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 آیلیق درگی
 آیلیق ادبی درگی

 
 یؤنتمن

 سخاوت عزتی
 

 یازیشما عنوانی
 

edebikopru@gmail.com 
 

.سای٤  
١٣٩٧ قیش  

 (نت درگی سی)

 BU SAYIDA 
 

İzzət  Təhmasıbı 
Nadir  Ilahi 
İsmail  Xürrəmi 
Nigar  Xıyavı  
Məqsüd  Təqızadəhrıs  
Məhəbbət  Kəlbəcərli 
Məhəmməd Nevin-Baraz  
Rüzbə  Səmədi  
Reza  Colakoğlu 
Səxavət  Kəlbəcərli 
Ceyhunə  Mehman 
Bəiram  Əsədi 
Şəbnəm  Fərzizadə 
Eldar  Muğanlı  
Etibar  Cavad 
Yusif  Nəğməkar 
Rüqəyə  Haşimzadə 
Əbülfəzl  Ramin 
Şahinə  Könül 
Özcan  Ünlü 
Cahit  Can 
Səxavət İzzəti- Əndəlib 
Cəmilə  Kamal  
Aysen  Akdemir 
Alaeddin  İkican 
Hasan Hüseyin  Cesur 

 بو سایدا
 

  طھماسیبي  عزت 
  الھي   نادر

  خرمي   اسماعیل
  خیاوي نیگار 

  تقي زادھریس مقصود 
  کلبجرلي  محبت 

  باراز -محمد نئوین 
  صمدي روزبھ  

  جوالک اوغلو  رضا 
  کلبجرلي  سخاوت 
  مئھمان   جئیحونھ

  اسدي  بیرام 
  فرضي زاده   شبنم

  موغانلي  ائلدار
  جاواد   یباراعت

  نغمھ کار  یوسیف 
  رقیھ ھاشیمزاده 

  رامین   ابوالفضل
  کؤنول   شاھینھ

  اؤزجان اونلو 
  جان  جاھیت 

  عندلیب  - سخاوت عزتي
  جمیلھ کامال. اوزبکیستان 

  آیسن آکدمیر 
  عالالدین ایکیجان 

  جسور حسن حسین 
 

ƏDƏBİ KÖRPÛ 
Aylıq Edebi Dergi 

 
Yayın  Yönetmeni 

Səxavet İzzeti 
 

Yazışma Adresi 
 

edebikopru@gmail.com 
          
          4.Sayı 

qiş 2019 
   (e-dergi) 

 
Baş söz yerinə 

 
Olu tanrının adıla  
  “ədəbi körpü” dərgisinin bu sayı 
hazırlanma zamanı bir neçə gün 
möhətəşəm istanbul şəhərində oldum, orda 
ziyalı insanlar, ədıblər, şairlərlə görüşdüm 
məmnun oldum və bir istanbul şeiri 
yazıdım ön söz yerinə təqdim edirəm 
dostlara və İstanbul’da məni bağrına basan 
insanlara.   
 
 
 
 İstanbul  
 
Sənə heyran baxıram min gözünən istanbul  
Gəlmişəm qolluğuna son hızınan istanbul.  
  
 Qişin oğlan çağıdir düşdü səninlə dıdar,  
 Xüş keçindi neçə gün qiş bizinən istanbul.  
  
 Qışda olsa məni alqışladı güllər burda ,  
 Bəzənibdir nə gözəl nərgizinən istanbul.  
  
 Tofiqi , akıfı , nazimidə yad edəlim,  
 Fatehə qatqılı qutsal sözünən istanbul.  
  
 Fatehın at nalınin ızlərı hala görünür,  
 Fəxr edir millətimiz mərd ızınən istanbul.  
  
 Məni heyran edici abidələr var burda,  
 Hünərin zövqünü buldum sizinən istanbul.  
  
 Yer üzündə bilirəm çoxlu şəhərlər vardır,  
 Könlümə həkk olunub təbrizinən istanbul.  
  
 Ənədəlib səndə olan hər şeyi parlaq gördü,  
 Gecəniz fərq eləmir gündüzünən istanbul.  

  
Səxavət İzzəti-Əndəlib 

 
  
 
 
 
  

 
 

   
   

mailto:edebikopru@gmail.com
mailto:edebikopru@gmail.com
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Dəli Qıza Yazdığım Şeir 
 

Izzət Təhmasıbı 
  

sevgilimin yurd yeridi  
yazdan-yaza yazdığım şeir,  
 ürəyimin qan təridi,  
 qişda  buza yazdığım şeir.  
  
 təkliyimin kimsəsidi,  
 gözlərimin  nəfsidi,  
 bir şairın qız səsidi,  
 son payıza yazdığım şeir.  
  
 haqq yolunu haqqlayacaq,  
 gor evimi yoxlayacaq,  
 sevgidən iz saxlayacaq,  
 dəli qıza yazdığım şeir.  
 
 
 

  
شعر میغیازدی زایق یدل   

 
  یطهماسب عزت

  
 يدیئری وردی نیمیلیسئوگ

 شعر میغیازدی ازای - ازدانی
 يدیقان َتر نیمیی اوره

 شعر میغیازدیبوزا   داشیق
 

 يد یس مسهیک نیمیییل تک
 يد ینفس  نیمیگوزلر

 يد یسس زیق نیشاعر ریب
 شعر میغیازدی زاییپا سون

 
 اجاقیحاقال ولونوی حاق
 اجاقیُوخالی یمیائو گور

 اجاقیساخال زیا دنیسئوگ
 شعر میغیازدی زایق یدل
 

 
    

Mən Məgər Şair Deyiləm? 
 

Nadir Ilahi 
 
Gəzmə canımın cəlladı, 
Başı bağlı sir deyiləm. 
Ürəyimdə ovcumdadır, 
Mən məgər şair deyiləm ? 
 
Lül kefliyəm anam danır, 
Qonum qonşudan utanır, 
Dünya başıma dolanır, 
Kim deyir mən pir deyiləm. 
 
İncitməsin adım səni, 
Qoy ana toxtadım səni, 
Bax , əcəl bəyəndi məni, 
Mən çoxda kifir deyiləm. 
 
Aynanın önündə durdum, 
Baxdım bircə kiprik vurdum, 
Birdə baxdım amma gördüm-  
Bayaqki şair deyiləm. 
 
 

 ؟ لمییدئ ریمگر شاع من
 ینادرالھ

 
  ي،جلالد نیمیگزمه جان

  .لمییدئ ریس یباغل یباش
  ریاووجومداد دهمیی اوره
 ؟ لمییدئ ریمگر شاع من

 
  یر،، آنام دان می یکئفل لول

  ،ریقونشودان اوتان قونوم
  ،ریدوالن مایباش ایدون

 ؟ لمییدئ ریمن پ رییدئ میک
 
  ، یسن میآد نیستمهینجیا

  ی،سن میآنا توختاد يقو
  ی،من يندی اجل به باخ
  .ملییدئ ریفیدا کچوخ من

 
  ،اؤنونده دوردوم نینانیآ

  ،ووردوم کیپریک رجهیب میباخد
  ،،آمما گؤردوم میباخد ردهیب

 .لمییدئ ریناد یاقکیبا
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Unutduq 

İsmail Xürrəmi 
 
 Yollar ayaqlarımızdan-   
 Qurxardılar.  
  
 Ayaqlarımız ürəyimizdən-   
 Yoğurmuşdu döyüntülərini.  
  
 Yükləmişdik içimızi.  
  
 Savaşçı sözlər,  
 Dəlik açıb keçrdi pusquları.  
  
 Üsyançı səslərin,  
 Ağaclığında özün tapardı   
 Susqun boğazlar.  
  
 Ölənlərin diriligi  
 Işıqladardı-   
 Arzuların geniş yüxüsün.  
  
 Unutduq   
 Unudulduq.  
  
 Silindi yolların   
 Uşaqlıq rəsmi.  
  
 Sabahdan atıldı  
 Əllərimiz.  
  
 Min bir sevginin  
Tərsəligində quylandı   
 Əsən yellərimiz.  
   
 Yolların yarısında  
 Yarımçıq qaldı ıçımız.  
  
 Qoxumuş ıt leşinə  
 Döndü ayaqlarımız.  
  
 Əridi,  
 Ərıdı töküldü-   
 Ürək döyüntülərimbz.  
  
 Unutduq   
 Unudulduq.  
  
  
  

 

 اونوتدوق
 یخرم لیاسماع

 
 -زدانیمیاقالریآ ولالری

 .الریقورخارد
 
 -زدنیمییاوره زیمیاقالریآ
 .دؤیونتولرینی وغورموشدوی

 
 .يزیمیچیا کیشدیموکلهی

 
 سؤزلر، یساواشچ

 .يپوسقوالر يکئچرد بیآچ کیدل
 

 ن،یسسلر یانچیعوص
  ياؤزون تاپارد ندایغیآغاجل

 .بوغازالر سوسقون
 

 یگیلیرید نیلراؤلن
  -يقالداردیشیا

 .وخوسونی شیگئن نیآرزوالر
 

  اونوتدوق
 .اونودولدوق

 
  نیولالری يندیلیس

 .یرسم قیاوشاقل
 

 يلدیآت صاباحدان
 .زیمیاللر

 
 نینیسئوگ ریب نیم

  يالندیقو ندهیگیلترسه
 .زیمیئللری اسن

  
 ندایسیاری نیولالری
 .زیمیچیا يقالد قیمچیاری

 
 نهیلئش تیا قوخوموش

 .زیمیاقالریآ دؤندو
 
 ،يدیار
  -تؤکولدو يدیار 

 .ریمبزدؤیونتوله اورك
 

  اونوتدوق
 .اونودولدوق
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Get Sən  
 
 

Nigar Xıyavı  
  
Sən get  
Ortalığı toplamaq  
Mənə qalır.  
  
Mənə qalır səndən qopan izləri  
Boğçalara qaldırmaq  
  
Boşaltma kül qabını  
 Get  
Yobanma  
Mən toplaram  
  
Söylədiyimiz sözləri  
Aşırdığımız qədhləri  
Masa üstə iki dirsək izləri  
Yə daha bir çox şeyləri  
  
Aman yüxdür zamanda  
Yobanma  
Get sən  
Özümü də toplaram mən. 
 

