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Darıxma Şəhəri Silkələmişəm

داریخما شهری سیلک هلهمیشم

❁ Rizvan Hacı Qasimı- Canay

 جانای-❁ رضوان حاجی قاسیمی

Yenədə bu axşam şəhər darıxdı
Məni xiyavanlar itirmişdilər.
Sap_sarı çırağın yumulan gözü
Səni gözlərimə gətirmişdilər.

یئنه ده بو آخشام شهر داریخدی
.منی خییاوانالر ایتیرمیشدیلر
ساپ ساری چیراغین یوموالن گؤزو
.سنی گوزلریمه گتیرمیشدیلر

Küçələr mat qaldı səsiz səmirsiz
Ayaq izlərini gözümə geydim.
Qapıdan qapıya özümü asdım
Canımı soyundum üzümə geydim.

کوچ هلر مات قالیب سس سیز سمیرسیز
.آیاغ ایزلرینی گؤزومه گئیدیم
قاپیدان قاپییا اؤزومو آسدیم
.جانیمی سویوندوم اوزومه گئیدیم

Susurdum dəlicə seni şəhərdə
Maskalı baxışla güldülər mənə.
Saçımı səpirdim al çiçəklərə
Sevgini tam yasaq bildilər mənə.

سوسوردوم دلیجه سنی شهرده
.ماسکالی باخیشال گولدولر منه
ساچیمی سپیردیم آل چیچکلره
.سئوگینی تام یاساق بیلدیلر منه

Yenədə bu axşam ay yubansada
Darıxma şəhəri silkələmişəm.
İllərdən qurtulub qalan sevgini
Demə qapı papı dərd eləmişəm.

یئنه ده بو آخشام آی یوباندیسا
.داریخما شهری سیلک هلهمیشم
ایلردن قورتولوب قاالن سئوگینی
. قاپی درد ائلهمیشم-دئمه قاپی

Qolunu boynuma dolayan gecə
Keçir gözlərimin ağ varağından.
Sınıram yanıram donuram ancaq
Özümü asıram sevgi tağından!.

قولونو بوینوما دوالیان گئجه
.کئچیر گؤزلریمین آغ واراغیندان
 دونورام آنجاق، یانیرام،سینیرام
.اؤزومو آسیرام سئوگی تاغیندان
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Xəzanlar

خزانالر

❁ Məsud İslamı

❁ مسعود اسالمی

Özümə qarşı
Gizli bir zindaniidim
Kürdərə yolun kor köhülü,
Adsız amansız mağara
Yol yolağı görünməz burbucağı
Dağ altı irinləmiş, qara yara
Deşilirsə uçacaq başımı göy üzün!
Daş daşı daşırır oranı dəmir
Və dəri təpilir samanı samançılar
Sumuklər sümsünmə də dəzgahlar
Daş dəmir, sancı çəkir ölüm
Şirim şəhərə səhifələr əpriyib
Tökülür tarixi ordan
Qan qazılmış qara qaya,
Günəşsiz cin dərəsi
Zamansız yuxudur, daş dəmır yatağı
Sızıltılar, əqrəbələr piçiltisi
Mahnılar quca bayquş
Üçmadan banlayır
Gecələr yaylım səsi
Gonduzlər qan təpəsi
Gördüyün deyil dediyim o dünya,
Tanrı adresındən silinmiş zaman bucağıdır
İçimi tökülür qorxu qaranlıq ...
Qurdları yabancı sursumuk tanış
Boğulur damcı damcı dəniz, oyanış ...
İndisə taza tapılmış köhnə bir məzarlığam
İtginlər yatağı, şəhvət durağı
Sumuklər axtarılır
Cocuq cocuq baş çanağı
İki yüz on beşdən uzanır
Yeddi yüz əllini əllər, və hələ hələ, hələni,
Daşsızlıqda, başsız məzarlıq
Zar zar zarlıq
Tüuf kanada biritiş bilim ocağı
Tüf tüf tü tü tüf
Hadisə deyil cinayət durağı,
Tanrı yarasıdır şeytan yuvası,
Biritiş kilombiya şəhvət evi
Oradan təpildi İsanı qorxu ağacı
Yetişmədən sulandı cocuqlar
Ağız-ağız keşiklər katulık
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اؤزومه قارشی
گیزلی بیر زیندانیدیم
،کوردره یولون کور کؤهولو
آدسیز آمانسیزماغارا
یول یوالغی گؤرونمز بوربوجاغی
 قارا یارا،داغ آلتی ایرینلهمیش
!دئشیلیرسه اوچاجاق باشیمی گؤی اوزون
داش داشی داشیریر اورانی دمیر
و دری تپیلیر سامانی سامانچ یالر
سوموکلر سومسونمه ده دزگاهالر
 سانجی چکیر اؤلوم،داش دمیر
شیریم شهره صحیفهلر اپریییب
تؤکولورتاریخی اوردان
،قان قازیلمیش قارا قایا
گونشسیز جین دره سی
 داش دمیریاتاغی،زامانسیز یوخودور
 عقرهبهلر پیچیلت یسی،سیزیلت یالر
ماهن یالر قوجا بایقوش
اوچمادان بانالییر
گئج هلر یایلیم سسی
گوندوزلرقان تپ هسی
،گؤردویون دئییل دئدیییم او دونیا
تانری آدرئسیندن سیلینمش زامان بوجاغیدیر
... ایچیمی تؤکولور قورخو قارانلیق
قوردالری یابانجی سورسوموک تانیش
...  اویانیش،بوغولور دامجی دامجی دنیز
ایندیسه تازا تاپیلمیش کؤهنه بیر مزارلیغام
 شهوت دوراغی،ایتگین لر یاتاغی
سوموکلرآختاریلیر
جوجوق جوجوق باش چاناغی
ایکی یوز اون بئشدن اوزانیر
، هلهنی، و هله هله،یئددی یوز اللینی اللر
 باشسیز مزارلیق،داشسیزلیقدا
زار زار زارلیق
توف کانادا بیریتیش بیلیم اوجاغی
توف توف تو تو توف
،حادیثه دئییل جنایت دوراغی
،تانری یاراس یدیر شئیطان یوواسی
بیریتیش کلمبیا شهوت ائوی
اورادان تپیلدی عیسانی قورخو آغاجی
یئتیشم هدن سوالندی جوجوقالر
آغیزآغیز کئشی کلر کاتولیک
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Görüncə uzandı oralara
Aç,
Aç tanrı təpilsin şəhvət lideri
Cəsədlər tanrısı peyğəmbr
Nə nəsini sorun, dədəsin!
Uçuşun demədən quşlara səpılmış dağları
Dərinlədi sumuklər ilim-ilim itdi
Gəlin,
Gəlin yer altı qazın qazmalayın
Cinayət metali tapdırın məni
Səlibi çəkin kılısanı
Din din
Dikəl məni,
Dağıdın
Mə ni!
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گؤرونجه اوزاندی اوراالرا
،آچ
آچ تانری تپیلسین شهوت لیدئری
جسدلر تانریسی پئغمبر
! دهدهسین،نه نهسینی سورون
اوچوشون دئم هدن قوشالرا سپیلمی شداغالری
درینلهدی سوموک لر ایلیم ایلیم ایتدی
،گلین
گلین یئرآلتی قازین قازماالیین
جنایت مئتالی تاپدیرین منی
صلیبی چکین کیلیس انی
دین دین
،دیکلم هنی
داغیدین
!مه نی
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Çaresiz Şiir

چارهسیز شعر

❁ Aleyna Malkoç

❁ آلئينا مالکوچ

Düşünce gün ağarmadan bir çaresiz, yollara
Ay acıyarak bakar tependen, yapayalnız kalırsın.
Onun hayali gülümser karşından duygulu, mağrur
Uyuşan zihnine, o hasta gönlüne ağlarsın

 يولالرا،دوشونجه گون آغارمادان بیر چارهسیز
. ياپايالنیز قالیرسان،آي آجیياراق باخار تپ هندن
 مغرور،اونون خايالی گولومسر قارشیندان دويغولو
 او خسته کؤنلونه آغالرسان،اويوشان ذهنینه

Bir gün girersin belki o çaresizin çıkmaz sokaklarına
Süzülür havada bir kara bulut gibi o musikili ses
Kafanda uçuşurken haykıran imalı melodiler
Acıyıp durursun terk edilmiş elinin bahtsızlığına...
Ayazın buzdan titretişleriyle örülmüş ellerin
Ağlar durur gözlerin,

آيازین بوزدان تیترهتیشلریيله اؤرولموش اللرین
،آغالر دورور گؤزلرین

Üşüyen bir sokak çocuğu masumluğuyla
Üşüyünce bembeyaz ellerin,

اوشوين بیر سوقاق چوجوغو معصوملوغويال
،اوشويونجئه بمياض اللرین

Masum bir çocuk gibi sakın ağlama!
Düşün ki beraber olduğunuz yollardaki gibi

!معصوم بیر جوجوق کیمی ساقین آغالما
دوشون کی برابر اولدوغونوز يولالرداکی کیمی

Ellerindeymiş soğuk ellerin

اللریندهايمیش سویوق اللرین

Soğuk eller birleşse ne çıkar,

،سوغوک اللر بیرلشسه نه چیخار
سونسوزلوغا آچیالن بیر ترامواي آردیندا
نه چیخار ساختا گولوشلری دولدورسا

Sonsuzluğa açılan bir tramvay ardında
Ne çıkar sahte gülüşleri doldursa
"Biz" olamadığınız cihanı
Sahte gülüşü, başka bakışlarda parlayınca

"بیز" اوالمادیغینیز جهانی
 باشقا باخیشالردا پاراليینجا،ساختا گولوشو

Sakın kıskanma!
Hatırla uçsuz bucaksız deniz kıyılarında

!ساقین قیسقانما
خاطیرال اوچسوز بوجاقسیز دنیز قیيیالریندا
...سنی ياپايالنیز بیراختیغینی

Seni yapayalnız bıraktığını...
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بیر گون گیررسن بلکی او چارهسیزین چیخماز سوقاقالرینا
سوزولور هاوادا بیر قارا بولوت کیمی او موسیقیلی سس
قافاندا اوچوشورکن هايقیران ایمالی مئلودوالر
...آجیيیب دورورسون ترک ائدیلمیش ائلینین باختسیزلیغینا
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Payız Yarpağı

پايیز يارپاغی

❁ Gülzira Şaripova - Üzbəkistan

 اوزبکستان- ❁ گولزیرا شریف اووا

Çəhrayı fəsilqayıtdı,
Gözoxşayannaxışıyla.
Səssizcə sardı həryanı,
Duruşuyla, baxışıyla.

،چهرايی فصیل قايیتدی
.گؤزاوخشايان ناخیشیيال
،سسسیزجه ساردی هريانی
. باخیشیيال،دوروشويال

Sarı donlu ağacların,
Nəfəsindən buz yağırdı.
Şaxta vuran bir yarpağın,
Üzünə baxmaq ağırdı.

،ساری دونلو آغاجالرین
.نفسیندن بوز ياغیردی
،شاختا ووران بیر يارپاغین
.اوزونه باخماق آغیردی

Dünən yaşıl libasından,
Xoşbəxt gözləri baxırdı.
Bu gün solmuş baxışından,
Sınıq bir həsrət axırdı.

،دونن ياشیل لیباسیندان
.خوشبخت گؤزلری باخیردی
،بو گون سولموش باخیشیندان
.سینیق بیر حسرت آخیردی

Ancaq həyat arzusunu
Payız oyum-oyum oyur.
Küləklər qovur havada,
Payız ömrünə son qoyur.

آنجاق حیات آرزوسونو
.اويوم اويور-پايیز اويوم
،کولکلر قووور هاوادا
.پايیز عؤمرونه سون قويور

Yarpaqlar ayaq altına,
Sanki vedrədən tökülür.
Bunu izləmək çətindir
Yarpaq torpağa bükülür.

،يارپاقالر آياق آلتینا
.سانکی وئدرهدن تؤکولور
بونو ایزلهمک چتیندیر
.يارپاق تورپاغا بوکولور

Bax, bu saralmış yarpaqla
Yenə həyat iç-içədir.
Bu dərdli xəzandan sonra.
Həyat yenə davam edir.
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 بو سارالمیش يارپاقال،باخ
.ایچ هدیر-يئنه حیات ایچ
.بو دردلی خزاندان سونرا
.حیات يئنه داوام ائدیر
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Qəzəl

غزل

❁ Məhnaz Sabuni (Aytay)

)❁ مهناز صابونی (آیتای

Şikəstə oldu dünənki namaz görüşlərimiz,
Bölündü doğma vətəndə Araz görüşlərimiz.

،شیکسته اولدو دوننکی ناماز گؤروشلریمیز
.بؤلوندو دوغما وطنده آراز گؤروشلریمیز

Qışın sazaq nəfəsində qırov-qırov əsirik,
Yadındadı o gözəllikdə yaz görüşlərimiz?

