّتی خاطیرالدان بیر باغچادا اولدوغوموزو گؤردوم .بو
سسی ،چیچکلرین عطیرلی قوخوسو اینسانی مست ائدیردی.آددیماليا بیلمیردیم ،ائله بیل آياقالریمین آلتیندا ایستی اوجاق
قاالمیشدیالر .بو اوجاغین ایستیسی ياراماز اوشاغی دا بوروموشدو .ائله بیل ایفلیج اولموشدوم .قیشقیرماق ایستهيیردیم ،آنجاق
سسیم چیخمیردی.ياشال دولو گؤزلریمیز بیر-بیرینه زیللنمیشدی.ياراماز اوشاق آلووالر ایچینده يانیردی،سسسیز سمیرسیز .من
ایسه هئچ بیر کؤمکلیک ائده بیلمیردیم.
و سون .بلکه ده بو سون دئيیلدی .بلکه ده بو سادهجه منه بیر ایشاره ایدی؟ گؤزلریمی آچارکن اؤزومو چارپايیدا اوزانمیش وضعیتده
گؤردوم .طیبب باجیسی قولوما ایينه ووروردو .آرتیق نیطقیم آچیلمیشدی ،دانیشا بیلیردیم .قیریق -قیریق ياراماز اوشاغین آدینی
سؤيلهدیم .طیبب باجیسی دونوق وضعیتده منی ایزلهيیردی .ائله بیل هاردانسا منه گوج گلدی و من قیشقیردیم ،سانکی نفسیم
کسیلهجکدی .بو آن کیمسه الیمدن توتوب دئدی:
يوخو ،او گمی يوخدور آرتیق .باخ ،يئنه يانیندايام .باخ،بوردايام .آغالما .اگر سن آغالسان ،بیل کی ،منی دیری -دیری تورپاغاگؤمموش اوالجاقسان.
بو سنسن؟ سن ياشايیرسان؟ تک سؤزوم بو اوال بیلردی .ياراماز اوشاق قارشیمدا ایدی .دونيانین ان خوشبختی من ایدیم.يوخو،بونو اونوتما .سنین قلبین نه زامانسا دايانسا ،او آن اؤلهجهيم .من سنین هم گئرچهيین ،هم خيالالرینام .سن ایسه منیمنه اینکی او گون ،هر زامان او سیررلی تاریخده وورولدوغوم خانیم اوالراق قاالجاقسان.
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Səni Soruşmaq İstəyirəm...
❁ Xuraman Hüseyn
Görüş yerləri
bağçamızdakı rəngbərəng çiçəklərin
ləçəkləri olan
arılardan soruşmaq istəyirəm səni.
Bağçanızdakı güllərin ləçəklərindən öpəndə
Bizim çiçəklərin ətri çökürmü onlara?
Sizin həyətin tozunu bizə gətirən
bizim həyətin tozunu sizə aparan
küləklərdən
soruşmq istəyirəm səniətrini o tozlara qarışdırıb
gətirə bilərlərmi mənə?
Məni sevdiyini söylə külək əsəndə
necə ki mən pıçıldayıram küləklərə
səni sevdiyimi.
Bilirəm ki, o pıçıltım
qarışacaq tozlara
bələnəcək
adamların külək əsdikcə
ovxaladıqları gözlərinin yaşına...
Son ünvanı sən olacaqsanürəyin olacaq
gözlərin olacaq...

...سنی سوروشماق ایستهيیرم
❁ خرامان حسین
گؤروش يئ رلری
باغچامیزداکی رنگ به رنگ چیچکلرین
لچکلری اوالن
.آریالردان سوروشماق ایستهيیرم سنی
باغچانیزداکی گوللرین لچکلریندن اؤپنده
بیزیم چیچکلرین عطری چؤکورمو اونالرا؟
سیزین حیطین توزونو بیزه گتیرن
بیزیم حیطین توزونو سیزه آپاران
کولکلردن
-سوروشمق ایستهيیرم سنی
عطرینی او توزالرا قاریشدیریب
گتیره بیل رلرمی منه؟
منی سئودییینی سؤيله کولک اسنده
نئجه کی من پیچیلدايیرام کولکلره
.سنی سئودیییمی
 او پیچیلتیم،بیلیرم کی
قاریشاجاق توزالرا
بلنهجک
آدامالرین کولک اسدیکجه
...اووخاالدیقالری گؤزلرینین ياشینا
-سون عنوانی سن اوالجاقسان
اورهیین اوالجاق
...گؤزلرین اوالجاق

Səni yaxıb-yandırsa da,
tale kimi qaraltsa da
bax günəşə, doyunca bax,
qorxma...
Səni öpüb yorulanda
mənə qonaq gələcək,
üzünü,
gözlərini öpdüyü zər telləriylə
öpəcək mənim üzümü,
gözlərimi,
isidəcək ürəyimi.