 

گئت نس  
 
 یاویخ گارین 

 
 گئت سن

 توپالماق یغیاورتال
 .ریقال منه
 

 يزلریسندن قوپان ا ریقال منه
 رماقیقالد بوغچاالرا

 
 ینیکول قاب بوشالتما

 گئت 
 وبانمای

 توپالرام من
 

 يسؤزلر زیمیییدلهیسؤ
 يلرقدح زیمیغیردیآش

 يزلریا رسکید یکیاوسته ا ماسا
 يلریچوخ شئ ریداها ب و
 

 زاماندا دوروخی آمان
 وبانمای 

 سن گئت
  .ده توپالرام من اؤزومو

 

Getdikcə Tamdan Düşürəm 
 

Məqsüd Təqızadəhrıs "Nisgil"  
  
Bu nərdivan çürük çıxdı,  
Tut məni,damdan düşürəm.  
Evdən, eşikdən, küçədən,  
Nahardan,şamdan düşürəm.  
  
Ağrılarım min üclüdü,  
Bu arada kim suçludu,  
Görəsən dərdlər güclüdü-  
Ya mən dəvamdan düşürəm?  
  
Daşın atdım xeyrin - şərin,  
Bağrım deşik, yaram dərin,  
Mənə bir meşə göstərin,  
Daha adamdan düşürəm.  
  
Çırpan yox gözdən bu çəni,  
Dartan yox bu iri dəni,  
Ay torpaq! ye, qurtar məni,  
Getdikcə tamdan düşürəm. 
 
 
 

  
  تامدان دوشورم  کجهیگئتد

 
  "لیسگی" ن سیھرزادهیمقصود تق

  
  يخدیچوروك چ وانینرد بو

  دوشورم ،دامدانیمن توت
  دنکوچه کدن،یائش ائودن،

  .دوشورم ناهاردان،شامدان
  

  اوجلودو نیم میالریآغر
  سوچلودو میآرادا ک بو

  دردلر گوجلودو سنگؤره
  من دوامدان دوشورم؟ ای

  
  نشری – نیریخئ میآتد نیداش

  نیدر ارامی ک،یدئش میاغرب
  نیرمئشه گؤسته ریب منه

  .آدامدان دوشورم داها
  
  یگؤزدن بو چن وخی رپانیچ

  ینده يریبو ا وخی دارتان
  ی،قورتار من ئهیتورپاق!  يآ

 تامدان دوشورم. کجهیگئتد
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 Qan Dadı Var  
  

 Məhəmməd Nevin  -  Baraz  
  
  
Qabar - qabar ayağımda gülüm tıkan dadı var,  
Və başmağım dolusu laxta - laxta qan dadı var.   
  
 Səhər ətirlı bənövşə köçüb qaranquşla,   
Bu keflı əyri buruq yolların ılan dadı var.   
  
 Məgər alaqxlamamışdıq bu hərzə otları biz,   
 Nə oldu kəndimizin buğdasında xan dadı var.   
  
Amandı quyma kı sönsün çırağ gecə bürüsün,   
Qolağlarımda uşağlığdakı xoxan dadı var.  
   
 Şükür ki çaydanımız qaynayır şeir yazırıq,   
 Şükür ki gözlərinin ındı mehrəban dadı var.  
   
 Şəhər necə    dir küçqazamat ə  necə  qalsın   
 Tıkanlı bağda çiçək bitməyin yaman dadı var.   
  

 
 
 وار یقان داد

  
  

  باراز -محمدنوین 
  
  

 ،وار يقابار قابار آیاغیمدا گولوم تیکان داد
   .وار يختا الختا قان دادو باشماغیم دولوسو ال

 
  ،چوب قارانقوشالؤشه کوبنؤ یسحر عطیرل

   .وار يیولالرین ایالن داد قبورو يیراَ  یبو کئفل
 

  ،بیز يالمامیشدیق بو هرزه اوتالرقمگر آال
   ر.ندیمیزین بوغداسیندا خان دادي وانه اولدو ک

 
  ،سونسون چیراغ گئجه بوروسون یآماند قویما ک

 .وار يخوخان داد یشاغلیغداکقوالغالریمدا او
  

  ،چایدانیمیز قایناییر شعییر یازیریق یشوکور ک
 .وار يمهربان داد يگؤزلرینین ایند یشوکور ک

  
  ،شهر نئجه قازامات دیر کوچه نئجه قالسین

  .وار يباغدا چیچک بیتمه ین یامان داد یتیکانل
 

 
 
 

 Bənövşə 
 

Məhəbbət Kəlbəcərli 
(azərbaycan) 

 
 
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 
  

 محبت کلبجرلی
 (آذربایجان)

 
   

  اویناردیق، "بنؤوشه"بیز -- یادیندامی؟
  ؟ ! "بیزدن سیزه کیم دوشه"-- دیللنردین

   -- ردیم، او قیزياورگیمده دئیین
  یه چم دوشه! نه اوالیدي، گتیرمه-- 

   
  اللریمی، اللرینه توخویوب، 

  نفسیندن گول عطرینی قوخویوب، 
  باخیشینال، باخیشیمی اوخویوب، 

  دوشه!  "هیم"اوشاقالرین آراسینا 
   

  ایندیکی یوخ، او محبت اوالیدیم، 
  . "بنؤوشه تک قاالیدیم"چاغیرماسان، 

  یزدن آالیدیم، قاچیب سنی دسته ن
 نین بیر اوشاغی کم دوشه!او دسته
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 تاباق زیچؤرکس

 
  يصمد روزبه

 
 ،ریاغی یاخشیکنده داغا،  ریاغی قار

 .ریاغی یاخشیبنده، باغا  ه،یدره
 

 ،شیمیا، آهللا وار اوال آهللا شوکر
  .ریاغی یاخشیکنده داغا  یاشیگؤز

 
   ،قار زهیب اغمازیداها  میردیدئ من

  .ریاغی یاخشیآغا،  يسن قار آ هیید
 

 ،لنیا زیهله آهللا ب وبدوریکوسمو
  .ریاغی یاخشیسوال همده ساغا  چون

 
 ،شاختا کولک زهیب يتورپ اکد چوخدا

 .ریاغی یاخشینعمت بوالغا  آمما
 

  ،تریعؤمرو ب نیبوالغ لسهیکس قار
 .ریاغی یاخشیتاباغا  زیچؤرکس قار
 

  ي،زیمیزومار کند يشدیچاپم کاتدا
 .ریاغی یاخشی فاغایموش تپوزول اون

 
 »ریقار نعمتد« یک يمثل وارد ریب

 .ریاغی یاخشیبور بوجاغا  برکت
 

 ،بیکاس شدایق جکهییلدیرتیس چوخدا
 .ریاغی یاخشیکنده داغا،  ر،یاغی قار

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Çörksiz Tabaq  
 Rüzbə Səmədi  

  
Qar yağır kəndə dağa, yaxşı yağır,  
Dərəyə, bəndə, bağa yaxşı yağır.  
  
Şükr ola allaha , allah varımış,  
Gözyaşı kəndə dağa yaxşı yağır.   
  
Mən deyərdim daha yağmaz bizə qar,   
Diyəsən qar ay ağa, yaxşı yağır.   
  
Küsmüyübdür hələ allah bizilən,  
Çün sola həmdə sağa yaxşı yağır.   
  
Çuxda turp əkdı bizə şaxta külək,   
Amma neymət bulağa yaxşı yağır.  
  
Qar kəsilsə bulağın ömrü bitər,   
Qar çörəksiz tabağa yaxşı yağır.  
  
Katda çapmışdı zumar kəndimizi,   
un pozulmuş tıfağa yaxşı yağır.  
  
Bir məsəl vardı ki  “qar neymətdir” 
Bərəkət bur bucağa yaxşı yağır.  
  
Çoxda sirtildiyəcək qışda kasıb,  
Qar yağır, kəndə dağa, yaxşı yağır.  
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  اعسون ود

 
  )تالفر – عراق(وغلو ا ا جوالكضر
  
   

   ،وار حضلبینی دویدوم نه قالدیم خیو
   .ریمدَئملی بیر شیلر سزدیم گگیزَ 

   ،ناز وار خیزالردا وفا یوقایناندیم 
   .ریمدیلبر سندن الیم اوزدوم گیدَ

  
   ،چمزدي سنسیز حوزونسوزئم گحظه یر لب

   ،دیزینسیز منهارامدي ح قاویوما
   ،دویدوم آننن اؤپموش بندن ایزینسیز

   یم رگئدَیزدیم قاوزولدوم آنننه 
  
  ،ایاسین سیییردین چونکوحوزونون ا

   ،یمیز روزگارا دویوردون چونکوعشق
   ،ن آییردین چونکولبیمدقلبینی ق

    .یمرئدَگزولفونو بوینومدان چؤزدوم 
  

   ،اینانمام بیر داها یاالن آندینا
   ،آتیلمام ایپینه اویمام فندینه

   ،یري چارا آرا کندینهغئیت ئوار گ
    .یمرگئدَزدیم باشا یازیالنا تَ

  
  ،ویو باشینداقیک دویشئیادا سال س

   ،اشیندادسمه کَ  قدیز دیزه اوتوردو
   ،ایالیندان گؤرمه دوشوندهخار خچی
   .یمرگئدَم وزدود هگودامیز ایپلیئس
  

   ق،ریده بیرائسوینجی گ ،آجییی
   ق،شکه سون دورائسیز اولسایدي کچیله

   ق،گرچی اؤزلم آجی دؤزولمز فیرا
   .میرگئدَداها بترینه دؤزدوم 

  
   ،یدهضالدي ماقلی گونلر دادآجی 

  ،یداذاعرتمک مدَ وعا) د خکرامت یو(
   ،ارا یازیداقودا ماسالیمیز ئس

   گئدَریم ازدیم اشینا یدویو قاو 
   

 
 
 
 
 
 
 

  

 Son Veda 
Reza Colakoğlu (Irak – Telafer) 

 
 
yokladım kalbini duydum ne haz var 
gizemli bir şeyler sezdim giderim 
inandım kızlarda vefa yok naz var 
dilber senden elim üzdüm giderim 
*** 
bir lahzam geçmezdi sensiz hüzünsüz 
uyumak haramdı bana dizinsiz 
duydum annen öpmüş benden izinsiz 
üzüldüm annene kızdım giderim 
*** 
yüzünün hayasın sıyırdın çünkü 
âşkımız rüzgara duyurdun çünkü 
kalbini kalbimdan ayırdın çünkü 
zülfünü boynumdan çözdüm giderim 
*** 
inanmam bir daha yalan andına 
atılmam ipine uymam fendine 
var git gayri çara ara kendine 
başa yazılana tezdim giderim 
*** 
yada sal seviştik kuyu başında 
diz dize oturduk kesme taşında 
çıkar hayalından görme düşünde 
sevdamız ipliğe dizdim giderim 
*** 
acıyı sevinci geride bırak 
çilesiz olsaydı keşke son durak 
gerçi özlem acı dözülmez firak 
daha beterine dözdüm giderim 
*** 
acı tatlı günler kaldı mazide 
keramet yok duâ dertmek mazide 
sevda masalımız kara yazıda 
o kuyu taşına yazdım giderim 
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Ötə Bu Günlərdə 
 

Səxavət Kəlbəcərli 
 
Ötə bu günlərdən on -il,on- beş il, 
Həyat axarında ,yerbə yerində. 
Haçansa yığışaq söz işiğina 
Görüşək Bakida günün birində. 
 
