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       (e-dergi) 

Baş söz yerinə 
 

Olu Tanrı’nın adıla  
 

Ədəbi Körpü dərgisinin birinci sayı bir ay 
qabaq yayıldı. Ədəbiyat sevərlərin, 
şairlərın və bir çox başqa dostların 
marağını qazandı buda bizim əsil 
ıstəgımız və qazancımızdır. Heç bir maddı 
qazanc gözəlmədən gözlərimiz və 
ürəyimiz mənəvi qazanc gözəlməkdə 
olduğu zaman nə yaxşı ki bu qazanca əl 
tapdıq buda ışın dalın tutmağa bırdaha 
ürək-dərgimiz oldu. 
 
Çeşidli vasıtələrlə bizə mesac göndərən 
dostlardan ürək səmimitiylə təşəkür edirik. 
Gələn mesaclarda alqışlarda varıdı 
ışımızın bəzi qüsürlərini aradan qaldırmaq 
üçün verilən göstərişlərdə varıdı. 
 
Yəqin ki bu güstərişlər yolumuzda çırağ 
olacaqdır. Dərgimizin gırafık ışlərı üçün 
hürmətli şair Təyyib Atmaca qardaşımıza 
və imla qələtlərini düzəltməkdə gənc 
şairimiz Saray Məhəmmədrazayı’yə 
təşəkür edirəm. 
 

Səxavət İzzəti 
 

  باش سؤز یئرینھ
 

 اولو تانرینین آدیال
  
درگی سینین بیرینجی سایی بیر آی » ادبی کؤرپو«

قاباق یایلدی. ادبیات سئورلرین ، شاعرلرین و بیر 
دوستالرین ماراغینی قازاندی بودا  چوخ باشقا

بیزیم اصیل ایستگیمیز و قازانجیمیزدیر. ھئچ بیر 
ماددی قازانج گؤزلمھ دن گؤزلریمیز و اورییمیز 

معنوی قازانج گؤزلمک ده اولدوغو زامان نھ 
یاخشی کی بو قازانجا ال تاپدیق بودا ایشین دالین 

  درگیمیز اولدو.  –توتماغا بیرداھا اورک 
واسطھ لرلھ بیزه مئساج گؤندرن  چئشیدلی

  دوستالردان اورک صمیمیتیلھ تشکر ائدیریک. 
ایشیمیزین  –گلن مئساجالردا آلقیشالردا واریدی 

بعضی قصورالرین آرادان قالدیرماق اوچون 
وئریلن گؤستریشلرده واریدی. یقین کی بو 
  گوستریشلر یولوموزدا چیراغ اوالجاقدیر.

چون حورمتلی درگیمیزین گرافیک ایشلری او
امال « افندیمیزه و » طیب آتماجا«شاعر 

 غلطلرینی دوزلتمکده گنج 
یھ » سارای محمدراضایی «شاعیریمیز

 تشکرائدیرم.
 سخاوت عزتی
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 LEYLA  
 

Semir Kahyaoğlu 
 

İlk kadeh çekişte özlemim coştu 
Ayrılık saatı yadıma düştü 
Bak dertle sigara içki ne hoştu 
Sarhoşluk içimde zamandır Leyla 
                        
Hasret yıllarımı sırtıma taktım 
Firkat nöbetinde arayıp aktım 
Ağladıkça reyhan bağrımı yaktım 
Ayrılık içimde isyandır Leyla 
                        
Şiir adın coştu şarkı dilimde 
Hayalin gözümde resmin elimde 
Bir mezara döndü gurbet gönlümde 
Üzgünlük içimde mihmandır Leyla 
                      
Açtım mektupların okudum şiirin 
İçinde sezgiler satırlar kahrın 
Veda yağmurlaşan çözmedim sırrın 
Yaşantı içimde zindandır Leyla 
                        
Sensiz düşe kalka huzura kaldım 
Ömrümü harcadım zillete saldım 
Dertten taziyeden nasibim aldım 
İntihar içimde ayandır Leyla 
                    
Bir mevzu yarattım aşkın hırsından 
Her gün bir hatıra kapsar isminden 
Gözyaşlarım masal okur resminden 
O göz senin için giryandır Leyla 
                         
Çırpındı hislerim inhiyar etti 
Hayaller zoruma intihar etti 
Çözmedi aşk beni tarumar etti 
Bu hayat içimde hüsrandır Leyla 
                        
Kıyamet kopuyor matem gönülden 
Yüzün tıpkı bahar dudaklar gülden 
Bir hasret akşamı ayrılık neden 
Mevsimler içimde hazandır Leyla 
                          
Acılarla dolan yaslı bir baş ben 
Kefene sarılan tek mezar taş ben 
Gözlerinden akan su damla yaş ben 
Sadece içimde figandır Leyla 
  
 
 

      

 لیلى 
  سمیر کھییھ اوغلو 

  
و،زلھ میم جوشتؤیشتھ اکح چایلك قد  

.تي یادیما دوشتواآیــــــــــــــریلیق ساع  
،رتلھ سیگاره ایچگي نھ خوشتود خبا  

.سرخوشلوق ایچیمده زماندیر.. لیلـــى  
 

،اقــــدیمتحسرت ییلالریمي  صیرتیما   
،فــــــرقت نوبھ تینده ارییب آقــــــــدیم  

،ـــــدیمآغالدیقچا ریحان باغریمي یاقــ  
.آیریلیق ایچیمده عصیاندیر..لیلــــــــى  

 
،ولدو شارقي دیلیمدهسشعـــــــر آدین   

،رسمین الیمده ،ـــــــــــوزومدهگخیالین   
ــــومدهؤگندو غربت ؤمزاره د بیر ،نلـــ  
ــى ونلوكگاوز .ایچیمده مھماندیر.. لیـل  

 
،ــــــــــودوم شعرینخمكتوبالرین او یمآچت  

ـــــــر قھرین یلرگزسَ  ایچینده ـــــ ،سطرلــ  
،یندیم سرّ یاغمــــــورالشان چوزمَ  وداع  

ــــــى یاشانتي ـــــ ـــــ .ایچیمده زنداندیر..لیل  
 

،ـــــا حضورا دالـــــــدیمخدوشھ قال سنسیز  
،خارچادیم ذللتھ صالـــــــدیم عمــــــــرومو  

ــزیھ ده ن  نصیبیم آلدیمترتدَ  ـــــ ،ن تعــــ  
.ایچیمده عیاندیر..لیلــــــــــــــــــــى نتحارا  
 

،موضوع یاراتدیم عشقین حرصینده ن بیر  
ــرا قاپ ونگ ھر ،سمینده نیار اسبیر خاطــــ  

،یاشالریم ماصال اوقــــور رسمینده ن زؤگ  
...لیلـــــــــىریاندیرگسنین ایچین  زؤگ..او  

 
،سلریم انھیـــــــــــار ایتديیح ینديپچیر  

ــــار ایتدي یاللـــــــــــرخ ،زوروما انتحـ  
،دي عشق بني تارومــار ایتدي زمھؤچ  
.حیات ایچیمده خسراندیر..لیلـــــــى بو  

 
،ن ونولـــــدهگقوپویور مأتــــــم  قیامت  

،ن ولدهگطبقي بھار دوداقـــالر  یوزون  
،شامى آیـــــریلدیق نده نخحسرت آ بیر  

..لیلـــــــــىایچیمده  خزاندیر. موسملر  
 

،لي بیر باش بنسدوالن یا آجیـــــالرال  
،اش بنتاریـــــالن تك مزار سنھ فكَ   
،ون دامال یاش بنسان خن آ وزلریندهگ  

،جھ ایچیمده فیغاندیر..لیلـــــــــى ساده  
 

 بو شعرآرژینال شکیلده وئریلدی
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ÇİLEMSİN 
 

  Ali Kemal Mutlu 
 

Öyle bakar gözlerim yokluğunun resmine, 
Her zerreme bin ateş düşürdün ya, çilemsin! 
Bilemedim kaderin benim ile hasmı ne? 
Bana böyle dağ be dağ aşırdın ya, çilemsin! 
 
Yüzün kavruk çöl kumu, gözlerin misli hazan, 
Yağmurun yok mu senin, ey cehenneme hakan! 
Narım oldun her daim benim ufkumu yakan, 
Su istedim, tuz verdin; şaşırdın ya, çilemsin! 
 
Sen gittin ya, ses durdu; zaman perişan oldu, 
Cümle varlık gölgenin nuruna efşan oldu, 
Arzularım yok yere gamla boğuşan oldu, 
Gönlümden yollarını taşırdın ya, çilemsin! 
 
 
 

مسنچیلَ   
 علي کمال موتلو

 
  ،ھسمینرلوغونون خریم یوار گؤزلخبا ھاؤیل
ن! مسین آتش دوشوردون یا، چیلَ م ھمرّ ذھر   
؟ ھمي نخص ھنیم ایلمرین دقدیم مَ بیلَ   

ن! مسیا، چیلَ  داغ آشیردین ھداغ ب ھبؤیل منھ  
  
  ،زانخرین میثلي ومو، گؤزلقچؤل  قوروقوزون ا

ان! قاخ ھمین، ائي جھنننمو س خیاغمورون یو  
  ،انخومو یاقنیم اوفمر دایم ناریم اولدون ھ

ن! مسم، توز وئردین؛ شاشیردین یا، چیلَ دیسو ایست  
  

  ،ریشان اولدومان پین یا، سس دوردو؛ زادتئن گس
  ،فشان اولدونین نورونا اھ ؤلگک قوارلی ھملوج

  ،امال بوغوشان اولدوک هیئر خآرزوالریم یو
ن!مسدن یولالریني تاشیردین یا، چیلَ ؤنلومک . 

 
  

   
  

  
 

  
ADAM 

Kamil Təbıb 
 
 

Hara baxsan bu dünyada,  
O yan adam, bu yan adam. 
Baş əyərəm qarşınızda, 
Ay adamı duyan adam! 
 
Bir arifin göstər izin, 
Qabaq gedim dizin-dizin. 
Məhv eylədi məni,-özün-- 
Dağ başına qoyan adam. 
 
Zəlisənmi qan alasan? 
Mələksənmi can alasan? 
Kaş dönüb insan olasan, 
Fitnələrə uyan adam! 
 
İynə ilə gor qazıram, 
Yenə düzü düz yazıram. 
Hardasansa mən hazıram, 
Ay dərimi soyan adam!  
 

 آدام......... 
 کامیل طبیب

 
 ھارا باخسان بو دونیادا،
 او یان آدام،بو یان آدام. 

اَیرم قارشینیزدا، باش   
 آي آدامي دویان آدام! 

  
 بیر عاریفین گؤستر ایزین، 

دیزین.  -قاباق گئدیم دیزین  
  -- اؤزون- دي مني،محو ائیلھ

 داغ باشینا قویان آدام. 
  

 زلیسنمي قان آالسان؟ 
 ملکسنمي جان آالسان؟ 

 کاش دؤنوب اینسان اوالسان، 
لره اویان آدام! فیتنھ  

  
قازیرام،  ینھ ایلھ گورا  

 یئنھ دوزو دوز یازیرام. 
 ھارداسانسا من حاضیرام، 

 آي دریمي سویان آدام! 
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NƏYİNƏ 
 

Tayyib Atmaca 
 

 
Rüşvət iliyinə işləmiş ikən, 
Hər sözün içində gizli bir tikan. 
Dərin dalğa kimi içinə çəkən, 
Çörəyə gözyaşın qatan nəyinə! 
 
Yedikcə göbeğin yaklaşır dizə, 
Utanmaz arlan-maz gəlir mi gözə, 
Bir gün dönməz olur gecən gündüzə, 
Taleyin kor bayquş öten nəyinə! 
  
Alın təri tökmə haramla dolan, 
On sözün səkkizi, doqquzu yalan, 
Qədim köklərindən yadigâr qalan, 
Sahib çıxmadığım vətən nəyinə! 
  
Var ikən qiymətin biləmmədiyin, 
Bayramda yanına gələmmədiyin, 
Birlikdə ağlayıb güləmmədiyin, 
Qardaş bacı, ana, atan nəyinə! 
 
Hər kəsin cibində hər kəsin gözü, 
Kavlat yenə kapçık sözünün özü, 
Kiçik gör qaçqını qərib öksüzü, 
Yoxluq palçığına batan neynə! 
  
Ocaqlara atəş salar erməni, 
Kirpiyinmi mane olur görünməni, 
Görən yoxmü sənin səfa sürməni, 
Sərhədlərdə keşik tutan nəyinə! 
  
Yüzdə yirmi torpaq işğal altında, 
Hər gün bir araba eskir altında, 
Sarayın mücevher köşkün altında, 
Torpağın altında yatan nəyinə! 
  
Üç rəngli bayrağın şərəf şanını, 
Səbil edən damarında qanını, 
Azadlığa qurban edib canını, 
Tankların altında yatan nəyinə! 
 