،قیروو اسیریک-قیشین سازاق نفسینده قیروو
يادیندادی او گؤزللیکده ياز گؤروشلریمیز؟

Yalançı sevgilərə daldalandı saxta dilək,
Bu əyri yollara olmuş taraz görüşlərimiz.

،ياالنچی سئوگیلره دالداالندی ساختا دیلک
.بو ايری يولالرا اولموش تاراز گؤروشلریمیز

Qaranlığa çiləyirdi səhər baxışlarını,
Geyibdi al-yaşıl, əlvan bəyaz görüşlərimiz.

،قارانلیغا چیلهيیردی سحر باخیشالرینی
. الوان ب َياض گؤروشلریمیز،ياشیل-گئيیبدی آل

Gülüşlərin oxuyurdu Füzulinin qəzəlin,
“Yanıq Kərəm” havasıyla hicaz görüşlərimiz.

،گولوشلرین اوخويوردو فضول ینین غزلین
.“يانیق کرم” هاواسیيال حیجاز گؤروشلریمیز

Zəmanə ayrılığın saldı, incidik arada,
Şəkildə ramkalanıb nazhanaz görüşlərimiz.

، اینجیدیک آرادا،زمانه آيریلیغین سالدی
.شکیلده رامکاالنیب ناز ها ناز گؤروشلریمیز

Düyünlənəndə baxışlar səmada “Aytay” üçün,
Ürək sevincinə döndü kağız görüşlərimiz.

،دويونلننده باخیشالر سمادا “آيتاي” اوچون
.اورک سئوینجینه دؤندو کاغیذ گؤروشلریمیز
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Naşı Nə Deyir

ناشی نه دئيیر

❁ Lalə İsmayıl

❁ الله اسماعیل

Sürünüb qaşından duman süzülən,
Qağa, o dağların başı nə deyir?
Ayağın dəyəndə yerdən üzülən,
Çınqılı nə deyir, daşı nə deyir?

،سورونوب قاشیندان دومان سوزولن
 او داغالرین باشی نه دئيیر؟،قاغا
،آياغین ديَنده يئردن اوزولن
 داشی نه دئيیر؟،چینقیلی نه دئيیر

Payızın köksünə sıxıb yanağın,
Sarılıb boynuna, öpüb dodağın,
Həsrətdən saralan sarı yarpağın,
Gözündən tökülən yaşı nə deyir?

،پايیزین کؤکسونه سیخیب ياناغین
، اؤپوب دوداغین،ساریلیب بوينونا
،حسرتدن ساراالن ساری يارپاغین
گؤزوندن تؤکولن ياشی نه دئيیر؟

Əsgülümdən enib, dolan Süsənə..
Aldanma çisginə, baxma sisinə.
Qarşı qayalardan qopan səsinə,
Qulaq ver, gör həsrət daşı nə deyir?

.. دوالن سوسنه،اسگولومدن ائنیب
. باخما سیسینه،آلدانما چیسگینه
،قارشی قاياالردان قوپان سسینه
 گؤر حسرت داشی نه دئيیر؟،قوالق وئر

Ximel yamacının ağarıb gözü,
Açırmı çəməni, gülürmü düzü?
Qalıbsa qayada Lalənin izi,
Xəbər al, gör sənə naşı nə deyir?!
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،خیمئل ياماج ینین آغاریب گؤزو
 گولورمو دوزو؟،آچیرمی چمنی
،قالیبسا قايادا اللهنین ایزی
! گؤر سنه ناشی نه دئيیر؟،خبر آل
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Bağışla

باغیشال

❁ Zaur Ilhamoglu

❁ زاعور ایلهام اوغلو

Bir gün xəyalların dərinliyində
Batsam,bağışla.
Bütün həyatını ümidsizliyə
Atsam,bağışla.

بیر گون خيالالرین درینلیگینده
.باغیشال،باتسام
بوتون حیاتینی اومیدسیزلیيه
.باغیشال،آتسام

İndidən deyirəm,demədi demə,
Sonradan,əzizim,küsmə,incimə.
Mənli günlərini mənsizliyimə
Satsam,bağışla.

،دئم هدی دئمه،ایندیدن دئيیرم
.اینجیمه،کوسمه،عزیزیم،سونرادان
منلی گونلرینی منسیزلیگیمه
.باغیشال،ساتسام

Günlər aram-aram keçər ilindən,
Üzülmə,ləçək də qopur gülündən.
"Əlvida" -deməyə bir gün əlindən
Tutsam,bağışla.

،آرام کئچر ایلیندن-گونلر آرام
.لچک ده قوپور گولوندن،اوزولمه
دئم هيه بیر گون الیندن- »«الویداع
.باغیشال،توتسام

Yəqin,düşünəcən,sevməyin budur?
Bu necə fikirdir,necə duyğudur?
Eh,ölüm var, ölüm,
Şirin yuxudur.
Yatsam,bağışla.

سئوم هيین بودور؟،دوشون هجن،يقین
نئجه دويغودور؟،بو نئجه فیکیردیر
، اؤلوم،اؤلوم وار،ائه
.شیرین يوخودور
.باغیشال،ياتسام
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Ögey Sözlərilə Oynaşdıq

اؤگئی سؤزلریله اویناشدیق

❁ Rübab Əmanpur

❁ رباب امان پور

Ağac ağac kəsilib baltalanmışam səndə,
Odun kimin odun üstə qalanmışam səndə.

،آغاج آغاج کسیلیب بالتاالنمیشام سنده
.اودون کیمین اودون اوسته قاالنمیشام سنده

Viribdi dəhrə fələk qalmayıb nə xul nə budağ,
Özüm qırıb özümü baltalanmışam səndə.

،ویریبدی دهره فلک قالماییب نه خول نه بوداغ
.اؤزوم قیریب اؤزومو بالتاالنمیشام سنده

Köküm su içmədi Allah iki ala gözdən
Zəhər dadan cıyaram parçalanmışam səndə.

کؤکوم سو ایچم هدی اهلل ایکی آال گؤزدن
.زهر دادان جییارام پارچاالنمیشام سنده

Məni zəhər kimi içgi ilə doldurubdu fələk
Gözün görüb ürək əsdi ...calanmışam səndə.

منی زهرکیمی ایچگیله دولدوروبدو فلک
.جاالنمیشام سنده... گؤزون گؤروب اورک اسدی

Piyalələr kimi saqi əlində mey dolusu
Dolandıqca o saqi dolanmışam səndə.

پیالهلر کیمی ساقی الینده مِی دولوسو
.دوالندیقیجا او ساقی دوالنمیشام سنده

Amandı mənligi məndən alib aparmyasan
Xumar- xumar gözəlim daldalanmışam səndə.

آماندی منلیگی مندن آلیب آپارمیاسان
. خومار گؤزلیم دالداالنمیشام سنده-خومار

Ayılmayayıdım ay Allah ağaclığımdan kaş
Əgərçi bar verən anda talanmışam səndə.
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آییلمایاییدیم آی اهلل آغاجلیغیمدان کاش
.اگر چی بار ِوئرن آندا تاالنمیشام سنده
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Şeirimizn Yeni Səslərindən Olan Şair Babək İslamı
❁ Səxavət İzzəti
Qaradağın mühtəşəm şairi ustad Abbas Barizin
oğlu, Babək İslami, 1977 –ci günəş ili «əhər»in
yaxınlığında olan, «Aypızən» kəndində anadan
oldı. ədəbiyat ocağı olan, Barizin evi, damcı damcı
şeirin şirinliyin, Babəkin, ruhuna dadızdırdı. Babək bir şair atanın tərbiyəsində, boya – başa çatıb,
bir istedadlı şair oldı.
istedadlı şairin şeirləri bir çox şeir festivallarinin
birinciliyni qazandı və şairin imzasını ədəbiyatçilara tanış edibdir.
Bu yaxın günlərdə şairin «Yara» adlı şeirlər kıtabı işiq üzü gördüd. şeir sevərlər və şairlər tərəfindən gözəl qarşılanan bu qiymətli kitabın nəşri ilk
həftə də qurtardı.
İyirmi inci yoz ildə Azərbaycan ədəbiyatinin
görkəmli şairi ustad Abbas Bariz bir tədad çağdaşlarıla birlikdə bəzi cərəyanlar və şəxslər tərəfindən
hədələnib və ədəbiyatimizdan qırağa qoyulmaqda
olan Qəzəl şeir formasına yeni ruh və gözəllik bağışlayaraq qorumağa nail olaraq bu gözəl şeir formasını qürüb etməyə qoymadılar və mənəviyətlə
yuğrulmuş muğam dünyasının qıda mənbəini qürüba erməkdən qurtardılar.
Əz qəza iyirminci yoz ilin bata batında «Qəzəl
bizim dəgil», «Qəzəl dilimizin korlanmasına səbəb olan ərəbdən alınma bir şeirdir» deyənlər də
az olmadılar bu zaman bir tedad gənc şairlər sinə
qabağa verib hər baxımdan dilimizə və ruhumuza
uyğun xalqımızın əxlaq və mənəviyətinə yaraşan
qiymətli Qəzəllər yaratdılar. bu gənc şairlərin ön
sırada duranlarının biri genə ustad Bariz ocağından parlayan iradəli, işinə, əməlinə inanan, arayan
axtaran öyrənməkdən doymayan gənc şair Babək
İslamı idi. Bu istedadlı gənc şairin hər bir Qəzəli yarandığı gündən hər hansı bir eşidənin tamam
kamal diqqətini qazanmağı bacardı. marağını qazandı. ancaq şairin hədsiz həssasiyətı uzun illər bu
gözəl şeir nümünələrinin çapına mane oldu və bu
üzdən hərhansı bir eşidən qeyd etdim buna görə
ki, şeirlər yazılarda yox dillərdə gəzirdi. şükür olsun nəhayət bu gözəl iş baş tutudu və əziz şairdən
tərəfimizdən olan çap təklifini rədd etmə diyindən
təşkkür edirəm niyə ki bu çap işinin sərəncamı
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ədəbiyatimiza bir qiymətli ədəbi inci artırdı.
Sairin şeirlərinin bəyənilmə səbəbi çoxdur o
cümlədən şair Əruzun hökmünə baş əyib dilimizin
səs və giramer qanunların pozmayıb. Qəzəllər tam
muasir üslubunla yeniligin ifadə edərək öz əlaqəsini tarixə dayanan kökdən kəsməyibdir. Babk
İslamınin Qəzəli xalqın rahat anlayacağı ifadələr,
sözlər və şeir ünsürlərındən yaranıb şeirlərdə heç
bir tapmaca və uydurmalara yer verilməyib. şairin
şeiri öz duyğu düşüncə və ifadə gücünü minlər il
xalqımızın beynində zəkasında yoğrulub yapılmış
duyğu, düşüncə və habelə söz birləşmə və ibarətlərdən yararlanıb yeni bir üslubda xalqın öznə ərməğan edilib örnək üçün:
Mələyim bir gecə cənnətdən oğurlan, bizə gəl
Süz qaranlıqlara; gizlincə ol insan bizə gəl
Duymuşam ovçuların gizli pıçıldaşmaların,
Zirvə yalnız tələdir; ay dəli ceyran bizə gəl!
Çoxdandı gözlərin məni gizlincə dindirir,
könlündə bir xəbər de görək yoxdu sevgilim?!
Dur bağla sevgi buxçamızı, yol güdür bizi,
Yazdır, həniz gədikdə külək yoxdu sevgilim.
Çix çölə, qoy səni öpsün yazın altun günəşi,
Çix çölə »şeyvər«i başdan başa yarpızlamışam. Sevgi çılpaqlığımı sevdi, sazaq sökdü məni,
Qapıdan bax küçəyə, gör nə palazsızlamışam.
And içdim üzəm əl bu şəhərdən; köçəm axır,
Bundan belə sən gəlsən ayaq saxlaya billəm
Diksinmə; qişin lap belə oğlançağı dur gəl,
Eşqin ocağın mən hələ dağ saxlaya billm.
Düzdür ki, xəzan bağda yaman qurqu qurubdur,
Eşqin sənin icab eləsə yarpağa dönnəm.
Soldan mənə göz vursa mələklər, yumaram göz,
Bilsəm sən əgər sağda durubsan, sağa dönnəm
və bir kələməilə deyim ki şairin şeiri möhkəm,
əsil və pak bir dil əsasında yaranıbdir.
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شعریمیزین یئنی س سلریندن اوالن شاعر بابک اسالمی
یب دیر .بابک اسالمی نین غزلی خالقین راحات آنالیاجاغی
افاده لر ،سؤزلر و شعر عنصورالریندان یارانیب شع رلرده هئچ
بیر تاپماجا و اویدورماالرا یئر وئریلمه ییب .شاعرین شعری
اؤز دویغو دوشونجه و افاده گوجونو مینلر ایل خالقیمیزین
بئینینده ذکاسیندا یوغرولوب یاپیلمیش دویغو ،دوشونجه و
هابئله سؤز بی رلشمه و عبارتلردن یارارالنیب یئنی بیر اوسلوبدا
خالقین اؤزنه ارمغان ائدیلیب اؤرنک اوچون:

قاراداغین محتشم شاعری اوستاد عباس بارزین اوغلی ،بابك
ایسالمی-1356 ،نجی گونش ایلی «اهر»ین یاخینلیغیندا
اوالن« ،اَرپیزان» كندینده آنادان اولدی .ادبیات اوجاغی اوالن،
بارزین ائوی ،دامجی دامجی شعرین شیرینلییین ،بابكین،
روحونا دادیزدیردی .بابك بیر شاعیر آتانین تربی هسینده ،بویا
 باشا چاتیب ،بیر استعدادلی شاعر اولدی.استعدادلی شاعرین شع رلری بیر چوخ شعر فئستیوالالرینین
بیرینجی لیینی قازاندی و شاعرین امضاسینی ادبیاتچیالرا
تانیش ائدیب دیر .بو یاخین گونلرده شاعرین «یارا» آدلی
شع رلر کیتابی ایشیق اوزو گؤردود .شعر سئورلر و شاع رلر
طرفیندن گؤزل قارشیالنان بو قییمتلی کتابین نشری ایلک
هفته ده قورتاردی.