Ürəkdən dərtləşək,danışaq, gülək, 
Bir azda kövrələk, alışaq sönək. 
Geriyə qaytarıb ömürün çarxını, 
Səni incitdiyim günlərə dönək. 
 
Deyəm ki, düşünmə unutdum səni, 
Hər zaman qəlbimdə səni anmışam. 
Məhəbbət gəncliyi dəliləşdirir 
Bir az yaşa dolub ağllanmışam. 
 
Deyəm ki, gec oldu gəl sağollaşaq 
Dil aça üzündə, gözündə kədər. 
Deyəsən, gedəndə zəng elə mənə 
Səni otürəcəm vağzala qədər. 
 
Nisgil ayrlıqın məkanı vağzal 
Sənə zəng eləyəm səhər onbirdə. 
Deyəm ki, telfonda gəl sağollaşaq 
Sən niyə əziyət çəkirsən birdə. 
 
Yox deyib, gələsən bir az ötməmiş, 
Dost kimi boynuma dolana qollar. 
Kədərdən titirəyən həzin səsinlə 
Mənə söyləyəsən uğurlu yollar. 
 
Baxışlar insanın qəlbin boşaldır, 
Ürəklər ovunur sözilə ,Gülüm 
Minəm bir maşına, sənə əl edəm 
Önündə Kəlbəcər yazıla Gulum.  
 

  ؤتھ بو گونلردنا
 

  سخاوت کلبجرلی 
   

  بئش ایل،  -وناایل،- اؤته بو گونلردن اون 
  حیات آخاریندا ،یئربه یئرینده. 

  ینا هاچانسا ییغیشاق سؤز ایشیغ
  گؤروشک باکیدا گونون بیرینده. 

   
  اورکدن درتلشک،دانیشاق، گولک، 

  لک، آلیشاق سؤنک. بیر آزدا کؤورَ
  گئرییه قایتاریب عؤمورون چارخینی، 

  سنی اینجیتدیگیم گونلره دؤنک. 
   

  دئیم کی، دوشونمه اونوتدوم سنی، 
  هر زامان قلبیمده سنی آنمیشام. 

   ،شدیریرمحبت گنجلیگی دلیلَ
  یر آز یاشا دولوب آغلالنمیشام. ب
   

   ،دئیم کی، گئج اولدو گل ساغولالشاق
  ،گؤزونده کدر. هدیل آچا اوزوند

   ،سن ،گئدنده زنگ ائله منهدئیه
  جم واغزاال قدر. ه سنی اوتور

   
   ،ین مکانی واغزالغنیسگیل آیرلی

  بیرده.  سنه زنگ ائلیم سحر اون
   ،دئیم کی، تئلفوندا گل ساغولالشاق

  ییت چکیرسن بیرده. اذنییه  سن
   

  میش، سن بیر آز اؤتمهیوخ دئییب، گله
  دوست کیمی بوینوما دوالنا قولالر. 

   ،ین حزین سسینلهکدردن تیتیره
  سن اوغورلو یولالر.  یهمنه سؤیله

   
  باخیشالر اینسانین قلبین بوشالدیر، 

   .اورکلر اووونور سؤزیله ،گولوم
   ،ئدممینم بیر ماشینا، سنه ال ا

  اؤنونده کلبجر یازیال گولوم.
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 بیر ده تلسمگیم بؤیومک اوچون 

 
  ونه مئهمان حجئی

  
  لردن، بیر اوشاق ال ائدیر خاطیره

  ائله اوزاقالردان بویالنیر هردن. 
  لهی. امنی او اوشاغا قایتار،

  او اوشاق الینده بیر اوووج دوعا، 
  نه بویالنیر، سنه ال آچیر، تک س

  تؤکوب اتگیندن اومیدلرینی 
  یاغمورا،روزگارا قوشولوب،قاچیر 

  ینی، ییارپاقدان هؤردویو او ائوجی
  کولکلر داغیدیب، یئللر سوووروب. 

  ینی، یهارداسا ایتیریب گلینجی
  اوشاق یادداشینی قایغیالر یوروب. 

  منی او اوشاغا قایتار، الهی 
  ینی. یگلینجی قایتار تاپا بیلیم

  هارداسا ییخیلیب قاناییب دیزي 
  یاراسینی ساریب،باسیم باغریما، 

  ینی. ینجدوزلدیم قیریالن یئللَ 
  بوزوب دوداغینی، دینیب، دانیشمیر 

  ینی قهر بوغاجاق. کؤرپه اورَ 
   - ییغیب گؤزلرینه سوسدوقالرینی

  ، ههؤنکورس
  گؤزوندن سئللر یاغاجاق. 

  ، لهیامنی او اوشاغا قایتار،
  او اوشاق گؤزویله باخیم دونیایا 

  قاچماییم حیاتا قم یئمک اوچون. 
  منی او اوشاغا قایتار، الهی. 

   ک اوچون.یم بؤیومَ ه یبیر ده تلسم
 

Bir də Tələsməyim Böyümək Üçün 
 

Ceyhunə Mehman 
 

Bir uşaq əl edir xatirələrdən, 
Elə uzaqlardan boylanır hərdən. 
Məni o uşağa qaytar, İlahi. 
O uşaq əlində bir ovuc dua, 
Tək sənə boylanir, sənə əl açır, 
Töküb ətəyindən ümidlərini 
Yağmura,rüzgara qoşulub,qaçır 
Yarpaqdan hördüyü o evciyini, 
Küləklər dağıdıb, yellər sovurub. 
Hardasa itirib gəlinciyini, 
Uşaq yaddaşını qayğılar yorub. 
Məni o uşağa qaytar, İlahi 
Qaytar tapa bilim gəlinciyini. 
Hardasa yıxılıb qanayib dizi 
Yarasını sarıb,basım bağrıma, 
düzəldim qırılan yelləncəyini. 
Büzüb dodağını, dinib, danışmır 
Körpə ürəyini qəhər boğacaq. 
Yığıb gözlərinə susduqlarını- 
Hönkürsə, 
gözündən sellər yağacaq. 
Məni o uşağa qaytar, İlahi, 
O uşaq gözüylə baxım dünyaya 
Qaçmayım həyata qəm yemək üçün. 
Məni o uşağa qaytar, İlahi. 
Bir də tələsməyim böyümək üçün. 
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O Gözlərdə 
 

Şəbnəm Fərzizadə  
 
əsır ətri gəcə gündüz, təravət var o gözlərdə,  
yenə sevdalı bir duyğu, əsalət var o gözlərdə.  
  
ürək təslim olub cananə, göylərdə uçur könlüm,  
danılmaz biz azadlıqdır, səlabət var o gözlərdə.  
  
gəniş ruhum dolanmaqda,kədərlər bircə yanmaqda,  
qaranlıqlar azalmaqda, şəfaət var o gözlərdə.  
  
bağışlar dünyanı bir an, bütün ulduzları şəhrə,  
ayın ruhu ona bağlı, səxavət var o gözlərdə.  
  
mənə sənsizləmək düşmür, gərkdir olmağın məndə,  
məni atma, dözüm yoxdur, məhəbbət var o gözlərdə.  
   
qiyamında könül vıran, rüküyində gəzir dövran,  
müəzzinzadələr heyran, qıyamət var o gözlərdə.  
    

 او گؤزلرده
 

  شبنم فرضی زاده
 

  
 ،جه گوندوز, طراوت وار او گوزلردهئگ يعطر ریاس
  .,اصالت وار او گوزلردهغویدو ریب یودالئس نهیئ
  

  ،اوچور کؤنلوم لردهؤیاولوب جانانه,گ میك تسلاورَ
  .,صالبت وار او گؤزلردهرید قیآزادل زیب لمازیدان
  
  ،انماقدای رجهیروحوم دوالنماقدا,کدرلر ب شینگَ

  .الر آزالماقدا ,شفاعت وار او گوزلردهقیقارانل
  

  ،شهره يبوتون اولدوزالر آن, ریب یانیدون شالریباغ
  .سخاوت وار او گؤزلرده ,یروحو اونا باغل نییآ
  

  ،منده نیاولماغ ریله مک دوشمور, گرك د زیسنس منه
  .ت وار او گؤزلرده, محبّوخدوریدؤزوم  آتما, یمن
  
  ،دوران ریگز ندهعی, رکورانیکؤنول و ندهیامیق

  .وار او گؤزلرده امتی,ق رانئیزاده لر ح موذن
 

 

 

Payız 
Bəiram Əsədi 

 
Sarımtıl günəşin sarı saçağı, 
Sarışın edəndə sarı kövşəni. 
Yarı gözlərimiz yuxuda ikən, 
Yarı dağı bəzər yarı kövşəni. 
 