 

     

 
یینھنَ   

  
  آتماجا  طیب

  
   ،میش ایکنروشوت ایلیگینھ ایشلھ

   .ھر سؤزون ایچینده گیزلي بیر تیکان
   ،ا کیمي ایچینھ چکندرین دالغ

  یینھ! یھ گؤز یاشین قاتان نَ چؤره
   

  ، هالشیر دیزخین یاگیئدیکجھ گؤب
   ،ماز گلیر مي گؤزهآرالن ،اوتانماز

   ،ن گوندوزهجھ بیر گون دؤنمز اولور گئ
  یینھ! ن نَ طالعیین کور بایقوش اؤت

  
   ،ارامال دوالنحآلین تري تؤکمھ 

   ،اون سؤزون سککیزي، دوققوزو یاالن
   ،قدیم کؤکلریندن یادیگار قاالن
  یینھ! صاحیب چیخمادیغیم وطن نَ 

  
   ،دیگینمھوار ایکن قییمتین بیلمَ 

   ،دیگینمھبایرامدا یانینا گلمَ 
   ،دیگینمھبیرلیکده آغالییب گولمَ 

  یینھ! قارداش باجي، آنا، آتان نَ 
   

   ،ھر کسین جیبینده ھر کسین گؤزو
   ،سؤزونون اؤزو قاپچیقاوالت یئنھ ق

   ،قریب اؤکسوزو، کیچیک گؤر قاچقیني 
  ینھ! ییوخلوق پالچیغینا باتان نَ 

  
   ،یرمي تورپاق ایشغال آلتیندااییوزده 

   ،ر آلتینداسکعھر گون بیر آرابا 
   ،ر کؤشکون آلتینداسارایین موجوھ

  یینھ! تورپاغین آلتیندا یاتان نَ 
  

   ،اوچ رنگلي بایراغین شرف شانیني
   ،قانینيسبیل ائدن داماریندا 

   ،آزادلیغا قوربان ائدیب جانیني
 تانکالرین آلتیندا یاتان نیینھ!
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 DÜNYA 
 

Araz Səməd 
 
 

Daha səbrim tutuşdu 
Qayıt yoluna, dünya. 
Boşun onsuz da boşdu 
Lənət doluna, dünya. 
 
Sığınıb qismətinə 
Dözərdim hər çətinə 
Ay sənin sərvətinə 
Sənin puluna, dünya. 
 
Xəyal-xəyal yüyürdüm 
Daş qoydum, hasar hördüm 
Dəymişindən nə gördüm, 
Baxam kalına, dünya. 
 
Bağlanıb qapım, bacam 
Ocaqdan düşən sacam 
Nə “get”inə möhtacam 
Nə də “qal”ına, dünya. 
 

 دونیا...
 

 آراز صمد
 

  داھا صبریم توتوشدو، 
  یت یولونا، دونیا. قای

  بوشون اونسوز دا بوشدو، 
  لعنت دولونا، دونیا. 

   
  ، ھسیغینیب قیسمتین

  دؤزردیم ھر چتینھ. 
  ، ھآي سنین ثروتین

  سنین پولونا، دونیا... 
   

  خیال یویوردوم،  - خیال
  ار ھؤردوم. حاصداش قویدوم، 

  یمیشیندن نھ گؤردوم،دَ 
  باخام کالینا، دونیا؟ 

   
  م، باجام، باغالنیب قاپی

  اوجاقدان دوشن ساجام. 
  ینھ مؤحتاجام، نھ ،،گئت"

  ینا، دونیا! نھ ده ،،قال"
 
 
 
 

 BƏNÖVŞƏ 
 

Məhəbbət Kəlbəcərli 
 

 
Yadındamı biz "Bənöşə" oynardıq, 
Dillənərdin "bizdən sizə kim düşə", 
Ürəyimdə deyinərdim, o qızı, 
Nə olaydı, gətirməyə çəm düşə! 
 
Əllərimi, əllərinə toxuyub, 
Nəfəsindən gül ətrini qoxuyub, 
Baxışınla, baxışımı oxuyub, 
Uşaqların arasına "him" düşə! 
 
İndiki yox, O Məhəbbət olaydım, 
Çağırmasan, "bənöşə tək qalaydım", 
Qaçıb səni dəstənizdən alaydım, 
O dəstənin bir uşağı kəm düşə! 
 
 
 
 
 

 بنؤوشھ 
  
حبت کلبجرلیم  
 
   

  بیز "بنؤوشھ" اویناردیق،-- یادیندامي؟
  "بیزدن سیزه کیم دوشھ"؟ ! -- دیللنردین

   --اورگیمده دئیینردیم، او قیزي
  یھ چم دوشھ! نھ اوالیدي، گتیرمھ-- 
   

  اللریمي، اللرینھ توخویوب، 
  نفسیندن گول عطریني قوخویوب، 

  باخیشینال، باخیشیمي اوخویوب، 
  ینا "ھیم" دوشھ! اوشاقالرین آراس

   
  ایندیکي یوخ، او محبت اوالیدیم، 

  چاغیرماسان، "بنؤوشھ تک قاالیدیم". 
  قاچیب سني دستھ نیزدن آالیدیم، 

 نین بیر اوشاغي کم دوشھ!او دستھ
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MƏN ADDA ÜRƏYİNƏ 
  

Elmədin Nicat 
 
Məni sevməyə vaxtın  
Zamanın olsa denən. 
Allahdan mənə andın 
Amanın olsa denən. 
 
Sənə qədər kim idim 
Qəzəb idim, kin idim 
Mənə bir yol ümidin 
Gümanın olsa denən. 
 
Yaxına gəl ay gəmi 
Ləpə döyməz bu qəmi 
Lövbərin tut sinəmin 
Limanın olsa denən. 
 
Eşq oxşar gül köyünə 
Gül əldə gül öyünər 
Mən adda ürəyinə 
Damanın olsa denən. 
 
 

  من آددا اورگینھ
  علم الدین نجات

  
   - یھ واختین مني سئومھ

  زامانین اولسا دئنن. 
   ،آلالھدان منھ آندین
  آمانین اولسا دئنن. 

  
   ،سنھ قدر کیم ایدیم؟!
   ،دیمغضب ایدیم، کین ای
  ،منھ بیر یول اومیدین
  گومانین اولسا دئنن. 

  
  ،ميیاخینا گل آي گھ

  ،يغملپھ دؤیمز بو 
  ،لؤوبرین توت سینمین

  لیمانین اولسا دئنن. 
  

   ،عشق اوخشار گول کؤیونھ
  گول الده گول اؤیونر.

  ،من آددا اورگینھ
  دامانین اولسا دئنن. 

 
 
 
 

 
 ATA ÖLÜMÜ 

Tühid Namur  
 

 O yoldan bir adam getdi,  
 Ha istədim çatam getdi.  
 Getdi, mənim atam getdi, 
 Qaldım ağlaya - ağlaya.  
  
 Köçəri quşdu bilmədim,  
 Göyəmi uşdu bilmədim, 
 Göyə  quvuşdu bilmədim, 
 Qaldım ağlaya - ağlaya.  
  
 İçimdə yara göynəyim, 
 Əynimdə qara köynəyim, 
 Ay allah axı neyləyim, 
 Qaldım ağlaya - ağlaya.  
  
 Yeri atam, yeri, qaldım, 
 Mən ölmədim, diri qaldım, 
 Mən ölümdən geri qaldım, 
 Qaldım ağlaya  - ağlaya.  
 

 آتا اؤلومو
  توحید نامور

 
 ،او یولدان بیر آدام گئتدی

 .دیم  چاتام،گئتدیھا ایستھ
 ،گئتدی،منیم آتام گئتدی

 .آغالیا- قالدیم  آغالیا
 

 ،دیمکؤچری قوشدو بیلمھ
 ،دیممی اوشدو بیلمھگؤیھ
  یم،دقووشدو بیلمھ گؤیھ

 .آغالیا- قالدیم  آغالیا
 

  م،ییایچیمده یارا گؤینھ
  ،ییمأینیمده قارا کؤینھ
  ،ییمآی آلاله آخی نئیلھ

 .آغالیا- قالدیم  آغالیا
 

 ،یئری آتام،یئری،قالدیم
 ،،دیری قالدیمدیممن اؤلمھ

 ،من اؤلومدن گئری قالدیم
 .آغالیا- قالدیم  آغالیا
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ELƏ 
 

 Mehmanə Zeynallı (Mahru Şirvani) 
 

 
Kim, eşqə tə'n edə, ya Rəb, onu əhli - türab eylə 
Həqiqət pərdəsin açma, ona cəhli hicab eylə. 
 
Mənə rişxənd ilə, ğafil, baxıb şad olma, batində, 
Bu hicran müddətin mənsiz, özün gəl, bir hesap eylə 
 
Xəyalımda, hər an sənsən, yox özgə surətə meylim 
Məni dəşti - məhəbbətdə, özünlə həmrikab eylə. 
 
Riyavü kibr ilə, zahid, o yarın kuyinə, yol yox 
Tutub, can riştəsin əldə, onu rahi - tənab eylə. 
 
Bu tufani-bəla içrə, əsiri-dərdi-hicranəm, 
Vüsalın lütf edib, dilbər, səvab üstən səvab eylə. 
 
Qəzəl meydanı, Mehmanə, nə qədri dahilər örmüş, 
Çalış, tazə kəlamınla, bu yerdə inqilab eylə. 
 

  ائیلھ
 

  مھمانھ زیناللي (ماھرو شیرواني)
 
 

ُ  -، یا رب، اونو اھلي هن ائدطعکیم، عشقھ     ،راب ائیلھت
  جاب ائیلھ. حسین آچما، اونا جھلي حقیقت پرده

   
   ،ما، باطینده، غافیل، باخیب شاد اولھمنھ ریشخند ایل
  تین منسیز، اؤزون گل، بیر حساب ائیلھ. بو ھیجران مدّ 

   
   ،خیالیمدا، ھر آن سنسن، یوخ اؤزگھ صورتھ مئیلیم

  رکاب ائیلھ.  ، اؤزونلھ ھمهمحبتد -مني دشتي 
   

   ،، یول یوخھ، زاھد، او یارین کوینھو کیبر ایل ریا
  ھ. ناب ائیلط - ، اونو راھي هسین الدتوتوب، جان ریشتھ

   
   ،ھیجرانم-دردي- ، اسیريهبال ایچر -وفانيطبو 

  اب ائیلھ. ثوواب اوستن ثف ائدیب، دیلبر، طالین لصو
   

   ،لر گؤرموش ، نھ قدري داھي)مھمان(یداني، زل مِ غ
  چالیش، تازه کالمینال، بو یئرده انقالب ائیلھ. 

 
 
 
 
 
 
 

  

  
YOL GƏDİR 
 

Təbrizli (Damla) 
 
Gözlərindən ürəyimə yol gedir, 
O yoliylə, dərdin qəmin bol gedir, 
Hava susur, sağ dayanır, sol gedir, 
Alışırsan, qızarırsan, sönürsən. 
 
Baxışınla, gözlərimə yap işıq, 
Gözüm olsun, qaranlıqa lap, işıq, 
Mən adını yazammıram, yapışıq, 
Əllərimdə,dolaşırsan, çönürsən. 
 
Ana vətən gülmə səndə gözümə! 
Gözəl adın, şərəf qatır sözümə, 
(Damla)damla, damlayırsan üzümə, 
Bulanırsan, durulursan, dönürsən. 
 

 
 

 ریگئد ولی
  

  (دامال) یزلیتبر
  
 

  ر،یگئد ولی مھیی رَ اوُ  ندنیگُوزلر
 .ریبول گئد نیمغ،  نیدرد لھیولی او

 ،ریسول گئد ر،یانیسوسور،ساغ دا ھاوا
 . نورسنسؤ،  رسانیزاری، ق رسانیشیآل
 
 

  ،قیشیا اپی مھیگُوزلر نالیشیباخ
 ،قیشیا ،الپ غایاولسون قارانل گُوزوم

  ،قیشیاپی رامیازانمی ینیآد من
 .نورسنؤ،چ رسانیدوالش مدهیاللر

 
 
 ! زومھؤلمھ سنده گووطن گ آنا
 ، زومھؤس ریشرف قات نیآد زلؤگ

  ،اوزومھ رسانیی(دامال) دامال دامال
 . نورسنؤدورولورسان، د رسان،یوالنب
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MƏNİ MƏNDƏN SƏN ALAYDIN 
  

 Əkrəm Hacı 
 
 

Bağlandı yenə gözlərə həsrətli baxışlar, 
Səsləndi sənə dar küçədə qorxulu quşlar, 
Telefun simi tək burmaladı hissimi yaşlar, 
Hisslərlə gəlib, gözlərimə çarə qılaydın.  
Göz yaşı axarkən məni məndən sən alaydın.  
  
Hiss yağdı o gün, boş xıyavan şüvqə dayandı, 
Qaçdı nəfəsim, şeir arası yara toxandı, 
Göz gördü səni anlamadı dözdüH, yalandı, 
Yazdı ürəyə arzı dolu, ay sudan aydın.  
Göz yaşı axarkən məni məndən sən alaydın.  
  