َم لهییم بیر گئجه ج نّتدن اوغورالن ،بیزه گل

سوز قارانلیقالرا؛ گیزلینجه ا ْول انسان بیزه گل

دویموشام ا ْووچوالرین گیزلی پیچیلداشماالرین،
ذیروه یالنیز تلهدیر؛ آی دلی جیران بیزه گل!

اییرمی اینجی یوز ایلده آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکملی
شاعری استاد عباس بارز بیر تعداد چاغداشالریال بی رلیک
ده بعضی جریانالر و شخصلر طرفیندن هدهلنیب و
ادبیاتیمیزدان قیراغا قویولماقدا اوالن غزل شعری فورماسینا
یئنی روح وگؤزللیک باغیشالیاراق قوروماغا نایل اوالراق بو
گؤزل شعر فورماسینی غروب ائتم هیه قویمادیالر و معنویتله
یوغرولموش موغام دونیاسینین قیدا منبعی نی غروبا ائرمک
دن قورتاردیالر.

چوخداندی گؤزلرین منی گیزلینجه دیندیریر،

کؤنلونده بیر خبر دئه گؤرک یوخدو سئوگیلیم؟!

دور باغال سئوگی بوخچامیزی ،یول گودور بیزی،
یازدیر ،هنیز گدیکده کولک یوخدو سئوگیلیم.

چیخ چؤله ،قوی سنی اؤپسون یازین آلتون گونشی،

از قضا اییرمینجی یوز ایلین باتا باتیندا «غزل بیزیم دگیل»،
«غزل دیلیمیزین کورالنماسینا سبب اوالن عرب دن آلینما
بیر شعردیر» دئینلر ده آز اولمادیالر بو زامان بیر تعداد گنج
شاع رلر سینه قاباغا وئریب هر باخیمدان دیلیمیزه و روحوموزا
اویغون خالقیمیزین اخالق و معنویاتینا یاراشان قیمتلی
غزللر یاراتدیالر .بو گنج شاع رلرین اؤن سیرادا دورانالرینین
بیری گئنه استاد بارز اوجاغیندان پارالیان ایراده لی ،ایشینه
 ،عملینه اینانان ،آرایان آختاران اؤیرنمک دن دویمایان گنج
شاعر بابک اسالمی ایدی .بوایستعدادلی گنج شاعرین هر
بیر غزلی یاراندیغی گوندن هر هانسی بیر ائشیده نین
تامام کمال دقتینی قازانماغی باجاردی .ماراغینی قازاندی.
آنجاق شاعرین حدسیز حساسیتی اوزون ایللر بو گؤزل شعر
نمونه لرینین چاپینا مانع اولدو و بو اوزدن هرهانسی بیر
ائشیدن قید ائتدیم بوناگؤره کی شع رلر یازیالردا یوخ دیللرده
گزیردی .شکر اولسون نهایت بو گؤزل ایش باش توتودو و
عزیز شاعردن طرفیمیزدن اوالن چاپ تکلیفینی ردد ائتمه
دیییندن تشکر ائدیرم نییه کی بو چاپ ایشینین سرانجامی
ادبیاتیمیزا بیر قیمتلی ادبی اینجی آرتیردی.

چیخ چؤله «شئیور»ی باشدان باشا یارپیزالمیشام.

سئوگی چیلپاقلیغیمی سئودی ،سازاق سؤکدو منی،
قاپیدان باخ کوچ هیه ،گؤر نه پاالزسیزالمیشام.
کؤچ م آخیر،
آند ایچدیم او َزم ال بو شهردن؛ َ

بوندان بئله سن گلسن آیاق ساخالیا بیللم

دیکسینمه؛ قیشین الپ بئله اوغالنچاغی دور گل،
عشقین اوجاغین من هله داغ ساخالیا بیللم.

دوزدور کی ،خزان باغدا یامان قورقو قوروبدور،
عشقین سنین ایجاب ائله سه یارپاغا دؤننم.

سولدان منه گؤز وورسا ملکلر ،یومارام گؤز،

بیلسم سن اگر ساغدا دوروبسان ،ساغا دؤننم

شاعرین شع رلری نین بینیلمه سببی چوخدور او جمله دن
شاعر عروضون حکمونه باش اییب دیلیمیزین سس و گرامئر
قانونالرین پوزماییب .غزللر تام معاصر اوسلوبونال یئنیلیگین
افاده ائدهرک اؤز عالقه سینی تاریخه دایانان کؤک دن کسمه
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و بیر کلمه ایله دئییم کی شاعرین شعری محکم  ،اصیل و
پاک بیر دیل اساسیندا یارانیب دیر.
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Mən Səni Ömrümün Gərəyi Gördüm

من سنی عؤمرومون گرهیی گؤردوم

❁ Babək İslamı

❁ بابک اسالمی

Mən səni şeirimin ilham pərisi,
Müqəddəs röyamın mələyi gördüm.
Xəyal döngəsində gəldik üz- üzə,
Əlində bir şair ürəyi gördüm,
Mən səni ömrümün gərəyi gördüm.

،من سنی شعریمین ایلهام پریسی
.مق ّدس رویامین ملهیی گؤردوم
، اوزه-خیال دؤنگ هسینده گلدیک اوز
،الینده بیر شاعیر اورهیی گؤردوم
.من سنی عؤمرومون گرهیی گؤردوم

Mən də bir dağ idim, ürəyim vulkan,
Saçım yağmurudu, papağım duman,
Qorxulu dünyama sən gülən zaman,
Baharı dinlədim, çiçəyi gördüm,
Mən səni ömrümün gərəyi gördüm.

، اورهییم وولکان،من ده بیر داغ ایدیم
، پاپاغیم دومان،ساچیم یاغمورودو
،قورخولو دونیاما سن گولن زامان
، چیچ هیی گؤردوم،باهاری دینلهدیم
.من سنی عؤمرومون گرهیی گؤردوم

Çəkmişdim ruhumu çənli düzələrə,
Deyirdim dəyməsin üzüm, üzlrə,
Sataşdı gözlərim o naz gözlərə,
İçimdə boğulan diləyi gördüm,
Mən səni ömrümün gərəyi gördüm.

،چکمیشدیم روحومو چنلی دوزلره
، اوزلره،دئییردیم دیمهسین اوزوم
،ساتاشدی گؤزلریم او ناز گؤزلره
،ایچیمده بوغوالن دیلهیی گؤردوم
.من سنی عؤمرومون گرهیی گؤردوم

Behiştdən yayınıb qondun çiynimə,
Yasaq xəyallarım vurdu beynimə,
Ürəyim düşmüşdü nenim- nenimə!
Sevgini yaradan fələyi gördüm,
Mən səni ömrümün gərəyi gördüm

،بهشتدن یایینیب قوندون چیینیمه
،یاساق خیالالریم ووردو بئینیمه
! نئنیمه-اورهییم دوشموشدو نئنیم
،سئوگینی یارادان فلهیی گؤردوم
من سنی عؤمرومون گرهیی گؤردوم

Qar kimi çiləndim, buz kimi dondum,
Dumana çevrildim, dağlara qondum,
Mən niyə ağladım, niyə ovundum?!
- İçimdə üz verən küləyi gördüm,
Mən səni ömrümün gərəyi gördüm.

، بوز کیمی دوندوم،قار کیمی چی لَندیم
، داغالرا قوندوم،دومانا چئوریلدیم
! نییه ا ْوووندوم؟،من نییه آغالدیم
، ایچیمده اوز وئرن کولهییی گؤردوم.من سنی عؤمرومون گرهیی گؤردوم

O qədər vurğunam sənə sevgilim,
Sənlə danışmağa tutulur dilim,
Doyunca həsrətim, bollu nisgilim,
Əllərim axtaran ətəyi gördüm,
Mən səni ömrümün gərəyi gördüm.

،او قدر وورغونام سنه سئوگیلیم
،سنله دانیشماغا توتولور دیلیم
، بوللو نیسگیلیم،دویونجا حسرتیم
،اللریم آختاران اَتهیی گؤردوم
.من سنی عؤمرومون گرهیی گؤردوم

Saçında bağların ətrini duydum,
Şairəm neyləyim, kefləndim, uydum,
Buyurun sevgilim; bir alma soydum,
Sevgini varlığın bəzəyi gördüm,
Mən səni ömrümün gərəyi gördüm.

،ساچیندا باغالرین عطرینی دویدوم
، اویدوم، کئفلَندیم،شاعیرم نئیلهییم
،بویورون سئوگیلیم؛ بیر آلما سویدوم
،سئوگینی وارلیغین بَزهیی گؤردوم
.من سنی عؤمرومون گرهیی گؤردوم
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Bizə Gəl

بیزه گل

❁ Babək İslamı

❁ بابک اسالمی

Mələyim bir gecə cənnətdən oğurlan, bizə gəl
Süz qaranlıqlara; gizlincə ol insan bizə gəl.

 بیزه گل،َم لهییم بیر گئجه ج نّتدن اوغورالن
سوز قارانلی قالرا؛ گیزلینجه ا ْول اینسان بیزه گل

Insan olmaqdan əyər şəhlənisən, dön işıq ol
Qoşul ulduzlara; dam- dam bacalardan bizə gəl.

 دؤن ایشیق ا ْول،اینسان اولماقدان اَیَ ر شهلهنیسن
. دام باجاالردان بیزه گل-ق ْوشول اولدوزالرا؛ دام

Düzdür heç vaxt sən olanmaz ay, ama sən dön ay ol,
- Dolan eyvanlari; gördün oyanır dan bizə gəl.
Sən ki yoxsan, elə bil qibləsi itmiş imamam,
Namazın vaxtıdır; ay gözləri şeytan bizə gəl!

، آما سن دؤن آی اول،دوزدور هئچ واخت سن اوالنماز آی
. دوالن ایوانالری؛ گؤردون اویانیر دان بیزه گل، ائله بیل قیبلهسی ایتمیش ایمامام،سن کی یوخسان
!نامازین واخت یدیر؛ آی گؤزلری شیطان بیزه گل

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

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

Gecə oldun bizim evmizdə qaranlıqla fəqət,
Günüz oldun yoxuya qalma obaşdan bizə gəl.

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

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

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

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

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

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

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

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

،دویموشام ا ْووچوالرین گیزلی پیچیلداشماالرین
!ذیروه یالنیز تلهدیر؛ آی دلی جیران بیزه گل

il4.say 38 .Aralık . 2021

❁

1400. آذر.38سای.4ایل

15

ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

Pəncərədən

پتجرهدن

❁ Babək İslamı

❁ بابک اسالمی

Sən baxırdın günəşə məndə sənə pəncərədən,
Sanki göylər qucaq açmışdı mənə pəncərədən.

،سن باخیردین گونَشه منده سنه پنجرهدن
.سانکی گؤیلر قوجاق آچمیشدی منه پنجرهدن

Dəli vurğunlara tay gözləri dolmuşdu göyün,
Yağış olduqca gəlirdi çilənə pəncərədən.

،دلی وورغونالرا تای گؤزلری دولموشدو گؤیون
.یاغیش اولدوقجا گلیردی چیلهنه پنجرهدن

Mən dalırdım küçədən saçlarının tarlasına,
Sevgi sünbül kimi dolmuşdu dənə pəncərədən.

،من دالیردیم کوچ هدن ساچالرینین تارالسینا
.سئوگی سونبول کیمی دولموشدو دنه پنجرهدن

Mən o sərhəddə ki dustaqda əsir əsgəridim,
Bir qərib halda baxırdım vətənə pəncərədən.