،ياندیرسا دا-سنی ياخیب
طالع کیمی قارالتسا دا
، دويونجا باخ،باخ گونشه
...قورخما
سنی اؤپوب يوروالندا
،منه قوناق گلهجک
،اوزونو
گؤزلرینی اؤپدويو زر تئللریيله
،اؤپ هجک منیم اوزومو
،گؤزلریمی
.ایسیدهجک اورییمی

Dadacaq sevgini,
sevgi dolu olacaq günəş,
əvvəl sənin,
sonra mənim
ürəyimə dolacaq günəş...

،داداجاق سئوگینی
،سئوگی دولو اوالجاق گونش
،ا ّول سنین
سونرا منیم
...اورهییمه دوالجاق گونش
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Dənizə vurğun qağayılardan
qışın qarında,
şaxtasında
vətənini tərk etməyən sərçələrdən,
sahibini qoruyan itlərdən
soruşmaq istəyirəm səni.
Öyrətdilərmi sənə etibarlı olmağı,
sevdiyinə xəyanət etməməyi?
Səni,
yalnız səni soruşmaq istəyirəm
gördüklərimdən...
Yaxşılardan
yaxşı nə varsa öyrənməyini istəyirəm,
sevməyini istəyirəm,
sevməyini...
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دنیزه وورغون قاغايیالردان
،قیشین قاریندا
شاختاسیندا
،وطنینی ترک ائتم هين سرچ هلردن
صاحبینی قورويان ایتلردن
.سوروشماق ایستهيیرم سنی
،اؤيرتدیلرمی سنه اعتبارلی اولماغی
سئودییینه خيانت ائتم ه َم يی؟
،سنی
يالنیز سنی سوروشماق ایستهيیرم
...گؤردوکلریمدن
ياخشیالردان
،ياخشی نه وارسا اؤيرنم هيینی ایستهيیرم
،سئوم هيینی ایستهيیرم
...سئوم هيینی
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Əsəd Cahangirə
❁ Qılman İmam

اسد جاهانگیره
❁ قیلمان ایمام

İlahi, bərk saхla bu nərdivanı,
Düşüb adamlıqdan yıхılır adam.
Qüvvətə yüksələ bilməyən kimi,
Bölünüb məхrəcdə çıхılır adam.

، برک ساخال بو نردیوانی،ایالهی
.دوشوب آداملیقدان يیخیلیر آدام
،قوووته يوکسله بیلم هين کیمی
.بؤلونوب مخرجده چیخیلیر آدام

Hər gün yol gеdirik ölümə tərəf,
Ölüm də bələdçi, zülümə tərəf,
Üzə bilməyəndə çölünə tərəf,
Batıb içindəcə boğulur adam.

،هر گون يول گئدیریک اؤلومه طرف
، ظولومه طرف،اؤلوم ده بلدچی
،اوزه بیلم هينده چؤلونه طرف
.باتیب ایچیندهجه بوغولور آدام

Göz önündə olub, göz görməyəndə,
Min еyib tapılır hər cür “bəyəndə”.
Özgələr qəlbində yеr vеrməyəndə,
Köçüb öz içinə yığılır adam.

، گؤز گؤرم هينده،گؤز اؤنونده اولوب
.”مین عئيیب تاپیلیر هر جور “ب َينده
،اؤزگ هلر قلبینده يئر وئرم هينده
.کؤچوب اؤز ایچینه يیغیلیر آدام

Fələklər ahımdan yanalar gərək,
Əgər yanmasalar, donalar gərək,
Məni bağışlasın analar gərək:
Özünü doğanda doğulur adam.
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،فلکلر آهیمدان ياناالر گرک
، دوناالر گرک،اگر يانماساالر
:منی باغیشالسین آناالر گرک
.اؤزونو دوغاندا دوغولور آدام
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Yaşam Nədir?
❁ Səxavət İzzəti
Yaşam nədir? mənə bir qorxulu dərin qoyudur
Şirin nağıl danişan bir yalançı hay- huyudur.
Yaşam nədir? mənə sor məndə anladım biləsən
Yaşam- yaşam deyilən süzmə torbanın suyudur.