Bağrımnan aşıb, ruhuma xanlıqda gələydin,  
Gizli havada, sevgimi dartdıqca ələydin,  
Hər ayrılığın, arzısını, tərsə biləydin,  
Saçlar ağarıb, saçlarıma qara calaydın.  
Göz yaşı axarkən məni məndən sən alaydın. 
 

 
 منی مندن سن آالیدین

 اکرم حاجی
 
  

 ،گؤزلره حسرت لی باخیشالر باغالندی یئنھ
 ،سسلندی سنھ دارکؤچھ ده قورخولو قوشالر

 ،تلفون سیمی تک بورماالدی حیسیمی یاشالر
 .گؤزلریمھ چاره قیالیدین لرلھ گلیب ، حسّ 

 .منی مندن سن آالیدین ،گؤز یاشی آخارکن
 

 ،بوش خیاوان شوقھ دایاندی حس یاغدی او گؤن،
 ،ندیشعر آراسی یارا توخا قاچدی نفسیم،

 ،یاالندی دؤزدو،آنالمادی  ،گؤز گؤردو سنی
 .یھ آرزی دولو ،آی سودان آیدینھ یازدی اوری
 .منی مندن سن آالیدین ،کنآخارگؤز یاشی 

 
 یدینروحوما خانلیقدا گلَ  باغریمنان آشیب،

 ،یدیناَلَ گیزلی ھاوادا،سئوگیمی دارتدیقجا 
 ،یدینین،آرزی سینی،ترسھ بیلَ غھر آیریلی

 .یب،ساچالریما قارا جاالیدینساچالر آغار
 ،منی مندن سن آالیدین ،کنآخارگؤز یاشی 

  
 
 
 
 
 

 
BAĞIŞLA 

Səyid Muğanlı 
 
Buranı yox  
Burda yaşaya bilmədim  
Başqa bir vətən axtarıram  
Ölmək üçün!  
 
Səni yaza bilmədim  
Bağışla dilim  
Məni bağışla  
Başqa bir dil öyrənirəm  
Yaza bilmək üçün!  
 
Dağılıram bu şəhərdə  
Sevirəm, sevilə bilmirəm  
Xırdaca mahna gəzirəm getmək üçün!  
 
Bağışla anam  
Səni sevə bilmədim  
Başqa bir qadın axtarıram sevmək üçün!..  
 
 

 باغیشال 
یموغانل دیسع  

 
 وخی یبوران
 میدلمھیب ایاشای بوردا
 رامیوطن آختار ریب باشقا

 !اوچون اؤلمک
  

 میدلمھیب ازای یسن
 میلید شالیباغ
 شالیباغ یمن

 رمینرهیاؤ لید ریب باشقا
 !اوچون لمکیب ازای

  
ــــــرده رامیلیداغ ــَھـ  بو َشـــ

 رمیلمیب لھی، سئو رمیسئـــــــو
 !گئتمک اوچون رمیماھنا گز رداجایخ
  

 آنام شالیباغ
 مید لمھیسئوه ب یسن

 ..!سئومک اوچون رامیآختار نیقاد ریب باشقا
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 گئدیریک
  

  ائلچین شیرین اوو
  
  

  بو نئجھ ترس یولدو کی،
  گلھ گئدیریک.- گلھ

  ھر گون شام تک ارییب،
  گیلھ گئدیریک.-گیلھ

  
  عؤمور زامان دیلیمی،

  اجل سموم یئلیمی؟
  قارشیداکی اؤلومو،

  بیلھ گئدیریک.- بیلھ
  

  ھردن جوشوب، چاغالییب،
  ھردن آیاق ساخالییب.

  ا آغالییب،دوغوالند
  گولھ گئدیریک.-گولھ

  
  بیر نفسدی جانیمیز،
  دوز گرک ایمانیمیز.
َشیر یانیمیز، َرکل   سئی

  بئلھ گئدیریک.- بئلھ
  

  خیالی سؤزوموزنن،
  عملی ایزیمیزنن،

  دردلری اؤزوموزنن،
بؤلھ گئدیریک.-بؤلھ  

 
GEDERİK 

Elçin Şirinov 
 
 

Bu necə tərs yoldu ki, 
Gələ-gələ gedirik. 
Hər gün şamtək əriyib, 
Gilə-gilə gedirik. 
 
Ömür zaman dilimi, 
Əcəl səmum yeli mi? 
Qarşıdakı ölümü, 
Bilə-bilə gedirik. 
 
Hərdən coşub, çağlayıb, 
Hərdən ayaq saxlayıb, 
Doğulanda ağlayıb, 
Gülə-gülə gedirik. 
 
Bir nəfəsdi canımız, 
Düz gərək imanımız, 
Seyrəkləşir yanımız, 
Belə-belə gedirik. 
 
Xəyalı sözümüznən, 
Əməli izimiznən, 
Dərdləri özümüznən, 
Bölə-bölə gedirik. 
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 سی بیر جوت عسگر چکمھ

  ائیواز ایوب 
                      

جرده جو ایلده کلب- ٢٠١٠سینی گر چکمھبو بیر جوت عس      
راف جھارلئس اوعرئارین چکمیشدی و شعر او گور فوتوشھم

  لره یازیلیب. چکمھ
  

  دؤزومون ده بیزدن چوخموش،  
  ییرسن. مکدن بئزمھگؤزده

    ،ما تورپاغاغسیغینیب دو
  ییرسن.  ھکؤک آتمیسان، گزم

  
  صاحبینی سوراقالییب، 

  آغاجدان، گولدن سورورسان.   
   ،بلکھ بیر گون دؤنر  گئری

  دئییب خیالالر قورورسان.  
  

  یورد داشیندا سالحسیز دا، 
  یاراقسیز دا یاشیییرسان.  

   ،دویونلنن دردیمیزی
  قایتانیندا داشیییرسان.  

  
   ین دؤردن بیرین،یرعصبیر 

  اغسان.  یوال سالدین، ھلھ س 
  بیر وطن داشیدیر یئرین، 
  گؤیرن قارا تورپاقسان.  

  
  نھ دیر سنی ایستی توتان؟  
  قیشدا سویوقدان دونمادین، 

  یایین قیزمار گونشینده،   
  نھ یاخشی کی، سن یانمادین. 

  
  ، ”بدیر بیر اوردو بادایگئد“

  قوشوندان اوستون اولموسان. 
  یانیندا بیر پالید  سینیب،  

  متین اولموسان.  پالیددان 
  

  جانیندا وار ھلھ تپر،  
  یرسن.  یولوموزو گؤزلھ

  نین الل سوکوتوندا، مئشھ
  دیل آچارسان، سؤز دئیرسن. 

  
  جرین تورپاغیدی،  کلبھ

  سنھ قوووت، دؤزوم وئرن.  
  دوردوغون یئر قوجاغیدی،  

  خوشبختسن، آي اوردا دوران.  
  

  ائل یانیندا اوزون آغدی، 
  ا یازیب. فلک بختین قار

  بلکھ ده صاحبین ساغدی، 
  ھاراداسا یولون آزیب. 

  
  سن آیاقدان یئتیم قالدین،  

  من ایسھ وطندن یئتیم.  
  ده مسکن سالدین، سن مئشھ

  بس من ھانسی سمتھ یئتیم؟!  
 

 

BİR CÜT ƏSGER ÇƏKMƏS 
 

Eyvaz Əyub 
 

Bu bir cüt əsgər çəkməsini ٢٠١٠-cu ildə Kəlbəcərdə 
məhşur fotoqraf Charles O'Rearin çəkmişdi və şeir 
o çəkmələrə yazılıb. 
 
Dözümün də bizdən çoxmuş, 
Gözdəməkdən bezməyirsən. 
Sığınıb dogma torpağa,  
Kök atmısan, gəzməyirsən.  
 
Sahibini soraqlayıb, 
Ağacdan, güldən sorursan. 
Bəlkə bir gün dönər  geri, 
Deyib xəyallar qurursan.  
 
Yurd daşında silahsız da, 
Yaraqsız da yaşıyırsan. 
Düyünlənən dərdimizi, 
Qaytanında daşıyırsan.  
 
Bir əsirn dördən birin,  
Yola saldın, hələ sağsan. 
Bir vətən daşıdır yerin, 
Göyərən qara torpaqsan.  
 
Nədir səni isti tutan, 
Qışda soyuqdan donmadın. 
Yayın qızmar günəşində, 
Nə yaxşı ki, sən yanmadın. 
 
“Gedbdir bir ordu bada” 
Qoşundan üstün olmusan. 
Yanında bir palıd  sınıb, 
palıddan mətin olmusan.  
 
Canında var hələ təpər, 
Yolumuzu gözləyərsən. 
Meşənin lal sükutunda, 
Dil açarsan, söz deyərsən. 
 
Kəlbəcərin torpağıdı, 
Sənə qüvvət, dözüm verən. 
Durduğun yer qucağıdı, 
Xoşbəxtsən, ay orda duran.  
 
El yanında üzün ağdı, 
Fələk bəxtin qara yazıb. 
Bəlkə də sahibin sağdı, 
Haradasa yolun azıb. 
 
Sən ayaqdan yetim qaldın, 
Mən isə vətəndən yetim. 
Sən meşədə məskən saldın, 
 Bəs mən hansı səmtə yetim? 
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ZƏLİMXAN YAQUB’UN “YUNUS ƏMRƏ DASTANI” 

 
Gülnar Səma  

 
Xalq şairi Zəlimxan Yaqub irihəcmli “Yunus Əmrə dastanı”nı ١٩٩١-ci ildə qələmə almışdır. Səkkiz 

yarımbaşlığı olan poemada əsas əhvalatların təsviri nəsrlə verilsə də, çoxlu sayda qoşma və gəraylılara da 
istinad olunub. Əsərin nəsrlə olan müqəddiməsindən bəlli olur ki, poemanın yazılması üçün şairə qeybdən 
gələn səs yol göstərib, bu da dastanlarda qəhrəmanların buta alması movitini xatırladır. Girişdə daha çox 
Yunus Əmrədən əsər yazmaq üçün ilahi qüdrətə sahib olmaq və Yunus Əmrə ucalığına bələd olmaqdan söz 
açılır. Əsas fikirlər bu misralarda ümumiləşdirilib: “Yunus sözü demək üçün yurd dilini bilməlisən! Bir 
millətin xilaskarı qurd dilini bilməlisən!” İlk bölüm olan “Yunus dərgahı” beş bəndlik gəraylıdan ibarətdir. 
“Mübarək üzünü görməyə gəldim” adlı ikinci bölümün əsas ağırlıq mərkəzi bu misraların üstünə düşür. 
“Nəylə ölçüm, səni nəyə bənzədim, Ölçülməzi ölçə bilməz ölçülər”. Bununla yanaşı, şair ulu ustada müasir 
dövrün bəlaları barədə də gileylənir. “Füzuli Bağdadda səksəkəlidi, Bir canın içində neçə can yatır. 

Nəsimi Hələbdən Şirvana baxır, Ələsgər Göyçədə nigaran yatır!” Bənddə müxtəlif tarixi zamanlarda 
yaşayan ədiblərin adı çəkilməklə ayrı-ayrı əsrlərdə ölkəmizin başına gətirilən bəlalar onların simasında 
ümumiləşdirirlib.  “Dəmir çarıq, dəmir əsa” bölümüylə əsərin ekspozisiya hissəsi yekunlaşır. Bu bölümdə 
Yunus Əmrənin şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət qapılarından üzü ağ çıxması və ilahi sözə sahib olması bəlli 
olur. “Tapdığın qapısında” adlı bölümlə əsərin zavyaska mərhələsi başlayır. “Günlərin bir günündə Yunus 
zəmanənin böyük şeyxi Hacı Bəktaş Vəlinin tapşırığı ilə ulular ulusu Tapdıq Əmrənin qapısını döydü...” 
Şeyxi də haqq yolunda xidmət üçün onu öz dərgahına qəbul edir.  Yunus Əmrə bütün təbiətə, tanrının 
yaratdıqlarına könül verir. O, dağa, daşa olan sevgisini də sübut edirdi. Bir gün şeyxinin qızı Fatma bulaqdan 
gələrkən Yunusun qarşısına çıxır. Yunusa olan sevgisinin saflığı qızı da, vədud aliləşdirir. Qızın sevgi 
etirafından bəhs edən dörd misralıq bəndə diqqət etsək, sufizmin dörd mərhələsinin keçildiyini görmüş olarıq. 
Hansı yana çıxıram, gözə sən görünürsən, (şəriət) 
Çiçəklərə baxıram, gözə sən görünürsən! (təriqət) 
Yatıram, oyanıram, gözə sən görünürsən, (mərifət) 
Ocaq kimi yanıram, gözə sən görünürsən! (həqiqət) 