،من او سرحدده کی دوستاقدا اسیر عسگریدیم
.بیر غریب حالدا باخیردیم وطنه پنجرهدن

Yüz ilin həbsinə- olsun- dözrəm, hərdən əyərGözlərin gülsə bu dustaqda mənə pəncərədən.

- هردن اَیر، دؤزرم- اولسون-یوز ایلین حبسینه
.گؤزلرین گولسه بو دوستاقدا منه پنجرهدن

Yer sənə, gövi sənə, yer-göy sənə buylansada yox!
-Yeri yoxdur güləsən hər gələnə pəncərədən.

!گؤی سنه بویالنسادا یوخ- یئر، گؤوی سنه،یئر سنه
.یئری یوخدور گولهسن هر َگلنه پنجرهدن-

Sən ki güldün günəşə çatladı qısqanc ürəyim,
Qorxuram dözmiyə pul- pul ələnə pəncərədən.

،سن کی گولدون گونَشه چاتالدی قیسقانج اورهییم
. پول اَلهنه پنجرهدن-قورخورام دؤزمییه پول

Yaz darıxmışdı sənə bağda yağırdı lamdan,
Sən dalırdın şeh oturmuş çəmənə pəncərədən.

،یاز داریخمیشدی سنه باغدا یاغیردی المدان
.سن دالیردین شئه اوتورموش َچ منه پنجرهدن

Yaz kəsir gündə sızın bağçanı qəlbim oşənır,
Qorxuram gül verə gizlincə sənə pəncərədən.

،یاز کسیر گونده سیزین باغچانی قلبیم اوشهنیر
.قورخورام گول وئره گیزلینجه سنه پنجرهدن

Bağladın pəncərəni itdi buludlarda üfüq,
Elə bil güyləri bükdün kəfənə pəncərədən.

،باغالدین پنجرهنی ایتدی بولودالردا اوفوق
.ائله بیل گویلری بوکدون کفنه پنجرهدن

Sən qayıtdın otağa, bəlkə də yalnızlığınaDonya başdan- başa dalmışdı çənə pəncərədən.

16 il4.say 38 .Aralık . 2021

- بلکه ده یالنیزلیغینا،سن قاییتدین اوتاغا
. باشا دالمیشدی َچ نه پنجرهدن-دونیا باشدان

❁

1400. آذر.38سای.4ایل

ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

Sevgi Hekayəni Sətirlərə Düz

سئوگی حئکاي هنی سط رلره دوز

❁ Ülvi Aydın

❁ اولوی آيدین

Mənim bu halımdan xəbəri yoxdur,
Həsrəti sinəmə sancılan oxdur.
Başıma gələnlər bəlkə də haqdır,
Bu sorğu-sualla yorarlar səni.

،منیم بو حالیمدان خبری يوخدور
.حسرتی سینهمه سانجیالن اوخدور
،باشیما گلنلر بلکه ده حاقدیر
. سوالال يورارالر سنی-بو سورغو

Nə günah etmişəm boynumda qalıb,
O gündən əllərim qoynumda qalıb,
Məcnuna tay edib çöllərə salıb,
Bilsələr, hər yerdə vurarlar səni.

،نه گوناه ائتمیشم بوينومدا قالیب
،او گوندن اللریم قوينومدا قالیب
،مجنونا تاي ائدیب چؤللره سالیب
. هر يئرده وورارالر سنی،بیلس هلر

Ah çəksəm dağların qarı əriyər
Üstünə dağların daşı yeriyər.
Üzər həsrət səni,ömrün çürüyər,
Məhv edər verdiyin qərarlar səni.

آه چکسم داغالرین قاری اریير
.اوستونه داغالرین داشی يئریير
،عؤمرون چوروير،اوزر حسرت سنی
.محو ائدر وئردییین قرارالر سنی

Ağlama, ay Ülvi, hər gecə, gündüz,
Vəfasız dünyadan nə inci, nə küs.
Sevgi hekayəni sətirlərə düz,
Arayıb, axtarıb sorarlar səni..
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Ölsəm Həsrətindən

اؤلسم حسرتیندن

❁ Ahmet Yalçınkaya

❁ احمد يالچین قايا

Kreslomda hələ o gözəl qoxun,
Səsin sədalanar kiçik salonda.
Fərqində deyiləm varın və yoxun;
Sanki hələ qolum sənin qolunda.

،کرسلومدا هله او گؤزل قوخون
َ
.سسین صداالنار کیچیک سالوندا
فرقینده دئيیلم وارین و يوخون؛
.سانکی هله قولوم سنین قولوندا

Eyvandakı sənsən… Xəyalmı yoxsa,
Otaqda gəzən şu bədənin sirrmi?
Hələ qapın açıq, qəlbin açıqsa…
Ölsəm həsrətindən ruhun ağrarmı?

18 il4.say 38 .Aralık . 2021

، خيالمی يوخسا...ائيوانداکی سنسن
اوتاقدا گزن شو بدنین سیررمی؟
... قلبین آچیقسا،هله قاپین آچیق
اؤلسم حسرتیندن روحون آغریرمی؟

❁

1400. آذر.38سای.4ایل

ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

Babək İslami'nin Yaradıcılığına və "Yara" Adlı Şeir Kitabına Qısa Baxış
❁ Vuqar Nemət
Babək islami öz şeirini, fərqlılığını ilk baxış da
bəlli edən, olduqca sadə, səmimi və güclü bir dil
üzərinə inşa etmişdir.

bəlirgin bir parçasını yanı duyğularını dilə gətirmə
sində dir. burada romantizm sadəcə bir sənət və
hünəri anlatım biçimi olmamiş, eyni zamanda bir
düşüncə biçimi də olmuşdur.

Şeir dilində qurduğu bənzə rsiz söz dizimi, yeni
tərkib lər və çarpıcı imgə lərlə hörülü çılpaq ya
açıq anlatımı, Babək islami’nin özgünlüyünü
həmən ortaya çıxarır.

"Yara"dakı romantizm və neoklasizm yalənızca
kəlasik anlayışa təpki deyil, eyni zamanda insan
yaşamının bütün ulanaq larını qapsayan bir bilinc
dəyişimi dir.
Romantizmi bir ədəbiyat axımı olaraq bəlirlə
yən, onun gətirdiyi yeni sənət anlayışı yla birlik
də, şəhər və kənd soylu sınıfin dünya görüşünə
paralel biçimdə gəlişdirdiyi "birey" (fərd) qavramı
olmuşdur. romantik duyarlığın təməlində, sənətkarın yaşadığı doğa və toplumu birey olaraq alqı
laması vardır. axımın ilkə ləri Babk islami’nin kitabında; sevgi, ülkü, həsrət, insan və gerçək santimantalizm, fərdiyyətçi lik, təbiət vs. kimi başlıq
lar altında görməmiz mümkündür.

Bunun yanı-sıra toplumsal qunuları didaktik bir
baxışın uzağında tutaraq şeirinə yedirməsi, eşqi
anladırkən bərabərində lirizmi və romantizmi də
şeirinə qatması, deyəbilə rik ki Babək islami’ni
genəl anlamda Azərbaycan türk neoklasik şeirimizin ayrıksı (eksantrik) şa irlərindən biri qılmışdır.
"hansı varlıq?!
qara paltar tikilib əynimizə,
Bir əsarət boyalı var tikilib əynimizə, Biz bağ olsaq da, hənizdir yazi tamsınmamışıq,
Göz açandan elə bu qar tikilib əynimizə!.."

"İnsan olmaqdan əgər şəhlə nisən, dön ışıq ol,
Qoşul ulduzlara; dam-dam bacalardan bizə gəl!
Sən ki yoxsan, elə bil qibləsi itmiş imamam,
Namazın vaxtı dır; ay gözləri şeytan, bizə gəl!
Deyirəm bir tikan ol, amma bizim bağda boy at,
Demirəm; gördün olubsan lala-reyhan bizə gəl!
Həyat olsan, məni doldur dirilik oyxusuna,
Ölüm olsan, ölüm olsan da olubsan, bizə gəl!"

Babək islami bu şeirdə yeni bir təbiət görüşünə
yüksəlir. artıq burada təbiət duyğulara eş lik edən
təbii bir tem, bir dekor deyil, ayrı və dərin mənası
olan fəlsəfi və hissi bir varlıq halina gəlir. şa ir,
təsvir etdiyi mənzərə ləri öncəki bir fikrə görə seçir
və də yərləndirir. bir tez ortaya atır və onu əsəri
ilə anlatmağa çalışır. ancaq bu çalışmanı, yumşaq
duyğularıyla yoğuraraq səmimi və güclü şeirsəl
bir dil alanında öylə ustalıq la yapır ki, bu çalışmacı lıq və qormacı lıq şeirdə gözə çarpmayır. o bunu
bilir ki; şeir doğal, səmimi, özgü və dərin olmalı
və insanı ürə yindən yaxalamağı bacarmalı dır.

Üstə ki örnək lərdən də gördüyünüz kimi, Babək
islami cənablarının ən böyük başarisi, şeirdə, şeirsəl imgəni və lirizmi ən etkili, ən çarpici və şaşırdıcı içə riklə ən uyğun biçimdə və yeni formada
qollanmağı başarəmış olmasi dir.

Babək bəy in bu romantik alanda da alqı laya
biləcəyimiz şeirində, şa irin təbiətə verdiyi önəm
və anlam çərçivə sində, əski dən dekor olaraq görünən təbiət, yeni bir gözlə görünməyə başlamış,
üzə rində düşünülən tay sız bir qaynaq, sığınılacaq
bir ocaq və o ocağın ışığı qonumuna gəlmişdir.

" Dünən gecə yuxumda
Biraz göy biraz xəzə r gördüm,
Dünən yuxumda biraz dürnalanmışam yoldaş"

Babək bəyi n romantizmində sənət başarısı, insanın özünü anlatmasında, hətta insanlığının çox

"Əski bir mahnı çiban tək deşilir bağrımda,
Sızı "Arif"، sızı "Alim"! mən avazsızlamışam!"
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(hələ bir xalq üstürə si olan və əsil mübariz bir
yazıçı nəmadının altını ölümüylə-ölümsüzlüyüylə
cizən Səmd əmi yə and içmə sini demirəm) torpağa, urmana, mahnıya və bu kimi mutivlərə and
içmə si ylə, daha doğrusu and verməsi ylə, yumşaq
ürəyi nin ucalığını gör necə göstərir açıqca?! belə
məsum, yumşaq, sevdalı, mitolojik və yeni andlardan kim qaça bilrəki?!

lirik şeirlərində, saf bir sevgi duyğusu ətrafinda,
genəl liklə qurbət, həsrət, sevda, ayrılıq və vüsal
temalarını işlədiyi görünən Babk, pastoral şeirlərində, Azərbaycan civarını ələ almışdır.
Babk`in lirik və pastoral söylə m li, şeirlərində
iyrə ti (vəsvəsə) durmaz. o, sevgi coğrafiyasını bütün özə llik ləri ylə və bütün yaşanmışlıq ları yla
şeirləşdirə bilir, dünyalaşdıra bilir.

Yuxarda dedim ya; O insanı ürə yindən yaxalamağı bacarır. o bu imgə lərlə tanrının bizə və
şeirin tanrı ya nə qədər yaxın olduğunu göstə rir.
yetər ki; necə baxmağı bacara biləsən, yetər ki;
bulağin gözünü öpə bilə sən, yetər ki; urmanın əlini və yağışın telini tuta biləsən, yetər ki; torpağı
duya biləsən, yetər ki; ürəkdən xəbər verə bilə sən,
yetər ki; biləsən!.. yetər ki; bilə biləsən!..

"Mənə bax, qoy tapım öz qibləmi kafir balası,
Heç bilirsən neçə müddətdi namazsızlamışam?!.."
"Haçan məni sərə cəklər ayaqlarında yerə?!
Haçan məni asacaqlar hörüklərində dara?!.."
"Tarixin varlığı ərdəmli ərən lər qanı dır, Niyə
mənsuru unutduq, niyə darsız yaşadıq?!"

" Çəkildi qar-külək, dağ gözün aydın! Səpildi
gül-çiçək; bağ gözün aydın!
Ay bulud, yağ görək!
yağ gözün aydın!
Atıvı çapmağa düzü var yazin...

Babək, toplumsal irfanın bir yansıması olaraq,
ara-sıra hikmətə də yönəlmişdir.
İrfan gələ nəyində söylədiyi bu şeirlərlə, hikmət-təsəvvuf tərkibini quran şa irdə sayxın bir tavır görünür.

Mən də bir dağ idim ürəyim vulkan Saçım yağmur idi,
Papağım duman
Qorxulu dünyama sən gülən zaman Baharı dinlə
dim, çiçə yi gördüm
Mən səni ömrümün gərə yi gördüm!.."

