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Səxavət İzzəti ❁ سخاوت عزتی
Saleh Səccadi ❁ سج ادی
ّ صالح
Kenan Çarboğa ❁ کعنان چاربوغا
Tofiq Yusif ❁ توفیق يوسیف
Əlövsət Saldaş ❁ علی اوسط سالداش
Şəhla Noruzi ❁ شهال نوروزی
Məlihə Xiyr ❁ ملیحه خییر
Casim Babaoğlu ❁ جاسیم بابا اوغلو
Elnur Baxış ❁ ائلنور باخیش
Taymaz Miyanalı ❁ تایماز مییانالی
Vida Heşməti ❁ ویدا حشمتی
Həmid Arəş Azad ❁ بودا آلتمیش یاشیمدان
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(e-dergi)

YENİ YIL, ESKİ SENELER
Nazım İrfan Tanrıkulu
İlk gelince çiçek gibi açan eski seneler
Sanki rüya bir gün gibi geçen eski seneler
Acı tatlı dertli mutlu meşakkatli yaşayıp
Bir zamandan bir mekâna göçen eski seneler.
Tanrıkulu yeni deyip bir dünyaca kutlarız
Şans bekleyip şans dileyip sevinir umutlarız
Ömürden bir yıl eksilir düşünmeyiz atlarız
Yaşanmış bir renkli sayfa açan eski seneler.
Yeni yılınızı, eskimeden, sağlıklı ve mutlu
geçirmeniz dileğiyle.
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Vatsap: 00994509951507
1400 .4ایل. اینجی سای39.دی.قیش

ادبی کؤرپو
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Sara

سارا

❁ Tayyib Atmaca

❁ ط یّ ب آتماجا

Yüreğim bir ölü evine döndü
Her gelende biraz senin kokun var
Ağrı kadar ıssız yapayalnızım
Kayıp kuşlar tekrar yuvaya döndü
Yüreğim bir ölü evine döndü.

اورهییم بیر اؤلو ائوینه دؤندو
هر گلنده بیراز سنین قوخون وار
آغری قدر ایسسیز ياپايالنیزیم
غايیب قوشالر تکرار يووايا دؤندو
.اورهییم بیر اؤلو ائوینه دؤندو

Uzattım elimi boşlukta kaldı
Sesim düğümlendi küçük dilimde
Sara nöbetleri geçirmekteyim
Sözlerin kavisi kuşlukta kaldı
Uzattım elimi boşlukta kaldı.

اوزاتدیم الیمی بوشلوقدا قالدی
سسیم دویوملندی کوچوک دیلیمده
سارا نؤبتلری کئچیرمکدهیم
سؤزلرین قاویسی کقوشلوکدا قالدی
.اوزاتدیم الیمی بوشلوقدا قالدی

Senden miras kaldı bu soylu acı
Paylaşmak istemem başkalarıyla
Şimdi yalnızlığın hasat mevsimi
Buldum kaybedemem som altın tacı
Senden miras kaldı bu soylu acı.

سندن میراث قالدی بو سويلو آجی
پايالشماق ایستهمم باشقاالریيال
شیمدی يالنیزلیغین هاسات موسیمی
بولدوم غايب ائدهمم سوم آلتین تاجی
.سندن میراث قالدی بو سويلو آجی

Gittin gam dağında kara bulutlar
Yağmur şölenine hazırlandılar
İki tetik gibi düştü gözlerim
Kan revan içinde yara bulutlar
Gittin gam dağımda kara bulutlar
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گئتدین غم داغیندا قارا بولوتالر
ياغمور شؤلهنینه حاضرالندیالر
ایکی تتیک کیمی دوشدو گؤزلریم
قان روان ایچینده يارا بولوتالر
گئتدین غم داغیمدا ق ارا بولوتالر
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Portret

پورترئت

❁ Gülnarə İsrafil

❁ گولناره ایسرافیل

Başını torpağa verən,
igid başıdır şəhərim.
Torandan arınmış zaman,
qadadan aydın səhərim.
Andım, qürurum,
qəhərim.
Alnıma möhür
Zəfərim.
Nə qədər şəhid vardırsa,
torpaq altında yatanım,
iki, üç dəfə çox qazim,
torpaq üstündə sitəmim.
Ayağını itirənim,
fəryadına didinənim,
gecələri bir çimirlə ötürənim.
Ağrıları səngər-səngər,
qəlpə-qəlpə yatıranım.
qürur-qürur,
Cənnət-cənnət qapılarım.
Bulud üstə xısınlaşan
zəmi şəhid.
Al qanında boğulanın,
qovrulanın,
burulanın cəmi şəhid.
Portretə işıq verən,
küçəyə yaraşıq verən nəmi?
Şəhid!
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،باشینی تورپاغا وئرن
.ایگید باشیدیر شهریم
،توراندان آرینمیش زامان
.قادادان آيدین سحریم
، قوروروم،آندیم
.قهریم
آلنیما مؤهور
.ظفریم
،نه قدر شهید واردیرسا
،تورپاق آلتیندا ياتانیم
، اوچ دفعه چوخ غازیم،ایکی
.تورپاق اوستونده سیتمیم
،آياغینی ایتیرهنیم
،فريادینا دیدینهنیم
.گئج هلری بیر چیمی رله اؤتورهنیم
،سنگر-آغریالری سنگر
.قلپه ياتیرانیم-قلپه
،قورور-قورور
.ج نّت قاپیالریم-ج نّت
بولود اوسته خیسینالشان
.زمی شهید
،آل قانیندا بوغوالنین
،قووروالنین
.بوروالنین جمعی شهید
،پورترئته ایشیق وئرن
کوچ هيه ياراشیق وئرن نمی؟
!شهید
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Ağ saçlı bir ana gördüm
başdaşına sırmalanmış.
And gününə,
ad gününə çırmalanmış.

آغ ساچلی بیر آنا گؤردوم
.باشداشینا سیرماالنمیش
،آند گونونه
.آد گونونه چیرماالنمیش

Tikələnmiş-tikələnmiş,
qıymalanmış,
qor qalanmış.
Dik duruşlu durnalanmış,
gün-gün uçan ana gördüm.
Qara örtmüş ağ saçına,
gözlərində gizildəyən
giliz-giliz yuva gördüm.
İstəmirdi kimsə onu duya,
gördüm.
İki dodaq yapışdırdım
qar saçına.
Qurban olum
nə edim də, kəsim, töküm,
dərman olum heç bitməyən
son acına?
Qan tacına!
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،تیکلنمیش-تیکلنمیش
،قیيماالنمیش
.قور قاالنمیش
،دیک دوروشلو دورناالنمیش
.گون اوچان آنا گؤردوم-گون
،قارا اؤرتموش آغ ساچینا
گؤزلرینده گیزیلدهين
.گیلیز يووا گؤردوم-گیلیز
،ایستهمیردی کیمسه اونو دويا
.گؤردوم
ایکی دوداق ياپیشدیردیم
.قار ساچینا
قوربان اولوم
، تؤکوم، کسیم،نه ائدیم ده
درمان اولوم هئچ بیتم هين
سون آجینا؟
!قان تاجینا
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Hardadı Dünyanın Düz Adamları

هاردادی دونيانین دوز آدامالری
❁ شاهینه کؤنول

❁ Şahinə Könül

،ساز سسی دینلهينده روح جاندان چیخیر گئدیر
. ياخیر گئدیر-بو حزینلیک کؤنلومو ياندیریر
، ووجودوم آخیر گئدیر،سانکی جیسمیم اریییر
، س سسیز بو دونيا هئچ کؤنلومه ياتارمی-سازسیز
..دونيادا سازسیز يئردن ان آغیر سوکوت وارمی؟

SAZ səsi dinləyəndə ruh candan çıxır gedir,
Bu həzinlik könlümü yandırır-yaxır gedir.
Sanki cismim əriyir, vücudum axır gedir,
SAZsız - səssiz bu dünya heç könlümə yatarmı,
Dünyada SAZsız yerdən ən ağır sükut varmı?..
Dolandırın bu SAZın başına bir də məni,
Bu SAZdan ötrü öləm, bu SAZ dirildə məni.
Çalınanda telli SAZ, gəzməyin yerdə məni,
SAZa köklənən könül yerdə qərar tutarmı?
Dünyada SAZsız yerdən ən ağır sükut varmı?..

،دوالندیرین بو سازین باشینا بیرده منی
. بو ساز دیریلده منی،بو سازدان اؤترو اؤلم
، گزم هيین يئرده منی،چالیناندا تئللی ساز
سازا کؤکلنن کؤنول يئرده قرار توتارمی؟
..دونيادا سازسیز يئردن ان آغیر سوکوت وارمی؟

Cəbrayıldı, can verir bu ölü dünyaya SAZ,
Qaytarır gülsüz ölən bülbülü dünyaya SAZ,
Bəlayi-EŞQ bəxş edir bu dəli dünyaya SAZ,
SAZa məcnun olan da başqa qəmə batarmı?
Dünyada SAZsız yerdən ən ağır sükut varmı?

، جان وئریر بو اؤلو دونيايا ساز،جبرايی لدی
،قايتاریر گولسوز اؤلن بولبولو دونيايا ساز
، عشق بخش ائدیر بو دلی دونيايا ساز-باليی
سازا مجنون اوالن دا باشقا غمه باتارمی؟
دونيادا سازسیز يئردن ان آغیر سوکوت وارمی؟

Qiblə deyib üz tutun, Kəbə deyib yalvarın!
SAZı tanımayanlar tövbə deyib yalvarın!
Çökün SAZın önündə, zikr eyləyib yalvarın!
SAZ namusdur, SAZ ardır, adam arı atarmı,
Dünyada SAZsız yerdən ən ağır sükut varmı?..

! کعبه دئيیب يالوارین،قیبله دئيیب اوز توتون
!سازی تانیمايانالر تؤوبه دئيیب يالوارین
! ذکر ائيلهيیب يالوارین،چؤکون سازین اؤنونده
، آدام عاری آتارمی، ساز عاردیر،ساز ناموسدور
..دونيادا سازسیز يئردن ان آغیر سوکوت وارمی؟

SAZı yoxsa, deməli duzu yoxdu dünyanın!
SAZı yoxsa, deməli özü yoxdu dünyanın!
SAZdan dönsəm, mən adlı qızı yoxdu dünyanın!
Könlüm SAZın xəstəsi, SAZ hayıma çatarmı?
Dünyada SAZsız yerdən ən ağır sükut varmı?..