Payız parım-parım parıldayacaq, 
Kəndli yığacaqdır odun,od-ocaq, 
Uşaqlar yağışda qiyha salacaq, 
Səsə dolduracaq arı kövşəni. 
 
İlham vericidir belə mənzərim, 
Mən ondan nə cürə üzü döndərim? 
Torpaq olmamışdan sulu gözlərim, 
Qoyun bir də görüm barı kövşəni. 
 
Xəzəlli günlərdə çöllərə axın, 
Gözünüz görməzsə gözəlük də taxın, 
Könlünün xoş olan zamanı baxın 
Nə gözəl yaradıb Tarı kövşəni. 
 
 
 

 پاییز
  بهرام اسدي

 
 ،ساریمتیل گونشین ساري ساچاغی
 .ساریشین ائدنده سـاري کؤوشنی
 ،یاري گؤزلریمیز یوخــودا ایکن
 .یاري داغی بزر یاري کـؤوشنی

 
 ،پاریم پاریلدایاجاق -پاییز پاریم 

 ،اوجاق-دیر اودون،اودجاقییغاکندلی
 ،اوشاقالر یاغیشدا قیها ساالجاق

 .سسه دولدوراجاق آري کؤوشنی
 

 ،دیر بئله منظریمالهام وئریجی
 ،من اوندان نه جوره اوزو دؤندریم

 ،تورپاق اولمامیشدان سولو گؤزلریم
 .قویون بیر ده گؤروم باري کؤوشنی

 
 ،لی گونلرده چؤللره آخینلخز

 ،ؤزلوك ده تاخینگؤزونوز گؤرمزسه گ
 ،کؤنلونون خوش اوالن زامانی باخین

 .نه گؤزل یارادیب تاري کؤوشنی
 
 

 
 
 
 



ƏDƏBİ KÖRPÛ    4. Sayı  qiş.şubat.2019 ١٣٩٧ قیش. بھمن سای دؤرداینجی کؤرپو ادبی  
 

 Əbədi Körpû Sayfa 12 

 
Haşım Tərlan 
 

Eldar Muğanlı (Qissaldilmiş) 
 

  ədəbi cəmiətimizdə milli və mübarız şair sımasıla tanınan və həyatı boyu böyük hörmət qazanan 
onudulmaz sənətkarımız ustad haşım tərlanı tam mənada dünənin və bu günün milli və mübariz şairı adlandırsaq, 
yanılmamışıq. axı onun yaradıcılıq həyatınin bütünü demukratık və milli tələbat, xəlqlər dostluğu , içtmaı ədalət, 
azadlıq, sülh, əmn-amanlıq və bərabərlık kimi mövzülardan suvarılıb, yoğrulub və poyetik dildə öz bədiyi əksini 
tapmışdır. bu mövzülar hələ 20 yaşlı mırhaşım həsən zadənin yaradıcılığında olduğu kimi, ustad haşım tərlanında 
ömrünün son günlərinədək yaradıcılığında həyat sürmüşdür. buda ondan irəli gəlmişdirki , ustad haşım tərlan 
sənətinə, bəşəri idyallarına, arzı və istəklərinə və eləcədə zamanın irəli sürdüyü məselə lərə sənətkarlıq mövqeyni 
sədaqətlə və vaxtında aşkarlayan səmimi və sadıq bir yaradıcı şəxsiyət olmuşdur.  
 həyat salnaməsi:  

(1302 ) 1924  inci ıl  “bakı” şəhərində,  “alan burağuş” mahalınin  “zəngil ava” kəndindən arazın o tayına 
köçən həsən kişinin ayıləsində doğulan mirəli mirəlizadə  (sonrakı əli çəşm alusı  -  sonrakı mırhaşım həsənzadə və 
ədəbi cəmiətimizdəki haşım tərlan), 15 yaşına qədər bakı şəhərində həyat sürür; orada dərs oxuyur və ayılə 
həyatınin acınacaqlı olmağına baxmayaraq , özü demişkn ömrünün ən xüşbəxt çağlarını yaşayır.  

1931 inci ıl bakıda məktbə gedir ədəbiyyat müəllimi olan qılman müsayev  (ilkin)  onun həyatında 
puzlmaz ədəbi ızlər qoyur. ilk şeiri 1937 inci ıl xəlq şairı  “səmd vürğün” la görüşünə səbəb olur və onun 
göstrişiylə şeiri şəkili ilə bərabər “piyoner” qəzetində nəşr edilir. şeirin son bəndi belədir: 
  
 mənimdə şeirim geyibdir əlvan  
 sevimli marşaldan gözləyir fərman  
 vətən üzərinə qalxarsa düşman  
 hazıram döyüşə qələmimlə mən  
 

 1938 inci ıl iran paspurtu olan həsən kişinin ayıləsi irana qaytmalı olur. yeni yetmə şair qazandığı 
dostlarından, müəllimlərindən əlını üzüb ənzəlı lımanı ilə irana gəlirlər var yuxları ənzəlıdə talan olan həsən kişi 
çox üzüdücu bir xatirə ilə bir başa ata yurdu  “alan burağuş” mahalınin  “zəngil ava” kəndinə gedir və beləliklə özü 
demişkən həyatınin qara günləri başlayır. kəndidə çoban olur və bakıdakı məktəbli, piyonerli, şeirli günləri yeni 
yetmə mirəlinin yaddaşında uzaq görünən xatirələrə çevrilir. 1942 inci ıl qonşularının qızı fatma ilə evlənir nə yazıq 
ki bu sevgi dünyası altı ay sonra fatmanın vəfatı ilə suna çatır. 1943 inci ıldən 1945 inci ilə qədər təhranda işləməyə 
məcbur qalır. ana dilində nəşrə başlayan  “vətən yolunda” qəzeti gənc mirhaşım həsənzadənin yaradıcılıq əsaslarını  
“vətəni şeirlər” yazmaqda möhkəmləndirir. onun nəşr üzü görən ikinci şeiri elə bu günlər  “vətən yolunda” 
qəzetində çap olur. şerin son bəndi belə dir:  
 
 ındı doğma dıyar geyinir əlvan  
 vətən göylərindən çəkilir duman  
 fəxredir könlümə bu söz hər zaman  
 azərbaycan adlı ellər mənimdir.  
  

 2014  inci ilin aban ayınin 25  inci günü azərbaycanın görkəmli şairı, ədəbi - mədəni ocaqlarımızın 
qocaman və parlaq sıması, “şairlər məclsi”nin son yadgarlarından olan, müasır şeirimizin ağ saqqalı ustadı haşım 
tərlan əbədı olaraq dünyaya göz yumur. xəlq şairı səmd vürğünün xeyir duası ilə şeir dünyasına qədəm qoyan və 80 
ilə yaxın anadıllı şeirimizin sevimli sıması kimi qələm çalan, xəlqmizin enişli-yoxuşlu tarixində, ağlı- qaralı günləri 
yaşayan, ancaq tutduğu şərəfli yolundan geri dönməyən, vətən səsli , azadlıq həvəsli şeirləri ilə ədalət nəğmələrini 
ötən ustad haşım tərlan tehranın behişt zəhra qəbrıstanınin 315 nümrəli bölümündə əbədılık turpağa tapşırılır.  
 yaradıcılıq məhsulu:  
 
 •  “alovlu şeirlər”  (şeir məcmuəsi)  -  nupa intişaratı  - ١٣۵٩  -1980 
 •  “araz gülür”  (poyema) - bakı şəhəri  -  ١٣۶۶-1987  
 •  “vətəndən vətənə”  -  bakı şəhəri  -  ١٣۶٧ -1988 
 •  “durnalar gələndə”  (şeir məcmuəsi)   -  afıtab intişaratı  -  ١٣٧٧ -1998 
 •  “yolçu yolda gərəkə”  (şeir məcmuəsi)   -  afıtab intişaratı  -  ١٣٧٩ -2000 
 •  “gümüşü pencək” birinci cild  (xatirələri)   -  fıruzan intişaratı  -  ١٣٨۶ -2007 
 •  “uşaqlar dünyası”  (uşaq şeirləri məcmuəsi)   -  saray intişaratı  -  ١٣٨٧ -2008 
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  هاشیم طرالن

 (قیسسالدیلمیش)یموغانل ائلدار
تام  یترالن میهاشاوستاد زیمیحؤرمت قازانان اونودولماز صنعتکار وكیبؤ ویبو یاتیو ح نانیتان الیماسیملی و مبارز شاعر س زدهیمیتیجمع یادب

بوتونو دموکراتیک و ملی طلبات،  نینیاتیح قیلیجیارادیاونون  ی. آخقیشیلمامیانی رساق،یآدالند يو بو گونون ملی و مبارز شاعر نیندونه معنادا
اؤز  لدهید کیو پوئت وغرولوبی ب،یلیسووار موضوعالردانیمیک کیو برابرل قیآمانل -صولح، امن ق،یعدالت، آزادل یلر دوستلوغو، اجتماعخلق

عؤمرونون  دانیترالن میهاشاوستاد ،یمیاولدوغو ک ندایغیلیجیارادی نینزادهحسن میرهاشیم یاشلی 20. بو موضوعالر هله ریشدیتاپم ینیعکس یعیدب
 يآرز نا،یرالالیدهیا يبشر نه،یترالن صنعت میهاشاوستاد ،یک ریشدیگلم یلرهیسورموشدور. بودا اوندان ا اتیح ندایغیلیجیارادی دكنهیسون گونلر

 یجیارادی ریصادق ب ویمیصم انیآشکارال ندایختصداقتله و وا نىیمؤوقع قیلره صنعتکارلمسئله ویسوردو لىرهیا نیده زامانجهو ائله نهیستکلریو ا
 اولموشدور. تیشخص

  :یسسالنامه اتیح
 ندهیسلهیعائ نینیشیککؤچن حسن ناییاو تا نیآراز ندنیکند »آوالیزنگ« نینیماحال» براغوشآالن« نده،یشهر »یباک« لیا ینج- 1924)1302(