یاشام ندیر؟

❁ سخاوت عزتی
یاشام ندیر؟ منه بیر قورخولو درین قویودور
. هویودور-شیرین ناغیل دانیشان بیر یاالنچی های
یاشام ندیر؟ منه سور منده آنالدیم بیله سن
. یاشام دئییلن سوزمه توربانین سویودور-یاشام

Bu dünyanın işidir sındırıb sıxar biləni
Di gəl ki anlamazı qaldırıb öyüb, böyüdür!

بو دونیانین ایشی دیر سیندیریب سیخار بیله نی
! بؤیودور،دی گل کی آنالمازی قالدیریب اؤیوب

Dən olmuşuq dişi kut bir matah dəyırmana biz
Salıbdır ənginə xib xib əzib,töküb üyüdür.

دن اولموشوق دیشی کوت بیر ماتاه دگیرمانا بیز
.تؤکوب اویودور،سالیبدیر انگینه خیب خیب ازیب

Hayif ki sancıların bir bə bir heç oldu anam
Demək irəm deyilən nazlı dünya bəs buyudur.

حاییف کی سانجی الرین بیر به بیر هئچ اولدو آنام
.دئمک ارم دئییلن نازلی دونیا بس بویودور

Çətin ki aldadılam bir də mən behişt adına
O pak behişt dediyin kirli dünyanin taydır
Çatıb köçün gedəsən hürmətin yerində ikən
Qonaqda çox qala neylər öz hürmətin soyudur.
Darıxmışam ki hər an dosların səsin eşidim
Yaşamda yar yaraşıq yaxşı dostların hayıdır.
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چتین کی آلدادیالم بیر ده من بهیشت آدینا
او پاک بهشت دئدیگین کی رلی دونیانین تایدیر
چاتیب کؤچون گئده سن حورمتین یئرینده ایکن
.قوناقدا چوخ قاال نئینر اؤز حورمتین سویودور
داریخمیشام کی هر آن دوستالرین سسین ائشیدیم
.یاشامدا یار یاراشیق یاخشی دوستالرین هاییدیر
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Biz aşağıdakı dünyaya yerikləmişik
❁ vəidi günəş
Ay əngin gecələr
Mən də sizə tay
Səsləri içinə batmış
Parça- parça təlavət edən
Vurğun qarqaların çiyinində
Qəbirə gedəcəyəm
Zaman saçlarımı
Bu dünyaya hörüb
Dodaqlarının kəkrə dadı ilə
Gözü kor olmuş fəlsəfənin
Dili kəsilib
Bu mən indi PERSƏFONE
_ əsirlər havada çönbəlmiş oturanBir çobanın ney səsinə oxaşyan.
Inamım var,
Bir kimsə inam üçün ağlamayacaq.
Biz aşağıdakı dünyaya yerikləmişik.
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بیز آشاغیداکی دونيايا يئریکلهمیشیک
❁ وعیدی گونش
آي انگین گئج هلر
من ده سیزه تاي
سسلری ایچینه باتمیش
 پارچا تالوت ائدن-پارچا
وورغون قارقاالرین چی ینینده
قبیره گئدهج هيم
زامان ساچالریمی
بو دونيايا هؤروب
دوداقالرینین ککره دادی ایله
گؤزو کور اولموش فلسفهنین
دیلی کسیلیب
بو من ایندی پئرسفونئ
- اسی رلر هاوادا چؤنبلمیش اوتوران.بیر چوبانین نئي سسینه اوخاشيان
،اینامیم وار
.بیر کیمسه اینام اوچون آغالماياجاق
.بیز آشاغیداکی دونيايا يئریکلهمیشیک
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Əlindən...
❁ Arzu Rüstəm
Dastan oldum sözdü-sazdı,
Mən yazmadım yazan yazdı.
Aman Allah bu nə nazdı,
Çəkdim ayrılıq əlindən...

...الیندن
❁ آرزو روستم
،سازدی-داستان اولدوم سؤزدو
.من يازمادیم يازان يازدی
،آمان اهلل بو نه نازدی
...چکدیم آيریلیق الیندن

Qurutmadım gözüm yaşın,
Ovutmadım dilim kaşın.
Sinəm üstə məzar daşın,
Əkdim ayrılıq əlindən.

،قوروتمادیم گؤزوم ياشین
.اوووتمادیم دیلیم کاشین
،سینم اوسته مزار داشین
.اکدیم آيریلیق الیندن

Gecə-gündüz aylarla mən,
Qata döndüm laylarla mən.
Saya bilsən saylarla mən,
Təkdim.ayrılıq əlindən!