"Düzdür ki, xəzan bağda yaman qurğu qurubdur,
Eşqın sənin icab eləsə yarpağa dönnəm!.."
"Sən o bağsan ki səni seyrə çıxır hər aqil,
Deyir: -- allah, dəli şeytan deyir az qoynunda!.."

Buluda, dağa, çiçəyə, bağa, sevgi yə, duyğuya hökm edən və səslənən şa irin; "Saçı yağmur,
papağı duman və ordusu dərd olmalı dır! yağışın
tellərini tuta bilmə li, baharı və yazı dinləməli dir.
yoxsa; paşalıq lar sürə bilməz o, vətən qoynunda
!..."

"Yara" kitabından yola çıxaraq, söylə məli yəm
ki; Babək islami, tüm bu yuxarıda açıq ladığımız
və hətta açıq lamadığımız bir çox şeir sənət lərini
duyasıya yaşayaraq, xalq şeiri gələnəyindən dəvam edə rək, klasizm dən, romantizm dən, ötərək,
neoklasizm vadi sinə uğurla ayaq basəmışdır.

"Sevgi haqqında gələn ayə dı hər bir yeni şeir,
Şa ir oldum belə quran yaşadım qoynumda!.."

"Çoxdandı gözlərin məni gizlincə dindirir,
Könlündə bir xəbər de görək yoxdu sevgilim?!"

" Sevgi haqqında gələn ilahi bir vergi, ilham,
ayə və müqəddəs bir kitabdır yaranan hər bir yeni
şeir!.. və mən bu ülkünü, bu sevgini qoynumda
yaşatmaq üçün, bütün acı ları, əzab ları boyun olaraq, lapdan ölümü belə gözə alaraq, şa ir oldum!.."

"Mələyim bir gecə cənnət dən oğurlan bizə gəl!
Süz qaranlıq lara gizlincə ol insan bizə gəl!"
"Bulud oldun dağa yağma, səni torpaq bizə yağ!
Duman oldun dağa getmə, səni urman bizə gəl!"

Onun şeirini deşifrə edərsək; öyləcə başladığı
gözəl bir imgə ləmi, böyləcə tamamlamış olur.

Allah-allah!.. səni qızıl almam bir bura bax!
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bəzən bir şeirində ki şifrəni başqa bir şeirində
açmış olur. odur ki; Babək islami şeirini analiz
edərkən, onun tək bir şeirini deyil, kitabının bütününü oxumaq gərə kir.

üstə olmasi, əsarət boyalı var, gənc ağac lardan
ıraq, dağlar tikilib əynimizə, və ..."
Ədəbiyatda kəsə yol olmadığı üçün, və Babəkin
bu mərhələli gəlişmə sini anımsayaraq deməli yəm
ki, Babək sərbəst və modern şeirə ehtiac duysa, və
o mərhələ yə keçsə belə, orada da uğurlu ola bilir.
çünkü bu ədəbi sürə ci mərhələ-mərhələ duyaraq,
yaşayaraq irəli gəlmişdir. o bir boşluq üzə rindən
tullanaraq, sıçramamışdır. o tüm bu mərhələləri
aşaraq hər mərhlə nin poezyasını kəlmə-kəlmə yaşamışdır.
Bunun üçün də o özşeiri yaxalayan, gerçək şeirlə tən -bə- tən yaşayan həqiqi bir şa irdir.

Babək islami, türk dünyasının ortaq, milli və
özgü şeir forması olan qoşma tərzində, hica ölçüsündə və çarpara qalibındə də şeirlər yazmışdır və
istər yeni duraq(rədif) və istər sə yeni qafıyə açı
sından və rəvayət formasından olduqca başarılı
olmuşdur.
Yuxarda verilən örnək lərdən də göründüyü kimi
Babk, mübtəzl qafiyə, kilişə tərkib və kilişə bənzətmə lər qollanmayıb, yeni duraq larla bəlirlə nən
ritm də də ibtizala yol verməmiş və yeni tərkib lər,
yeni bənzə tmə lər yaratmiş, və gözəl, yumşaq bir
dil qollanmışdır:

Şeirdən, ortaliği şaşırtma amacı güdən lər, şeiri
eqo xəstəlik ləri üçün bir araca çevirə rək, özünü
nümayiş etdirən lər, uzun-gödək mısraları yan-yana düzüb, əsil deyil də, modaçı modernizm və
postmodernizm taşasına düşən lər, cinsəl orqanlarını, udip oğdə lərini və bi -abir seks oğdələrini və ya istək lərini şeir adına benava kağazlara
yükləyən lər, yəni şeirin nə olduğundan xəbərsiz
bu söz dəllal ları və şair sürüləri, eqo və şöhrət
xəstələri, və oğdəçilər içindən belə bir özşeirə varan həqiqi şa irlərimiz çıxırsa, nə mutlu bizə! nə
mutlu poezya dünyasına!...

"Yazi tamsınmaq, bir mahnının can üstə olmasi,
azadlığın döşün əmmək, əsarət boyalı var və ... "
İtmək üzrə olan əski şeirsəl sözcüklərimiz və
deyim lərimiz də Babək şeirində yeni dən canlanıb ayağa qalxır: "Sırıq, üşənmək, qızırqanmaq,
tamsınmaq, sıxcalanmaq, yalxı, cövlan, bonaq,
kipinmək və ..." Deyim lərdən isə: "Tüpürdüyünü
yalamaq, qiblasini itirmək, qışın oğlan çağı, və ..."

Babk islami nin şeirlərində həm içərik, həm də
biçim səl olaraq biz alışqanlığı qırma, imgə ni üzə
çixarma, dildə ənformasiyon və insanlıq dilini
çağrışdıran çox bağlaclı bir söyləm gəlişdirdiyini
görürük.

"Bulud oldun bağa yağma, səni torpaq bizə yağ!
Duman oldun dağa getmə, səni urman bizə gəl!
Həyat olsan məni doldur dirilik uyxusuna,
Ölüm olsan,
ölüm olsan da olubsan,
bizə gəl!

Deməli biz trajedi yalar şa iri də adlandıra biləcəyimiz şa irimizin şeirində; qaramsarlıq, umudsuzluq və ölüm lə yan-yana insana inanc, sevgi yə
həvəs, yaşama inam, sabaha umud və sevinc də
görürük.
Doğrusu biz şa irin umudsuzluğunda bir umudun və ölümündə bir ölümsüzlük heykəli nin cizildiyini görürük.

Əlbəttə yuxarılarda gördüyünüz kimi Babək bəy
bir çox şeirini, ğəzəl forəmasında əruz səsi, və ritmi və hica səsi və ritmi ilə yansıtmışdır. ancaq
bu şeirlərdə də gələ nək səl şeirlərdə gördüyümüz
mübtəzəl eşq fantazyası, kilişə tərkib lər və imgə
lər və şablon laşmış düşüncə tərzi və dünya görüşünə yer verilməmiş, əksinə yeni tərkib lər, yeni
bənzə tmə lər, yeni duraq və qafıələr və yeni bir
düşünüş tərzi və dünya görüşü yer almışdır.

Poezyamızda bizə dadanan hər üzücü umudsuzluq və hər gostax bir acı bir gözəlliyə və bir
yaşama sevincinə boyludur.
Babək şeirindəki hər qaranlıq sözcüyün, ulumsuz(mənfi) çağrışım ları olan hər kəlmənin ilk
anlamı yla düşünülmə mə si gərə kir. onun qa-

Bnlardan bir qısa və özət örnək verirsk; "Güzgülərin gözündən, yazı tamsınmamışıq, gözü palçıqlı yaz, azadlığın döşün əmsin, bir mahnının can
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ramsarlığındakı ölüm, çoxu zaman bir diri lişə
və başlanğıca işarət edir. din səl anlam dakı obiri
dünya dirilişindən söz etmirəm. dediyim o ki; Babkin şeirində ölüm, fiziksəl olaraq yaşamın sona
çatması deyil, insanı özü olmaqdan uzaqlaşdıran
obrazlardan, rol lardan və ya mən liyi nin xəstəlik
li tərəfindən qurtuluşunu ifadə edə bilir.

edən bir işlevlə yüklüdür. səs lər görünür, qoxular duyulur, susqular eşidilir. hətta bəzi şey lərə
toxunmadan sadəcə baxaraq onun sıcaqlığını ya
da yumşaqlığını anlar və dadını belə dadar. Babək
islami nin şeirində nəsnələr, əşyalar, simgələr v .s
çox önəmli yer tutur. ancaq mərkəzdə əşya deyil,
insan yer tutur. insanı daha görünür qılmaq üçün,
onun acı larını, sıxıntılarını, çəlişki lərini, yalnızlıq larını, varoluş problematik lərini deşmək üçün
qollanır nəsnələri.

" salam mənim zəli sov sevgilim, qanım güvara!
Mənim qanım la gərə kdir dudaqların qızara!
Bu qan mənimdi; buyur bayda-bayda çək başına!
Bu can mənimdi; buyur güllə-güllə yax duvara!..
Əyər ölümdür höküm; əmr, əmrin dir,
Əyər həyat dısa, dur gəl, üzüldüm intizara!..
Haçan məni sərəcəklər ayaqlarında yerə?!
Haçan məni asacaqlar hörüklərində dara?!..

Trajik, romantik, neoklasik özşeirlər şa iri, Babək islami nin şeirlərində insanla tanrı çatışması,
zalim lə məzlum dəvası və yeni faşizm olqusu və
bunlara məruz qalan insan və insana, insanlığa
sevgi ön plana çixar.
Bunu bir çox özünü modern deyə nitə ləndirən
şa irlər də, sınamışdırlar. ancaq bunu bacara bilməmişdirlər. çünkü modern çağ, yep-yeni tanrılar
yaratmış dır; çıxarcı lıq (mənfəət tələbi), mən cil
lik, eqoist lık, şöhrət pərəst lik, maska, rol, para və
... kimi.

Nə isə, doğulmamış dan suçlu isəniz, yarqı lanmadan məhkum isəniz, haqsızca şikəncə lərə və
basqı lara məruz isəniz, zindanın hasarı böyüyüb
yaşadığınız ölkə nin sınırları boyda olmuş sa, siz
özünüzü böylə öldürməklə doğurmaq zorundasınız. bu ölüm, özünüzü ölüm durumunda hiss etməkdən daha yaxşıdır. özünü ölümündən doğuran
kimsəni, dünyanın ən qəddar və faşist hökmdarı
belə şikəst verə bilməz.

"Caddə çən lik götürməz ay yoldaş! sevgi mən
lik götürəməz ay yoldaş!
Ha çığırdım: durun gəlin biz olaq, çoxları yatdı
qaldı çən lik də!..."

Modern dünyanın, qılıq dan-qılığa girə rək, çeşidli rol lar alaraq, çeşidli donlara bürünə rək yaşamaq zorunda qalan, biri lərinə ya da bir şey lərə
görə yaşamaq istəyən, bu üzdən də bir türlü özü
ola bilməyən fərdini və o fərdin parçalanmış lıq
trajedi yasını, dramatik dialoq lar və monoloqlar
halında yazdığı şeirlərlə anlatmaq və hiss etdirmək istə mişdir.

Modern çağın insanı trajedi yalarda cizilən karakterlərdə, çox daha bölünmüş durumdadır. yalənızca bir iki ləm içində deyil, bir çox varoluş biçimi ylə qarşı-qarşı yadır. bu üzdən Babəkin şeirlərində, insan, həm modern çağın əzik və azqın tanrılarıyla, həm də öz bölünmüş varlıq larıyla sürəkli
savaş və barış içindədir və sonda sevgi gücünə
qalib çıxmağı bacarmışdır.

Əlbəttə tüm bu çətin lik lərə rəğmən, özünü
yaşamaq, özgünlüyünü yaxalayan bir şa ir olmaq
və özünə məxsus olanı qura bilmək hər şa irin işi
deyildir. Babək`in bunu əldə etməsi, onun, şeiri
çox ciddi yə almasından irəli gəlir. o, şeirə hörmət
və ciddiyət lə yanaşdığı üçün, eyni qarşı lığını da
şeirdən alır. bu qarşılıq lı sevgi dən doğulan mısralar təbii ki, əsil, doğal, doğma, özgü və gözəl
olacaqdır.

Bizə isə, bu yaradıcı lıq yolunda sayın şa irimizə
yeni uğurlar dilə mək və hayatda can sağliği və
şadlıq arzulamaq düşər.
Vuqar nemət
1400/ 8/ 22 -- günəş ili

Babək islami də yeni imgə lər yaratma gücü,
baxma və görə bilmə yetənə yi qabarıq dır. onda
baxma və görə bilmə göcü, bütün duyuları ehtiva
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بابک اسالمی»نین یارادیج یلیغینا و «یارا» آدلی شعر کیتابینا قیسا باخیش
❁ ووقار نعمت
اؤزونو آنالتماسیندا ،حتتا اینسانلیغ ینین چوخ بلیرگین بیر
پارچاسینی یانی دویغوالرینی دیله گتیرم هسیندهدیر .بورادا
رومانتیزم سادهجه بیر صنع تو هونری آنالتیم بیچیمی
اولمامیش ،عینی زاماندا بیر دوشونجه بیچیمی ده اولموشدور.