Yunus Əmrəyə aşiq olan qızın dilindən verilən bu misralardan da görünür ki, ona könül verən də özü 
kimi ali məqama çatmış olur. Yunusun da qüdrəti ondadır ki, özünə qarşı olan sevgi ilə insanların daxili 
saflığına nail ola bilir. Fatma ona olan eşqi ilə mənəvi təkamülə çatmışdır. Yunus Əmrə bu sevgini anlasa da, 
etirazı ilə onun könlünü yıxmağı düzgün hesab etmir. Xeyli tərəddüd keçirir: “Desinmi gecikmisən, mənim öz 
sevgilim var”, “Desinmi Sarıköydə bir qız qoyub gəlmişəm”. Mümkün qədər qızın ürəyini qırmamağa çalışır. 
Atasının dərgahında hamının onu çox sevdiyini deyir. Amma qızı da aldatmaq istəmir. “Mən səni gözəlliyin 
tacı kimi sevirəm, Mən səni ən sevimli bacı kimi sevirəm” – deyərək onu boşuna ümidləndirmir. O bildirir ki, 
bu dərgaha yalnız atasından ərənlərin himmətini, peyğəmbərin şərafətini öyrənmək üçün gəlib. Öz missiyasına 
sadiq qalan şair ürəyində yeri olmayan Fatma sevgisindən mərdanə şəkildə imtina edir. “Ayrıldılar bir axşam, 
həmişəlik, əbədi, Qıza könül vermədi eşqin ulu məbədi!” 
 Əsərin “Mövlanə məclisində” adlanan bölümü kulinimasiya xarakteri daşıyır. “Haqqa qırx illik 
xidmətdən, dərsdən və tərbiyədən sonra Dərviş Yunus şeyxinin xeyir-duasını alıb, Tapdıq Əmrə dərgahından 
ayrıldı”. O, Mövlanənin sorağıyla Konyaya gəlir. Mövlanə onu “Mənim Şəmsim ustad oldu, sənin isə 
Tapdığın, Heç olmadı həqiqətdən yayındığın, sapdığın” - deyərək böyük ehtiramla qəbul edir. Əsərin ən 
ibrətamiz yeri “Yunusla Osman Qazinin görüşü”dür. Bu hissədə Osmanlı imperiyasının ədalətli qanunlar 
üzərində qurulması tarixçəsinə də yer verilmişdir. Bununla yanaşı, sultanın sarayında hikmət sahiblərinə 
böyük ehtiram göstərilməsi ibrətamiz şəkildə qələmə alınmışdır. “Osman Qazi bilirdi ki, Yunusun ilahiləri, 
hikmətli sözləri bütün Anadoluya bir doğmalıq gətirir, qardaş qırğınını, qan davasını, tayfa çəkişmələrini 
sakitləşdirir: Bu da sultanlığın nüfuzunu birə-beş artırırdı”. Osman Qazi atası Ərtoğrul bəyin vəsiyyətinə əməl 
edərək yurdunun xilaskarı olmağı bacarırdı. Zəlimxan Yaqub onun hökmdar qüdrətini belə göstərir: 
“Arxasında Bizans vardı, önündə monqol, Düşmənlərin kimliyindən yaxşı halıydı”. Yəni dünyanın ən 
uzunömürlü imperiyası olan Bizansın hələ də var olduğu bir dönəmdə, üstəlik şərqdən qərbə monqol istilaları 
da tarixi gerçəkliyə çevrilirdi. Məhz belə bir şəraitdə bu güclərə dirəniş göstərə bilib, türkün ən üzünömürlü 
imperiyasını yarada bilmək, doğrudan da, türkanə bir çaba tələb edirdi. 

Buna görə də, hədəfə doğru inamla gedirdilər.Əyricədə ən uğurlu zəfər çalan osmanlılar La-Manşdan 
Bursaya qədər bütün ərazilərdə qələbə qazandılar. Onlar yeni torpaqlara sadəcə sahib olmurdular, həm də 
həmin yerlərə türkün böyük mədəniyyətini aparırdılar. Poemada göstərilir ki, Osman Qazi bayram günü 
qılıncları qında saxlatdırırdı. 
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Bu ilk baxışdan, bəlkə də, sıradan bir detal kimi görünə bilər. Amma əslində türk xarakterinin 
bütövlüyünün simvollarından biri kimi anlaşılmalıdır. Bu detallara tarixi düşmənimiz ermənilər bizdən daha 
çox fikir veriblər. Məlumdur ki, son iki əsrdə onların türk soylu xalqlara qarşı qırğınları əsasən bayram 
günlərində həyata keçirilir. Türk kökənli hökmdarı isə bayram şənliyində Yunus Əmrədən oxuyan ozanlar 
başqa bir aləmə aparırlar. O, Kayı xanın dörd yüz atlı ilə yaratdığı qoşunun sayının indi qırx mini keçməsi 
ilə qürur duyurdu. Hökmdar Ozanlardan oxuduqları sözlərin müəllifini soruşur. “Dərviş Yunusun! Cavabını 
alanda əmr elədi ki, sizə üç gün vaxt verirəm, Yunus Əmrə hardadırsa onu tapmalısınız...” Əgər o gələ 
bilməsə, özüm onun  ziyarətinə gedərəm deyir.  

Hər tərəfdə onu axtarmağa başlayırlar. “Hər kimdən soruşursan, Deyir: “Yunus məndədi!”, “Hamı 
Yunusam deyir, Gəzənlər çaş-baş qalır”. Axır onu Tapdığın dərgahında axtarmağa gedirlər və öyrənirlər ki, 
o, bu yerlərdən yeddi ildir gedib. Nəhayət, Yunus Əmrə özü axtarıldığını hiss edib bir axşam gəlib saraya 
çatır. Sultan buna sevinməklə yanaşı, həm də onu sarayda qalmağa və birlikdə dövləti ədalətlə idarə etməyə 
çağırır. “Təzəcə doğulan bir məmləkətin, Qüvvəti mən olum, ürəyi sən ol! Arxası mən olum, gərəyi sən ol!”- 
fikirləri ilə öz millətinin fəxri olan sənətkara böyük ehtiram göstərir. Şair ona cavab verir ki, “Mən dərviş 
Yunusam, dərvişin yeri, Oba içindədi, el içindədi”. Məlum olur ki, onların ikisinin də əsas məramı xalqına 
əsl vətəndaş mövqeyi ilə xidmət etməkdir. Osman Qazi ona xoş niyyətlə təklif etdiyini inandırır. Birlikdə 
dövlətlərinə daha böyük xeyir vermiş olacaqlarını bildirir. Hökmdar müdrikliyi xalqın taleyini hər şeydən 
üstün bilməsində özünü göstərir. Bu epizoda diqqət etdikdə Nizaminin yaratdığı hökmdar obrazlarının da 
mübaliğə olmadığına inam yaranır. Bəlli olur ki, bir vaxtlar türk hökmdarları ilə şairləri eyni amala xidmət 
ediblər. Yunus Əmrə onun bu cür böyük ammallarla yaşamasına sevinir və bildirir ki, hər yerdə sənə dəstək 
olacam. “Səsinə səs verib ellər içində, Səs ollam, ün ollam. Hay-haray ollam”.Əsl haqq şairi xalqını qoruyan 
sərkərdələrlə xalqın arasında körpü olmağı bacaranlardır. Sarayda yaşayaraq təxəyyülündəki xalqa məcazi 
mənada xidmət etməkdənsə, xalqın içində yaşayıb, millətin və məmləkətin bütövlüyünün simvolu olan 
saraya həqiqi xidmət etmək dövlətçilik naminədaha əlverişlidir. Osman Qazi ona şeyxim, dərvişim, dostum, 
ozanım deyə müraciət edir. Ondan xeyir-dua istəyir ki, haqq yolunda qılınc çalanda ayağı altında yer 
titrəməsin. Yunus Əmrə bildirir ki, “Gözüm gördü, könlüm duydu, qəlbim sevdi hökmünü, Səni bildim bu 
dövlətə ata, şanlı sultanım”. Bu misralar bir ilahi şairin öz hökmdarına millətinin taleyini əmanət etməsinin 
təsdiqidir.Hətta, ən əsas məsləhətini də verir. “Səltənəti məhvərindən yıxsa bir tamah yıxar, Qoyma sərvət 
başınızı qata, şanlı sultanım”. Bununla da hökmdar və şairin dövlət və dövlətçilik naminə bir-birilərinə arxa 
olduqlarını görmüş oluruq. Əslində poemada qabardılan əsas məsələ türkün dövlət gələnəyinin ədalətli 
idarəçiliyə əsaslandığını nümayiş etdirməkdir.  

Əsərin “Molla Qasım sınağı” adlanan hissəsi zavyazkadır. Yunus Əmrənin şan-şöhrəti artdıqca təbii 
ki, paxıllığını çəkənlər də çoxalır. Bu da onun göstəricisidir ki, tarix boyu heç bir kəs, heç bir fərd hamı 
tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Hər bir insan başqasını öz ürəyinə, öz ölçü meyarlarına görə 
dəyərləndirir. Şairin şeirlərini yandırmaq istəyən molla buna nail ola bilmir. O, şeir yazılmış vərəqləri cırıb 
suya atır, ancaq vərəqlər dil açıb nəğmə oxuyur. Bu parçadan çıxan nəticə odur ki, “Batdı Molla Qasımlar, 
Bəşərin yaddaşında Bir Yunus Əmrə qaldı”. 
 Poemanın “Mən burdan getməyə gəldim” bölümünü final adlandırmaq olar. Bu hissədəYunus 
Əmrənin can üstə olarkən yurdunun hər yerindən ziyarətə gələnlərin ibrətamiz davranışı təsvir olunur. 
Ölümündən sonra hər kəs istəyir ki, şairi onların torpağında dəfn eləsinlər. Bir müdrik qoca deyir ki, “O 
təkcə bizim deyil, türk oğlu türk adlanan Ulu bir millətindi”. Bu ulu millətə aid olan hər bir dahi sənətkar 
bəşəri yaşarlılığına söz və əməl birliyinin vəhdəti sayəsində nail olmuşdur. Axır qərar verirlər ki, şairi 
Əskişəhər yanında Sarıköydə dəfn etsinlər. İndiki dövrdə düşünürlər ki, onun Ərzurumda, Kirşəhirdə, 
Qaramanda, Konyada, Aksarayda, Sivasda qəbri var. Müəllifin son qənaəti bu olur ki, Yunusu görmək üçün 
haranısa gəzməyə ehtiyac yoxdur, onu görmək istəyən hər kəs hər yerdə görə bilər. Ən əsası isə öz qəlbinə 
həqiqi ziyarət etməklə Yunus Əmrə dərgahına çatmaq olar.  

Bu poema sadəcə bir türk yazarının həyat tarixçəsinin xronologiyası deyil. Əsər öz dil-üslub 
xüsusiyyətlərinə görə də, tamamilə türk ənənəsində kodlaşdırılıb. Türkün dastan təfəkkürünün qədim 
zamanlardan üzü bəri epik təsvirlərə himayədarlıq etməsi əsaslandırılıb. PoemadaYunus Əmrənin öz 
misralarından ١٨ dəfə istifadə edilməklə yanaşı, irili-xırdalı ١٨ nəsr parçası da yer almışdır. Heç bir təhkiyə 
mətni məcburən nəzmə gətirilməyib. Əsasən tərənnüm obyektləri şeirlərlə ifadə olunub. Mətndə nəzm və 
nəsr dilinin tarazlığı zərgər dəqiqliyi ilə gözlənilib. Bütövlükdə əsərin kompozisiyası türk milli düşüncəsi 
üzərində qurulub. 
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زلیمخان یعقوب   

 “ س ایمره داستانییونی ”  
 یازانی گلنار سما

 
باشلیغی  جی ایلده قلمھ آلمیشدیر. سککیز یاریم-١٩٩١نی ”یونیس ایمره داستانی“جملی ح خالق شاعری زلیمخان یعقوب ایری

رین اوالن پوئمادا اساس احواالتالرین تصویری نثرلھ وئریلسھ ده، چوخلو سایدا قوشما و گرایلیالرا دا ایستیناد اولونوب. اث
یبدن گلن سس یول گؤستریب، بو دا داستانالردا غئسیندن بللی اولور کی، پوئمانین یازیلماسی اوچون شاعره مھنثرلھ اوالن مقدّ 

درتھ صاحب دن اثر یازماق اوچون ایالھی قُ یرالدیر. گیریشده داھا چوخ یونیس ایمرهطینی خااساسقھرمانالرین بوتا آلماسی 
یونیس سؤزو “لشدیریلیب:  الیغینا بلد اولماقدان سؤز آچیلیر. اساس فیکیرلر بو میصراعالردا عمومیاولماق و یونیس ایمره اوج

 ”یونیس درگاھی“ایلک بؤلوم اوالن  ”لیسن!لیسن! بیر میللتین خالصکاری قورد دیلینی بیلمھدئمک اوچون یورد دیلینی بیلمھ
آدلی ایکینجی بؤلومون اساس آغیرلیق مرکزی بو  ”ھ گلدیمیمبارک اوزونو گؤرمھ“بئش بندلیک گرایلیدان عبارتدیر. 
. بونونال یاناشی، شاعر اولو ”دیم، اؤلچولمزی اؤلچھ بیلمز اؤلچولریلھ اؤلچوم، سنی َنیھ بنزهنَ “میصراعالرین اوستونھ دوشور. 