! دئم هلی دوزو يوخدو دونيانین،سازی يوخسا
! دئم هلی اؤزو يوخدو دونيانین،سازی يوخسا
! من آدلی قیزی يوخدو دونيانین،سازدان دؤنسم
 ساز هايیما چاتارمی؟،کؤنلوم سازین خستهسی
..دونيادا سازسیز يئردن ان آغیر سوکوت وارمی؟
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Səndən Yadigar

...سندن يادیگار

❁ Afaq Şixli

❁ آفاق شیخلی
بو گون سنله باغلی خاطیرهلری
.گیزلهدیم قلبیمین درینلیگینه
،ایتیردیم گؤزومدن بوتون شئيلری
:تکجه بو دؤردونه قیيمادیم يئنه

Bu gün sənlə bağlı xatirələri
Gizlədim qəlbimin dərinliyinə.
Itirdim gözümdən bütün şeyləri,
Təkcə bu dördünə qıymadım yenə:

،منی گؤزلهيرکن سنه يار اولموش
،قیش گونو اؤزلنن بیر باهار اولموش
ایندی منیم تکی يانیب قور اولموش
. سندن يادیگار،بیر چیچک ساخالدیم

Məni gözləyərkən sənə yar olmuş,
Qış günü özlənən bir bahar olmuş,
İndi mənim təki yanıb qor olmuş
Bir çiçək saxladım, səndən yadigar.

،او گؤروش گئج هسی سنه وئردیییم
،شیرین گولوشل رله سئویندیردیییم
،اَينینه الیمله گئيیندیردیییم
.بیر کؤينک ساخالدیم سندن يادیگار

O görüş gecəsi sənə verdiyim,
Şirin gülüşlərlə sevindirdiyim,
Əyninə əlimlə geyindirdiyim,
Bir köynək saxladım səndən yadigar.

،هر بیر سطرینی باش ساياجاغیم
،سینهمین اوستونده داشیياجاغیم
تسللیسی ایله ياشاياجاغیم
.بیر مکتوب ساخالدیم سندن يادیگار

Hər bir sətirini baş sayacağım,
Sinəmin üstündə daşıyacağım,
Təsəllisi ilə yaşayacağım
Bir məktub saxladım səndən yadigar.

،قلبیندن نور کیمی آخیب سوزولموش
،میثیلسیز اینجیتک ساپا دوزولموش
سئوگیمیز نامینه منه يازیلمیش
.بیر شعر ساخالدیم سندن يادیگار

Qəlbindən nur kimi axıb süzülmüş,
Misilsiz incitək sapa düzülmüş,
Sevgimiz naminə mənə yazılmış
Bir şeir saxladım səndən yadigar.

 سنله باغلی خاطیرهلری...بودور
.گؤمموشم قلبیمین درینلییینه
...اؤلن اومیدلرین بوش قالیب يئری
...بو دؤردلوک ایچینده تنهايام يئنه

Budur... sənlə bağlı xatirələri
Gömmüşəm qəlbimin dərinliyinə.
Ölən ümidlərin boş qalıb yeri...
Bu dördlük içində tənhayam yenə...
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Səndən Yadigar (Cavab)

)ستدن یادگار (جواب

❁ Məmməd İsmayl

❁ ممد اسماعیل

Sənsiz qalan dünyam - gor əzabı, gor!
Nələr çəkdiyimi çəkməyənə sor!
Ölüm gününəcən açılması zor...
Gizli sirr saxlaram səndən yadigar.

، گور،سنسیز قاالن دونيام گور عذابی
!نهلر چکدیگیمی چکم هينه سور
اؤلور گونونهجن آچیلماسی زور
.گیزلی سیرر ساخالرام سندن يادیگار

Nədir varlığımı yandırıb yaxan,
Durub nə anlayar kənardan baxan?
Zəmzəm suyu kimi ruhuma axan
Bir şeir saxlaram səndən yadigar.

،نه دیر وارلیغیمی ياندیریب ياخان
دوروب نه آناليار کناردان باخان؟
زمزم سويو کیمی روحوما آخان
.بیر شعر ساخالرام سندن يادیگار

Yamanlar yanılsın peşələrində,
Qalsın devin canı şüşələrində!
Qəlbimin ən mübhəm köşələrində
Sənə yer saxlaram səndən yadigar.

،يامانالر يانیلسین پئشهلرینده
!قالسین دیوین جانی شوشهلرینده
قلبیمین ان موبهم کؤشهلرینده
.سنه يئر ساخالرام سندن يادیگار

De, ulu göylərin yer möcüzəsi!
Adammı tapmadın sevib küsəsi?!
Mən nəkarəyəm ki, Tanrının səsi
Nə deyir, saxlaram səndən yadigar.

! اولو گؤيلرین يئر معجزهسی،دئ
!آداممی تاپمادین سئویب کوسهسی؟
، تانرینین سسی،من نکارهيم کی
. ساخالرام سندن يادیگار،نه دئيیر

Döndüsə gözlüyə gözündə pərdən,
Tutaş kipriyini sıx, hərdən-hərdən.
Bəlalar gəlsə də başıma şərdən
Mən xeyir saxlaram, səndən yadigar.

،دؤندوسه گؤزلويه گؤزونده پردن
.هردن- هردن،توتاش کیپریگینی سیخ
بالالر گلسه ده باشیما شردن
. سندن يادیگار،من خئيیر ساخالرام

Baş-ayaq oldusa əyən, əyilən
Tək qalan, təsəlli tapsın nə ilən?!
Köksümün altında ürək deyilən
Bir qəbir saxlaram səndən yadigar.

 ايیلن،آياق اولدوسا اين-باش
! تسللی تاپسین نه ایلن؟،تک قاالن
کؤکسومون آلتیندا اورک دئيیلن
.بیر قبیر ساخالرام سندن يادیگار

Yaşın yetmişüçü sözün boyatı,
Dərd, əzab içində boydan boyadı!
Onsuz da pir idi ŞIXLI soyadı,
Piri pir saxlaram səndən yadigar.

، سؤزون بوياتی- ياشین يئتمیش اوچو
!بويادی- عذاب ایچینده بويدان،درد
،اونسوز دا پیر ایدی شیخلی سويادی
. پیر ساخالرام سندن يادیگار،پیری

Eşit, ey Kərəmin Əslisi tərsa,
Sən də yar olardın haqq mənə yarsa!
Mən sən deyiləm ki…, səndən nə varsa
Birbəbir saxlaram, səndən yadigar.
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، ائي کرهمین اصلیسی ترسا،ائشیت
!سن ده يار اوالردین حاق منه يارسا
من سن دئيیلم کی! سندن نه وارسا
. سندن يادیگار،بی رب هبیر ساخالرام
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Ezel Defteri

ازل دفتری

❁ Əvəzullah Səfəri Kəşküllu

❁ عوض اهلل صفری کشکوللو کوچنده

Başlanan çağ əzəl gündə
Asimanlar lüvhəsində
Mən törəniş dəftərində
Adım insan yazılmışdır

باشالنان چاغ ازل گونده
آسمانالر لوحه سینده
من تؤرنیش دفترینده
آدیم اینسان یازیلمیش دیر

Sən əlov sən ya sel oğlu
Çətinlikdə müşkül oğlu
Dur baş qovza ay el oğlu
Sənə meydan yazılmışdır

سن الوو سن یا سئل اوغلو
چتین لیک ده مشکل اوغلو
تور باش قووزا آی ائل اوغلو
سنه میدان یازیلمیش دیر

Sənin adın dilimizdə
Al bayraqdır əlimizdə
Qanlı köynək elimizdə
Bizə borhan yazılmışdır

سنینگ آدینگ دیلیمیزده
آل بایراق دیر الیمیزده
قانلی کؤینک ائلیمیزده
بیزه برهان یازیلمیش دیر

Bağlarımız təcələrdə
Bayrağımız ucələrdə
Ay qərəngi gecələrdə
Sənə vulkan yazılmışdır

باغالریمیز تجه لرده
بایراغیمیز اوجه لرده
آی قرنگی گئجه لرده
سنه وولکان یازیلمیش دیر

Şirin sözlər arasında
Gözəl gözlər arasında
Dañ ulduzlar arasında
Səni şulban yazılmışdır

شیرین سؤزلر آراسیندا
گؤزل گؤزلر آراسیندا
دانگ اولدوزالر آراسیندا
سنی شولبان یازیلمیش دیر

El səvənə yar olmadım
Qoy ta yaddan çixə yadım
Ta canım var mənim adım
Elə qurban yazılmışdır

ائل سونه یار اولمادیم
قوی تا یاددان چیخه یادیم
تا جانیم وار منیم آدیم
 قوربان یازیلمیش دیر.ائله

Allahımdan çox məmnunam
Sevgidən alışıb yanam
Bir gölüm var minlər sonam
Canima can yazılmışdır

آلالهیم دان چوخ ممنونام
سئوگی دن آلیشیب یانام
وار گؤلومده بیرجه سونام
جانیما جان یازیلمیش دیر

Özün özdə olma zindan
Ixtiyardir sənə meydan
Sənin ərsə o kan bu kan
Varı keyhan yazılmışdır
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Heyf olmaya sənə qəfəs
Çətinlikdə çəkəñ nəfəs
Dirlik yoldur nə bir həvəs
Var ki seylan yazılmışdır

حیف اولمایا سنه قفس؟
چتینلیک ده چکنگ نفس؟
دی رلیک یول دور نه بیر هوس
وار کی سئیالن یازیلمیش دیر

Sən sultanañ varı yerdə
Nə yalıngız gün geçirdə
Bu ərsədən mələklər də
Bütün heyran yazılmışdır

سن سولطانانگ واری یئر ده
نه یالینگیز گون گچیرده
بو عرصه دن ملک لرده
بوتون حیران یازیلمیش دیر

El aynadır sünməyəsi
Çal çoban oyan el qessi
Ayna sinsə hər tikəsi
Bir nər aslan yazılmışdır

ائل آینا دیر سونمه یه سی
چال چوبان اویان ائل قسسی
آینا سونسه هر تیکه سی
.بیر نر آسالن یازیلمیش دیر

10 il4.say 39 .Ocaq . 2022

❁

1400. دی.39سای.4ایل

ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

Gözəlim

گؤزلیم

❁ Armin Asem Ərdəbili

❁ آرمین عاصم کفاش

Yaman zəmanədi, gəl dil damaqsızam gözəlim
Uzun uzun gecələr də çıraqsızam gözəlim.