بابک اسالمی اؤز شعرینی ،فرقل یلیغینی ایلک باخی شدا
بللی ائدن ،اولدوقجا ساده ،صمیمی و گوجلو بیر دیل اوزهرینه
اینشا ائتمیشدیر.
شعر دیلینده قوردوغو بنزرسیز سؤز دیزیمی ،یئنی ترکی بلر
و چارپیجی ایمگ هل رله هؤرولو چیلپاق یا آچیق آنالتیمی ،بابک
اسالمی’نین اؤزگونلویونو همن اورتایا چیخاریر.

«یارا»داکی رومانتیزم و نئوکالسیزم ،یالنیزجا کالسیک
آنالییشا تئپکی دئییل ،عینی زاماندا اینسان یاشام ینین
بوتون اوالناقالرینی قاپسایان بیر بیلینج دهییشیم یدیر.
رومانتیزمی بیر ادبییات آخیمی اوالراق بلی رلهین ،اونون
گتیردییی یئنی صنعت آنالییش ییال بی رلی کده ،شهر و
کند سویلو صینیفین دونیا گؤروشونه ،پارالئل بیچیمده
گلیشدیردییی«بیرئی» (فرد) قاورامی اولموشدور.
رومانتیک دویارلیغین تملینده ،صنعتکارین یاشادیغی دوغا و
توپلومو ،بیرئی اوالراق آلق یالماسی واردیر.

بونون یانی-سیرا توپلومسال قونوالری دیداکتیک بیر
باخیشین اوزاغیندا توتاراق شعرینه یئدیرم هسی ،عشقی
آنالدیرکن برابرینده لیریزمی و رومانتیزمی ده شعرینه
قاتماسی ،دئی هبیلهریک کی بابک اسالمی’نی گئنل آنالمدا
آذربایجان تورک نئوکالسیک شعریمیزین آیریکسی
(ائکسانتریک) شاعی رلریندن بیری قیلمیشدیر.
«هانسی وارلیق؟!
قارا پالتار تیکیلیب اَینیمیزه
بیر اسارت بویالی وار تیکیلیب اَینیمیزه
بیز باغ اولساق دا ،هنیزدیر
یازی تامسینمامیشیق
گؤز آچاندان ائله بو قار تیکیلیب اَینیمیزه!»..

آخیمین ایلک هلری بابک اسالمی’نین کیتابیندا؛ سئوگی ،اولکو،
حریت ،اینسان و گئرچک ،سانتیمانتالیزم ،فردییتچ یلیک،
طبیعت وس .کیمی باشلی قالر آلتیندا گؤرم همیز مومکوندور.
«اینسان اولماقدان اگر َشهلهنیسن ،دؤن ایشیق اول
قوشول اولدوزالرا؛ دام-دام باجاالردان بیزه گل!
سن کی یوخسان ،ائله بیل قیبلهسی ایتمیش ایمامام
نامازین واخت یدیر؛ آی گؤزلری شئیطان ،بیزه گل!
دئییرم بیر تیکان اول ،آمما بیزیم باغدا بوی آت
دئمیرم؛ گؤردون اولوبسان الال-رئیحان بیزه گل!
حیات اولسان ،منی دولدور دیریلیک اویخوسونا
اؤلوم اولسان،
اؤلوم اولسان دا ،اولوبسان بیزه گل!»

بابک اسالمی بو شعرده یئنی بیر طبیعت گؤروشونه یوکس هلیر.
آرتیق بورادا طبیعت دویغوالرا ائشلیک ائدن طبیعی بیر
تئم ،بیر دئکور دئییل ،آیری و درین معناسی اوالن فلسفی
حیس ی بیر وارلیق حالینا گلیر .شاعیر ،تصویر ائتدییی
و
ّ
منظرهلری اؤنج هکی بیر فیکره گؤره سئچیر و دهی رلندیریر.
بیر تئز اورتایا آتیر و اونو اثری ایله آنالتماغا چالیشیر .آنجاق
بو چالیشمانی ،یومشاق دویغوالرییال یوغوراراق صمیمی و
گوجلو شعرسل بیر دیل آالنیندا اؤیله اوستالی قال یاپیر کی،
بو چالیشماج یلیق و قورماج یلیق شعرده گؤزه چارپماییر .او
بونو بیلیر کی؛ شعر دوغال ،صمیمی ،اؤزگو و درین اولمال ی و
اینسانی اورهییندن یاخاالماغی باجارمال یدیر.

اوستهکی اؤرنکلردن ده گؤردویونوز کیمی ،بابک اسالمی
جنابالرینین ان بویوک باشاریسی ،شعرده ،شعرسل ایمگ هنی
و لیریزمی ان ائتکیلی ،ان چارپیجی و شاشیردیجی ایچ هریکله
ان اویغون بیچیمده و یئنی فورمادا قولالنماغی باشارمیش
اولماس یدیر.

بابک ب َییین بو رومانتیک آالندا دا آلق یالیا بیلهج هییمیز
شعرینده شاعیرین طبیعته وئردییی اؤنم و آنالم
چرچیوهسینده اسک یدن دئکور اوالراق گؤرونن طبیعت،
یئنی بیر گؤزله گؤرونم هیه باشالمیش ،اوزهرینده دوشونولن
تایسیز بیر قایناق ،سیغینیالجاق بیر اوجاق و او اوجاغین
ایشیغی قونومونا گلمیشدیر.

« دونن گئجه یوخومدا بیرآز گؤی بیرآز خزهر گؤردوم
دونن یوخومدا بیرآز دورناالنمیشام یولداش»
« منه باخ! قوی او درین دالغا یویورسون ایچیمه
«صمد»ین عشقینه آند اولسون آرازسیزالمیشام!»

بابک ب یین رومانتیزمینده صنعت باشاریسی اینسانین
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«بولود اولدون داغا یاغما ،سنی تورپاق بیزه یاغ!
دومان اولدون داغا گئتمه ،سنی اورمان بیزه گل!»

«اسکی بیر ماهنی چیبان تک دئشیلیر باغریمدا
سیزی «عاریف» ،سیزی «عالیم»! من آوازسیزالمیشام!»

آلاله-آلاله سنی قیزیل آلمام بیر بورا باخ! (هله بیر خالق
اوسطورهسی اوالن و اصیل مباریز بیر یازیچی نمادینین
آلتینی اؤلومویله-اؤلومسوزلویویله جیزان صمد عم ییه آند
ایچم هسینی دئمیرم) تورپاغا ،اورمانا ،ماهن ییا و بو کیمی
موتیولره آند ایچم هس ییله داها دوغروسو آند وئرم هس ییله،
یومشاق اورهی ینین اوجالیغینی ،گؤر نئجه گؤستریر آچیقجا.
بئله معصوم ،یومشاق ،سئودالی ،میتولوژیک و یئنی آندالردان
کیم قاچا بیلرکی؟! یوخاریدا دئدیم یا؛ او اینسانی اورهییندن
یاخاالماغی باجاریر .او بو ایمگ هل رله تانرینین بیزه و شعرین
تانرییا نه قدهر یاخین اولدوغونو گؤستهریر .یئتر کی؛
نئجه باخماغی باجارا بیلهسن ،یئتر کی؛ بوالغین گؤزونو
اؤپه بیلهسن ،یئتر کی؛ اورمانین الینی و یاغیشین تئلینی
توتا بیلهسن ،یئتر کی؛ تورپاغی دویا بیلهسن ،یئتر کی؛
اورهکدن خبر وئره بیلهسن ،یئتر کی؛ بیلهسن! ..یئتر کی؛
بیله بیلهسن!..

لیریک شع رلرینده ،صاف بیر سئوگی دویغوسو اطرافیندا،
گئنللیکله غربت ،حسرت ،سئودا ،آیریلیق و ووصال
تئماالرینی ایشلهدییی گؤرونن بابک ،پاستورال شع رلرینده،
آذربایجان جیوارینی اَله آلمیشدیر .بابکین لیریک و
پاستورال سؤیلهملی ،شع رلرینده اییرهتی (وسوسه) دورماز.
او ،سئوگی جوغرافیاسینی بوتون اؤزهللی کلرییله و بوتون
یاشانمیشلی قالرییال شع رلشدیره بیلیر ،دونیاالشدیرا بیلیر.
«منه باخ ،قوی تاپیم اؤز قیبلهمی کافر باالسی
هئچ بیلیرسن نئچه موددتدی نامازسیزالمیشام؟!»..
«هاچان منی سرهجکلر آیاقالریندا یئره؟
هاچان منی آساجاقالر هؤروکلریند ه دارا؟!»..

چکیلدی قار-کولک ،داغ گؤزون آیدین!/
سپیلدی گول-چیچک؛ باغ گؤزون آیدین!/
آی بولود یاغ گؤرهک! یاغ گؤزون آیدین/،
آتیوی چاپماغا دوزو وار یازین...

«تاریخین وارلیغی اردملی ارنلر قان یدیر
نییه منصورو اونوتدوق ،نییه دارسیز یاشادیق؟!»
بابک توپلومسال عرفانین بیر یانسیماسی اوالراق ،آرا-
سیرا حیکمته ده یؤنَلمیشدیر .عرفان گلهنهیینده سؤیلهدیغی
بو شع رل رله ،حیکمت-تصوووف ترکیبینی قوران شاعیرده
سایخین بیر تاویر گؤرونور.

من ده بیر داغ ایدیم اورهییم وولکان/
ساچیم یاغمور ایدی ،پاپاغیم دومان/
قورخولو دونیاما سن گولن زامان/
باهاری دینلهدیم ،چیچ هیی گؤردوم/
من سنی عؤمرومون گرهیی گؤردوم/

«دوزدور کی ،خزان باغدا یامان قورغو قوروبدور
عشقین سنین ایجاب ائلهسه یارپاغا دؤننم!»..
«سن او باغسان کی سنی سئیره چیخیر هر عاقیل
دئییر - :آلاله دلی شئیطان دئییر آز قوینوندا!»..

بولودا ،داغا ،چیچ هیه ،باغا ،سئوگ ییه ،دویغویا حؤکم ائدن
و سسلهنن شاعیرین؛ «ساچی یاغمور و پاپاغی دومان و
اوردوسو درد اولمال یدیر! یاغیشین تئللرینی توتا بیلم هلی،
باهاری و یازی دینلهم هل یدیر .یوخسا پاشالی قالر سورهبیلمز
او وطن قوینوندا !»...

یارا کیتابیندان یوال چیخاراق سؤیلهم هل ییم کی؛ بابک اسالمی،
توم بو یوخاریدا آچی قالدیغیمیز و حتتا آچی قالمادیغیمیز بیر
چوخ شعر صنع تلرینی دویاسییا یاشایاراق ،خالق شعری
گلهنهییندن دوام ائدهرک ،کالسیزمدن ،رومانتیزمدن اؤتهرک،
نئوکالسیزم وادیسینه اوغورال آیاق باسمیشدیر.

«سئوگی حاققیندا گلن آی هدی هر بیر یئنی شعر،
شاعیر اولدوم بئله قرآن یاشادیم قوینومدا!»..

«چوخداندی گؤزلرین منی
گیزلینجه دیندیریر
کؤنلونده بیر خبر دئ گؤرک یوخدو سئوگیلیم؟!»

«سئوگی حاققیندا گلن ایالهی بیر وئرگی ،ایلهام ،آیه و مقد 
س
بیر کیتابدیر یارانان هر بیر یئنی شعر! ..و من بو اولکونو،
بو سئوگینی قوینومدا یاشاتماق اوچون ،بوتون آج یالری،
ن اؤلومو بئله گؤزه آالراق شاعیر
عذابالری بویون اوالراق ،الپدا 
اولدوم!»

«ملهییم بیر گئجه جننتدن اوغورالن بیزه گل!
سوز قارانلی قالرا گیزلینجه اول اینسان بیزه گل!»

ایل.4سای .38آذر1400.

❁

24 il4.say 38 .Aralık . 2021

ادبی کؤرپو

Edebi Köprü
ادبیاتدا کسه یول اولمادیغی اوچون ،و بابکین بو مرحلهلی
گلیشم هسینی آنیمسایاراق دئم هل ییم کی ،بابک سربست
و مودئرن شعره ائحتیاج دویسا و او مرحلهیه کئچسه بئله،
اورادا دا اوغورلو اوال بیلیر .چونکو بو ادبی سورهجی مرحله
مرحله دویاراق ،یاشایاراق ایرهلی گلمیشدیر .او بیر بوشلوق
اوزهریندن تولالناراق ،سیچرامامیشدیر .او توم بو مرحلهلری
آشاراق هر مرحلهنین پوئزیاسینی کلمه-کلمه یاشامیشدیر.
بونون اوچون ده او اؤزشعری یاخاالیان ،گئرچک شع رله
تنب هتن یاشایان حقیقی بیر شاعیردیر.