ر قده نایاشی 15ترالن)،  میهاشیکزدهیمیتیجمع یزاده و ادبحسن میرهاشیم یسونراک -یآلوسچشم یعل ی(سونراک زادهیرعلیم یرعلیدوغوالن م
عؤمرونون ان خوشبخت  شکنیاؤزو دئم اراق،یباخما نایاولماغ یقلناجایآج نینیاتیح لهیو عائ وریسورور؛ اورادا درس اوخو اتیح ندهیشهر یباک

  .رییاشای ینیچاغالر
  اینجی ایل باکی دا مکتبه گئدیر ادبیات معلیمی اوالن قیلمان موسایئو (ایلکین) اونون حیاتیندا پوزلماز ادبی ایزلر قویور. 1931

 ندهیقزئت »ونئریپ«برابر لهیایلیشک يشعر لهیشیو اونون گؤستر سبب اولور نهال گؤروشو»صمد وورغون« يخلق شاعراینجی ایل  1937ایلک شعري 
 :ریدبئله يسون بند نی. شعرریلینشر ائد

 الوان ریبدییگئ میریشع مدهیمن
 فرمان رییمارشالدان گؤزله یملیسئو

 قالخارسا دوشمان نهیراوزه وطن
  من ملهیقلم وشهیدؤ رامیحاض

اوالن حسن کیشی نین عایله سی ایرانا قایتمالی اولور.ینی یئتمه شاعر قازاندیغی دوستالریندان، معللیملریندن الینی اینجی ایل ایران پاسپورتو  1938
آالن « وردویباشا آتا  ریب لهیارهیخاط ریب وزودوجوچوخ ااوزوب انزلی لیمانی ایله ایرانا گلیرلر وار یوخالري انزلی ده تاالن اوالن حسن کیشی 

 یداکی. کندده چوبان اولور و باکرییباشال يقارا گونلر نینیاتیح شکنیاؤزو دئم کلهیلو بئله ریگئد نهیکند» آوا  لیزنگ« نینیماحال» براغوش
  .ریلیچئور لرهرهیخاط ناوزاق گؤرون ندایادداشی نینیرعلیم ئتمهییئنی يگونلر یشعرل ،یونئرلیپ ،یمکتبل

  یله ائولنیر نه یازیق کی بو سئوگی دونیاسی آلتی آي سونرا فاطمانین وفاتی ایله سونا چاتیر.اینجی ایل قونشوالرینین قیزي فاطما ا 1942
  اینجی ایله قدر تهراندا ایشله یمه یه مجبور قالیر. 1945اینجی ایلدن  1943
. اونون ریریمؤحکملند ازماقدای» شعرلر ینوط« ینیاساسالر قیلیجیارادی نینزادهحسن میرهاشیگنج م یقزئت »ولوندایوطن « انینشره باشال ندهیلیآنا د

  :ریدبئله يسون بند نی. شعرولورچاپ ا ندهیقزئت »ولوندایوطن «ائله بو گونلر  يشعر ینجیکینشر اوزو گؤرن ا
 الوان رینییگئ اریدوغما د يندیا

 دومان ریلیچک ندنیلریگؤ وطن
 کؤنلومه بو سؤز هر زامان ریفخرد
 .ریمدیائللر من یآدل جانیآذربا

 
شاعرلر « ،یماسیقوجامان و پارالق س نیزیمیاوجاقالر یمدن -یادب ،يشاعر یگؤرکمل نیجانیگونو آذربا ینج-25 نینییآبان آ نیلیا یجن-1393
 .وموریگؤز  ایایاوالراق دون يترالن ابد میهاشاوستاد یآغ ساققال نیزیمیشعر ریاوالن، معاص ندانیادگارالریسون  نین»یمجلس
 قلمیمیک یماسیس یملیسئو نیزیمیشعر یللیآناد نیاخی لهیا 80و  انیقدم قو نایاسیشعر دون لهیا یدوعاس رید وورغونون خئصم يشاعر خلق

 ،یوطن سسل ن،یدؤنمه يگئر ولوندانی یآنجاق توتدوغو شرفل ان؛یاشای يگونلر یقارال-یآغل نده،یخیتار وخوشلوی-یشلیائن نیزیچاالن؛ خلقم
 نیگونو تهران ینج-26 نینییدوشنبه گونو آبان آ لهیعتیمشا نینیترالن دوستالر میهاشاؤتن اوستاد ینیلرعدالت نغمه لهیا يشعرلر یق هوسلیآزادل

 .ریلیریتورپاغا تاپش کیلیبؤلومونده ابد یلنومره 315 نینیستانیبهشت زهرا قبر
 محصولو: قیلیجیارادی
 1359 -اتیانتشار نوپا –) یس(شعر مجموعه» آلوولو شعرلر« •
 1366 – يشهر باکی –(پوئما) » آراز گولور« •
 1367 – يشهر باکی –» وطندن وطنه« •
 1377 -انتشاراتی آفتاب –) یس(شعر مجموعه» دورناالر گلنده« •
 1379 - انتشاراتی آفتاب –) یس(شعر مجموعه» كگره ولدای ولچوی« •
 1386 -یانتشارات زانروفی –) يلررهی(خاط لدیج ینجیریب» گوموشو پئنجک« •
  1387 -یانتشارات ساراي –) یسمجموعه ي(اوشاق شعرلر »یاسیاوشاقالر دون« •
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 Qar Yağır 

Etibar Cavad 
 
Qar yağır torpağın qara üzünə, 
Almaz dənəciklər necə gözəldir, 
Hər tərəf bəm-bəyaz, pırıl-pırıldır, 
Gəlinlik donunda gecə gözəldir. 
 
Qar yağır-sakitlik çökübdü yurda, 
Toy-bayram, bərəkət gətirib elə, 
Ulduz dənəciklər rəqs eləyirlər, 
Səssizliyin həzin nəğməsi ilə. 
 
Qar yağır-xəyallar aparır məni, 
Sənin var olduğun qış nağılına, 
Bu nağıl nə gözəl, nə qədər sirli, 
Danışsam, kimsənin sığmaz ağlına. 
 
Qar yağır-həsrətli qar çiçəyini 
Köksümə sıxıram odu soyunca, 
Dağılır sinəmə gecənin teli, 
Cənnətə baxıram gözüm doyunca. 
 
Qar yağır- yurdumun qar əllərini, 
Günəş öpəcəkdir gəlin donunda, 
Göyün yerə olan saf sevgisiylə, 
Bahar doğulacaq eşqin sonunda. 
 

  قار یاغیر
 

  اعتیبار جاواد 
   

  ، هقار یاغیر تورپاغین قارا اوزون
  .جیکلر نئجه گؤزلدیره آلماز دن

  پیریلدیر، -بیاض، پیریل هر طرف بم
  گلینلیک دونوندا گئجه گؤزلدیر. 

   
  ساکیتلیک چؤکوبدو یوردا، -غیرقار یا
  ه.بایرام، برکت گتیریب ائل- توي

  ییرلر، جیکلر رقص ائلهه اولدوز دن
  سی ایله. سسسیزلیگین حزین نغمه

   
  خیالالر آپاریر منی، -قار یاغیر

   .سنین وار اولدوغون قیش ناغیلینا
  بو ناغیل نه گؤزل، نه قدر سیرلی، 

  ا. نین سیغماز عاغلیندانیشسام، کیمسه
   

   ،حسرتلی قار چیچگینی-قار یاغیر
  .کؤکسومه سیخیرام اودو سویونجا

  نین تئلی، داغیلیر سینمه گئجه
  جّنته باخیرام گؤزوم دویونجا. 

   
  یوردومون قار اللرینی،  -قار یاغیر

   .جکدیر گلین دونونداگونش اؤپه
  ، هسییل گؤیون یئره اوالن صاف سئوگی

  دا. باهار دوغوالجاق عشقین سونون
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  قیشین آد گونو. 

 
   کار  یوسیف نغمه

   
  سوراغی گلیبدیر گئجه یاریدان، 
  دوغولوب بم بیاض سحر عشقینه. 

  ائله عطاا ائتمیش اونو یارادان، 
  یارانیب تورپاغین بهر عشقینه . 

   
  لر باشینا دومان، چؤکوبدور ذیروه

  چیسکین، داغ کلینه سمتی چاشدیریر. 
  هله ده یولالرین صبرینده گومان... 

  ... بزگی گؤز قاماشدیریر- قیشین بر
   

  او، کؤهنه تانیشدیر، ماجالی دا کی 
  خیانت الییله سیندیران اوال، 

  خوجالیداکی  - ائله همین قیشدیر 
  آخان ایستی قانی دوندوران اوال. 

   
  لرین، دونوب نیطقی لیل پار پییاله

  ییر. ي هئجایا بؤله بیلمه"تبریک"
  لرین،توتولوب آیاغی شالله

  ر. ییقیشین آد گونونه گله بیلمه
   

   -بو بوز مراسیمه آخی کیم گلر
  اوزویوال توفان، چووغون بللیسی. 

   - اؤرته، الل قایاالر اوتانا بیلر
  ایشغال عاییبینی قار تسللیسی... 

   
  طبیعت شوشادا اسیر داشالرا 

  آغی نوتالر یازیر سیتم تاریندان. 
  قیشین آد گونونه قونان قوشالرا 

  ندان. جک اوتانج قاریکسه "تورت"موروو 
   

  قیش دا گلیشینین، بیلیر کی، بو آن 
  گوناه. -آیاق سسلرینی ائشیتمک

  او اؤز قاراسینا دئیینیر:
  آمان، -

  گوناه. - قبیر شهیدلري اوشوتمک
   

  قوشون... -اورگی آغریدان درد قوشون
  سی ذیل سیمه دوشوب؛ حسرتین ناله

  تورپاق سیرداشینی ایتیرن قیشین 
  وشوب... تسللی تاپماغی تیلسیمه د

   
  یاغان گؤز یاشینین یوخدور آلقیشی، 

  دردین ده بوزونو اریتمک اوالر؛ 
  اؤز دوغوم گونونه آغالیان قیشی

  ظفر دوغوشویال کیریتمک اوالر!.. 
   
 
   

Qışın Ad Günü 
Yusif Nəğməkar 

 
Sorağı gəlibdir gecəyarıdan,  
Doğulub bəmbəyaz səhər eşqinə. 
Elə əta etmiş onu yaradan, 
Yaranıb torpağın bəhər eşqinə. 
 