نین ایچینده نئچھ جان یاتیر. نسیمی فضولی باغداددا سکسکلیدی، بیر جا“نیر. ده ده گیلئیلھاوستادا معاصر دؤورون بالالری باره
بندده موختلیف تاریخی زامانالردا یاشایان ادیبلرین آدی چکیلمکلھ  ”ده نیگاران یاتیر!حلبدن شیروانا باخیر، السگر گؤیچھ

دمیر چاریق، دمیر “لشدیریرلیب.   میزین باشینا گتیریلن بالالر اونالرین سیماسیندا عمومیھ آیری عصرلرده اؤلک-آیری
ریفت و حقیقت عریقت، مطنین شریعت، سی یئکونالشیر. بو بؤلومده یونیس ایمرهبؤلومویلھ اثرین ائکسپوزیسییا حیصھ ”عصا

  قاپیالریندان اوزو آغ چیخماسی و ایالھی سؤزه صاحب اولماسی بللی اولور.  
نین بؤیوک شیخی ین بیر گونونده یونیس زمانھگونلر“سی باشالییر. آدلی بؤلوملھ اثرین زاویاسکا مرحلھ ”تاپدیغین قاپیسیندا“

شیخی ده حاق یولوندا خیدمت اوچون  ”نین قاپیسینی دؤیدو...نین تاپشیریغی ایلھ اولوالر اولوسو تاپدیق ایمرهحاجی بکتاش ولی
، داغا، داشا اوالن نین یاراتدیقالرینا کؤنول وئریر. اواونو اؤز درگاھینا قبول ائدیر.  یونیس ایمره بوتون طبیعتھ، تانری

ما بوالقدان گلرکن یونیسون قارشیسینا چیخیر. یونیسا اوالن طنین قیزی فاسئوگیسینی ده ثبوت ائدیردی. بیر گون شیخی
شدیریر. قیزین سئوگی اعترافیندان بحث ائدن دؤرد میصراعلیق بنده دقت ائتسک، للیعانین صافلیغی قیزی دا سئوگیسی

  ین کئچیلدیگینی گؤرموش اوالریق. نسیصوفیزمین دؤرد مرحلھ
  ھانسی یانا چیخیرام، گؤزه سن گؤرونورسن، (شریعت) 

  ریقت) طچیچکلره باخیرام، گؤزه سن گؤرونورسن! (
  ریفت) عیاتیرام، اویانیرام، گؤزه سن گؤرونورسن، (م

  اوجاق کیمی یانیرام، گؤزه سن گؤرونورسن! (حقیقت)
لی عایندن وئریلن بو میصراعالردان دا گؤرونور کی، اونا کؤنول وئرن ده اؤزو کیمی یھ عاشق اوالن قیزین دیلیونیس ایمره

مقاما چاتمیش اولور. یونیسون دا قدرتی اوندادیر کی، اؤزونھ قارشی اوالن سئوگی ایلھ اینسانالرین داخیلی صافلیغینا نایل اوال 
ونیس ایمره بو سئوگینی آنالسا دا، اعتراضی ایلھ اونون کؤنلونو ما اونا اوالن عشقی ایلھ معنوی تکامولھ چاتمیشدیر. یطبیلیر. فا

 دئسینمی ساری“، ”دئسینمی گئجیکمیسن، منیم اؤز سئوگیلیم وار“ییخماغی دوزگون حساب ائتمیر. خئیلی ترددود کئچیریر: 
نین اونو چوخ یندا ھامینین درگاھ. مومکون قدر قیزین اورگینی قیرماماغا چالیشیر. آتاسی”کؤیده بیر قیز قویوب گلمیشم

من سنی گؤزللیگین تاجی کیمی سئویرم، من سنی ان سئویملی باجی کیمی “سئودیگینی دئییر. آمما قیزی دا آلداتماق ایستمیر. 
رک اونو بوشونا اومیدلندیرمیر. او بیلدیریر کی، بو درگاھا یالنیز آتاسیندان ارنلرین ھمتینی، پئیغمبرین دئیھ – ”سئویرم
ما سئوگیسیندن مردانھ طی اؤیرنمک اوچون گلیب. اؤز میسسییاسینا صادق قاالن شاعر اورگینده یئری اولمایان فاشرافتین

   ”بدی!عدی عشقین اولو ملیک، ابدی، قیزا کؤنول وئرمھآیریلدیالر بیر آخشام، ھمیشھ“شکیلده ایمتینا ائدیر. 
حاقا قیرخ ایللیک خیدمتدن، درسدن و “ا کاراکتئری داشیییر. آدالنان بؤلومو کولینیماسیی ”همؤوالنھ مجلیسیند“اثرین   

نین سوراغییال ا. او، مؤوالن”دعاسینی آلیب، تاپدیق ایمره درگاھیندان آیریلدی-نین خئییردن سونرا درویش یونیس شیخیتربییھ
 -  ”حقیقتدن یاییندیغین، ساپدیغین منیم شمسیم اوستاد اولدو، سنین ایسھ تاپدیغین، ھئچ اولمادی“اونو  اونیایا گلیر. مؤوالنق

ده دور. بو حیصھ”نین گؤروشومان قاضیعثیونیسال “میز یئری آ تیرامال قبول ائدیر. اثرین ان عیبرتحرک بؤیوک ادئیھ
نین سینھ ده یئر وئریلمیشدیر. بونونال یاناشی، سولطانین عدالتلی قانونالر اوزرینده قورولماسی تاریخچھعثمانلی ایمپئرییاسی

مان قاضی بیلیردی کی، عث“میز شکیلده قلمھ آلینمیشدیر. آ سی عیبرتتیرام گؤستریلمھحساراییندا حیکمت صاحبلرینھ بؤیوک ا
نینی، قان داواسینی، طایفھ یونیسون ایالھیلری، حیکمتلی سؤزلری بوتون آنادولویا بیر دوغمالیق گتیریر، قارداش قیرغی

غرول َبیین وصییتینھ تومان قاضی آتاسی ارعث. ”بئش آرتیریردی-دا سولطانلیغین نفوذونو بیرهلرینی ساکیتلشدیریر: بو چکیشمھ
آرخاسیندا “رک یوردونون خالصکاری اولماغی باجاریردی. زلیمخان یعقوب اونون حؤکمدار قدرتینی بئلھ گؤستریر: عمل ائده

ؤمورلو ایمپئرییاسی ع . یعنی دونیانین ان اوزون”یدیبیزانس واردی، اؤنونده مونقول، دوشمنلرین کیملیگیندن یاخشی حالی
ربھ مونقول ایستیالالری دا تاریخی گئرچکلییھ غلیک شرقدن اوالن بیزانسین ھلھ ده وار اولدوغو بیر دؤنمده، اوستھ
نی یارادا ؤمورلو ایمپئرییاسیع نیش گؤستره بیلیب، تورکون ان اوزونچئوریلیردی. محض بئلھ بیر شرایطده بو گوجلره دیره

ده ان اوغورلو ظفر بیلمک، دوغرودان دا، تورکانھ بیر چابا طلب ائدیردی. بونا گؤره ده، ھدفھ دوغرو اینامال گئدیردیلر.ایریجھ
جھ صاحب لبھ قازاندیالر. اونالر یئنی تورپاقالرا سادهغیلرده ضمانشدان بورسایا قدر بوتون ارا- چاالن عثمانلیالر ال

مان قاضی بایرام گونو عثھمین یئرلره تورکون بؤیوک مدنیتینی آپاریردیالر. پوئمادا گؤستریلیر کی، اولموردوالر، ھم ده 
  قیلینجالری قیندا ساخالتدیریردی. بو ایلک باخیشدان، بلکھ ده، سیرادان بیر دئتال کیمی گؤرونھ بیلر. 
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ً بایرام گونلرینده حیاتا کئچیریلیر. معلومدور کی، سون ایکی عصرده اونالرین تورک سویلو خالقالرا قارشی قیرغ ینالری اساسا

ایی خانین قدن اوخویان اوزانالر باشقا بیر عالمھ آپاریرالر. او، تورک کؤکنلی حؤکمداری ایسھ بایرام شنلیگینده یونیس ایمره
ؤکمدار اوزانالردان رور دویوردو. حغسی ایلھ نین ایندی قیرخ مینی کئچمھدؤرد یوز آتلی ایلھ یاراتدیغی قوشونون سایی

دی کی، سیزه اوچ گون واخت درویش یونیسون! جاوابینی آالندا امر ائلھ“اوخودوقالری سؤزلرین مؤلفینی سوروشور. 
  رم دئییر.  اگر او گلھ بیلمسھ، اؤزوم اونون  زیارتینھ گئده ”وئریرم، یونیس ایمره ھاردادیرسا اونو تاپمالیسینیز...

ھامی یونیسام دئییر، گزنلر “، ”دی!یونیس منده“ھر کیمدن سوروشورسان، دئییر: “باشالییرالر.  ھر طرفده اونو آختارماغا
نیرلر کی، او، بو یئرلردن یئددی ایلدیر گئدیب. . آخیر اونو تاپدیغین درگاھیندا آختارماغا گئدیرلر و اؤیره”باش قالیر-چاش

آخشام گلیب سارایا چاتیر. سلطان بونا سئوینمکلھ یاناشی، ھم ده اونو  نھایت، یونیس ایمره اؤزو آختاریلدیغینی حیسس ائدیب بیر
جھ دوغوالن بیر مملکتین، قوووتی من اولوم، اورگی تزه“یھ چاغیریر. سارایدا قالماغا و بیرلیکده دؤولتی عدالتلھ ایداره ائتمھ

تیرام گؤستریر. حری اوالن صنعتکارا بؤیوک انین فخفیکیرلری ایلھ اؤز میللتی - ”سن اول! آرخاسی من اولوم، گرگی سن اول!
. معلوم اولور کی، ”دیدی، ائل ایچیندهمن درویش یونیسام، درویشین یئری، اوبا ایچینده“شاعر اونا جاواب وئریر کی، 

ھ تکلیف مان قاضی اونا خوش نیتلعثنین ده اساس مرامی خالقینا اصل وطنداش مؤوقئیی ایلھ خیدمت ائتمکدیر. اونالرین ایکیسی
ائتدیگینی ایناندیریر. بیرلیکده دؤولتلرینھ داھا بؤیوک خئییر وئرمیش اوالجاقالرینی بیلدیریر. حؤکمدار مودریکلیگی خالقین 

نین یاراتدیغی حؤکمدار سینده اؤزونو گؤستریر. بو ائپیزودا دقت ائتدیکده نظامیطالعیینی ھر شئیدن اوستون بیلمھ
اولمادیغینا اینام یارانیر. بللی اولور کی، بیر واختالر تورک حؤکمدارالری ایلھ شاعرلری عینی آماال نین دا مبالیغھ اوبرازالری

خیدمت ائدیبلر. یونیس ایمره اونون بو جور بؤیوک آمالالرال یاشاماسینا سئوینیر و بیلدیریر کی، ھر یئرده سنھ دستک اوالجام. 
شاعری خالقینی قورویان  .اصل حاقّ ”ھاراي اولالم-ن اولالم. ھايسسینھ سس وئریب ائللر ایچینده، سس اولالم، او“

کی خالقا مجازی معنادا خیدمت لرلھ خالقین آراسیندا کؤرپو اولماغی باجارانالردیر. سارایدا یاشایاراق تخییولوندهسرکرده
ایا حقیقی خیدمت ائتمک دؤولتچیلیک ائتمکدنسھ، خالقین ایچینده یاشاییب، میللتین و مملکتین بوتؤولویونون سیموولو اوالن سار

ییر دعا ایستھ-مان قاضی اونا شیخیم، درویشیم، دوستوم، اوزانیم دئیھ مراجعت ائدیر. اوندان خئییرعثداھا الوئریشلیدیر. ھ نامین
کؤنلوم دویدو، قلبیم گؤزوم گؤردو، “سین. یونیس ایمره بیلدیریر کی، مھیولوندا قیلینج چاالندا آیاغی آلتیندا یئر تیتره کی، حاقّ 

نین . بو میصراعالر بیر ایالھی شاعرین اؤز حؤکمدارینا میللتی”سئودی حؤکمونو، سنی بیلدیم بو دؤولتھ آتا، شانلی سلطانیم
وریندن ییخسا بیر تاماه ییخار، قویما ئحسلطنتی م“دیقیدیر.حتی، ان اساس مصلحتینی ده وئریر. صنین تسیطالعیینی امانت ائتمھ

بیریلرینھ آرخا -. بونونال دا حؤکمدار و شاعرین دؤولت و دؤولتچیلیک نامینھ بیر”باشینیزی قاتا، شانلی سلطانیمثروت 
چیلییھ نین عدالتلی ایدارهتورکون دؤولت گلنیی اولدوقالرینی گؤرموش اولوروق. اصلینده پوئمادا قاباردیالن اساس مسئلھ