یامان زمانه دی گل دیل داماغ سیزام گؤزلیم
.اوزون اوزون گئجه لرده چراغ سیزام گؤزلیم

Sazaq sızıltısı düşmüş düşüncəmin canına
fikirlərim də donubdur ocaqsızam gözəlim.

سازاغ سیزیلتی سی دوشموش دوشونجه مین جانینا
.فیکی رلریم ده دونوبدور اجاغ سیزام گؤزلیم

Bitibdi dağ ürəgimdən, qəmim ağırdı hələ
dağım ucalsada ancaq dayaqsızam gözəlim.

غمیم آغیردی هله،بیتیبدی داغ اورگیمدن
.داغیم اوجالسادا آنجاق دایاغ سیزام گؤزلیم

Becərtdi arzıların buğdasın sinəmdə zaman
gözümdə həsrət, əlim boş, orağsızam gözəlim.

بئجرتدی آرزی الرین بوغداسین سینمده زامان
. اوراغ سیزام گؤزلیم، الیم بوش،گوزومده حسرت

Həyat çölində Qalan ıldırım vuran ağacam
yazım gəlib hələdə xol budağsızam gözəlim.

حیات چولونده قاالن ایلدیریم ووران آغاجام
.یازیم گلیب هله ده خول بوداغ سیزام گؤزلیم

Ömür keçır ələnir təkligin tozu evimə
gözüm səni çağırır gəl qonağsızam gözəlim.

عومور کئچیر اله نیر تکلیگین توزی ائویمه
.گوزوم سنی چاغیریر گل قوناغ سیزام گؤزلیم

Duman tutub yaşayış yolların ürək darıxır
yaman zəmanədi gəl dil damaqsızam gözəlim.
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Şeirimizn Yeni Səslərindən Olan Şair və Yazar Saleh Səccadi
❁ Səxavət İzzəti
Azərbaycan çağdaş şeiri inqlabdan sonra pöhrə
verəməyə başladı və bir çox yeni şaiyrlər meydana gəldi, və hər biri bir qonu
ələ alaraq şeirdə öz qələmini sınamağa başladı.
Dərgimizin vu şayı üçün diqqətimizi çəkən şair,
yazar, ədəbiyat ustadı öz gözəl və çağdaş şeirlərindən əlavə bir çox dəyərli ədəbiyat çalışmaları olan
hürmətli və dəyərli insan saleh səccadi cənablarida
qeyd etdiyimiz şair və yazarlardan və ədəbiyatimiza gözəllik gətirənlərdən biridir.
Çağdaş iran türk ədəbiyyatının istedadli yaradıcılarından biri olan tanınmış şair,çevirmən və
təzkirəçi Saleh Səccadi Seyfullah oğlu, iti, aydın
təfəkkürü ilə seçilən güclü qələm sahibidir. O, 21
iyul 1977-ci ildə Təbrizdə dünyaya gəlib. İlk və
orta təhsilini Təbrizdə alıb. Daha sonra, təhsilini
davam etdirmək üçün ölkənin paytaxt şəhəri Tehrana gedib və “Əllamə Təbatəbaii” Unuversitetinin
“Eyitim elmləri” fakultəsinə daxil olub. Tələbəlik
illərində özünü, milli kimliyini dərk edib daha
yaxından tanıyan Saleh ana dilinə böyük maraq
göstərməyə başlayıb. Prof.Dr. Hüseyn Məhəmmədzadə Sədiq Düzgünün, və sonralar təbrizə
döndüğündə ustad həsən umud oğlu məhzərində
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə bilgilərindən
faydalanıb, ana dilinin qayda-qanunları, qrammatikası ilə tanış olub və doğma türkcənin texnikasını
dərindən öyrənməyə səy göstərib. Bir çox şairlərimizdə olduğu kimi, duyduğu dərdələrin acısı Salehin də incə ruhuna toxunub, ürəyini qubar edib,
könül tellərini ehtizaza gətirib və ana dilində yazıb-yaratmasına böyük təkan verib. Beləliklə, bu
tükənməyən acı onun əlinə qələm alıb duyğularını
ağ vərəqlərə köçürməyin, həssas könlünü ovutmağın ən güclü səbəbi olub. Şair həmin illərdən şeir
yazmağa və bir-birindən mənalı, fəlsəfi qatlı əsərlər yazmağa başlayıb.

- Xətti-Sevvum Beynalxalq Şeir Festivalının baş
katibi 2007 və 2008
- İran doğu Azərbaycanın rayonunun İncə Sənət
və Mədəniyyət Təşkilatının Mərkəzi Şeir Şurasının Üzvü 2007-2011
- Doğu Azərbaycanın İncə Sənət Alanının
Mərkəzi Şeir Şurasının Üzvü 2007-2009
- Təbriz Bələdiyyəsinin Kültür və Sənət Təşkilatınıda Sənətçilər Evləri Fundunun Şeir Evinin Rəisi, Xətti-Sevvum Edəbi Dərnəyin Müdürü 20162017
- Doğu Azərbaycanın Fəcr Beynalxalq Şeir Festivalının baş katibi 2015
- İran ölkəsondə və Doğu Azərbaycan əyalətində
çoxlu Konqres, Festival və Şeir Gecəsinin Baş katib və İcra Katibi 2001dən indiyədək
- İran Ədəbiyyatını 3.cu Nəsilinin Üstün Seçilmiş Şairi Beynalxalq 3 Nəsil Çağdaş Ədəbiyyatı
Festivalında 2014
- Mədəniyyət və Kültür Baş Naziri tərəfindən
Ağırlanmış Şair Azərbaycan Çağdaş Adəbiyyat
Siması ünvanıla Beynalxalq Fəcr Şeir Festivalında
2017
- Pərvaz Hümay, Alim Qasımov,fərqanə qadimova, alirezaqorbni, Nəvid Müsmir, Məsud Barəş,
Həsən Abdüləzimzadə və Ali Pürmehr kimi adlım
ustad xanəndələr və musiqiçilərlə iş birliyi və onlar mahnı sözləri yazan

Mükafatlar və ədəbi ünvanlar:
- 3.cü Beynalxalq Rəzəvi Şeir Festivalının Birincisi və İslam Dünyasının Üstün Seçilmiş Şairi,
Məşəd 2008
- 3.cü Beynalxalq Azərbaycan Türkcəsində
Rəzəvi Şeir Festivalının Seçilmiş Şairi, Urmiyə
2009
- Əyalətinin 3.cü Beynalxalq Fəcr Şeir Festivalının Seçilmiş Şairi, Tehran 2006
Təcrübələr və Məsuliyyətlər:
- 8.ci Şəbhayi-Şəhrivər Şeir Festivalının Seşil- Tehran Bələdiyyəsinin 19.cu bölgəsinin Kültür miş Şairi, Tehran 2011
və Sənət Təşkilatının Ədəbi Eksperti 1998-2000
- Gənclər Şeir və Öykü Festivalının Seçilmiş Şa- Təbriz Şarilər Evinin Rəisi və Qurucusu 2006- iri, Bəndər Abbas 2005
2008
- Ədəbi Birliklərinin Şeir Festivalının Seçilmiş
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Yığma Kitablar:
Şairi, Tehran 2012
- Bir Səbəd Qızıl Yumurta, (Azərbaycan Türkcə- Azərbsycan Türkəsindı Alma Şeir Festivalının
sində Hica Şeri Antoloji), Əfkar Yayınları, Tehran
Seçilmiş Şairi, Marağa 2007
2011, 2.ci yayın 2018
- Mənuçehr Neyistaninin Şeir Toplusu, Nigah
Jürilik(münsiflər heyyəti) təcrübələri:
- 1.ci və 2.ci Xətti-Sevvum Şeir Festivalında jü- Yayınları, Tehran
- Əziz Nəsinin iranda70il boyu farscaya çevrilrinin üzvü, Təbriz 2008 və 2009
- 9.cu Mazəndəran Ələvi Şeir Festivalında jüri- miş bütün eserleri, Nigah Yayınları, Tehran, 2018
- Ağ Məqbərələrin Şairləri (2 cildlik Çağdaş
nin üzvü
- 3.cü Təbriz Milli Ədəbi Mükafat Şeir Festiva- Azərbaycan Şeir Antolojisi), Şəhriyaran Yayınları,
Tehran 2016
lında jürinin üzvü, Təriz 2014
- Rövşənayi dər Bəyati-Türk (Bəyati-Türkdə
- 4.cü Beynalxalq Fəcr Şeir Festivalının Əyələti
İşıqliq) Çağdaş Azərbaycan Şeir Antolojisi Fars
Mərhələsində jürinin üzvü, Təbriz 2015
- 3.cü Qəzəl İl Kitabı Festivalında jürinin üzvü, dilində tərcüməsi ilə, Fərhəngi-Ammə Yayınları,
Tehran 2016
Tehran 2017
- 3.cü Niyavəran Şeir Festivalında jürinin üzvü,
Tədqiqat:
Tehran 2017
- (Qoyma beni kan aparır)Seyri-Qəzəl Dər Şe`- Zəncan Şeir Festivalında jürinin üzvü, Zəncan
ri-Türki (Türk Dilində Qəzəlin formasi ilk günden
2015 və 2016
-1.ci İran Batı Doğu Universitetlər Öyrənciləri- bu güne qədər Seyri), 3 cild, Sureyi-Mehr Yayınları, Tehran 2009
nin Şeir Festivalında jürinin üzvü, Təbriz 2008
- (biz böyle gülerdik)Seyri-Tənz Dər Şe`ri-Tür- Ustad Heydər Əbbasinin Milli Anma Törəninki (Türk Dilində Satirika Şeirin ilk günden bugüne
də elmi komitə və jürinin üzvü, Marağa 2017
- Safii-Təbrizinin Milli Anma Törənində elmi qədər Seyri) 3 cild, Sureyi-Mehr Yayınları, Tehran
2014
komitə və jürinin üzvü, Təbriz 2016
(biz böyle ağlardik)Seyri-Mərsiyə Sürayi
- 2.ci və 3.cü Milli 3 Nəsil Çağdaş Şeir FestivaDər Şe`ri-Türki (Türk Dilində Mərsiyə Şei ve dinlında jürinin üzvü
sel edebiyyat Seyri) 3 cild, Sureyi-Mehr Yayınları,
Azərbaycan Türkcəsində Şeir Toplusu Kitabları: Tehran 2017
- İşıqdan Danışiq (Azərbaycan Türkcəsində
Azərbaycan Türkcəsindən Fars DilinəTərŞeir Toplusu),ilk basqı Fəsli-Pəncüm Yayınları,
Tehran 2014, İkinci Yayın Şani Yayınları, Tehran cümələr:
- Ramiz Rövşənin Şeirləri, Nimaj Yayınları
2018,üçüncü yayın azərbaycan cumhuriyyetinin
- Əlirza Oxtayın Şeirləri, Nigah Yayınları
milli ilmler akademiyasının teşebbüsüile.
- Səlim Babyullaoğgunun Şeirləri, Çeşmə Ya- Dan Yolu (Azərbaycan Türkcəsində Mənzum
Ruman), Şani Yayınları, Tehran 2017, ikinci yayın yınları, çap altında
- Quzey azerbaycandan seçilmiş çeirler, şani ya2018
- Uçuş Havaları (Azərbaycan Türkcəsində Ya- yın evi
zılan mahnı sözləri) Yayın Şani Yayınları, Tehran
2018
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شعریمیزین یئنی س سلریندن اوالن شاعر و یازار صالح سجادی

