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Baş söz yerinə 

 Cəlalı il sayarı əsasında yazın ilk günü 
martın iyirmi biri və fərvərdinin birinə 
düşür. Bu gün bütün varlıq qiş və 
soyuqdan oyanıb yeni həyata girir. o üzdən 
buna bayram və ya nevruz(yeni gün) 
deyilir ıran türklərində bu günəş ilinin 
başlanışıdır. Bu gün orta asıya türklərindən 
balkanlara qədər qutlanır. o üzdən bu 
bayram bir türk bayramıdir.  
Bayramla bağlı türk ədəbiyatında istər 
dıvan ədəbiyatı istər sözlü ədəbiyatda 
çoxlu şeirlər və deyimlər vardır.  
 Iran türkləri neruz bayramında yeddi 
bərkətdən ibarət səfrə döşərlər: 
 1. göy bərəkəti: quran ilə ayna  
 2. sü bərəkəti: sü ilə balıq  
 3. yer bərəkəti: qovurğa, qovrulmuş buğda 
və ya mərci  
 4. heyvan bərəkəti: buyanmış yumurta  
 5. ağac bərəkəti: alma, iydə(qirmizi buyalı 
olmalıdır)     
 6. al ver bərəkəti: sikkə  
 7. göyərti bərəkəti: göy göyərtmək, səmni 
göyərtmək 

 باش سؤز یئرینھ
و  21جاللی ایل سایاري اساسیندا یازین ایلک گونو  مارتین 
فروردینین بیرینه دوشور. بو گون بوتون وارلیق قیش و 

یاتا گیریر. او اوزدن بونا بایرام و یا سویوقدان اویانیب یئنی ح
نوروز(یئنی گون) دئییلیر ایران تورکلرینده بو گونش ایلینین 
باشالنیشیدیر. بو گون اورتا آسیا تورکلریندن بالکانالرا قدر 
قوتالنیر. او اوزدن بو بایرام بیر تورك بایرامی دیر.بایرام ال 

یستر سؤزلو ادبیات باغلی تورك ادبیاتیندا ایستر دیوان ادبیاتی ا
  دا چوخلو شعرلر و دئییملر واردیر.

یئددي برکتدن عبارت سفره ایران تورکلري نوروز بایرامیندا 
 آینا  ایله قرآن :برکتی گؤي .١ دؤشرلر:

 بالیق  برکتی: سو ایله سو .2
 مرجی  و یا بوغدا  ولموش، قوورقووورغا :برکتی یئر .3
 یومورتا  برکتی: بویانمیش حئیوان .4
 )اولمالیدیر بویالی قیرمیزي( اییده  ،آلما :برکتی آغاج .5
 سیککه :برکتی وئرآل .6
 ، سمنی گؤیرتمک  گؤیَرتی برکتی: گؤي گؤیرتمک .7

  
  بایرامینیز مبارك اولسون.
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  شهال نوروزي

  جاسیم بابا اوغلو 
  مریم بیرامی 

  لوسایت اوغ
  ید موغانلی عس

  سحر بارانی
  م کاراکوچ حیررالبدع

  زتی ع سخاوت
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  رکایامن کگووَ

  اوغلو  جا موراضلی رع
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  ر گولباهار ایلک
  یاوي سحر خ
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  وااو شریف نویوَر
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NECƏ OZ DƏRİMƏ SIĞMIŞAM 
GÜLÜM?   

 Fərman FƏRZİ   
  
 bir otaq içində min yataq itir,  
 bir budaq bir saat saxlamır barın.  
 bir dərə döşündə min ömür bitir,  
 bu boyda aləmin kəhkəşanların-   
 mən necə gözündən sağmışam gülüm?.  
  
 min kəndi sel basır bir çay daşanda,  
 bir bulaq böyüdür çınarın yüzün.  
 Xəyalım səninlə qucaqlaşanda,  
 bütün bu aləmin suyun, dənizin-   
 necə gözlərimdə boğmuşam gülüm?.  
  
 təzadlar içində yürüyür həyat,  
 bulud ağlayanda çiçəklər gülür.  
 bir külək əsəndə min budaq sinir,  
 bir yağış yağanda yüz bulud ölür.  
 mən necə bir ömür yağmışam gülüm?.   
  
 şəhərlər yapılır bir dağ döşündə,  
 doğulur günəşdə bir dağ başından.  
 yüz kəndin,şəhərin bir dağ bəsidir,  
 bu qədər dağları bir göz yaşından-   
 mən necə hər gecə doğmuşam gülüm?.  
  
 xeyirdən çıxmışam,şərdən çıxmışam,  
 xeyirə sığmıram, şərə sığmıram.  
 bu göylər, bu yerlər mənə dar gəlir,  
 güylərə sığmıram, yerə sığmıram-   
 necə öz dərimə sığmışam gülüm?.  
  