  اساسالندیغینی نوماییش ائتدیرمکدیر. 
شؤھرتی آرتدیقجا طبیعی کی، پاخیللیغینی  - نین شانسی زاویازکادیر. یونیس ایمرهآدالنان حیصھ ”مولال قاسیم سیناغی“رین اث

نالی عچکنلر ده چوخالیر. بو دا اونون گؤستریجیسیدیر کی، تاریخ بویو ھئچ بیر کس، ھئچ بیر فرد ھامی طرفیندن بیرم
یارالرینا گؤره دَیرلندیریر. شاعرین شعرلرینی یاندیرماق عنی اؤز اورگینھ، اؤز اؤلچو مقارشیالنماییب. ھر بیر اینسان باشقاسی

ین مولال بونا نایل اوال بیلمیر. او، شعر یازیلمیش ورقلری جیریب سویا آتیر، آنجاق ورقلر دیل آچیب نغمھ اوخویور. بو ایستھ
  . ”ین یادداشیندا بیر یونیس ایمره قالدیباتدی مولال قاسیمالر، بشر“پارچادان چیخان نتیجھ اودور کی، 

نین جان اوستھ یونیس ایمرهه دبؤلومونو فینال آدالندیرماق اوالر. بو حیصھ ”یھ گلدیممن بوردان گئتمھ“پوئمانین   
یر یمیز داورانیشی تصویر اولونور. اؤلوموندن سونرا ھر کس ایستھآ اوالرکن یوردونون ھر یئریندن زیارتھ گلنلرین عیبرت

او تکجھ بیزیم دئییل، تورک اوغلو تورک “سینلر. بیر مودریک قوجا دئییر کی، کی، شاعری اونالرین تورپاغیندا دفن ائلھ
نین . بو اولو میللتھ عاید اوالن ھر بیر داھی صنعتکار بشری یاشارلیلیغینا سؤز و عمل بیرلیگی”آدالنان اولو بیر میللتیندی

کؤیده دفن ائتسینلر. ایندیکی  شھر یانیندا ساری شدور. آخیر قرار وئریرلر کی، شاعری اسکیسینده نایل اولمووحدتی سایھ
سارایدا، سیواسدا قبری وار. مؤلفین سون غونیادا، آقیرشھیرده، قاراماندا، قرضورومدا، ادؤورده دوشونورلر کی، اونون 

ین ھر کس ھر یئرده گؤره یوخدور، اونو گؤرمک ایستھیھ احتیاج قناعتی بو اولور کی، یونیسو گؤرمک اوچون ھارانیسا گزمھ
  بیلر. ان اساسی ایسھ اؤز قلبینھ حقیقی زیارت ائتمکلھ یونیس ایمره درگاھینا چاتماق اوالر.  

اوسلوب خصوصیتلرینھ گؤره -نین خرونولوگییاسی دئییل. اثر اؤز دیلسینین حیات تاریخچھجھ بیر تورک یازاریبو پوئما ساده
سینده کودالشدیریلیب. تورکون داستان تفککورونون قدیم زامانالردان اوزو بری ائپیک تصویرلره مامیلھ تورک عنعنھده، تا
ایستیفاده ائدیلمکلھ یاناشی،  دفعھ ١٨نین اؤز میصراعالریندان سی اساسالندیریلیب. پوئمادایونیس ایمرهدارلیق ائتمھحمایھ
ً ترننوم اوبیئکتلری کییھ متنی مجبورا نظمھ گتیریلمھحا یئر آلمیشدیر. ھئچ بیر تنثر پارچاسی د ١٨خیردالی -ایریلی ییب. اساسا

نیلیب. بوتؤولوکده اثرین نین تارازلیغی زرگر دقیقلیگی ایلھ گؤزلھشعرلرلھ ایفاده اولونوب. متنده نظم و نثر دیلی
  سی اوزرینده قورولوب. کومپوزیسییاسی تورک میللی دوشونجھ
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NƏ XƏBƏR? 

Əli Məhəmməd Bəyanı 
  
Qaf dağından gələn aşiq” somuruq’ dan nə xəbər? 
Dağ kimi göylərə qalxmış yumuruqdan nə xəbər? 
  
Təbrizin qəmli xəbərlərlə uçuqlur dudağı! 
O xəbərdən, o dodaqdan, o uçuqdan nə xəbər?  
  
 Dünya bir əyri buruq yoldu bütün tablovsuz,  
 Düzünü söylə görüm, əyri buruqdan nə xəbər?  
  
 Ruzgarın əlı çalxır yenə də beynimizi,  
 Kərə alsın deyə ol, yağlı tuluqdan nə xəbər?  
  
 Bu qədər dağladılar qəlbimizi hicr oduna,  
 Yaramızdan bitişən qanlı suluqdan nə xəbər?  
  
 İçimizdə bir uşaq var, adı azadlıqdır 
 Çoxlu şıltaqlı-şuluqdur, o şuluqdan nə xəbər?  
  
  
  “Yeddi yarpaq bir çına”  şeir toplusundan 
 
 
 

 نھ خبر؟
  علی محمد بیانی

 
 قاف"داغیندان گلن عاشیق، "سوموروق"دان نھ خبر؟"

 خبر؟یوموروقدان نھلره قالخمیش داغ کیمی گؤی
 

 !تبریزین غملی خبرلر لھ اوچوقلور دوداغی
 او خبردن، او دوداقدان، او اوچوقدان نھ خبر؟

 
َیری بوروق یولدو بوتون تابلوسوز   ،دونیا بیر ا

 دوزونو سؤیلھ گؤروم، اَیری بوروقدان نھ خبر؟
 
 ،روزگارین الی چالخیر یئنھ ده بئینیمیزی 

 تولوقدان نھ خبر؟ کره آلسین دئیھ اول، یاغلی
 

 ،بو قدر داغالدیالر قلبیمیزی ھجر اودونا
 لی سولوقدان نھ خبر؟نیارامیزدان بیتیشن قا

 
 ،ایچیمیزده بیر اوشاق وار، آدی آزادلیق دیر

 چوخلو شیلتاقلی_شولوقدور، او شولوقدان نھ خبر؟
 
 
 یئددی یارپاق بیر چینار " شعر توپلوسوندان"

 
   
   
   
 

KLASSİK MƏHƏBBƏT 

Sayman Aruz 
 
Mən sənə baxıram, sən ögeylərə, 
Əl-ələ keçirik xiyabanları. 
Deyirəm görəsən yerlər dəyişsə, 
Kimlərə baxacaq onların yarı? 
 
Burası şəhərdir adı batmasın, 
Hər yeri çərçivə, hər yeri divar. 
Nə bilim bəlkə də məhəbbət harda, 
Ortadan bölünsə, şəhər yaranar. 
 
Nə bilim bəlkə də mənimlə gedən, 
Ögeylər yarıdı mənim deyildi. 
Aypara, 
Aybəniz, 
Aygün, 
Aytəkin 
Bağışla sevgilim adın nə idi? 
 
Əl-ələ keçirik ama şəklimiz, 
Ögeylər gözündə qurudulubdur. 
Postmodern sevirik bir birimizi, 
Klassik məhəbbət unudulubdur... 
 
 

  کالسسیک محبت اونودولوبدور 
   ضروعسایمان 

  
  من سنھ باخیرام، سن اؤگئیلره 

  الھ کئچیریک خیابانالري - ال
  ، ھسن یئرلر دییشسدئییرم گؤره

  کیملره باخاجاق اونالرین یاري؟ 
   

  بوراسي شھردیر آدي باتماسین، 
  ، ھر یئري دیوار هھر یئري چرچیو
  محبت ھاردا نھ بیلیم بلکھ ده 
  ، شھر یارانار ھاورتادان بؤلونس

   
  نھ بیلیم بلکھ ده منیملھ گئدن 
  اؤگئیلر یاریدي منیم دئییلدي 

  آیپارا، 
  آیبنیز، 

  آیگون، 
  ن کیآیتَ 

  باغیشال سئوگیلیم آدین نھ ایدي؟ 
   

  الھ کئچیریک آما شکلیمیز - ال
  اؤگئیلر گؤزونده قورودولوبدور 

  ریمیزي رن سئویریک بیر بیدِ مُ  ستپ
  کالسسیک محبت اونودولوبدور... 
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MÜDAM GALAR AĞ YERİ 
 

Məleybərli Əli  
 
 Boyu bəstə, ləbi qünçə, səlatın   
 Süsən yeri, sünbül yeri, bağ yeri  
 Bir işvə eylədin, aldın canmı  
 Heç qoymadın cəsdimdə sağ yeri  
  
 Xalların gözəldir yaqut yəməndən  
 Bir neçə xəyallar keçibdi məndən  
 Tərlan qüş tək qaynaq vurram məməndən  
 Qanı qaçar müdam qalar ağ yeri  
  
 Aşiq olan bilər aşiq halını  
 Qismət ola qucam incə belini  
 Azca yandır (kəleybərli əli) ni  
 Belə çəkmə ürəyimdə dağ yeri   
  
 

 مدام قاالر آغ یئری
  

 کلیبرلی علی
  

  بویو بستھ ، لبی غنچھ ،سالطین ،
  یئری، باغسونبول یئری ،  سوسن یئری ،

  بیر عشوه ائیلھ دین ، آلدین جانمی ،
  ھئچ قویمادین جسدیم ده ساغ یئری ،

  
  خالالرین گؤزل دیر یاقوت یمندن ،

  بیر نئچھ خیالالر کئچیبدی مندن ،
  طرالن قوش تک قایناق ووررام ممندن ،

  قانی قاچار مدام قاالر آغ یئری ،
  

  ،عاشیق اوالن بیلر عاشیق حالینی 
  قیسمت اوال قوجام اینجھ بئلینی ،

  نی ، )کلیبرلی علی(آزجا یاندیر 
  اغ یئری ،دبئلھ چکمھ اورییمده 

 
 

XƏBƏRİN OLSUN 
 

Hüseyin Atabek (Qayıtmaz) 
 

Elə qərq olmuşam qayğılardakı, 
Özümdə itmişəm xəbərin olsun. 
Hələ başlanmamış ömrün yoxuşu,  
Düzünd itmişə xəbərin oısun. 
 
Daha çiçək kimi qozumur sözüm, 
Könlümü könlünə toxumur sözüm, 
Özümü özümə oxumur sözüm, 
Özüm də itmişəm xəbərin olsun. 
 
Odur intizardı gecə gündüzüm, 
Neyləyim əl çatmaz olub ulduzum, 
Oqədər yollara tikilib gözüm, 
Gözümdə itmişəm xəbərin olsun. 
 
Xatirəylə dolu itmiş varağam, 
"Qayltmaz" soraqlı titrək dodağam, 
Həsrətdən çatılmış sönməz ocağam, 
Közümdə itmişəm xəbərin olsun. 
 
    

اولسون نیخبر  
  

 حسین اتابک (قایتماز)
 

  ،یک الردایغیغرق اولموشام قا ائلھ
  .اولسون نیخبر شمیتمیا اؤزومده

  وشو،وخیعؤمرون  شیباشالنمام حلھ
  .اولسون نیخبر شمیتمیا دوزومده

  
  قوخومور سؤزوم، یمیک چکیچ داھا

  کؤنلونھ توخومور سؤزوم، کؤنلومو
  اؤزومھ اوخومور سؤزوم، اؤزومو
  .اولسون نیخبر شمیتمیده ا اؤزوم

  
  گئجھ گوندوزوم، ینتظاردیا اودور

  ال چاتماز اولوب اولدوزوم، میی لھینئ
  گؤزوم، بیلیکیت ولالرایقدر  او
  .اولسون نیخبر شمیتمیا ؤزومدهگ
  

  ،واراغام شیتمیدولو ا لھیا رهیخاط
  ،دوداغام ترکیت ی" سوراغلتمازییقا "

  سؤنمز اوجاغام، شیلمیچات حسرتدن
  .اولسون نیخبر شمیتمیا کؤزومده
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KƏDƏR 

 
Saray Məhəmmədrzayi 

Kədər! 
Pəncərə şuşəsidir  
Tərləyən nəfəs içində 
Göz mesajlarında güzgü 
Xiyaban sağırlığında duruşan addım 
Şəkillərdə donmuş gülüş 
 
Kədər! 
Əsəb damarlarında boğulan həyəcandır 
Ağlar-gülər dodaqlarda 
Pişim-pişim 
 
Kədər! 
Mənim yaşımdır 
Nə axır  
Nə qayıdır 
Yataq otağında  
Asılmış key saç 
Manikorlarda döyünən damar 
Sezən akso şarkısında  
Səssizlik 
Ərəb qızının  
Ritmik pantomimi 
 
Kədər! 
Xəstəlik qədər xərçəngdir 
Qızımın qolçağındaki boş qucaq 
Yuxu dərmanlarımda  
Sərsəm dolaşan röya 
 
Kədər sevgi qədər boşdur 
Duyduqca duyulmur 

  کدر
 ییمحمدرضا یسارا

 
 !کدر

 ریدیشوشھ س پنجره
  ندهیچینفس ا نی ترلھ
 گوزگو ندایمئساژالر گؤز

  میدوروشان آدد ندایغیرلیصاغ ابانیخ
 دونموش گول للردهیشک

 
  !کدر

  رید جانیبوغوالن ھ ندایدامارالر عصب
 یلرینتیبارماق اس نی نمھیسیا

  گولر دوداقالردا - آغالر
 میشیپ -  میشیپ

 
 !کدر

  رید میاشی میمن
  ریآخ نھ
 ریدییقا نھ
 ندایاوتاغ اتاقی
  ساچ یکئ شیلمیآس 

 دامار وننیدؤ کورالردایمان
  ندایسیآکسو شارک سئزن
 کیزلیس سس

 نینیزیق عرب
  یمیپانتوم کیتمیر 
  

 !کدر  
  ریقدر خرچنگ د کیخستھ ل 
 بوش قوجاق یک ندایقولچاغ نیمیزیق
 مدایدرمانالر وخوی

 ایدوالشان رؤ سرسم
 

  قدر بوش دور یسئوگ کدر
.ولموریدو دوقجایدو  

 

EDİT 
Ramin Cəhangirzadə 

 
Saatına baxdın 
Ürəyini kökləyə bilmədin 
Lilləndi damarcıqların 
Etiraf etdi səni sənsizlik 
Yalnızlığı daşiya bilmədi bu şəhərcik 
Metir- metir uzanadı kölgən 
Nəhayət adını edit etdin 
 
Mamutların qıçı qıçına dolaşır 
Əkdin dırnaqlarını əqaqilər kölgəsində 
Heyrətləndin təpədən dırnağa soyulmuş 
damarlarına 
Əllərini uzatdın özünlə görüşməyə 
Məsafən min bir gecə nağılı 
Maska bazarında gəzməz dəlilər 
Ətin ütulməsin çır-çıralar alovunda 
Dörd bir yanını soyuq aldı 
İkiyə bölünsən nə olacaq? 
 