Çökübdür zirvələr başına duman, 
Çiskin, dağ kəlinə səmti çaşdırır. 
Hələ də yolların səbrində güman... 
Qışın bər-bəzəyi göz qamaşdırır... 
 
O, köhnə tanışdır, macalı da ki 
Xəyanət əliylə sındıran ola, 
Elə həmin qışdır - Xocalıdakı 
Axan isti qanı donduran ola. 
 
Donub nitqi lilpar piyalələrin, 
"Təbrik"i hecaya bölə bilməyir. 
Tutulub ayağı şəlalələrin,  
Qışın ad gününə gələ bilməyir. 
 
Bu buz mərasimə axı kim gələr- 
Üzüyola tufan, çovğun bəllisi. 
Örtə, lal qayalar utana bilər- 
İşğal ayıbını qar təsəllisi... 
 
Təbiət Şuşada əsir daşlara 
Ağı notlar yazır sitəm tarından. 
Qışın ad gününə qonan quşlara 
Murov "tort" kəsəcək utanc qarından. 
 
Qış da gəlişinin, bilir ki, bu an 
Ayaq səslərini eşitmək-günah. 
O öz qarasına deyinir:  
-Aman, 
qəbir şəhidləri üşütmək-günah. 
 
Ürəyi ağrıdan dərd qoşun-qoşun... 
Həsrətin naləsi zil simə düşüb; 
Torpaq sirdaşını itirən qışın 
Təsəlli tapmağı tilsimə düşüb... 
 
Yağan göz yaşının yoxdur alqışı, 
Dərdin də buzunu əritmək olar; 
Öz doğum gününə ağlayan qışı  
Zəfər doğuşuyla kiritmək olar!.. 
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مدایاذان وار بوغاز  

 
  رقیه هاشیم زاده (خان صنم)

  
 ،مدایاذان وار بوغاز یگل ک ریدان سؤکمه ده د

  .مدایدان وار بوغاز الراقیقارانل کجهیئتدی
 

   ی،گؤزلتمه  زامان نومایسال بو يریکند سال
 جان وار بوغازیمدا.  ئنهیاؤلسم  لیدوشسه کت

 
 ،ندهینیگیچ نکفیمملکت عسگر کالش ریب
 وار بوغازیمدا. جانیه کیظفرل یشانل نیم
 

  ،آرخادا قالماز نامییده ،گؤزوم آرخا گئتسم
 بوغازیمدا.  چوبان وار یرتلیسئل سارا غئ_سئل

 
 ،ولدای يگؤزلر بانییاومود بسله  کؤکسونده

 ضربان وار بوغازیمدا.  یلر آنا قلب نیم
 

  ،من نیم يریمن تؤره نر هر ب نینئچه م مندن
 وار بوغازیمدا.  انیلر جر نیمن حله م_من

 
 ،جانان گؤروشن آن لهینه دئمک؟ جان سئودا

 ،هر آن وار بوغازیمدا. یرکیبئله آن د یعنی
 
 ،ائتمکله وطن بورجو اؤدنمز يهارا يها_يها

 قاتماغا قان وار بوغازیمدا. مایتورپاغ اؤز
 

 ی،گؤزلتمه زامان نومایسال بو يریکند سال
 اذان وار بوغازیمدا. یگل ک ریسؤکمه ده د دان

 
 

 
 

 

 

Azan Var Boğazımda 
 

Rüqəyə Haşimzadə (Xan Sənəm) 
 
Dan sökmədə dir  gəl ki azan var boğazımda, 
Yetdikcə qaranlıqlara dan var boğazımda. 
 
Sal kəndiri sal boynuma gözlətmə zamanı, 
Duşsə kətil ölsəm yenə can var boğazımda. 
 
Bir məmləkət əsgər klaşinkof çiginində, 
Min şanlı zəfərlik həyəcan var boğazımda. 
 
Getsəmdə , gözum arxayınam arxada qalmaz, 
Sel-sel sara ğeyrətli  çoban var boğazımda. 
 
Köksumdə umud bəsləyiban gözləri yolda, 
Minlər ana qəlbi zərəban var boğazımda. 
 
Məndən nəçə min mən turənər hər biri min mən, 
Mən-mən hələ min lər cərəyan var boğazımda. 
 
Sevda nə demək? Canilə canan göruşən an, 
Yəni belə an dırki, hər an var boğazımda. 
 
Hay-hay haray etməklə vətən borcu ödənməz, 
Öz torpağıma qatmağa qan var boğazımda. 
 
Sal kəndiri sal boynuma gözlətmə zamanı, 
Dan sökmədə dir gəl ki azan var boğazımda. 
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Yu Ömrü 

Şahinə Könül 
 
 
Kimə deyim, kimdən umum haqqını? 
Sevindirə biləmmədim bu ömrü. 
Yaralanmış bir budağın köksünə, 
Gözlərimdən axıtmışam su ömrü. 
 
Səhralarda çat-çat olub həvəsi, 
Yazıq ömrüm kor ərəbin dəvəsi. 
Öz əlimlə hər namərdin, nakəsin, 
Hədəfinə tuş etmişəm qu ömrü. 
 
Solan güllər saraldıbdı rəngini, 
Olan gündən can yanğısı səngimir. 
Qara günlər qaraldıbdı rəngini, 
Deyən də yox, yağışa tut, yu ömrü. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یو عؤمرو
 
 

 کؤنول هاهینش
 

  ینی؟ کیمه دئییم، کیمدن عوموم حاقّ 
  دیم بو عؤمرو. ممهسئویندیره بیلَ

  ، هیاراالنمیش بیر بوداغین کؤکسون
  گؤزلریمدن آخیتمیشام سو عؤمرو. 

  
  سی، چات اولوب هوه-صحراالردا چات

  سی. عربین دوهیازیق عؤمروم کور 
  سین، اؤز الیمله هر نامردین، ناکه

  دفینه توش ائتمیشم قو عؤمرو. ه
  

  سوالن گوللر سارالدیبدي رنگینی، 
  اوالن گوندن جان یانغیسی سنگیمیر. 

  قارا گونلر قارالدیبدي رنگینی، 
  ن ده یوخ، یاغیشا توت، یو عؤمرو. دئیَ

 

İtlər 
 

Əbülfəzl Məhəmmədzadə (Əbülfəzl Ramin) 
 
İt eşqin buraxan ağıllı itbaz, 
Bütün öz keçmişin taladı itlər. 
Vəfanın,ilqarın,boğazın cırıb, 
Qanın qanlı kimi yaladı itlər. 
 
Yaman itirdilər yiyənin duzun, 
Hürüşmək eşvəli, ulaşmaq uzun, 
"Tavankeş" kaftarın,"kələ" quduzun, 
Yanınca dolanır,"bala"dı itlər. 
 
Bu gecə qəzəbdən it olmaq gərək, 
Bu gecə hikkəli it tək keşik çək, 
Bu gecə evizə oğru gələcək, 
Səhər küçənizi suladı itlər. 
 
Ay itbaz nə işdir bu yer üzündə?! 
İtlər ulaşsada nifrət düzündə, 
Axtarsan çoban var yenə gözündə, 
Gözü nərgiz,üzü laladı itlər. 
 

تلریا  
 

 )نیمحمدزاده(ابوالفضل رام ابوالفضل
 

 باز، تیا یللیبوراخان عاغ نیعشق تیا
 .تلریا يتاالد نیشیاؤز کئچم بوتون

 ب،یریج نیبوغاز ن،یلقارین،ایوفان
 .تلریا ياالدی یمیک یقانل نیقان
 
 دوزون، نین هییی لریردیتیا امانی

 اوزون، ،اوالشماقیعشول هوروشمک
 قودوزون،"کله"ن،یتارکاف"تاوان کئش"
 .تلریا يد"باال"ر،یدوالن نجایانی

 
 اولماق گرك، تیگئجه غضبدن ا بو
 چک، کیتک کئش تیا یل ککهیگئجه ه بو
 اوغرو گلجک، زهیگئجه ائو بو

 .تلریا يسوالد يزیکوچه ن سحر
 
 !اوزونده؟ ئریبو  ریشدینه ا تبازیا يآ
 دوزونده، فرتیاوالشسادا ن تلریا

 گؤزونده، ئنهیوار چوبان  آختارسان
 .تلریا يالالد ز،اوزوینرگ گؤزو
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 سیر 

 
  اؤزجان اونلو 

   
  یه دؤنرکن م، گئجهاونوشویورقوشالرال قان سون 

  ... بیخین سسلره باچاتیالردا تونه
  م الرینی دوشلویورَ قدودا قاللرینده اویاناجا

  نین گاز المباسینا اوفلویوروم گئجه
  م... رَالرینی اؤپوقارماب
   

  ن... دیرسئگ
  ن... دیرسئسوسویور و گ

  نین م، ایپینی چکمک ایچین گئجهییراایمجه توپال
  ا،قداوزا خگونش نه چو

  یندا گئجه.... خیا خنه چو
   

  نی،مسکرلر آنالر عدن ئساواشا گ
  یغیم سنسیزلیک سیپرینده. دیات

  الر،قارانلیقویوالردا بویورکن قر وو ک
  ه... الر دوالنیر دیلیمقزهیرلی سارماشی

   
  م،اییرابیر سورگونو یاش

  الریمی،قم یومرورایخسی
  ر... ار هر صاباح گونشله یلر گلیق شعتازه 

  ،قان اوزادی گوناهامیسه
  یمه.... گورار دقین سسین خو یا

   
  وسوز رنگی،خورقسن دینچ زامانالریمین 

  ن ویرن سیرسئگونو گولیستانا چ
  ازاردا،ببیر  تیلسیمین ساتیلماز هیچ

  ن،اگونشی اویاندیریرساؤپرسن 
  ن.... یانیمی دیندیرن سیرسعصهر صاباح 

   
 
 

Sır 
Özcan ÜNLÜ 

 
En son kuşlarla konuşuyorum, geceye dönerken 
Çatılarda tüneyen seslere bakıp... 
Ellerinde uyanacak dudaklarını düşlüyorum 
Üflüyorum gecenin gaz lambasına 
Parmaklarını öpüyorum... 
 