،گوندوز آيالرال من-گئجه
.قاتا دؤندوم اليالرال من
،سايا بیلسن سايالرال من
! آيریلیق الیندن.تکدیم

Kələyin bağ qarşısında,
Fələyin dağ qarşısında,
Ruhumun sağ qarşısında,
Çökdüm ayrılıq əlindən!
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،کلهيین باغ قارشیسیندا
،فلهيین داغ قارشیسیندا
،روحومون ساغ قارشیسیندا
!چؤکدوم آيریلیق الیندن
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Nə Yaxşı Görüşdük Nə Yaxşı Yenə

نه ياخشی گؤروشدوک نه ياخشی يئنه

❁ Ənvər Rza

❁ انور رضا

Kəndin hər nemətdən yenə var payı –
Qayanın kəkotu, dağın qar payı...
Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

-کندین هر نعمتدن يئنه وار پايی
... داغین قار پايی،قايانین ککاوتو
،اوزانیب ياتدیغیم چمن چارپايی
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک

Xəyalım buludtək burdan ötəndir,
Soruş: “Saçındaki bu dən nədəndir?”
Yanmayıb qəlbimi yandıran təndir,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

،خيالیم بولود تک بوردان اؤتندیر
” “ساچینداکی بو دن نهدندیر؟:سوروش
،يانمايیب قلبیمی ياندیران تندیر
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک

Hər yan cənnət olar, qəşəng baxsalar,
Bağban can yandırsa, qəşəng bağ salar.
Ay qəşəng həyətlər, qəşəng baxçalar,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

، قشنگ باخساالر،هر يان ج نّت اوالر
. قشنگ باغ ساالر،باغبان جان ياندیرسا
، قشنگ باخچاالر،آي قشنگ حيطلر
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک

Bu da yəhərləyib mindiyim boz daş...
Kövrəlmə, ürəyim, tab gətir, tablaş.
Ömrümün ləzzəti a köhnə dam-daş,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

...بو دا يه رلهيیب میندیییم بوز داش
. تابالش، تاب گتیر، اورهییم،کؤورلمه
، داش-عؤمرومون لذتی آ کؤهنه دام
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک

Vurğundur bu yala, yamaca Ənvər;
Meyl edər yarpıza, umaca Ənvər!
Ay quzu otaran balaca Ənvər,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

 ياماجا انور؛،وورغوندور بو ياال
! اوماجا انور،مئيل ائدر يارپیزا
،آي قوزو اوتاران باالجا انور
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک
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Virus Fosil
❁ Xosrov Barışan

ویروس فوسیل
❁ خسرو باریشان

Virus düşüncələr
Çirkin beyinlərdə törənir.
Mən isə
Qorxum şəkk etdiyimdən deyil,
Şəkk etmədiyimdəndir,
Bu umud oyan ölümcül nəfəslaqda.
Və yalnız
Bir nisgilim vardır;
Öpə bilmədim səni
Öpüşmək qadağan olmadan öncə.

ویروس دوشونج هلر
!چیرکین بئیینلرده تؤرهنیر
،منی مسه
ّ قورخوم
،شکائتدیییمدن دئییل
ّ
،شکائتم هدیییمدندیر
.بو اومود اویان اؤلومجول نفسالقدا
و یالنیز
بیر نیسگیلیم واردیر؛
،اؤپه بیلم هدیم سنی
.اؤپوشمک قاداغان اولمادان اؤنجه

Fosil düşüncələr
Çirkin beyinlərdə göyərir.
Mən isə
Qorxum şəkk etdiyimdən deyil,
Şəkk etmədiyimdəndir,
Bu umud oyan ölümcül həvəslaqda.
Və yalnız tələsməkdəyəm
Zaman geçir;
Alkollayıb şəklini
Öpürəm...
Öpürəm...
Öpürəm...
Şəkil qadağan olmadan öncə.