 

 ائدیت
 رزادهیجھانگ نیرام

  
 

  نیباخد نایساعات
  .نید لمھیب ھیکؤکلھ  ینیی اوره

  نیقالریدامارج یللندیل
  کیزلیسنس یسن یائتد رافیاعت

  کیبو شھرج ید لمھیب اییداش ینیغیزلیالنی
 کؤلگھ ن  یاوزاناد ریمئت ریمئت
  .نیائتد تیائد ینیآد تینھا
 

  قیآرت ریدوالش نایچیق یچیق نیماموتالر
  ندهیلر کؤلگھ س یاقاق ینیرناقالرید نیاکد
  نایدامارالر ولموشیسو رناغایتپھ دن د نیرتلندیح

  ھیاؤزونلھ گؤروشمھ  نیاوزاتد ینیاللر
  یلیگئجھ ناغ ریب نین م مسافھ
 لر  یگزمز دل ندایبازار ماسکا

 آلوووندا  راالریچ ریچ نیاوتولمھ س نیات
  یآلد وقیسو ینیانی ریب دؤرد

   ؟!!…بؤلونسن نھ اوالجاق ھی یکیا
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KUTLU PAZAR 
 

Kadir Altun 
 

Gönlümü çıkardım kutlu pazara, 
Satmayı denedim, talip çıkmadı. 
Bu dert beni götürüyor mezara, 
Çare üretecek tabip çıkmadı.  
 
Yol çetindi nice alemler aştım, 
Öyle manzaralar gördüm ki şaştım, 
Düşündükçe düşüncemle savaştım, 
Savaş durulmadı, galip çıkmadı. 
 
Aklımdan ziyade gönlümü yordum, 
Çok geceler vuslat hayali kurdum, 
Kendi silahımla kendimi vurdum,  
Bana benden gayrı rakip çıkmadı. 
 
 
 

  کوتلو پازار
  

  قدیر آلتون 
  
  

  کؤنلومو چیخاردیم کوتلو پازارا 
  مایي دئنَدیم، طالیب چیخمادی سات

  بو درد مني گؤتورویور مزارا 
  چاره اوره تَجک طبیب چیخمادی

   
  یول چتیندي نیجھ عالملر آشدیم 

  اؤیلھ منظره لر گؤردوم کي شاشدیم 
  دوشوندوکچھ دوشوَنجملھ ساواشدیم 

  ساواش دورولمادي، غالیب چیخمادی 
   

  عاغلیمدان زییاده کؤنلومو یوردوم 
  ھ لر ووصالت خایالي قوردوم چوخ گئج

  کندي سیالحیمال کندیمي ووردوم
  منھ مندن غئیري رقیب چیخمادی 

 

KARABAĞ DENİNCE  
Yusuf Aslan 

Karabağ denince tüm akıllara, 
Karalar bağlamış memleket gelir, 
Azeri yurdumda nazlı canlara, 
Hunharca yapılmış cinayet gelir. 
 
Karabağlı bir bir vuruldu gitti, 
Kimi suya düştü boğuldu gitti, 
Gülüşen yuvalar dağıldı gitti, 
Başımıza böyle alamet gelir. 
 
Kara gözlü gelin kızlar soyuldu, 
Göğüsler kesilip gözler oyuldu, 
Ak alnından nice gençler vuruldu, 
Ancak Ermeni’den ihanet gelir. 
 
Ülkeyi istila eden düşmanlar, 
Boğazlandı gelin kızlar oğlanlar, 
Ziyalılar ağım ağım kan ağlar, 
Bilmem ki ne zaman selamet gelir. 
 
Der Yusuf bundandır benim kederim, 
Dilerse canımı feda ederim, 
Azeri gardaşa haktan dilerim, 
Bir Atatürk gibi kemalet gelir. 
 

 
  یلالرا عاغتوم  ھنجییقاراباغ دئ

  
  یوسیف اصالن

 
  

   ،یلالراعاغتوم  ھینجیقاراباغ دئ
   .اراالر باغالمیش مملکت گلیرق
   ،ري یوردومدا نازلي جانالراذآ

   .ارجا یاپیلمیش جینایت گلیرخوونخ
   

  ،يدتئبیر وورولدو گ - قاراباغلي بیر 
   ،يئتدو بوغولدو گدکیمي سویا دوش

   ،يئتدگولوشن یوواالر داغیلدي گ
   ر.المت گلیع ھباشیمیزا بؤیل

   
   ،یزالر سویولدوقارا گؤزلو گلین ق

   ،گؤزلر اویولدو ب،لر کسیلیوسیگؤ
   ،لر وورولدوجگن ھجئآلنیندان ن غآ

   .دن اھانت گلیر’ائرمني قآنجا
   

   ،یي ایستیال ائدن دوشمانالرھ اولک
   ،اوغالنالر، یزالر قبوغازالندي گلین 

   ،آغالران قضیالیالر آغیم آغیم 
   .زامان سالمت گلیر ھبیلمم کي ن

   
   ،نیم کدریممدئر یوسوف بونداندیر 

   ،جانیمي فدا ائدریم ھدیلرس
   ،ان دیلریمقداحارداشا قري ذآ

  ي کمالت گلیر. کیمبیر آتاتورک 
   
  
  



ƏDƏBİ KÖRPÛ    ٢. Sayı  Payız ١٣٩٧ پاییز سای ینجیایک کؤرپو ادبی ٢٠١٨  
 

 Əbədi Körpû Sayfa 20 

 
  حوزون و آننھ 

  
  محمد گؤزو قارا 

  
   ،بولوت گؤیھ یاغدی، کؤنلومھ حوزون

   .ا دومانداغالرا سیس چؤکدو اووای
   ،آننم َنیی وارسا توپالییب گئتدی

   ،آردیندان باخارکن کؤر اولدو گؤزوم
  

   ،وزونحی یاییالن کیمآیریک اوتو 
   .الریمداقتورکو اولور یانار دودا

   ،نبکلھ یَ  یب َکَلَبگیردا آچیق
   .ر اؤکسوزومچک قدوپاریالن چیق
  

   ،اؤلوم ساچییور یھگؤ هزامان یئر
   .گوزون آچییور اوندان گول سورگونو

   ،موش آنالدیمخین یاشی یوگیئتیملی
   .زین آچییورحاپییی قر اؤلوم ھ

  
   ،یالنقیمیش دونیایی یاشانیر آننَ 

   .تینی اونا بورچلویموشیمیقشیا ا
   ،یلگماوی د یون گؤگسا گؤردوخاو یو

   .یریسی یاالنغئتییمیش قفاونون ش
  

   ،وزونحرال چوغالیر ان روزگھر اس
   .یاییلیر ھوزونا یئر اغدال -ا غدال

   ،ر گؤزیاشیمائدشلیک ھ ائیمگکیرپی
   .تی سؤزونیمیقلیرمیش آننھ دن گ

  
   ،سسیزلیکیلھ گلن سیاؤلوم ملگ

   .، ھاوایا، توپراغا یانسیرھشآت
   ،اکی سیرد غان بولوتیا یھگؤ قآرتی

   .سیزلیکمسھ یل، فاش اوالن، بیر کیگسیر د
  

   ،ؤنول داغالر آشامازکسا خت یوحسر
   .اشیمازدساراران یاپراغی دالی 

  وزومو پر بولبولو باغین ائد ھرق
  انات تاشیماز قتی قساو-میغ
  

   ب،س آراسیندان سیییرینف ایکی
  .م آنن ندینینجا کورتاریق بکیچ
   ،یم بیلییورندان گلجگاسیخآر
   ب.یا واریعقبا دهکبکلم نیم
 
 
 
 

HÜZÜN VE ANNE 
 

Mehmet Gözükara 
 
Bulut göğe yağdı, gönlüme hüzün, 
Dağlara sis çöktü ovaya duman. 
Annem neyi varsa toplayıp gitti, 
Ardından bakarken kör oldu gözüm. 
 
Ayrık otu gibi yayılan hüzün, 
Türkü olur yanar dudaklarımda. 
Kırda açıp kelebeği bekleyen, 
Koparılan çiçek kadar öksüzüm, 
 
Zaman yere göğe ölüm saçıyor. 
Ondan gül sürgünü güzün açıyor. 
Yetimliğin yaşı yokmuş anladım, 
Ölüm her kapıyı hazin açıyor. 
 
Anneymiş dünyayı yaşanır kılan. 
Eşya kıymetini ona borçluymuş. 
O yoksa gördüğün gök mavi değil, 
Onun şefkatiymiş gayrisi yalan. 
 
Her esen rüzgârla çoğalır hüzün, 
Dalga dalga yeryüzüne yayılır, 
Kirpiğime eşlik eder gözyaşım 
Anneden gelirmiş kıymeti sözün. 
 
Ölüm meleğiyle gelen sessizlik, 
Ateşe, havaya, toprağa yansır, 
Artık göğe ağan buluttaki sır, 
Sır değil, faş olan, bir kimsesizlik. 
 
Hasret yoksa gönül dağlar aşamaz. 
Sararan yaprağı dalı taşımaz. 
Kahreder bülbülü bağın bozumu, 
Gamı-kasaveti kanat taşımaz. 
 
İki nefes arasından sıyırıp. 
Çekip kurtarınca kendini annem. 
Arkasından geleceğim biliyor, 
Beni beklemekte Ukba’ya varıp. 
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پارچا) سلطانیم(مناجات دان بیر  

 رکییھ آیدین مادرا
 

  .سلطانیمندان اولور خنوللر سنین ایلھ کؤ
  .سلطانیمنھ زیندان اولور یس قنوروندان اوزا

   
  ،یا اللریمياآراسي سم اوف و رجخ

  .ریميخیالالآچارکن گؤزیاشیمال یودوم 
   ،ارینجاالرقاشیرکن آتشھ صاف توتار دسو 

  .ره چاالرققانیم بینیمده چیفتھ نم الاح
  ،يئیم ندامت مدیم گوناھا ایچدتئوبھ اتؤ

  .يھ یغمنن نئن ایدیلدیم گؤق بدیلیمھ واجی
   

  ،اوالنالر قشیاعسانا  بینھ یانی’عین شمقشع
  .سلطانیمجاندان اولور  کیمیور نصي مجالح
   

  ،یدي چؤکرديوزو یوکلنسَ ی اامانتي گؤ
  .ؤکرديتآغالردي ییلدیز ییلدیز گؤزیاشالري 

  ،یمارین بیریوناھکشیمدي سنین یولوندا گ
  .کندیمده اؤلموش ایکن؛ شیمدي سنده دیرییم

  ،الدي نھ سورقلم قروحومون دولتینده نھ 
  .ورقص کي ي دریا توکنسھ بیتمز بندهددئی
   

  ،نتيعین ل’سي، نھ ایبلیسھ ان وسوسطنھ شی
  .سلطانیمنھ اولورسا نفسیمھ بندن اولور 

   
  ،یمی بیر اؤل بن مجزومھیندان؛ اووما کي، درگق
  .یمی ینده اؤلگشیئ، ابریئینده جان وگشیئا

  ،انديقنول توتولدو کؤوداسینا ئنول سکؤبیر 
  .اودوندا ییکاندي قشعیم یورامامور اوالن 