Gidiyorsun... 
Susuyor ve gidiyorsun... 
İmece topluyorum, ipini çekmek için gecenin 
Güneş ne çok uzakta,  
Ne çok yakında gece.... 
 
Savaşa giden askerler anlar beni,  
Yattığım sensizlik siperinde. 
Ve kör kuyularda büyürken karanlıklar,  
Zehirli sarmaşıklar dolanır dilime... 
 
Bir sürgünü yaşıyorum,  
Sıkıyorum yumruklarımı,  
Taze aşklar geliyor her sabah güneşle yâr... 
Hepsi günahtan uzak,  
Ve yakın sesin kadar yüreğime.... 
 
Sen dinç zamanlarımın korkusuz rengi,  
Günü gülistana çeviren sırsın 
Tılsımın satılmaz hiçbir pazarda,  
Öpersin güneşi uyandırırsın,  
Her sabah isyanımı dindiren sırsın.... 
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 دیل اولسا گرك 
 
   جاهیت جان 
   

  وغلو، ا ندن حالدن بیلمز شو اینسان
  میدیر؟  دگیلیالنا بال اتاتلی دیل، 

  ؤنوللرین پاسلی کیلیدین آچان، ک
  یر؟ مید دگیلدیل  (آچار)یرلی آناهتارحسی

   
   ،گون سیزيه ب ه آرتار گوندجمعییت

   حظظی،المادي حایاتین ذره بیر ق
  مییت اینسانیمیزي، یالنیز ایسال

  میدیر؟  دگیلورا گؤتورن یول حض
   

  -، بویوردو آلاله بل وئریعاغاینسانا 
   ".احفلّ  يدادیر ابد’نقرآ"دئدي: 

  ،هللااب یوروندا، ایمانخف چوچیرکَ 
  میدیر؟  دگیلدال  قتک توتوناجا

   
  و بیلن؟ گو، کوچوگبویو ههرهدا

   ،ننفسینی اؤوَ بدئیی "نم"الدي خچو
  ن، مده گووَیه بو دالمادي کیمسهق

  میدیر؟  دگیلحال  قورخو خبو حال چو
   

   ،ادآرزوالر هر آن رواچي دونیو
   ،باغالیان پارا پول بیزي حایاتا

  ادان آتا، ختبینینجه تا بگون اولو
  میدیر؟  دگیلمال بیزدن ایلک آیریالن 

 

Dil Olsa Gerek 
Cahit Can 

 
Neden halden bilmez şu insanoğlu, 
Tatlı dil, yılana bal değil midir? 
Gönüllerin paslı kilidin açan, 
Sihirli anahtar dil değil midir? 
 
Cemiyette artar günbegün sızı, 
Kalmadı hayatın zerre bir hazzı, 
Yalnız İslâmiyet insanımızı, 
Huzura götüren yol değil midir? 
 
İnsana akıl verip, buyurdu Allah - 
Dedi: “Kur’an’dadır ebedî felâh.” 
Çirkef çukurunda, iman-ı billâh, 
Tek tutunacak dal değil midir? 
 
Nerede büyüğü, küçüğü bilen? 
Çoğaldı “ben” deyip nefsini öven, 
Kalmadı kimseye bu demde güven, 
Bu hal çok tuhaf hal değil midir? 
 
Dünyevî arzular her an revaçta, 
Bağlayan para pul bizi hayata, 
Gün olup binince tahtadan ata, 
Bizden ilk ayrılan mal değil midir? 
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 قار یاغیشی

  
  عندلیب –سخاوت عزتی 

  
  ،نه یاخشی چیرپینیر گؤي ملکلري

  .زونه آغ للک یاغیرویر یئر ایاغ
  ،بلکه یئرله گؤیون تویودور بو گون

  .گؤیدن یئر اؤزونه کپنک یاغیر
  

  ،اتیقیاغیر گؤیدن یئره چیچک سوو
  ،اتیقسئوگی دن سئوگییه اورك سوو

  ،اتیقبی دن گلین قیزا چؤرك سوو
  .یاغیر روزي یاغیر ، دوز ، چؤرك یاغیر

  
  ،یاغیر کندیمیزین کئفی ساز اولسون

  ،القالر اوخوسون خوش آواز اولسونبو
  ،یاغیر کندیمیزین یازي یاز اولسون

  .بو یاغیش مین امید ، مین دیلک یاغیر
  

  ،تپه نین اؤز دردي ، تپه حسرتی
  ،دره نین سئل دردي ، لپه حسرتی

  ،هاچاندي بو داغالر شپه حسرتی
  .کسمه سین بو یاغیش نه گؤیچک یاغیر

  
  ،آغاران بو آغ للکلر »عندلیب«
  ،باح یئر اوزونده گوللویه جکلرص

  ،یاغسین قانادینی یاغسین ملکلر
  .بو یاغیش دونیایا گلجک یاغیر

  
 

Qar Yağışı  
 

Səxavət izzəti- əndəlib 
  
Nə yaxşı çirpinir göy mələkləri,  
Yağır yer üzünə ağ lələk yağır.  
Bəlkə yerlə göyün toyudur bu gün,  
Göydən yer özünə kəpənək yağır.  
  
Yağır göydən yerə çiçək sovqatı,  
Sevgidən sevgiyə ürək sovqatı,  
Bəy dən gəlin qıza çörək sovqatı,  
Yağır ruzu yağır, duz, çörək yağır.  
  
Yağır kəndimizin kefi saz olsun,  
Bulaqlar oxusun xoş avaz olsun,  
Yağır kəndimizin yazı- yaz olsun,  
Bu yağış min ümid, min dilək yağır.  
  
Təpənin öz dərdi, təpə həsrəti,  
Dərənin sel dərdi, ləpə həsrəti,  
Haçandı bu dağlar şəpə həsrəti,  
Kəsməsin bu yağış nə göyçək yağır.  
  
“Ənədəlib” ağaran bu ağ lələklər-  
Səbah yer üzündə güllüyəcəklər,  
Yağsın qanadını yağsın məlklər,  
Bu yağış dünyaya gəlcək yağır.  
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 قار

 
 اوزبکستان کمال لهیجم

  
 ن،یَزم يدیمَیتو گهینورلَر اشیقو

 .قار َپناه تاپگن دهیَبغر انی تاغلَر
 ،يقالد ینمَیکور ولدوزلَری آسمانده

 .اپگنیهَم بولوتلَر  ینیوزی نگینیآ
 
 

 ده،خَزان بولماق بیبَرگ توکول یسونگگ
 .حِسِّز دَرَخت لَر کیلگندیریدن أَ  اری

 کِرگَن، گهیجانزاتله ر هَم إِن بَرچه
 .تَلربوگون َکرَخ دهیَبغر نگین نیزم
 
 

 آسمان، َتریِسلک نیپَرقو کورپه س آق
 .بوران يد لَهیکِ بیَا دَش ولَّرَدنی

 ق،یهَم قَتِّ  يقَهر قیسال يقاواقَلر
 .اوزره ساوُوق حُکِمران قیبارل بوتون

 
 

 م،یقَهَرتان قِش نگیلدیچه خوش ک حاِزر
 .َهم ازی يد لَهیِبر کون کِ  بیاوت کونلَر

 اوچون، یکولماغ شَنبیَ تَهیقَ نیزم
 .َهم ازیاَ  نسیبول نسیاغیقارَلر  یلیمَ
  

  آذربایجان تورکجه سینه اویغونالنمیش
 
   

 قار
 

  جمیله کمال اوزبکستان
 

 ن،یَزم دویمادي ریالنورال شگون
 .اقار پَناه تاپ ادنیغراب انی راغالد

 ،يقالد زنمورگؤ رولدوزالا اآسماند
 .ا(اؤرته)اپیر َهم بولوتال ونووزا ینیآ
 
 

 َخزان بولماقده، بوکولؤَبرگ ت کیسون
 .رَخت لَرز دسی سِّیحِ دیغیندالیریآن اد اری

 ،گیررکن نینینه ر هَم جانلی ال بوتون
 .کیریمیشبوگون  ادیغراب نینیزم
 
 

 آسمان، ره للکیس نیکورپه س پَرقو آق
 .بوران يد گلیب آدالییب ناردالولّ ی

 ،قاتیَهم  يَقهر قیسال يراقالبقا
 .رانوموق حُکیاوزره سو قیارلو بوتون

 
 

 م،یشن قائد قَهر نیلدگه خوش ج رضیحا
 .َهم ازی  گلجکون گر یب  بوتؤا ونلَرگ

 اوچون، یولماغگ بیناشیا یئنی دن نیزم
هَم ازیآ نوسبول نسیاغیر قارال یلیئم

Qor 
Jamila Kamol. Şaira Uzbekistan 

 
Quyoş nürlariga töymaydi zamin, 
Toğlar yon bağridan qor panoh topgan. 
Osmonda yuldüzlar körinmay qoldi, 
Oyning yuzini ham bülütlar yopgan. 
 
Söngi barg tökilib xazon bölmoqda, 
Yordan ayrilgandek hissiz daraxtlar. 
Barça jonzotlar ham iniga kirgan, 
Zaminnig bağrida bügün karaxtlar. 
 
Oq parqü körpasin silkitar osmon, 
Yöllardan adaşib keladi böron. 
Qovoqlari soliq qahri ham qattiq, 
Bütün borliq uzra sovuq hukmron. 
 
Hozirça xuş kelding qahraton qişim, 
Künlar ötib bir kün keladi yoz ham. 
Zamin qayta yaşnab kulmoği uçun, 

Mayli qorlar yoğsin bölsin ayoz ham. 
Azərbaycan Türkcəsinə 
Qor 

Cəmilə Kəmal. Üzbəkistan 
 
Günəş nurlarıla doymadı zəmin,  
Dağlar yan bağrinda qar pənah tapa.  
Asmanda ulduzlar görünməz qaldı ,  
Ayın üzünü həm bulutlar yapa  ( örtə ).  
   