فوسیل دوشونج هلر
.باتیق بئینلرده گؤیریر
منی مسه
ّ قورخوم
،شکائتدیییمدن دئییل
ّ
شکائتم هدیییمدندیر؛
.بو اومود اویان اؤلومجول هوسالقدا
.و یالنیز تلسمکدهیم
زامان گئچیر؛
،آلکولالییب شکلینی
..اؤپورم.
..اؤپورم.
..اؤپورم.
.شکیل قاداغان اولمادان اؤنجه
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Şafak Söker...
❁ Nargiza Asadova
Gökten inmiş rızık için
Kapıları açık bırakır dedeler.
Torununu uyandırır, bu sırada
Çökelek ve kuru üzümü hazırlardı neneler.
Öğle vakti girer...
Yoğunlaşır iş güç
Bazıları düğünü düşünür bazıları beşik düğününü.
Birbirlerine keder veya mutlulukta desteklerler,
Bu halk, sırtını yaslarsan dağ gamına ortak.
Akşam...
Serinlik çöktüğünde,
Gönüle bir esinti gibi yumuşak bir sesle söyledi.
Tükenene kadar gökte özgür uçuşun,
Yine ağaçlara kuşlar geri döner.
Bir baksan.
Gün ve gece arasında
Duruyor seçilmiş bir vekil.
Ivır zıvır değil dostum,
Hakikat,
Barış bizde alışkanlığa dönüşmüş!
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...شافاک سؤکئر
❁ نرگیزه اسدووا
گؤی دن ائنمیش ریزیک اوچون
.قاپیالری آچیق بیراخیر دده لر
 بو سیرادا،تورونونو اوياندیریر
.چؤکلک و قورو اوزومو حاضرالردی ننه لر
...اؤیله واختی گیرر
يوغونالشیر ایش گوچ
.بازیالری دوغونو دوشونور بعضی لری بئشیک دویونونو
،بیربی رلرینئ کدر و يا موتلولوقدا دستکل رلر
. سیرتینی ياسالرسان داغ غمینه اورتاق،بو خالق
...آخشام
،سرینلیک چؤکتوغونده
.کؤنولو بیر اسینتی کیمی يوموشاق بیر سسله سؤيله دی
،توکننئ قدر گؤی ده اؤزگور اوچوشون
.يینه آغاجالرا قوشالر گئری دؤنر
.بیر باخسان
گون و گئجه آراسیندا
.دورور سئچیلمیش بیر وکیل
،ایویر زیویر دگیل دوستوم
،حقیقت
!باریش بیزده آلیشقانلیغا دؤنوشموش
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Geri Dön....
❁ Gülgəz Yaqub
Xəyallar qurursan odun içində
alovu göyləri yandırıb yaxır
Dilində sevirem deyirsən amma,
gözlərin sürünüb yadlara baxır.

....سن ائله بیلیرسن
❁ گولگز يعقوب
خيالالر قورورسان اودون ایچینده
آلووو گؤيلری ياندیریب ياخیر
،دیلینده سئویرم دئيیرسن آمما
.گؤزلرین سورونوب يادالرا باخیر

Sən elə bilirsən sevirsən məni
içində suallar cavabsizdilar.
Dilin bir başqadır, ürəyin basqa
ruhunla ürəyin qərarsizdilar.

سن ائله بیلیرسن سئویرسن منی
.ایچینده سوالالر جاوابسیزدیالر
 اورهیین باسقا،دیلین بیر باشقادیر
.روحونال اورهیین قرارسیزدیالر

Qəlbində sevginin hörgü işləri,
beynində ayrılıq yelləri əsir
Qolların açılıb məni gözləyir,
ayağın qırılıb, dizləri kəsir.

،قلبینده سئوگ ینین هؤرگو ایشلری
بئينینده آيریلیق يئللری اسیر
،قولالرین آچیلیب منی گؤزلهيیر
. دیزلری کسیر،آياغین قیریلیب

Sən elə bilirsən, sevirəm səni
düşünüb qalmısan yol ayrıcında.
Hər iki yolları süzüb baxırsan
bilmirsən sevgidir, kədər, ucunda.

 سئویرم سنی،سن ائله بیلیرسن
.دوشونوب قالمیسان يول آيریجیندا
هر ایکی يولالری سوزوب باخیرسان
. اوجوندا، کدر،بیلمیرسن سئوگیدیر

Sən elə bilirsən sevirsən məni
içində həyatın eşqi çirpınır.
Arzular qəlbində yuva salıbdır
bəxtin sənə küsüb, məndə tapınır.

سن ائله بیلیرسن سئویرسن منی
.ایچینده حیاتین عشقی چیرپینیر
آرزوالر قلبینده يووا سالیبدیر
. منده تاپینیر،بختین سنه کوسوب

Sən elə bilirsən sevirəm səni
bu sevgi məhəbbət sevgisi deyil.
Yalvarıb yaxarma sevgin yolunda
bu sevgi mərhəmət sevgisi deyil.

سن ائله بیلیرسن سئویرم سنی
.بو سئوگی محبت سئوگیسی دئيیل
يالواریب ياخارما سئوگین يولوندا
.بو سئوگی مرحمت سئوگیسی دئيیل
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