  ،ھان آراسيسوروندوم ایکي ج خرلرده چوئی
  .ودانین یاراسيئلبیمده بو سقاپانمادي ق
   

  ،نلوندهکؤالرین قشیاعآتار  قیزیل شفقبیر 
  .سلطانیماندان اولور قالري ین گؤزیاشقشاع
   
  ،قاناجاقآغالدیغیندا گؤزوم سانا  یگؤ- رئی
  .قرین، گؤزلریم ییکاناجاظین ده نگدییدَ 

  ،ھانینم؛ آیناسیندا جیرَ ھ یلزکندیمي ای
  .ھانینسینده بولوروم حیکمتیني نگؤلگھ

  ،ایلھ بلیریر گده کمالین آھن ھر ذره
  .ودرتیندن، دلیریرقتسھ ئیل تفککور اعق

   
  ،ھیرده فوسون اوالناظلیندن اي کمراآث

  .سلطانیمي ریندان اولور یوراالرین بوذمج
   
  ،در ایکن بو یتیمئوللوغونو اینتیظار اق

  .جوبییتیمحمتینده آرتار محسنین مر
  ،تمھ آدیميئا قئیدکیلر دفترینھ اش

  .اسي دویماز کي فریادیمي؟قب سندن باشیا ر
  ،جانتمز ایسن ناسیل دایانیر بو ئغفیرت ام
  .و نھ دویوالن ھیجانخورقورتاراماز نھ ق
   

  ،ین نفسینھتمھئسینده آه الگھکؤھین گونا
  .سلطانیمتندن اولور  غایب ائدرروحونو دا 

   
  ،رديئنلوم، نھ مورادینا اکؤنھ موتلو اولدو 

  .رديشَ یَ  باولو میدیم سانجیالر اگنھ اکتی
  ،رشین آلتینا واراجاغیمعاو گون گلینجھ 

  .اللریملھ سانا یالواراجاغیمین تیتره
  ،اپیندا بیر دیلنجي میثاليقھر گون سنین 

  .ال ویصاليقا! ایشتیبیجغیم یا ر بکلھ
   ،ریمیزاي افکالمادرکن ئپرواز ا شمعھ 

 .سلطانیمدردي ده دواسي دا سندن اولور 

SULTANIM (münacatdan bir parça)  
Rukiye Aydın Madra 

Gönüller senin ile handan olur Sultanım.  
Nurundan uzak sîne zindan olur Sultanım.  
 
Havf ve recâ arası semâya ellerimi,  
Açarken gözyaşımla yudum hayallerimi,  
Su taşırken ateşe saf tutar karıncalar, 
Hâlâ benim beynimde çifte nekkâre çalar,  
Tövbe ettim gün/âha içtim nedamet meyi,  
Dilime vacip kıldım gökten inen nağmeyi,  
 
Aşkın şem’ine yanıp sana âşık olanlar.  
Hallac-ı Mansur gibi candan olur Sultanım.  
 
Emaneti gökyüzü yüklenseydi çökerdi,  
Ağlardı yıldız yıldız gözyaşları dökerdi.  
Şimdi senin yolunda günahkârın biriyim,  
Kendimde ölmüş iken; şimdi sende diriyim.  
Ruhumun devletinde ne kalem kaldı ne sur,  
Yedi derya tükense bitmez bendeki kusur.  
 
Ne Şeytan vesvesesi, ne İblis’in laneti,  
Ne olursa nefsime benden olur Sultanım.  
 
Kovma ki, dergâhından; ben meczup bir öleyim,  
Eşiğinde can verip, eşiğinde öleyim.  
Bir gönül sevdasına gönül tutuldu kandı,  
Mamur olan yüreğim aşk odunda yıkandı.  
Yerlerde çok süründüm iki cihan arası,  
Kapanmadı kalbimde bu sevdanın yarası.  
 
Bir kızıl şafak atar âşıkların gönlünde,  
Uşşağın gözyaşları kandan olur Sultanım.  
 
Yer-gök ağladığında gözüm sana kanacak,  
Değdiğin de nazarın, gözlerim yıkanacak.  
Kendimi izliyorum; aynasında cihanın,  
Gölgesinde bulurum hikmetini nihanın.  
Her zerrede kemalin ahenk ile belirir,  
Akıl tefekkür etse kudretinden, delirir.  
 
Âsar-ı kemâlinden zâhirde füsun olan,  
Meczupların yüreği rindan olur Sultanım.  
 
Kulluğunu intizar eder iken bu yetim,  
Senin merhametinde artar mahcubiyetim.  
Şâkiler defterine kayıt etme adımı,  
Ya Rab senden başkası duymaz ki feryadımı?  
Mağfiret etmez isen nasıl dayanır bu can,  
Kurtaramaz ne korku ne duyulan heyecan.  
 
Gün/âhın gölgesinde ah etmeyen nefsine,  
Ruhunu da kaybeder tenden olur Sultanım.  
 
Ne mutlu oldu gönlüm, ne muradına erdi,  
Ne ektiğim sancılar umut olup yeşerdi.  
O gün gelince arşın altına varacağım,  
Titreyen ellerimle sana yalvaracağım.  
Her gün senin kapında bir dilenci misali,  
Bekleyeceğim ya Rab! İştiyakla visali.  
 
Şem’e pervaz ederken âmâl-i efkârımız, 
Derdi de devası da senden olur Sultanım.  
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   AND İÇERƏM 
 

Həmidə Reyiszadə Səhər 
   

 Dalğalı göllərinə and ıçırəm. 
 Damğalı əllərinə and ıçırəm. 
       
 Quymarıq bağlı qala qollarımız, 
 Quruya gül  -  butamız, xullarımız,  
 Yetə dustaq dibinə yollarımız, 
 Bağlanan qollarına and içirəm. 
 Kəsilən yollarına and içirəm.  
       
 Qoymarıq al günəşin rəngi sola, 
 Qorxuluq yurdumuza kölgə sala, 
 Çən tuta arzu yolun, göz qarala, 
 Ağaran tellərinə and içirəm. 
 Çən tutan bellərinə and içirəm. 
       
 Quymarıq qəm dənizi dalğalana, 
 Gətirə tülkü feli xəlqi cana, 
 Odumuz özgə ocağında yana, 
 Saralan güllərinə and içirəm. 
 Sarı bülbüllərinə and içirəm.  
       
 Yazarıq qoç nəbinin şanlı sözün, 
 Çalarıq sazda elin canlı sözün, 
 Duyarıq xan arazın qanlı sözün, 
 Saralı sellərinə and içirəm. 
 Yaralı ellərinə and içirəm.  
   

 آند ایچیرم    
  

 حمیده رئیس زاده (سحر)
  

 .دالغالی گؤللرینھ آند ایچیرم
 .دامغالی اللرینھ آند ایچیرم

  
 ،قویماریق باغلی قاال قولالریمیز

 ،بوتامیز، خولالریمیز -قورویا گول 
 ،یئتھ دوستاق دیبینھ یولالریمیز
 .باغالنان قولالرینا آند ایچیرم

 .کسیلن یولالرینا آند ایچیرم
  

 ،ق آل گونشین رنگی سوالیمارقوی
 ،قورخولوق یوردوموزا کؤلگھ ساال

 ،چن توتا آرزو یولون، گؤز قاراال
 .آغاران تئللرینھ آند ایچیرم

 .چن توتان بئللرینھ آند ایچیرم
  

 ،قویماریق غم دنیزی دالغاالنا
 ،گتیره تولکو فئلی خلقی جانا

 ،اودوموز اؤزگھ اوجاغیندا یانا
 .ایچیرم ساراالن گوللرینھ آند

 .ساری بولبوللرینھ آند ایچیرم
  

 ،یازاریق قوچ نبی نین شانلی سؤزون
 ،چاالریق سازدا ائلین جانلی سؤزون
 ،دویاریق خان آرازین قانلی سؤزون

 .سارالی سئللرینھ آند ایچیرم
 .یارالی ائل لرینھ آند ایچیرم
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دیشئگ  

  اووا اولکو تاشلی
  
ً ب   سسسیزلیک  عضا
ً ب   لر تمھئگ بوسودور چکیگورولت یگؤ عضا

  ار خالردا سسیز آقایرما
  ایاالر سوروکلر قجھ ئارکن ده نخآ

  ؤنلوم کلر بھ تمھئزوردور گ
  در ئگون گلیر آنا گ

  در ئبابا گ
  در ئگ اولدوز

  نلري یول آلیر بیر بیر ئریت تلصسونرا و
  در ئکیمي گلیر کیمي گ

  اپا گؤزلریني قسن 
  اپا کي ق

  ني مماورادا گؤر 
  آلسین گتیرسین سني  ؤنلونک
  (مئشھ لیک و قارلیق ایقلیم آراسی)     لیملرین ان ایلیمانینا قای

  لیدیر اورادا خسیز کاراکترلر ساسوفلھ
  اورادا ماورادا 

  م ان وارمبیر 
  ین سیرریم بیرده سني بکلھ

  ن؟ سیلیدیر بیلیر مخجھ سؤزلر سائا نقدسوسکونلو
   قونوشماقزل سؤزدور گؤزلرده ؤن ان گسیبیلیر م

   بسونرا بویون بوکو
   قایچیندن سسسیزجھ چاغالما

  لریني ن چکرکن سوزمھدآي گونش
  ن سانجیسیني اسن دویومسویور موس

  یلن ؤس خسن ماورایا با
  نیم سؤزلریم مماورادادیر  قآنجا

   قیرماخادبین سسسیزلیغینده ھای
  را بنزر ااوغولدایان روزگ

  وپار قن ماورادان بیر دال ااسخورق
   و

  اپارکن گؤزلریني قسن 
  ورا خچو کي ز دوشر چنندهاولدوبیر 

  ن سن اونو اآنالمازس
   لیدیر سیرالرخماورادا سا

   
   
   
   
   
 

 

 

GİDİŞ 

Ülkü Taşlıova 
 

Bazen sessizlik 
Bazen gök gürültüsüdür çekip gitmeler 
Irmaklarda sesiz akar 
Akarken de nice kayalar sürükler 
Zordur gitmeler be gönlüm 
Gün gelir ana gider 
Baba gider 
Yıldız gider 
Sonra vuslat trenleri yol alır bir bir 
Kimi gelir kimi gider 
Sen kapa gözlerini 
Kapa ki 
Maverada gör beni 
Gönlün alsın getirsin seni 
İklimlerin en ılımanına 
Suflesiz karakterler saklıdır orada 
Orada maverada 
Bir ben varım 
Birde seni bekleyen sırrım 
Suskunlukta nice sözler saklıdır biliyor musun? 
Biliyor musun en güzel sözdür gözlerde 
konuşmak 
Sonra boyun büküp 
İçinden sessizce çağlamak 
Ay güneşten çekerken süzmelerini 
Sen duyumsuyor musun sancısını 
Sen maveraya bak sevilen 
Ancak maveradadır benim sözlerim 
Edebin sessizliğinde haykırmak 
Uğuldayan rüzgâra benzer 
Korkasın maveradan bir dal kopar 
Ve 
Sen kaparken gözlerini 
Bir yıldız düşer çenendeki çukura 
Anlamazsın sen onu 
Maverada saklıdır sırlar. 
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 ƏQLİMƏ DUVA YAZIN   
 Xosrov Sərtipi 

 
 Zəncirə vurulmuşam,  
 Əqlimə duva yazın.   
 Kefinən qurulmuşam,   
 Əqlimə duva yazın.   
  
 Sevgi axır gözümdən,  
 Od tökülür sözümdən,  
 Mən çıxmışam özümdən,   
 Əqlimə duva yazın.   
  
 Əqli verdim suya mən,  
 Yaman haya, huya mən,   
 Vuruldum bir buya mən,    
 Əqlimə duva yazın.   
  
 Utduzdum yara varı,  
 Vermədim vara yarı,  
 Eşqi bəyəndi tarı,  
 Əqlimə duva yazın.   
  
 Mən xanıdım qul oldum,   
 Əldə qərə pul oldum,  
 Eşqə yandım kül oldum,   
 Əqlimə duva yazın. 

  عقلیمھ دوعا یازین
 خسرو سرتیپی

 
 زنجیره وورولموشام،  

 .عقلیمھ دوعا یازین
 کئفینن قورولموشام، 

  .عقلیمھ دوعا یازین 
 

 سئوگی آخیر گؤزومدن،  
 اود تؤکولور سؤزومدن،  
 من چیخمیشام اؤزومدن،  

 .عقلیمھ دوعا یازین
 

 عقلی وئردیم سویا من،  
 یامان ھایا ھویا من،  

 ر بویا من،  وورولدوم بی
 .عقلیمھ دوعا یازین

 
 ری،  ااوتدوزدوم یارا و

 یاری،  ، را ادیم ووئرمَ 
 عشقی َبیندی تاری،  

 .عقلیمھ دوعا یازین
 

 یدیم قول اولدوم،  من خان
 الده قره پول اولدوم،  

 ،  عشقھ یاندیم کول اولدوم
 .یازین دوعا عقلیمھ

 