Sonki bərg tökülüb xəzan bulmaqdə,  
Yar dan ayrıldığında həiss siz dirəxtlər.  
Bütün canlılar həm nininə  kəirərkən,  
Zəminin bağrıda bu gün kirimiş.  
   
Aq pərqu kürpəsin silkələr asman,  
Yollardan adlayıb gəlib di boran.  
Qabaqları salıq qəhri həm qatı,  
Bütün varlıq üzrə soyuq hökümran.  
   
Hazırcə xoş gəldin qəhr edən qişim ,  
Günlər ötüb  bir gün gələcək  yaz həm.  
Zəmin yenidən yaşanıb gulmağı üçün ,  
Meyli qarlar yağsın bulsun ayaz həm.  
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Hak Yolcusu Yunus İçin 
 

Aysen Akdemir 
 
Şol dağların ötesinden 
Biri gelir,Yunustur O. 
Işığı ufuk çizgisi, 
Allah bilir Yunus’tur O. 
 
Yolu mezarlıktan geçer, 
Efkârlanır,hikmet saçar, 
Enginden enginden uçar, 
Aşk tapşırır,Yunus’tur O. 
 
Yüreği yağlı bir çıra 
Asar sevgi çınarına, 
İner dere kenarına, 
Abdest alır,Yunus’tur O. 
 
Aşkla namaza duranda 
Ruhu gezinir Kur’an’da, 
Canlar canını bulanda 
Pîr sarılır,Yunus’tur O. 
 
Karlı karlı dağlar aşar, 
Yolu şardan şara düşer, 
Mal-mülk diyenlere şaşar, 
Tez durulur,Yunus’tur O. 
 
‘’Bana seni gerek seni’’ 
Pişirip der dediğini, 
Dünyanın her gediğini 
Aşıp gelir,Yunus’tur O. 
 
Aşık bir malihülyâda, 
Ha var,ha yok bu dünyada, 
Yunus’u gördü rüyâda, 
Ay yükselir,Yunus’tur O. 
 

نوچوس اووسو یونچیول قّ اح  
 

  آیسن آکدمیر  
  
   

  سیندن ه شول داغالرین اؤت
  ر او. دوگلیر،یونوس بیري

  چیزگیسی،  قایشیغی اوفو
  ور او. د’آلاله بیلیر یونوس

   
  چر، ئان گقدیولو مزارلی

  رالنیر،حیکمت ساچار، اافک
  انگیندن انگیندن اوچار، 

  ور او. د’تاپشیریر،یونوس عشق
   

  یاغلی بیر چیرا  ویورغ
  وگی چینارینا، ئآسار س

  نر دره کنارینا، ئا
  ر او. ود’آبدست آلیر،یونوس

   
  نامازا دوراندا  عشقله

  دا، ’نقرآروحو گزینیر 
  جانالر جانینی بوالندا 

  ور او. د’ر ساریلیر،یونوسیپ
   
  ارلی داغالر آشار، قارلی ق

  یولو شاردان شارا دوشر، 
  ینلره شاشار، ئمولک د-مال

  ور او. د’ز دورولور،یونوسئت
   

   ’’بانا سنی گرك سنی’‘
  ینی، گدیئدر د بپیشیری

  ینی گیانین هر گدیدون
  ور او. د’گلیر،یونوس بآشی

   
  دا، اولیخ بیر مالی عاشیق

  بو دونیادا،  خها وار،ها یو
  دا، او گؤردو روی’یونوس

  تور او. ’لیر،یونوسآي یوکسه
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Başım Bulanıyor 
(Aliterasyon) 

Alaeddin İkican 
 

Beni bin belaya boğsan bağrıma basarım, 
Başını böğre bıraksan benliğimi bulurum, 
Bir başkası bıraksa bütünüyle boşluğa, 
Ben bırakmam bedenini, bildiğimce bağlarım. 
 
Belaya bulaştıkça, başkasına benzerim, 
Bir buse bırakan bülbülleri bile, büzerim 
Bencil baykuşun böyle bedbaht bakışlarında, 
Biçare bulunan benzini biçtikçe biçerim. 
 
Bazen, bariz barışla barışık bulunmaksa, 
Bayramlar bayramca bilinmekse belleğimizde, 
Benim bekleşen beynim baygın bulunacaksa, 
Bedava bedelini buldular benliğimizde. 
 
Bezendi bezler bademli baklava biçimi, 
Boyandı binalar bembeyaz bengi bir beğeni, 
Beşgen beşikte beşizler birbirine benzer, 
Beşeriyette bereket bol, bilhassa bilimi.. 
 
Bülbüller bakışıyor baharda, bak biçare 
Bıldırcınlar bekleşiyor bir bilge betimiyle 
Batı balkanlarda bad-ı berin benzerinde, 
Belirleniyor bengisu besmeleyle birlikte. 
 
Bana böyle bakma, bak bilincim büzülüyor, 
Bırakma beni biçare, benliğim burkuluyor, 
Böyle bitmesin, boynum bükülmesin, bağırma 
Bekleme baharı, boşlama, başım bunalıyor 
 
    

 باشیم بونالییور (الیتراسیون) 
 

  دین ایکیجانلاالع 
  

  باغریما باساریم، نی بین بالیا بوغسان 
  م، اسان بنلیغیمی بولورخره بیرایوباشینی بؤ

  سا بوتونویله بوشلوغا، خاسی بیراقبیر باش
  م. ایمجه باغالرگمام بدنینی، بیلدیخبن بیرا

   
  م، ه اسینا بنزرقا، باشقجیدبالیا بوالش

  م ه ان بولبوللري بیل، بوزرخبیر بوسه بیرا
  ریندا، یشالخت باخوشون بؤیله بدبقبنجیل بای

  م. ه بیچاره بولونان بنزینی بیچتیکچه بیچر
   
  سا، قبولونما ق، باریز باریشال باریشیعضاً ب

  ، هیمیزدگللَئبایرامالر بایرامجا بیلینمکسه ب
  سا، قین بولوناجاغینیم بایئبنیم بکلشن ب

  یمیزده. گلینی بولدوالر بنلیداوا بدهئب
   
  الوا بیچیمی، خلر بادملی بائزدي بزنب

  ی، گنبَ بنگی بیر ضبیا یاندي بیناالر بمبو
  ه بشیزلر بیربیرینه بنزر، دن بشیککشئب

  ا بیلیمی.. صّ اخه برکت بول، بیلدبشرییت
   

  بیچاره  خر باهاردا، بایشیخبولبوللر با
  ر بیر بیلگه بتیمییله ینلر بکلشیچبیلدیر

  ، هبرین بنزریند يباتی بالکانالردا باد
  ه. دبیرلیک ر بنگیسو بسملیلهنیبلیرله

   
  ر، بیلینجیم بوزولو خما، باخیله بائبانا ب
  یم بورکولور، گما بنی بیچار، بنلیخبیرا

  سین، باغیرما سین، بوینوم بوکولمهیله بیتمهئب
  ر باهاري، بوشالما، باشیم بونالی مهبکله
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Adı Oyun Olsun 
 

Hasan Hüseyin Cesur 
 
Kaç kere yıkandım  bilmiyorum, 
Temizlensin diye yüreğim. 
Kaç kere avundum, 
Bir çınara yaslanıyorum sandım, 
Yüzüm güleç. 
Ne zaman başladı içimde fukaralık, 
Eklemlerime musallat olan ağrılar, 
Yapışıp kalan yarama, 
Sızdıkça, sızdıkça  sızlayan, 
Bu rezil aşk avuntusu… 
 
Elimizde kaldı  tanrılar heeyy, 
Kutsal tablolar asılmış kulaklarından,  
Seç birini enstrümanlardan,   
Nasıl olsa hiçbiri doğru ses vermiyor, 
Elime yüzüme bulaşmış güldüğüm  zamanlar, 
Olsun…evde çocuklar var… 
 
Kaç kere yıkandım bilmiyorum,  
Arınsın diye gözlerim,  
“İnsan gözünden avlanır” derdi hocam, 
İşte bu yüzden- 
Hala körebe oynuyorum sokaklarda.  
 
Adı sürgün olmuş ya da avuntu,  
Bu hayatın  heykelleri  heeyy- 
Ha yokluk işlenmiş cüzdanıma ha züğürtlük, 
Yeter ki ellerim- 
Temiz değsin yüzüme,  
Bir kara gecede,  
Tel tel dökülen zifir bulaşmasın, 
Kalbimin çocuk yüzlü sokaklarına. 
 

 
 

 آدي اویون اولسون 
   

  ن جسور حسی حسن
   

   ،مرمبیلمیویوندوم کره ی نئچه
   .یمه یورالنسین دییه تمیز

   ،ووندوماکره  هچنئ
   ،م ساندیماربیر چینارا یاسالنی

   ج.وزوم گولا
   ق،لیارقرنه زامان باشالدي ایچیمده ف

   ،اوالن آغریالر طاکلملریمه مسل
   ،االن یاراماق بیاپیشی
   ،اسیزالیانقجا، سیزدیقجسیزدی

   …وونتوسوا عشقبو رذیل 
   

   !تانریالر هیی الديقالیمیزده 
  ،الریندانقوالقوتسال تابلوالر آسیلمیش ق

   ،چ بیرینی انسترومانالردانئس
   ،ررمیئبیري دوغرو سس و اولسا هیچ جورن

   ،زامانالر وزومه بوالشمیش گولدوغوماالیمه 
   …وده چوجوکالر وارائ…اولسون

   
  ،مم بیلمیرویوندوکره یی هچنئ

  ،یه گؤزلریمئآرینسین د
   ،وجامخدردي  "اینسان گؤزوندن آوالنیر"

   -وزدناایشته بو 
  .م سوکاکالردااریاه اوینپحاال کؤر

   
  ،وونتواآدي سورگون اولموش یا دا 

   -یئه کللريئیه بو حایاتین
   ،پاراسیزلیقایشلنمیش جوزدانیما ها  قلوخها یو

  - تر کی اللریمئی
  ،وزومهاسین یتمیز دَ 

  ،دهجهئارا گقبیر 
   ،سینبوالشما سیگارهیسینهؤکولن تل ئل تئت
   .وزلو سوکاکالرینااوجوك جلبیمین ق
   

 
 