اونون شعرینی دئشیفره ائدهرسک؛ بؤیلهجه باشالدیغی
گؤزل بیر ایمگ هل َمی ،بؤیلهجه تامامالمیش اولور .بعضن بیر
شعریندهکی شیفرهنی باشقا بیر شعرینده آچمیش اولور.
اودور کی؛ بابک اسالمی شعرینی آنالیز ائدهرکن ،اونون تک
بیر شعرینی دئییل ،کیتاب ینین بوتونونو اوخوماق گرهکیر.
بابک ایسالمی تورک دونیاس ینین اورتاق ،میللی و اؤزگو شعر
فورماسی اوالن قوشما طرزینده ،هیجا اؤلچوسونده و چارپارا
قالیبینده ده شع رلر یازمیشدیر و ایستر یئنی دوراق(ردیف)
و ایست رسه یئنی قافییه آچ یسیندان و روایت فورماسیندان
ی اولموشدور.
اولدوقجا باشاریل 

شعردن اورتالیغی شاشیرتما آماجی گودنلر ،شعری ائقو
خستهلی کلری اوچون بیر آراجا چئویرهرک اؤزونو نماییش
ائتدیرنلر ،اوزون گؤدک میصراالری یان-یانا دوزوب اصیل
ن تاشاسینا
دئییل ده ،موداچی مودئرن و پوست مودئر 
دوشنلر ،جینسل اورقانالرینی ،ادیپ عقدهلرینی و ب یعابیر
سکس عقدهلرینی و یا ایستکلرینی شعر آدینا بئناوا کاغاذالرا
یوکلهینلر ،یعنی شعرین نه اولدوغوندان خبرسیز بو سؤز
دلاللالری ،ائقو و شهرت خستهلری ،و عقدهچ یلر ایچیندن
بئله بیر اؤزشعره واران حقیقی شاعی رلریمیز چیخیرسا ،نه
موتلو بیزه! نه موتلو پوئزیا دونیاسینا!...

یوخاریدا وئریلن اؤرنکلردن ده گؤروندویو کیمی بابک،
موبتذل قافییه ،کلیشه ترکیب و کلیشه بنزتم هلر قولالنماییب،
یئنی دوراقالرال بلی رلهنن ریت مده ده ایبتیذاال یول وئرم همیش
و یئنی ترکی بلر ،یئنی بنزهتم هلر یاراتمیش و گؤزل ،یومشاق
بیر دیل قولالنمیشدیر:
«یازی تامسینماق ،بیر ماهن ینین جان اوسته اولماسی،
آزادلیغین دؤشون اَممک ،اسارت بویالی وار ،و » ...
ایتمک اؤزره اوالن اسکی شعرسل سؤزجوکلریمیز و
ترکی بلریمیز ده بابک شعرینده یئن یدن جانالنیب آیاغا
قالخیر:
«سیریقَ ،
اوشنمک ،قیزیرقانماق ،تامسینماق ،سیخجاالنماق،
یالخی ،جووالن ،بوناق ،کیپینمک و »...دئیی ملردن ایسه:
«توپوردویونو یاالماق ،قیبلهسینی ایتیرمک ،قیشین اوغالن
چاغی ،و »...

بابک اسالم ینین شع رلرینده هم ایچ هریک هم ده بیچی مسل
اوالراق بیز آلیشقانلیغی قیرما ،ایمگ هنی اوزه چیخارما،
دیلده انفورماسیون و اینسانلیق دیلینی چاغریشدیران چوخ
باغالجلی بیر سؤیلم گلیشدیردییینی گؤروروک .دئم هلی بیز
تراژئدییاالر شاعیری ده آدالندیرا بیلهج هییمیز شاعیریمیزین
شعرینده؛ قارامسارلیق ،اومودسوزلوق و اؤلومله یان-یانا
اینسانا اینانج ،سئوگ ییه هوس ،یاشاما اینام ،صاباحا اومود و
سئوین ج ده گؤروروک .دوغروسو بیز شاعیرین اومودسوزلوغوندا
بیر اومودون و اؤلومونده بیر اؤلومسوزلوک هئیکل ینین
جیزیلدیغینی گؤروروک.

«بولود اولدون باغا یاغما ،سنی تورپاق بیزه یاغ!
دومان اولدون داغا گئتمه ،سنی اورمان بیزه گل!
حیات اولسان منی دولدور دیریلیک اویخوسون
اؤلوم اولسان ،اؤلوم اولسان دا اولوبسان بیزه گل!

پوئزیامیزدا بیزه دادانان هر اوزوجو اومودسوزلوق و هر ُگ ستاخ
بیر آجی بیر گؤ َزللییه و بیر یاشاما سئوینجینه بویلودور.
بابک شعریندهکی هر قارانلیق سؤزجویون ،اولومسوز(منفی)
چاغریشی مالری اوالن هر کلم هنین ایلک آنالم ییال
دوشونولم هم هسی گرهکیر .اونون قارامسارلیغینداکی اؤلوم،
چوخو زامان بیر دیریلیشه و باشالنغیجا ایشارت ائدیر.
دینسل آنالمداکی او بیری دونیا دیریلیشیندن سؤز ائتمیرم.
دئدیییم او کی؛ بابکین شعرینده اؤلوم ،فیزیکسل اوالراق
یاشامین سونا چاتماسی دئییل ،اینسانی اؤزو اولماقدان
اوزاقالشدیران اوبرازالردان ،رولالردان و یا منلیی ینین
خستهلی کلی طرفیندن قورتولوشونو ایفاده ائده بیلیر.

البتته یوخاریالردا گؤردویونوز کیمی بابک ب َی بیر چوخ
شعرینی غزل فورماسیندا عروض سسی ،و ریتمی و هیجا
سسی و ریتمی ایله یانسیتمیشدیر .آنجاق بو شع رلرده ده
گلهنکسل شع رلرده گؤردویوموز موبتذل عشق فانتازییاسی،
کلیشه ترکی بلر و ایمگ هلر و شابلونالشمیش دوشونجه
طرزی و دونیا گؤروشونه یئر وئریلم همیش ،عکسینه یئنی
ترکی بلر ،یئنی بنزهتم هلر ،یئنی دوراق و قافی هلر و یئنی بیر
دوشونوش طرزی و دونیا گؤروشو یئر آلمیشدیر.
بونالردان بیر قیسا و اؤ َزت اؤرنک وئریرسک؛ «گوزگولرین
گؤزوندن ،یازی تامسینمامیشیق ،گؤزو پالچیقلی یاز ،آزادلیغین
دؤشون اَمسین ،بیر ماهن ینین جان اوسته اولماسی ،اسارت
بویالی وار ،گنج آغاجالردان ایراق ،داغالر تیکیلیب اَینیمیزه،
و»...
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اسالم ینین شع رلرینده اینسانال تانری چاتیشماسی ،ظالی مله
مظلوم دعواسی و یئنی فاشیزم اولقوسو و بونالرا معروض
قاالن اینسان و اینسانا ،اینسانلیغا سئوگی اؤن پالنا چیخار.
بونو بیر چوخ اؤزونو مودئرن دئیه نیتهلندیرن شاعی رلر
ده ،سینامیشدیرالر .آنجاق بونو باجارا بیلم همیشدی رلر.
چونکو ،مودئرن چاغ یئپ-یئنی تانریالر یاراتمی شدیر؛
چیخارج یلیق (منفعت طلبی) ،منجی للیک ،ائقوئیس تلیک،
شؤهرتپرستلیک ،ماسکا ،رول ،پارا ،و ...کیمی.

بو جان منیمدی؛ بویور گوللـه-گوللـه یاخ دووارا!..
اَیَ ر اؤلومدور حؤکوم؛ امر ،امریندیر،
اَیر حیاتدیسا ،دور گل ،اوزولدوم انتظارا!..
هاچان منی سرهجکلر آیاقالریندا یئره؟
هاچان منی آساجاقالر هؤروکلرینده دارا؟!..
نه ایسه ،دوغولمامی شدان سوچلو ایسهنیز ،یارق یالنمادان
محکوم ایس هنیز ،شیکنج هلره و باسق یالرا معروزض
ایس هنیز ،زیندانین حاصاری بؤیویوب یاشادیغینیز اؤلک هنین
سینیرالری بویدا اولموشسا ،سیز اؤزونوزو بؤیله اؤلدورمکله
دوغورماق زورونداسینیز .بو اؤلوم ،اؤزونوزو اؤلوم دوروموندا
حیسس ائتمکدن داها یاخش یدیر .اؤزونو اؤلوموندن دوغوران
کیمس هنی ،دونیانین ان قددار و فاشیست حؤکمداری بئله
شیکست وئره بیلمز.

«جاددا چنلیک گؤتورمز
آی یولداش!
سئوگی منلیک گؤتورمز آی یولداش!
ها چیغیردیم:
دورون
گلین بیز اوالق
چوخالری یاتدی قالدی چنلی کده!»...

مودئرن دونیانین ،قیلی قدان-قیلیغا گیرهرک ،چئشیدلی
رولالر آالراق ،چئشیدلی دونالرا بورونهرک یاشاماق زوروندا
قاالن ،بیریلرینه یا دا بیر شئ یلره گؤره یاشاماق ایستهین،
بو اوزدن ده بیر تورلو اؤزو اوال بیلم هین فردینی و او فردین
پارچاالنمی شلیق تراژئدییاسینی ،دراماتیک دیالوقالر و
مونولوقالر حالیندا یازدیغی شع رل رله آنالتماق و حیسس
ائتدیرمک ایستهمیشدیر.

مودئرن چاغین اینسانی تراژئدییاالردا جیزیالن کاراکتئ رلرده،
چوخ داها بؤلونموش دورومدادیر .یالنیزجا بیر ایک یلم ایچینده
دئییل ،بیر چوخ واراولوش بیچیم ییله قارشی-قارش ییادیر .بو
اوزدن بابکین شع رلرینده ،اینسان ،هم مودئرن چاغین اَزیک و
آزقین تانریالرییال ،هم ده اؤز بؤلونموش وارلی قالرییال سورکلی
ساواش و باریش ایچیندهدیر و سوندا سئوگی گوجونه غالیب
چیخماغی باجارمیشدیر.

البتته توم بو چتی نلی کلره رغمن ،اؤزونو یاشاماق ،اؤزگونلویونو
یاخاالیان بیر شاعیر اولماق و اؤزونه مخصوص اوالنی قورا
بیلمک هر شاعیرین ایشی دئییلدیر.
بابکین بونو الده ائتم هسی ،اونون ،شعری چوخ جیددییه
آلماسیندان ایرهلی گلیر .او شعره حؤرمت و جیددیتله
یاناشدیغی اوچون ،عینی قارش یلیغینی دا شعردن آلیر .بو
قارشیلی قلی سئوگ یدن دوغوالن میصراالر طبیعی کی ،اصیل،
دوغال ،اؤزگو و گؤزل اوالجاقدیر.

بیزه ایس ه ،بو یارادیج یلیق یولوندا سایین شاعیریمیزه یئنی
اوغورالر دیلهمک و حایاتدا جان ساغلیغی و شادلیق آرزوالماق
دوشر!