تشکیالت ینین مرکزی شعر شوراس ینین عضوو 2011-2007

 شرقی آذربایجانین اینجه صنعت آالن ینین مرکزی شعرشوراس ینین عضوو 2009 -2007

آذربایجان چاغداش شعری اینقالبدان سونرا پؤهره

وئرهم هيه باشالدی و بیر چوخ يئنی شایي رلر مئيدانا گلدی ،و
هر بیری بیر قونو

 تبریز بلدی هس ینین کولتور و صنعت تشکیالتینیداصنعتچ یلر ائولری فوندونون شعر ائوینین ریسیّ ،
خطدی-
سوم ادبی درنهيین مودورو 2017-2016

اله آالراق شعرده اؤز قلهمینی سیناماغا باشالدی .درگیمیزین
وو شايی اوچون دقتیمیزی چکن شاعر ،يازار ،ادبیيات
اوستادی اؤز گؤزل و چاغداش شع رلریندن عالوه بیر چوخ
ديَ رلی ادبیيات چالیشاالری اوالن هورمتلی و ديَ رلی اینسان
سج ادی جنابالریدا قئيد ائتدیگیمیز شاعر و يازارالردان
صالح ّ
و ادبیياتیمیزا گؤزللیک گتیرنلردن بیریدیر.

 دوغو آذربایجانین فجر بين الخالق شعر فئستیوال ینینباش کاتیبی 2015

 ایران و شرقی آذربایجانین چوخلو کونقرئس ،فئستیوالو شعر گئج هس ینین باش کاتیب و ایجرا کاتیبی 2001دن
ایندیي هدک

چاغداش ایران تورک ادبیات ینین استعدادلی يارادیجیالریندان
بیری اوالن ،تانینمیش شاعر،چئویرمن و تذکیرهچی صالح
سج ادی سیف اله اوغلو ،ایتی ،آيدین تفککورو ایله سئچیلن
ّ
گوجلو قلم صاحبیدیر .او 12 ،ایيول -7791جی ایلده تبریزده
دونيايا گلیب .ایلک و اورتا تحصیلینی تبریزده آلیب .داها
سونرا ،تحصیلینی داوام ائتدیرمک اوچون اؤلک هنین پايتاخت
شهری تهرانا گئدیب و “عالمه طباطبایی” اونووئرسیتئت ینین
“ائيیتیم علملری” فاکولتهسینه داخیل اولوب .طلبهلیک
ایللرینده اؤزونو ،میللی کیملیگینی درک ائدیب داها ياخیندان
تانیيان صالح آنا دیلینه بؤيوک ماراق گؤسترم هيه باشاليیب.
پروفسور دکتر حسین مح ّم دزاده صدیق دوزگونون ،و سونراالر
تبریزه دؤندوغونده اوستاد حسن اومود اوغلو محضرینده
آذربایجان دیلی و ادبیاتی اوزره بیلگیلریندن فايداالنیب ،آنا
دیل ینین قايدا-قانونالری ،قرامماتیکاسی ایله تانیش اولوب
و دوغما تورکج هنین تئکنیکاسینی دریندن اؤيرنم هيه سعي
گؤستریب .بیر چوخ شاع رلریمیزده اولدوغو کیمی ،دویدوغو
دردلرین آجیسی صالحین ده اینجه روحونا توخونوب،
اورهیینی غبار ائدیب ،کؤنول تئللرینی اهتزازا گتیریب و آنا
دیلینده يازیب -ياراتماسینا بؤيوک تکان وئریب .بئلهلیکله،
بو توکنم هين آجی اونون الینه قلم آلیب دويغوالرینی آغ ورقلره
کؤچورم هيین ،حساس کؤنلونو اوووتماغین ان گوجلو سببی
اولوب .شاعر همین ایللردن شعر يازماغا و بیر -بیریندن
معنالی ،فلسفی قاتقیلی اث رلر يازماغا باشاليیب.

 ایران ادبیاتینی .3اونجو نسیل ینین اوستون سئچیلمیششاعری بين الخالق  3نسیل چاغداش ادبیاتی فئستیوالیندا
2014
 مدنیت و کولتور باش ناظری طرفیندن آغیرالنمیش شاعرآذربایجان چاغداش آدبیات سیماسی عنوانیال بين الخالق
فجر شعر فئستیوالیندا 2017
 پرواز هوماي ،عالیم قاسیموو،فرقانه قاسیمووا ،علی رضاغربنی ،نوید مثمر ،مسعود بارش ،حسن عبدالعضیم زاده و
علی پورمهر کیمی آدلیم اوستاد خوانندهلر و موسیقیچ یل رله
ایش بی رلیگی و اونالرا ماهنی سؤزلری يازان
موکافاتالر و ادبی اونوانالر:

 .3جو بين الخالق رضوی شعر فئستیوال ینین بیرینجیسیو ایسالم دونياس ینین اوستون سئچیلمیش شاعری ،مشهد
2008
 .3جو بين الخالق آذربایجان تورکج هسینده رضوی شعرفئستیوال ینین سئچیلمیش شاعری ،اورمیيه 2009

 ايالت ینین .3جو بين الخالق فجر شعر فئستیوال ینینسئچیلمیش شاعری ،تهران 2006

 .8جی شب هايی-شهریور شعر فئستیوال ینینسئشیلمیش شاعری ،تهران 2011
 گنجلر شعر و اؤيکو فئستیوال ینین سئچیلمیش شاعری،بندر عباس 2005

تجروب هلر و مسئولیتلر:

 تهران بلدی هس ینین .19جو بؤلگ هس ینین کولتور و صنعتتشکیالت ینین ادبی ائکسپئرتی 2000-1998

 ادبی بی رلیکلرینین شعر فئستیوال ینین سئچیلمیششاعری ،تهران 2021

 تبریز شاعریلر ائوینین رئیسی و قوروجوسو 2008-2006 ّخط-سوم ب ِين الخالق شعر فئستیوال ینین باش کاتیبی
 2007و 2008
 -ایران شرقی آذربایجانی استان ینین اینجه صنعت و مدنیت

ایل.4سای .39دی1400.

 آذربايجان تورک هسینده آلما شعر فئستیوال ینینسئچیلمیش شاعری ،ماراغا 2007
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ادبی کؤرپو

Edebi Köprü
يیغما کیتابالر:

داورلیک تجروب هلری:

 .1جی و .2جی ّخط-سوم شعر فئستیوالیندا داورلرینین
عضوو ،تبریز  2008و 2009

 بیر سبد قیزیل يومورتا( ،آذربایجان تورکج هسینده هیجاشعری آنتولوژی) ،افکار يايینالری ،تهران .2 ،2011جی يايین
2018

.9 -جو مازندران علوی شعر فئستیوالینداداورلرینین عضوو

منوچهر نئیستان ینین شعر توپلوسو ،نیگاه
يايینالری ،تهران

 .3جو تبریز میللی ادبی موکافات شعر فئستیوالینداداورلرینین عضوو ،تبریز 2014

 عزیز نس ینین ایراندا یئتمیش ایل بويو فارسجاياچئوریلمیش بوتون اث رلری ،نگاه يايینالری ،تهران2018 ،

 .4جو بين الخالق فجر شعر فئستیوال ینین اي التیمرحلهسینده داورلر عضوو ،تبریز 2015

 آغ مقبرهلرین شاع رلری ( 2جیلدلیک چاغداش آذربایجانشعر آنتولوژیسی) ،شهریاران يايینالری ،تهران 2016

 .3جو غزل ایل کیتابی فئستیوالیندا داورلر عضوو ،تهران2017

 روشنايی در ب َياتی-تورک (ب َياتی-تورکده ایشیقلیق) چاغداشآذربایجان شعر آنتولوژیسی فارس دیلینده ترجوم هسی ایله،
فرهنگ عامه يايینالری ،تهران 2016

 .3جو نیياوران شعر فئستیوالیندا داورلر عضوو ،تهران 2017 -زنجان شعر فئستیوالیندا داورلر عضوو ،زنجان  2015و 2016

.1جی ایران باتی دوغو اونیوئرسیتئتلر اؤيرنجیلرینین شعرفئستیوالیندا داورلر عضوو ،تبریز 2008

تدقیقات:

 اوستاد حئیدر عباس ینین میللی آنما تؤرهنینده علمیکومیته و داورلر عضوو ،ماراغا 2017

 (قويما منی کان آپاریر)سئيری-غزل در شعری-تورکی (تورکدیلینده غزلین فورماسی ایلک گوندن بو گونه قدر سئيری)،
 3جیلد ،سورهی-مئهر يايینالری ،تهران 2009

 صافیی-تبریزینین میللی آنما تؤرهنینده علمی کومیته وداورلر عضوو ،تبریز 2016

 (بیز بؤيله گولردیک)سئيری-طنز در شعری-تورکی (تورکدیلینده ساتیریکا شعرین ایلک گوندن بوگونه قدر سئيری) 3
جیلد ،سورهی-مئهر يايینالری ،تهران 2014

 .2جی و .3جو میللی  3نسیل چاغداش شعر فئستیوالینداداورلر عضوو

(بیز بؤيله آغالردیق)سئيری-مرثیيه سورايی در
شعری-تورکی (تورک دیلینده مرثیيه شعری وئ دینسل
ادبیات سئيری)  3جیلد ،سورهی-مئهر يايینالری ،تهران 2017

آذربایجان تورکج هسینده شعر توپلوسو کیتابالری:

 ایشیقدان دانیشیق (آذربایجان تورکج هسینده شعرتوپلوسو)،ایلک باسقی فصلی-پنجوم يايینالری ،تهران ،2014
ایکینجی يايین شانی يايینالری ،تهران ،2018اوچونجو يايین
آذربایجان جومهوریت ینین میللی علملر آکادئمیياس ینین
تشببوثو ایله.

آذربایجان تورکج هسیندن فارس دیلینه ترجوم هلر:

 -رامیز رؤوشهنین شع رلری ،نیماژ يايینالری

 -علی رضا اوختايین شع رلری ،نیگاه يايینالری

 دان يولو (آذربایجان تورکج هسینده منظوم رومان) ،شانیيايینالری ،تهران  ،2017ایکینجی يايین 2018

 سلیم بابي اله اوغلونون شع رلری ،چئشمه يايینالری ،چاپآلتیندا

 اوچوش هاواالری (آذربایجان تورکج هسینده يازیالن ماهنیسؤزلری) يايین شانی يايینالری ،تهران 2018
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 -قوزئي آذربایجاندان سئچیلمیش شع رلر ،شانی يايین ائوی
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ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

Gecədir

گئج هدیر

❁ Saleh Səccadi

سج ادی
ّ ❁ صالح

Qabarlı gözlərimi qorxular çalan gecədir,
Gecə donuz, gecə bayquş, gecə ilan gecədir.

،قابارلی گؤزلریمی قورخوالر چاالن گئج هدیر
. گئجه ایالن گئج هدیر، گئجه بايقوش،گئجه دونوز

Zaman özün itirib, burxulubdur əqrəblər,
Səhər günəş çiçəyi çıxmamış solan gecədir.

، بورخولوبدور عقرب هلر،زامان اؤزون ایتیریب
.سحر گونش چیچ هيی چیخمامیش سوالن گئج هدیر

Açıqdı pəncərələr, sanki gərnəşir odalar!
Bu boş qucaqlara zil qorxular salan gecədir.

! سانکی گرنشیر اوداالر،آچیقدی پنجرهلر
.بو بوش قوجاقالرا زیل قورخوالر ساالن گئج هدیر

Qəzəl doğur dəli beynim, yenə bu kirpiklər,
Yumulmamaqla yumulmaqda qərq olan gecədir.

، يئنه بو کیرپیکلر،غزل دوغور دلی بئينیم
.يومولماماقال يومولماقدا غرق اوالن گئج هدیر

Yenə içimdə oyaqdır hüzünlü xatirələr,
Ötən kədərlərimi fikrimə salan gecədir.

،يئنه ایچیمده اوياقدیر حوزونلو خاطیرهلر
.اؤتن کدرلریمی فیکریمه ساالن گئج هدیر

Önümdə bir qadının bir səhər çağı küçədə,
Gözündə dalğalanıb könlümü alan gecədir.

،اؤنومده بیر قادینین بیر سحر چاغی کوچ هده
.گؤزونده دالغاالنیب کؤنلومو آالن گئج هدیر

Elə o gözlərə tək, ah, elə o sevgi kimi,
Yalançıdır bu qaranlıq gecə, yalan gecədir.

، ائله او سئوگی کیمی، آه،ائله او گؤزلره تک
. ياالن گئج هدیر،ياالنچیدیر بو قارانلیق گئجه

Saçım ağarmadadır, getbəget saçım sanki,
Səhər çağında işıqlarda məhv olan gecədir.

، گئت به گئت ساچیم سانکی،ساچیم آغارمادادیر
.سحر چاغیندا ایشیقالردا محو اوالن گئج هدیر

Anam bu göylərə yas paltarın yuyub sərmiş,
Ya da, atam yasına saçların yolan gecədir,

،آنام بو گؤيلره ياس پالتارین يويوب سرمیش
، آتام ياسینا ساچالرین يوالن گئج هدیر،يا دا

Ana, səhərdi?! Ya ağ birçəyin əsir küçədə,
Ya od tutub nəfəsindən işıqlanan gecədir?!

، سحردی؟! يا آغ بیرچ هيین اسیر کوچ هده،آنا
!يا اود توتوب نفسیندن ایشیقالنان گئج هدیر؟

Günəş əsir gəlir, ardımca qapqara kölgəm,
Bu kölgə dün gecədən qurtulub qalan gecədir.
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، آردیمجا قاپقارا کؤلگم،گونش اسیر گلیر
.بو کؤلگه دون گئج هدن قورتولوب قاالن گئج هدیر
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Edebi Köprü

Hədər Gəzir Dəli Könlün

هدر گزیر دلی کؤنلون

❁ Saleh Səccadi

سج ادی
ّ ❁ صالح

Qurub gözündə buluddan oba payız fəsli,
Dumanlı dağlarıla sanki ahların bəsli.

،قوروب گؤزونده بولوددان اوبا پايیز فصلی
.دومانلی داغالریال سانکی آهالرین بسلی

Üzündə sevdalı insanların əlaməti var,
Dodaqların susub, ancaq baxışların səsli.

،اوزونده سئودالی اینسانالرین عالمتی وار
. آنجاق باخیشالرین سسلی،دوداقالرین سوسوب

Modern əsrdəyik hər kəs öz adın bağırır,
Amma sənin boğazından “Kərəm” deyir “Əsli”.

،مودئرن عصرديیک هر کس اؤز آدین باغیریر
.”آمما سنین بوغازیندان “کرم” دئيیر “اصلی

Zaman dönüb bizi də döndərib dəyişdirdi,
Həvəs sanıb danırıq eşqi, hicranı, vəsli.

،زامان دؤنوب بیزی ده دؤندریب ديَ یشدیردی
. وصلی، هیجرانی،هوس سانیب دانیریق عشقی

Hədər gəzir dəli könlün bazar dolub bədələ,
İnan, tapılmayacaq burda sevginin əsli.

،هدر گزیر دلی کؤنلون بازار دولوب بدله
. تاپیلماياجاق بوردا سئوگ ینین اصلی،اینان

Kəsildilər yer üzündən qarışdılar nağıla,
Əsil gözəllər ilə “Dinozavr”ların nəsli.
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،کسیلدیلر يئر اوزوندن قاریشدیالر ناغیال
.اصیل گؤزللر ایله “دایناسور”الرین نسلی
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Edebi Köprü

Sevgi Nəfəsidir

سئوگی نفسدیر

❁ Saleh Səccadi

سج ادی
ّ ❁ صالح

Sevgi müqəddəsdir quşa dən kimi,
Varlıqdır, nəfəsdir, mənə sən kimi.
Sevgi çox böyükdür bir vətən kimi,
Mən onu sinəmdə dolandırıram.

،سئوگی مق ّدسدیر قوشا دن کیمی
. منه سن کیمی، نف سدیر،وارلی قدیر
،سئوگی چوخ بؤيوکدور بیر وطن کیمی
.من اونو سینمده دوالندیریرام

Sinəmdə nəfəsdir, damarımda qan,
Gecənin bağrında parıldayan dan.
Sevgi çox ağırdır sevgi Savalan,
Mən onu çiynimdə dolandırıram.

، داماریمدا قان،سینمده نف سدیر
.گئج هنین باغریندا پاریلدايان دان
،سئوگی چوخ آغیردیر سئوگی ساواالن
.من اونو چیينیمده دوالندیریرام

O, yanır içimdə bir ocaq kimi,
Oxşayır saçıma bir daraq kimi,
Sevgi bir yaradır “Qarabağ” kimi,
Mən onu qəlbimdə dolandırıram.

، يانیر ایچیمده بیر اوجاق کیمی،او
،اوخشايیر ساچیما بیر داراق کیمی
،سئوگی بیر يارادیر “قاراباغ” کیمی
.من اونو قلبیمده دوالندیریرام

Həzin havası var, sınıq sazdır o,
Yaşıldır, mavidir gələn yazdır o,
Yasaqdır, sehirli bir avazdır o,
Mən onu dilimdə dolandırıram.

، سینیق سازدیر او،حزین هاواسی وار
، ماویدیر گلن يازدیر او،ياشیلدیر
، سئحی رلی بیر آوازدیر او،ياساقدیر
.من اونو دیلیمده دوالندیریرام

İçimdə partlayan vulkan kimidir,
Yaşıl meşələrdə qaflan kimidir,
Əzizdir, şirindir, o can kimidir,
Mən onu dişimdə dolandırıram.

،ایچیمده پارتاليان وولکان کیمیدیر
،ياشیل مئشهلرده قافالن کیمیدیر
، او جان کیمیدیر، شیریندیر،عزیزدیر
.من اونو دیشیمده دوالندیریرام

Onun tayı yoxdur, o bir danədir,
Adı yaşamağa tək bəhanədir.
Sevgi məhəbbətdir, sevgi anadır,
Məni dolandırır bir uşaq kimi.