بابک اسالم یده یئنی ایمگ هلر یاراتما گوجو ،باخما و گؤرهبیلمه
یئتهنهیی قاباریقدیر .اوندا باخما و گؤرهبیلمه گؤجو ،بوتون
دویوالری ائحتیوا ائدن بیر ایشلئوله یوکلودور .س سلر
گؤرونور ،قوخوالر دویولور ،سوسقوالر ائشیدیلیر .حتتا بعضی
شئ یلره توخونمادان سادهجه باخاراق اونون سیجاقلیغینی یا
دا یومشاقلیغینی آنالر و دادینی بئله دادار.
بابک اسالم ینین شعرینده نسنهلر ،اشیاالر ،سیمگ هلر و.س
چوخ اؤنملی یئر توتور .آنجاق مرکزده اشیا دئییل ،اینسان یئر
توتور.
اینسانی داها گؤرونور قیلماق اوچون ،اونون آج یالرینی،
سیخینت یالرینی ،چلیشک یلرینی ،یالنیزلی قالرینی ،واراولوش
پروبلئماتی کلرینی دئشمک اوچون قولالنیر نسنهلری.
تراژیک ،رومانتیک ،نئوکالسیک اؤزشع رلر شاعیری ،بابک
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ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

İdrak

ایدراک

❁ Hacer Sağlam

❁ هاجر ساغالم

En çok dağlara inanma,
،ان چوخ داغالرا اینانما
Zira en çok kar yağar dağlara.
.زیرا ان چوخ قار ياغار داغالرا
Şehre tutunan kasıklarına yaşlı gözler yağar,
،شهره توتونان اتکلرینه ياشلی گؤزلر ياغار
Türkü yağar, hasret vurdukça simasına.
. حسرت ووردوقجا سیماسینا،تورکو ياغار
Mabedinde bir ölüm yakalar sorgu meleğini,
،مابدینده بیر اؤلوم ياخاالر سورغو ملگینی
Çişil çisil balçık yağar, sır üstü uzanmış koynuna.
 سیر اوستو اوزانمیش،چیسیل چیسیل پالچیک ياغار
Sürme tatmış kirpikler yağar kavruk bir tene yaz
.کوينونا
vakti.
.سورمه داتمیش کیرپیکلر ياغار قووروق بیر تنه ياز واختی
Etten beraat etmiş bir parça kemik yağar,
،اتدن براعت ائتمیش بیر پارچا کئمیک ياغار
Ucube bir tanrının huzuruna.
.عوجوبه بیر تانرینین حضورونا
Sabahın gölgesinde göğü selamlar bir taze gelin,
،صاباحین گؤلگ هسینده گؤیو سالمالر بیر تازه گلین
İdrak yağar beline, mesken olmuş kırmızı kuşağa.
. مسکن اولموش قیرمیزی قوشاغا،ایدراک ياغار بئلینه
Cennet kokan kınalar yağar duaya kalkmış avuçlarına.
.ج نّت قوخان خیناالر ياغار دعايا قالخمیش آووجالرینا
Nazar yağar alıma, batıp çıkmış endamına.
. باتیب چیخمیش اندامینا،نظر ياغار آلیما
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Edebi Köprü

Getmə

گئتمه

❁ Gileyli Bəylər

❁ گیلئيلی ب َيلر

Bir işi tutanda ürəksiz tutma,
Gedəndə ərinə-ərinə getmə.
Qıy vur qartal kimi ,dağlar titrəsin,
İlan tək sürünə-sürünə getmə.

،بیر ایشی توتاندا اورکسیز توتما
.ارینه گئتمه-گئدنده ارینه
،داغالر تیترهسین، قیي وور قارتال کیمی
.سورونه گئتمه-ایالن تک سورونه

Bir sözü yadıma düşür atamın
Bal min il qalsada ,itirməz tamın!
Bir məsləksiz əqidəsiz adamın,
Sən çalış xeyrinə -şərinə getmə.

،بیر سؤزو يادیما دوشور آتامین
!ایتیرمز تامین، بال مین ایل قالسادا
،بیر مسلکسیز عقیدهسیز آدامین
.شرینه گئتمه- سن چالیش خئيرینه

Öz ünvanı öz adı var hər kəsin ,
Qarğalar bəyənməz dağın zirvəsin.
Ağlın varsa ağsaqqalsız məclisin.
Birinə gedəndə birinə getmə.

،  اؤز آدی وار هر کسین،اؤز عونوانی
.قارغاالر ب َينمز داغین زیروهسین
.آغلین وارسا آغساققالسیز مجلیسین
.بیرینه گئدنده بیرینه گئتمه

İllər çalanacaq ilə gedəcək,
Ömür yanıb dönüb külə gedəcək.
"Dünya belə gəlib ,belə gedəcək" ,
Gileyli az düşün dərinə getmə.
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Edebi Köprü

Yalnızlıq Kafesi

یالقیزلیق کافهسی

❁ Səhər Xiyavi

❁ سحر خیاوی

Ax...nə təmtəraqli dünyam var mənim
Dinc bir kafədəyəm qaynayır çayım
Yalnızlıq dünyamin padişahiyam
Bəsim di dünyadan bu şirin payım

نه طمطراقلی دونیام وار منیم...آخ
دینج بیر کافهدهیم قایناییر چاییم
یالقیزلیق دونیامین پادیشاه ییام
بسیمدیر دونیادان بو شیرین پاییم

Min əlli ələyir qar dışarıda
Pəncərəm yaş tökür, aglayir sıcaq
Közərir odunlar şuminə içrə
Nə gözəl, nə şirin yanır bu ocaq

مین اللی الهییر قار دیشاریدا
پنجرهم یاش تؤکور آغالییر سیجاق
کوزریر اودونالر شومینه ایچره
 نه شیرین یانیر بو ا ُوجاق،نه گؤزل

Çay töküb gətirirəm nabatli bir çay
Otururam masanın çarpayısında
Həsrətim ürəkdə, yalnız masanın
Keşkə oturaydin sən o tayında

چای تؤکوب گتیررم ناباتلی بیر چای
اوتوررام ماسانین چارپاییسیندا
 یالنیز ماسانین،حسرتیم اورهکده
کئشکه اوتورایدین سن او تاییندا

Diyəydik, quləydik, qar- soyuq nə di?
Əllərin əlimi sigallasaydi
Sənsizlik zəhərdir, zəhərdir yaşam
Gözlərin gözümlə bir ağlasaydı

 سویوق نهدیر؟- قار،گولهیدیک،دیی هیدیک
اللرین الیمی سیغالالسایدی
 َز َه ردیر یاشام،سنسیزلیک َز َه ردیر
گؤزلرین گؤزومله بیر آغالسایدی

Gedib sən yalnızlıq kafəsindəyam
Tənhalıq dünyamin padişahiyam
San ki qar, yağışlar içimdə yağır
Bütün hicranlarin nisgil ahiyam

گئدیبسن یالقیزلیق کافهسیندهیَ م
تنهالیق دونیامین پادیشاه ییام
 یاغیشالر ایچیمده یاغیر،سانکی قار
بوتون هیجرانالرین نیسگیل آه ییام

Yox, mənə şirinlik day gərək deyil
Nabatsiz çayımı sənsiz içirəm
Gül əkdik doyunca sevgi bağında
Nədən di bu gün mən tıkan biçirəm?!

 منه شیرینلیک دای َگ َرک دئییل،یوخ
ناباتسیز چاییمی سنسیز ایچیرم
گول اکدیک دویونجا سئوگی باغیندا
!نهدن دیر بوگون من تیکان بیچیرم؟

Gedibsən heç kimlə dolmayir yerin
Dövrəmi adamlar alsa da belə
Sən yoxsan dünyada qəribəm gülüm
Milyonlar adamlar olsa da belə

گئدیبسن هئچ کیمله دولماییر یئرین
دؤ ْورهمی آدامالر آلسادا بئله
سن یوخسان دونیادا غریبم گولوم
میلیونالر آدامالر اولسا دا بئله

Diksinib ansızın gəlib özümə
Görürəm nə çay var, nə kafə , masa
Yadımdan çıxıb dir Subam da yanmır
Yoxluğun qəmində batmişam yasa

دیکسینیب آنسیزین گلیب اؤزومه
 ماسا، نه کاففه،گؤرورم نه چای وار
یادیمدان چیخیب دیر سوبام دا یانمیر
یوخلوغون غمینده باتمیشام یاسا
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Edebi Köprü

Azalma Vakti

آزالما واقتی

❁ Ayşe Şafak Kanca

❁ عایشه شفق کانجا
بیر رویا گؤلگ هس یایدی آیین بویوسو
اسمر آتشی ایله توتوشموش روزگار
گئجه نین سیرری گلیپ چاتمیش پنجره دن
 یاواش یاواش،وقتی ایدی
. سویون تیتره ین چمبرینده،آزالمانین

Bir rüya gölgesiydi ayın büyüsü
Esmer ateşiyle tutuşmuş rüzgârın
Gecenin sırrı gelip çatmış pencereden
Vaktiydi, yavaş yavaş
Azalmanın, suyun titreyen çemberinde.

وعد قاپیسینا باخدی سو بولبولو
 گویون یوزو سولغون،بوش یئره
.حسن یوسیف قوخوسو ویران
 نه ده بیر آرزو،نه بیر هوس
! بیتکین باحچه ده،ای واه

Vaat kapısına baktı su bülbülü
Boş yere, göğün yüzü solgun
Hüsnüyusuf kokusu viran.
Ne bir heves ne de bir arzu
Eyvah, bitkin bahçede!
Nihayet uyku sessizliğini giydi zaman.
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Edebi Köprü

Ruhum Leysanlara Təslim

روحوم لئيسانالرا تسلیم

❁ Sevinc Qərib

❁ سئوینج قریب

Balışıma daşır gözüm,
Kürdən qopan qol kimidi.
Öyrənib sulara üzüm,
Ümmana bir yol kəm idi.

،بالیشیما داشیر گؤزوم
.کوردن قوپان قول کیمیدی
،اؤيرهنیب سوالرا اوزوم
.ع ّم انا بیر يول کم ایدی

Susuram, içim alışır,
Dinirəm sözüm yandırır.
Var olan nəyə çalışır,
Məni yoxa inandırır?!

، ایچیم آلیشیر،سوسورام
.دینیرم سؤزوم ياندیریر
،وار اوالن ن َيه چالیشیر
!منی يوخا ایناندیریر؟

Haqq verər göz gördüyünə,
Aldadar qulaq adamı.
Bəxtim düşüb kor düyünə,
Əcəl alacaq "qadamı".

،حاق وئرر گؤز گؤردويونه
.آلدادار قوالق آدامی
،بختیم دوشوب کور دويونه
.»عجل آالجاق «قادامی

Kərpic-kərpic hördüyümə,
Divar-divar ah sarılır.
Ömür deyib sürdüyümə,
Dərd baxır bağrı yarılır.

،کرپیج هؤردويومه-کرپیج
.دیوار آه ساریلیر-دیوار
،عؤمور دئيیب سوردويومه
.درد باخیر باغری ياریلیر

Əlimi tutan öz əlim,
Ayaqlarıma əsayam.
Əsirdi ağzımda dilim,
Səbrini udan kasayam.

،الیمی توتان اؤز الیم
.آياقالریما عصايام
،اسیردی آغزیمدا دیلیم
.صبرینی اودان کاسايام

Getdiyim yolun kəsəsi,
Qəmin izinə calanır.
Kimim var umub küsəsi,
Kölgəm dizimə dolanır.

،گئتدیگیم يولون کس هسی
.غمین ایزینه جاالنیر
،کیمیم وار اوموب کوسهسی
.کؤلگم دیزیمه دوالنیر

Duyğularım uçuq, pərən,
Ruhum leysanlara təslim.
Ehh...nəfəsindən öpərəm
Dönsə könlümə söz fəsli...

، پرن،دويغوالریم اوچوق
.روحوم لئيسانالرا تسلیم
نفسیندن اؤپ هرم...ائه
...دؤنسه کؤنلومه سؤز فصلی
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Edebi Köprü

Vətəni Sevindirən Balam

وطنی سئویندیرن باالم

(Şəhid Emil İsgəndərovun xatirəsinə həsr olunur)

❁ Esmira Günəş

)(شهید ائمیل ایسگندرووون خاطیرهسینه حصر اولونور

❁ ائسمیرا گونش

On bir gün xəbərsiz qalmışdım səndən,
Dedim ki, atana sevindir məni.
O sənin nəşini tapmışdı, bala
Dedi:-sevindirib oğlun Vətəni.

،اون بیر گون خبرسیز قالمیشدیم سندن
. آتانا سئویندیر منی،دئدیم کی
 باال،او سنین نعشینی تاپمیشدی
.سئویندیریب اوغلون وطنی-:دئدی

Qarabağ dərdinə sürtüb qanını,
Şuşaya azadlıq gətirib, balan.
Sağalıb, Vətənin yarası amma,
Çətin ki, sağala ürəkdə yaran.

،قاراباغ دردینه سورتوب قانینی
. باالن،شوشايا آزادلیق گتیریب
، وطنین ياراسی آمما،ساغالیب
. ساغاال اورکده ياران،چتین کی

Oğlun şəhid olub, köçüb cənnətə,
Gözünün yaşları qurumaz daha.
Söndü evimizin yanar çırağı,
Biz necə tapşıraq onu torpağa.

، کؤچوب ج نّته،اوغلون شهید اولوب
.گؤزونون ياشالری قوروماز داها
،سؤندو ائویمیزین يانار چیراغی
.بیز نئجه تاپشیراق اونو تورپاغا

Mən necə baxacam uşaqlarının,
Ata həsrətiylə baxan gözünə.
Mən necə susacam, hər baxışında,
"Bəs atam hardadır"-deyən sözünə.

،من نئجه باخاجام اوشاقالرینین
.آتا حسرتیيله باخان گؤزونه
، هر باخیشیندا،من نئجه سوساجام
.دئين سؤزونه-»«بس آتام هاردادیر

Dünyamı dağıtdı, bala bu xəbər,
Ömrümə-günümə kəsildi qənim.
Ay Allah, mən necə dözüm bu dərdə,
Kaş elə bitəydi ömrüm də mənim.

، باال بو خبر،دونيامی داغیتدی
.گونومه کسیلدی قنیم-عؤمرومه
، من نئجه دؤزوم بو درده،آي اهلل
.کاش ائله بی تَيدی عؤمروم ده منیم
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