، او بیر دانهدیر،اونون تايی يوخدور
.آدی ياشاماغا تک بهانهدیر
، سئوگی آنادیر،سئوگی محبتدیر
.منی دوالندیریر بیر اوشاق کیمی
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Nağılda Itən Varlığım

ناغیلدا ایتن وارلیغیم

❁ Saleh Səccadi

سج ادی
ّ ❁ صالح

Bu gün gərək səni bu dəftərə qonaq gətirəm,
Yazam səni ayağın altına varaq gətirəm.

،بو گون گرک سنی بو دفتره قوناق گتیرم
.يازام سنی آياغین آلتینا واراق گتیرم

Bu gün səni yeni bir şəkildə yaratmaq üçün,
gərəklidir bu qoca könlümü uşaq gətirəm.

،بو گون سنی يئنی بیر شکیلده ياراتماق اوچون
.گرکلیدیر بو قوجا کؤنلومو اوشاق گتیرم

Bu iztirabları göz açmağınla dincəldəm,
Dilim tutulsa da şeir olmağa sayaq gətirəm.

،بو ایضطیرابالری گؤز آچماغینال دینجلدم
.دیلیم توتولسا دا شعر اولماغا ساياق گتیرم

Baxarkən od vurasan gözlərinlə var-yoxuma,
İşıqlanam gecənin üstünə çıraq gətirəm.

،يوخوما-باخارکن اود ووراسان گؤزلرینله وار
.ایشیقالنام گئج هنین اوستونه چیراق گتیرم

Ayaqların əsə, evlər dalınca dik atıla,
Dalınca bu yuxulu Təbrizi oyaq gətirəm.

، ائولر دالینجا دیک آتیال،آياقالرین اسه
.دالینجا بو يوخولو تبریزی اوياق گتیرم

Günəşlənib bu ağır çənlərə parıldayasan,
Və mən Səhəndi sənin arxana dayaq gətirəm.

،گونشلهنیب بو آغیر چنلره پاریلداياسان
.و من سهندی سنین آرخانا داياق گتیرم

Bahar çiçəklənə, sən göylərə bulud verəsən,
Buludların yağa, mən yanğı-yanğı bağ gətirəm.

، سن گؤيلره بولود وئرهسن،باهار چیچکلنه
.يانغی باغ گتیرم- من يانغی،بولودالرین ياغا

Əmizdirib şəhəri, “Çaykənar”da göl durasan,
Səni daşırtmağa min göz coşan bulaq gətirəm.

، “چايکنار”دا گؤل دوراسان،امیزدیریب شهری
.سنی داشیرتماغا مین گؤز جوشان بوالق گتیرم

Yaşıl baxışları solmuş Sarı gəlinlərini,
çiyinlərində küzə, əldə çarpanaq gətirəm.

،ياشیل باخیشالری سولموش ساری گلینلرینی
. الده چارپاناق گتیرم،چییینلرینده کوزه

Dolub-daşıb aşasan ölçülərdə sığmayasan,
ki sən dənizsə , sənə Təbrizi çanaq gətirəm.

،داشیب آشاسان اؤلچولرده سیغماياسان-دولوب
. سنه تبریزی چاناق گتیرم، کی سن دنیزسه

Əlində söndürəsən qırmızı çıraqları, mən,
Bu qaldırımları sümsünməyə ayaq gətirəm.

، من،الینده سؤندورهسن قیرمیزی چیراقالری
.بو قالدیریمالری سومسونم هيه آياق گتیرم

Araz-Araz yuyasan tozları calanbacalan,
Duru ayaqlarını öpməyə dodaq gətirəm.

،آراز يوياسان توزالری جاالن با جاالن-آراز
.دورو آياقالرینی اؤپم هيه دوداق گتیرم

Küçə-küçə gəzəsən Təbrizi dolanbadolan,
Bütün məhəllələrə göz qoyam, qulaq gətirəm.

،کوچه گزهسن تبریزی دوالن با دوالن-کوچه
. قوالق گتیرم،بوتون محلهلره گؤز قويام

Hayanda çırpınır, addımların hayandadı, de!
Amandı, ellərə söz vermişəm soraq gətirəm.

! دئ، آددیمالرین هاياندادی،هاياندا چیرپینیر
. ائللره سؤز وئرمیشم سوراق گتیرم،آماندی

Buludlarından iraq, qurquşun yağır şəhərə,
Bağım yanıb gedirəm gövdələrdə dağ gətirəm.

، قورقوشون ياغیر شهره،بولودالریندان ایراق
.باغیم يانیب گئدیرم گؤودهلرده داغ گتیرم

Oyan! Nağılda itən varlığım, oyan, Sarayım,
Bu gün gərək səni gerçəklərə qonaq gətirəm.
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Cənnət Qapısydı Təbriz

ج نّت قاپیسيدی تبریز

❁ Saleh Səccadi

سج ادی
ّ ❁ صالح

Dağlar başına sərildi çənlər,
Azdı günəşin yolun gedənlər.

،داغالر باشینا سریلدی چنلر
.آزدی گونشین يولون گئدنلر

Hansı küçədə səni itirdi?
Təbriz qazamatlığın gəzənlər.

هانسی کوچ هده سنی ایتیردی؟
.تبریز قازاماتلیغین گزنلر

Qan ağladı çöldə sarı bülbül,
Al bitdi bütün yaşıl çəmənlər.

،قان آغالدی چؤلده ساری بولبول
.آل بیتدی بوتون ياشیل چمنلر

Qaldırdığımızlara güvəndik,
Saldırdıla bizləri həmənlər,

،قالدیردیغیمیزالرا گووندیک
،سالدیردیال بیزلری همنلر

Bayraqlarımız enildi, ancaq
sancıldı o saplara bədənlər.

 آنجاق،بايراقالریمیز ائنیلدی
.سانجیلدی او ساپالرا بدنلر

Dustaqları evlərə gətirdi,
Azadlığı evdə istəyənlər.

،دوستاقالری ائولره گتیردی
.آزادلیغی ائوده ایستهينلر

Biz pəncərəsizliyi yaşırdıq,
Ancaq xiyabanlara yetənlər-

،بیز پنجرهسیزلیگی ياشیردیق
-آنجاق خیيابانالرا يئتنلر

Azadlığı şəhrə hayqırarkən,
Çımxırdı bütün gələn-gedənlər.

،آزادلیغی شهره هايقیرارکن
.گئدنلر-چیمخیردی بوتون گلن

Bilməm səni biz nə cür itirdik,
ki, tapdı bizi bütün itənlər,

،بیلمم سنی بیز نه جور ایتیردیک
، تاپدی بیزی بوتون ایتنلر،کی

İllər ötəli dönüb, dəyişdik,
Səndəlləri mindi at minənlər.

، ديَ یشدیک،ایللر اؤتهلی دؤنوب
.صندللری میندی آت میننلر

Kimsə döyüşü xatrlamırdı,
Gəlmirdi əyinlərə kəfənlər.

،کیمسه دؤيوشو خاطرالمیردی
.گلمیردی ايینلره کفنلر

Sərdarları çəkdilər dar üstə,
Karvanbaşı oldu yol kəsənlər.

،سردارالری چکدیلر دار اوسته
.کاروانباشی اولدو يول کسنلر

Baxdı gecəyə günə baxanlar,
Yerləşdi “tən”ə bütün vətənlər.

،باخدی گئج هيه گونه باخانالر
.يئ رلشدی “تن”ه بوتون وطنلر

Biz hər itə bir çörək atırdıq,
Ancaq çoxalırdı ət yeyənlər.
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Quşlar da ac idi bizdə, ancaq,
Qurduq tələni, səpildi dənlər.

، آنجاق،قوشالر دا آج ایدی بیزده
. سپیلدی دنلر،قوردوق تلهنی

Biz hər işığı günəş sanınca,
yanğında kül oldu bağ-çəmənlər.

،بیز هر ایشیغی گونش سانینجا
.چمنلر-يانغیندا کول اولدو باغ

Yasdıqlarını qucaqlamışdı,
zülmət gecələrdə dan sökənlər.

،ياسدیقالرینی قوجاقالمیشدی
.ظلمت گئج هلرده دان سؤکنلر

Cənnət qapısydı Təbriz ancaq,
Murdarladı şəhri götverənlər.

،ج نّت قاپیسيدی تبریز آنجاق
.موردارالدی شهری گؤتوئرنلر
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Olsaydın

اولسايدین

❁ Kenan Çarboğa

❁ کعنان چاربوغا

Sorar mıydın beni bana?
Bende biraz sen olsaydın
Kastetmezdim tatlı cana
Tende biraz sen olsaydın

سورار میيدین منی منه؟
منده بیراز سن اولسايدین
قصد ائتمزدیم دادلی جانا
تنده بیراز سن اولسايدین

Baş olsan alnın olurdum
Göyünür gönlün olurdum
Vurulup kanlın olurdum
Kinde biraz sen olsaydın

باش اولسان آلنین اولوردوم
گؤيونور گؤنلون اولوردوم
وورولوب قانلین اولوردوم
کینده بیراز سن اولسايدین

Bu kaderim keder miydi?
Bahtımı taht eder miydi?
Günüm güme gider miydi?
Dünde biraz sen olsaydın

بو قدریم کدر میيدی؟
باختیمی تاخت ائدر میيدی؟
گونوم گومه گیدر میيدی؟
دونده بیراز سن اولسايدین

Mecnun diye anılmazdım
Her yalana yanılmazdım
Sensizliğe yenilmezdim
Sende biraz sen olsaydın

مجنون دئيه آنیلمازدیم
هر ياالنا يانیلمازدیم
سنسیزلیغه يئنیلمزدیم
سنده بیراز سن اولسايدین
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 آغالما، گولوم،آغالما

Ağlama, Gülüm, Ağlama

❁ توفیق يوسیف

❁ Tofiq Yusif
Səni dərd eşidər, kiri,
Sən də göz yaşının biri.
Bu dünya ağlamaq yeri...
Ağlama, gülüm, ağlama!

، کیری،سنی درد ائشیدر
.سن ده گؤز ياش ینین بیری
...بو دونيا آغالماق يئری
! آغالما، گولوم،آغالما

Gözlərin yanar ocaqdI-Yanağına alov axdı.
Bu, sevgini ağlamaqdı,
Ağlama, gülüm, ağlama!

--گؤزلرین يانار اوجاقدی
.ياناغینا آلوو آخدی
، سئوگینی آغالماقدی،بو
! آغالما، گولوم،آغالما

Göz yaşı qəm daşıyandır.
Damcısıyla daşı yandır.
Dəryalar göz yaşindandır,
Ağlama, gülüm, ağlama!

.گؤز ياشی غم داشیياندیر
.دامجیسیيال داشی ياندیر
،درياالر گؤز ياشینداندیر
! آغالما، گولوم،آغالما

Tofiqin əlacı yoxdur,
Qəlbi göz yaşından toxdur.
Ağlamalı günün çoxdur...
Ağlama, gülüm, ağlama,
Ağlama, güülm, ağlama!
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Tərcümeyi Hal...

... حال-ترجوم هيی

❁ Əlövsət Saldaş

❁ علی اوسط سالداش

Baxıb görmüşdü ki, işim kəm işdi,
Nənəm onda mənə fərsiz demişdi.
Payız havasıtək duyğum nəmişdi,
Duman gətirirəm, sis eyləyirəm.

، ایشیم کم ایشدی،باخیب گؤرموشدو کی
.ننم اوندا منه فرسیز دئمیشدی
،پايیز هاواسی تک دويغوم نمیشدی
. سیس ائيلهيیرم،دومان گتیریرم

Dünyaya mənimtək divanə gəlməz,
Zavallı başıma daha nə gəlməz?!...
Şöləmə dolanan pərvanə gəlməz,
Köhnə çıraq kimi his eyləyirəm.

،دونيايا منیم تک دیوانه گلمز
...!زاواللی باشیما داها نه گلمز؟
،شعلهمه دوالنان پروانه گلمز
.کؤهنه چیراق کیمی هیس ائيلهيیرم

Mən taleyi axsaq, mən bəxti zəlil,
Sərgərdan gəzirəm - ağıldan əlil.
Goruna daş yağsın, İbrahimxəlil,
Qızılı döndərib mis eyləyirəm.

، من بختی ذلیل،من طالعيی آخساق
. عاغیلدان علیل- سرگردان گزیرم
، ایبراهیمخلیل،گورونا داش ياغسین
.قیزیلی دؤندریب میس ائيلهيیرم

Dinəndə dolaşır,- dilim səyriyir,
Əlövsət çaşqındı,gülüm,səyriyir...
Barmağım titrəyir, əlim səyriyir,
İndi nə eyləsəm pis eyləyirəm.1

، دیلیم سيریییر-،دیننده دوالشیر
...سيریییر،گولوم،علی اوسط چاشقیندی
، الیم سيریییر،بارماغیم تیترهییر
1.ایندی نه ائيلهسم پیس ائيلهيیرم
ابراهیم خلیل کیمیاگری اونوتمامیش اوالرسیز آخوندزاده نین
.کمدی لریندن بیری دیر

1-İbrahimxəlil kimyagəri unutmamış olarsız Axundzadənin komedilərindən biridir...!
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Gözlərim Sümsük Olubdur

گؤزلریم سومسوک اولوبدور

❁ Şəhla Noruzi

❁ شهال نوروزی

Yaşayış fəlsəfəsi göz bəbəyindən calanır
Od vurur qış günümə üstümə tunqal qalanır.

یاشاییش فلسفهسی گؤز ببگیندن جاالنیر
.اود وورور قیش گؤنومه اوستونه تونقال قاالنیر

Kefli ulduz kimin ayla gecəni sübh edirəm
Səni gördükcə bu lallıq dənizi dalqalanır.

کئفلی اولدوز کیمین آیال گئج هنی صبح ائدیرم
.سنی گوردوکجه بو الللیق دنیزی دالغاالنیر

Gözümü qandala çəkdin görmürəm başqasını
Getmə day getmə gilən səbrim ürəkdən talanır.

گؤزومو قانداال چکدین گؤرمورم باشقاسینی
.گئتمه دای گئتم هگیلن صبریم اورکدن تاالنیر

Çıxıram yolcu olam bəlkə xiyalım dağıla
Dinləmir söz ürəyim sevgi dalınca dolanır.

چیخیرام یولجو اوالم بلکه خیالیم داغیال
.دینله میر سؤز اورهییم سئوگی دالییجا د ْوالنیر

Ürəyim cana gəlibdir sökəcək döş böşümü
Dar yolaqdan qayıdan son nəfəsim çıpçalanır.

اورهییم جانا گلیبدیر سؤک هجک دؤش بؤشومو
.دار یوالقدان قاییدان سون نفسیم چیپچاالنیر

Qucağın açmısan ancaq əlini ver əlimə
Qabar olmuş əlimi gör necə sənsiz sulanır.

قوجاغین آچمیسان آنجاق اَلینی وئر اَلیمه
.قابار اولموش اَلیمی گؤرنئجه سنسیز سوالنیر

Yol ayaqdan salacaqmış demə şəhla gözümü
Gözlərim sümsük olubdur yoluna mıxçalanır.

یول آیاقدان ساالجاقمیش دئمه شهال گؤزومو
.گؤزلریم سومسوک اولوبدور یولونا میخچاالنیر
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Yetər Artıq

یئتر آرتیق

❁ Məlihə Xiyr

❁ ملیحه خییر

İllər boyu yanğın mələməklər, yetər artıq,
Bir damcı su daşdan diləməklər, yetər artıq.

، یئتر آرتیق،ایللر بویو یانغین ملهمکلر
. یئتر آرتیق،بیر دامجی سو داشدان دیلهمکلر

Sandım ki duruq göldə yaşıllıq tapa billəm,
Göl içrə ömür- gün bələməklər yetər artıq.

،ساندیم کی دوروق گؤلده یاشیللیق تاپا بیللم
. گون بلهمکلر یئتر آرتیق-گؤل ایچره عؤمور

Qəm yastığına daldalanıb həsrətə dalmaq,
Qan yaşla gözü sürmələməklər yetər artıq.

،غم یاستیغینا دالداالنیب حسرته دالماق
.قان یاشال گؤزو سورم هلهمکلر یئتر آرتیق

Bir sərgiyə çevrildi bütün duyğu, diləklər,
Can rəmkəsinə qəm çiləməklər yetər artıq.

،بیر سرگ ییه چئوریلدی بوتون دویغو دیلکلر
.جان رمک هسینه غم چیلهم هکلر یئتر آرتیق

Yaz pəlməsinin yağması çoxdan yasaq oldu,
Göy saçlarıma dən ələməklər yetər artıq.

،یاز پلم هسینین یاغماسی چوخدان یاساق اولدو
.گؤی ساچالریما دن الهمکلر یئتر آرتیق

Dan ulduzunu zülmətə mısmarlamaq olmaz,
Aydınlıq üçün gün diləməklər yetər artıq.

،دان اولدوزونو ظولمته میسمارالماق اولماز
.آیدینلیق اوچون گون دیلهمکلر یئتر آرتیق
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Dört Mevsim Gibi

دؤرد موسیم کیمیدی

❁ Casim Babaoğlu

❁ جاسیم بابا اوغلو

Görende gözlerin aşık olmuşam
Dört mevsim gibidi gözleri yarın
Gönlüme ben sultan özün bulmuşam
Şirin baldan tatlı sözleri yarı

گؤرنده گؤزلرین عاشیق اولموشام
دؤرد موسیم کیمیدی گؤزلری يارین
گؤنلومه من سولطان اؤزون بولموشام
شیرین بالدان دادلی سؤزلری ياری

Gözleri aldadır yanaklar elma
Yar beni aşkında ataşe salma
Kış yağmuru gibi tutuşup kalma
Ne kışı biter ne yazları yarın

گؤزلری آلدادیر ياناقالر آلما
يار منی عشقینده آتشه سالما
قیش ياغمورو کیمی توتوشوب قالما
نه قیشی بیتر نه يازالری يارین

Bahar gülü gibi gönlüm açardı
Muhabbetli o yar cana geçerdi
Aşkın şarabını elden içerdi
Gül gibi saralıp buzları yarın

باهار گولو کیمی کؤنلوم آچاردی
محبتلی او يار جانا کئچردی
عشقین شرابینی الدن ایچردی
گول کیمی سارالیب بوزالری يارین

Yaz gelmeden ekin olurdi çöller
Güz olur yaprağın dökerdi dallar
Yar ardından gedim uzaktı yollar
Tutulmuş yürümüyü dizleri yarın

ياز گلم هدن اکین اولوردی چؤللر
گوز اولور ياپراغین دؤکردی دالالر
يار آردیندان گئدیم اوزاقدی يولالر
توتولموش يورومويو دیزلری يارین

BABA OĞLU bende aşık gelmişem
Yarın cemaline hayal dalmışam
Ben gönlümü bu gün aşka salmışam
Alanmış kızarmış yüzleri yarın
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Görüşlər

گؤروشلر

❁ Elnur Baxış

❁ ائلنور باخیش

Həyat dəftərinə yazılır gülüm
Səninlə bir yerdə olan görüşlər.
Şirin xatirədir yaddaşda qalır
Saralan görüşlər solan Görüşlər.

حیات دفترینه يازیلیر گولوم
سنینله بیر يئرده اوالن گؤروشلر
شیرین خاطیرهدیر يادداشدا قالیر
. سوالن گؤروشلر،ساراالن گؤروشلر

Sevgi məhəbbətli o gözəl günlər
Xəyala düşdükcə kövrəldi illər
Oxumur bülbüllər açmayır güllər
Ağlayır gözləri dolan görüşlər.

سئوگی محبتلی او گؤزل گونلر
خياال دوشدوکجه کؤورلدی ایللر
اوخومور بولبوللر آچمايیر گوللر
.آغاليیر گؤزلری دوالن گؤروشلر

Elnuram nə yaman dəhşətdi allah
Sevginin özüdə bir dərddi allah
Sinəmdə sevgimi tərpətdi allah
Ömrümdə əbədi qalan görüşlər.

ائلنورام نه يامان دهشتدی اهلل
سئوگ ینین اؤزوده بیر درددی اهلل
سین مده سئوگیمی ترپتدی اهلل
.عؤمرومده ابدی قاالن گؤروشلر
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ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

Seherin Aynası Kaslanmada

سحرین آیناسی کاسالنمادا

❁ Taymaz Miyanalı

❁ تایماز مییانالی

Keçdi iller yene qelbimde ki dağlar qaldı
Baltalandı dileyim ulduzum ağlar qaldı

کئچدی ایللر یئنه قلبیمده کی داغالر قالدی
بالتاالندی دیلهییم اولدوزوم آغالر قالدی

Xeyalım gezdi gece gündüzü dar tengeleri
Ögey oldum yara köksümde pıçaqlar qaldı

خیالیم گزدی گئجه گوندوزو دار تنگ هلری
اؤگئی اولدوم یارا کؤکسومده پیچاقالر قالدی

Gecenin qap qara uğrunda kı gizlin görüşün
Tekce mende üşüyen allı yanaqlar qaldı

گئج هنین قاپ قارا اوغروندا کی گیزلین گؤروشون
تکجه منده اوشوین آللی یاناقالر قالدی

Dandı yollarda meni , kölgeme yol yoldaşiyam
Qara qırqum xiyavanlarda çirağlar qaldı

 کؤلگ همه یول یولداش ییام، داندی یولالردا منی
قارا قیرقوم خیاوانالردا چیراغالر قالدی

Bir görüşlük baxışa muştuluq oldu üregim
"Seherin aynası kaslanmada" çağlar qaldı

بیر گؤروشلوک باخیشا موشتولوق اولدو اورهییم
«سحرین آیناسی کاسالنمادا» چاغالر قالدی

Bir men oldum küçede birde ki sümsük itler
Yağış altında azan sesli qulaqlar qaldı

 بیرده کی سومسوک ایتلر، بیر من اولدوم کوچ هده
یاغیش آلتیندا آذان سسلی قوالقالر قالدی

Kelme_kelme salıram körpü ürek yaddaşına
"Taymaz"ın derdini yazmaqda varaqlar qaldı

کلمه کلمه سالیرام کؤرپو اورک یادداشینا
تایمازین دردینی یازماقدا واراقالر قالدی
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ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

"Köhnə Dost"

کؤهنه دوست اوالق

❁ Səxavət İzzəti

❁ سخاوت عزتی

Utancaq baxışın, titrək sözlərin,
Qursun ürəyimdə səhnə dost olaq.
Dostluq muqəddesdir, dostluq zirvədir,
Varmı bundan böyük mahna dost olaq?

، تیترک سؤزلرین،اوتانجاق باخیشین
.قورسون اورهییمده صحنه دوست اوالق
، دوستلوق ذیروهدیر،دوستلوق مقدرسدیر
وارمی بوندان بؤیوک ماهنا دوست اوالق؟

Dost olaq azalsın çiynimizdə yük,
Çöksün önümüzdə hər gədik, hər dik,
Dostluğa muxalıf söz- söhbəti bük,
Sən allh söyləmə: "eh nə dost olaq".

،دوست اوالق آزالسین چیینیمیزده یوک
، هر دیک،چؤکسون اؤنوموزده هر گدیک
، صحبتی بوک-دوستلوغا مخالیف سؤز
.» «ائه نه دوست اوالق:سن آهلل سؤیلمه

Nə nisgil bürünək, nə kədər geyək,
Ömür bağçasından sevinc dər geyək,
Gəl sən bu dostluğu o qədər geyəkÖtsün aylar- illər "köhnə dost" olaq.

، نه کدر گئیک،نه نیسگیل بورونک
،عؤمور باغچاسیندان سئوینج در گئیک
-گل سن بو دوستلوغو او قدر گئیک
. ایللر کؤهنه دوست اوالق-اؤتسون آیالر
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ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

Xoş Bəxtliyimə Inanıram

خوشبختلیییمه اینانیرام

❁ Vida Heşməti

❁ ویدا حشمتی

Yenə yal-yamac
Körpə-körpə ağac
Tomurcuqlanırlar
Turşa şirin höyüşnəliyi anırlar
Günəş adaxlı boyun bağını sərib qayalar boyu
Buzu yazıb çıxan bu ərköyün kimdi?
Soframızdan dərdim çicəkləri də
Açışqamızın dodaqlarına asmalıyam
Xoş bəxtliyimə ınanıram
Nişan bu nışan ki
Uğurların yeddisini düzdüm tabaqçaya
Bilirəm indi gülümsəyir tanrım
Qoltuğunda fətir pişirir
Atam ona saqqal tutur
Anam sağlığına sütünü sağır göy göyə
Keşgə əlində bayramlıq boğçası,
Qapımızı döyə
Axı çox göylü-gözü toxdu
bizim tanrının.
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یاماج-یئنه یال
کؤرپه آغاج-کؤرپه
تومورجوقالنیرالر
تورشا شیرین هؤیوشنهلییی آنیرالر
گونش آداخلی بویونباغینی سریب
قایاالر بویو
بوزو یاریب چیخان بو ارکویون کیمدی!؟
سوفرامیزدان دردیییم چیچکلری ده
آچیشقامیزین دوداقالرینا آسمالییام
خوشبختلیییمه اینانیرام
نیشان بو نیشان کی
اوغورالرین یئددیسینی دوزدوم تاباقچایا
بیلیرم ایندی گولومس هییر تانریم
قولتوغوندا فتیر پیشیر
آتام اونا ساققال توتور
آنام ساغلیغینا سوتونو ساغیر گؤی گؤیه
کئشگه الینده بایراملیق بوقچاسی
قاپیمیزی دؤیه
گؤزو توخدو-آخی چوخ گؤیلو
.بیزیم تانرینین
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ادبی کؤرپو

Edebi Köprü

Buda Altmış Yaşımdan...!

!...بودا آلتمیش یاشیمدان

❁ Həmid Arəş Azad

❁ حمید آرش آزاد

Ay- il dolandı, altmışı aşdı yaşım mənim.
Daşdan- daşa dəyib bu cahanda başım mənim.

. آلتميشي آشدي ياشيم منيم، ايل د ْوالندي-آي
. داشا دگيب بو جهاندا باشيم منيم-داشدان

Evləndilər atamla anam bır il öncəsi
Aşpz iki olub, bişirildi aşım mənim.

ائولنديلر آتام ال آنام بيرايل اؤنج هسي
. بيشيريلدي آشيم منيم،آشپز ايكي اولوب

çon ilk uşaq mənəm, nə cəmal var, nə boy- buxun
Ustad dəgildi işdə hələ nəqqaşım mənim.

 بوخون- نه بوي، نه جمال وار،چون ايلك اوشاق منم
.اوستاد دگيلدي ايشده هله ن ّقاشيم منيم

Ancaq coşardı çon anada şeir; həm də tənz
Olmuş hünər əzəldən ekiz qardaşım mənim.

آنجاق جوشاردي چون آنادا شعر؛ هم ده طنز
.اولموش ُهنَر اَزلدن ايكيز قارداشيم منيم

Eşqim varıdı şadlıq edəm, çox deyib- güləm
Ancaqkı hər zəman qəm olub sırdaşım mənim.

 گولم- چوخ دئييب،عشقيم وارايدي شادليق ائدم
.آنجاقكي هر زمان غم اولوب سيرداشيم منيم

Qundaq- bələkdə "inqə " deyən gündən, indiyə
Boş iddəalı başlara düşmüş daşım mənim.

 ايندييه، ب َلكده «اينقه » دئين گوندن-قونداق
.ب ْوش ا ّدعالي باش الرا دوشموش داشيم منيم

Naseh deyibki, titərədər əfəlaki rişədən
Dildə- dodaqda gəzsə "nınaş- naş- naş "ım mənim.

 تيترهدر افالكي ريشهدن،ناصح دئيي بكي
. ناش »يم منيم- ناش- دوداقدا گزسه «نيناش-ديلده

Islah xiyalı var, bilirəm, amma qorxuram
Kor eyləyir gözü, ki duzətsın qaşım mənim.

 آمما ق ْورخورام، بيليرم،اصالح خيالي وار
. كي دوزهتسين قاشيم منيم،ك ْور ائيلهير گؤزو

Ancaq cəvabda, məndə ona söylərəm: "gala...!"
Bir baş varım bu dünyada, min oynaşım mənim.

» !... «گاال: منده اونا سؤيلهرم،آنجاق جوابدا
. مين اويناشيم منيم،بير باش واريم بو دونيادا

Şadlıq bağışlayır mənə, ruhiyələr verir
Yozlərlə dost- aşna, nabab yoldaşım mənim.

 روح يّ هلر وئرير،شادليق باغيشالیير منه
. ناباب يولداشيم منيم، آشنا-يوزل رله د ْوست

Ellər sevirki tənz qoşam hər gün- hər zəman
Xidmət də xəlqə, olmasın heç çaş- başım mənim.

 هر زمان-ائللر سئويركي طنز قوشام هرگون
. باشيم منيم- ا ْولماسين هئچ چاش،خدمت ده خلقه

Yaltaq mədihəçi qoy ala sekkə- cayzə
Çox pak məhbbət eldən olub padaşım mənim.

 جايزه-يالتاق مديح هچي ق ْوي آال س ّك ه
.چ ْوخ پاك مح بّ ت ائلدن اولوب پاداشيم منيم

Min bunca şeirlərdə qoşam, tənzilər yazam
Görcək xanım, deyirki: "budur fərraşım mənim"!.

 طنزلر يازام،مين بونجا شع رلرده قوشام
.!» «بودور ف ّراشيم منيم: دئييركي،گؤرجك خانيم

"Arəş"! çox istərəm suvaram şeir bağçasın
Əfsuskı çox qalıb, çürüyüb abpaşım mənim.
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«آرش »! چوخ ايستهرم سووارام شعر باغچاسين
. چورويوب آبپاشيم منيم،افسوسكي چوخ قاليب
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