 

  

  ؟گولوم شامیغمیس مهینئجه اوز در
  فرمان فرضی 

  
  ،ریتیا اتاقی نیم ندهیچیاوتاق ا ریب
  .نیبار ریات ساخالمعسا ریبوداق ب ریب
  ،ریتیمور بؤع نیشونده مؤدره د ریب

  - نیکهکشانالر نیعالم دایبو بو
  .گولوم؟ شامیزوندن ساغمؤنئجه گ من

  
  ،داشاندا يچا ریب ریسئل باس يکند نیم
  .وزونی نیناریچ ودوریؤبوالق ب ریب

  ،داله قوجاقالشاننیسن میالیخ
  - نیزیدن ون،یسو نیبو عالم بوتون

  .بوغموشام گولوم؟ مدهیزلرؤگ نئجه
  

  ،اتیح وریوروی ندهیچیا تضادالر
  .لر گولور چکیچ اندایآغال بولود

  ،رینیبوداق س نینده مسَکولک اَ  ریب
  .لورؤبولود ا وزی اغاندای شیاغی ریب

  گولوم؟ شامیاغمیمور عؤ رینئجه ب من
  

  ،شوندهؤداغ د ریب ریلیاپی شهرلر
  .ندانیباش داغ ریگونش ده ب دوغولور

  ،رید یداغ بس ریب نیرهَشَ ن،یکند وزی
  - ندانیاشیگوز  ریب يقدر داغالر بو

  ؟.نئجه هر گئجه دوغموشام گولوم من
  

  ،شامیخمیشر دن چ شام،یخمیچ ردنییخئ
  .رامیغمیشره س رام،یغمیس رهییخئ
  ،ریمنه دار گل ئرلریبو  لر،یؤگ بو

  - رامیغمیس ئرهی ام،ریغمیس لرهیگو
 .گولوم؟ شامیغمیس مهیز درؤا نئجه

 



ƏDƏBİ KÖRPÛ    6. Sayı  yaz. nisan 2019 ٨١٣٩ یندفرور.یاز سای ینجیا ۶.کؤرپو ادبی  
 

 Əbədi Körpû Sayfa 4 

 
 SUMQAYIT 

Elvin ELİZADE 
 

Hamının hər səfərdən geri döndüyü yer var.. 
Bizi də varlığıyla tamamlayan şəhər var. 
Günəşini Xəzərdən salamlayan şəhər var. 
Dərdini başqa yerdə ovuda bilmir adam, 
Burda öz sevdiyini unuda bilmir adam. 
Küçələri upuzun, ayrılıqları qısa, 
Qarşılaşır hardasa... 
Abadlaşır günbəgün, gözəlləşir ilbəil, 
Bu gün dünənki deyil, sabah bu günkü deyil. 
Kiçik məhəllələrdən böyük şəhərə dönüb. 
Fəhlələrin şəhəri “Möcüzələr”ə dönüb. 
Dəqiq xatırlamıram mən o həmin illəri, 
Uşaqlığımdan bəri  
Bir ağ göyərçin qonub dənizin sahilinə. 
Hamı tamaşa edir bu ağ donlu gəlinə 
Onu hər an qoruyan, arxasında dayanan 
Xəzər adlı qardaşın başının tacıdır o. 
Bir ovuc dənin deyil, sülhün, saf məhəbbətin, 
Dostluğun acıdır o. 
Onu ucaldanların ağarmış saçıdır o. 
Bu möhtəşəm şəhərin sülh olsa da nişanı 
Böyüdü yavaş-yavaş Şəhidlər Xiyabanı. 
Böyüdü böyüməmiş, gör necə də böyüdü. 
Özü də Göyərçinlə bir həyətdə böyüdü,  
bir küçədə böyüdü. 
Burda çox şəhidlərin son mənzili qazıldı, 
Şanlı şəhərimizə şanlı tarix yazıldı. 
Üstündən əskilmədi böyüklərin nəzəri, 
Doğrultdu öz adını: 
“İstedadlı gənc qızlar, gənc oğlanlar şəhəri”- 
Qəhrəmanlar şəhəri. 
O vaxtkı fəhlələrin yenə qoruyur səni, 
Həmin əllərdəsən sən. 
Səni quran kişilər nigaran olmasınlar, 
Əmin əllərdəsən sən !!! 
 

   سومقاییت
   هلیزادعائلوین  

  
  فردن گئري دؤندویو یئر وار.. سهامینین هر 

  بیزي ده وارلیغییال تامامالیان شهر وار. 
  گونشینی خزردن ساالمالیان شهر وار. 

  دردینی باشقا یئرده اووودا بیلمیر آدام، 
  بوردا اؤز سئودیگینی اونودا بیلمیر آدام. 

  وزون، آیریلیقالري قیسا، ا لري اوپکوچه
  شیالشیر هارداسا... قار

  یل، ه اب گون، گؤزللشیر ایله ب آبادالشیر گون
  بو گون دوننکی دئییل، صاباح بو گونکو دئییل. 

  لردن بؤیوك شهره دؤنوب. کیچیک محلله
  ه دؤنوب. "مؤعجیزه لر"لرین شهري فهله

  دقیق خاطیرالمیرام من او همین ایللري، 
  اوشاقلیغیمدان بري

  یلینه. حب دنیزین سابیر آغ گؤیرچین قونو
  هامی تاماشا ائدیر بو آغ دونلو گلینه 

  دایانان  اونو هر آن قورویان، آرخاسیندا
  خزر آدلی قارداشین باشینین تاجیدیر او. 

  بیر اوووج دنین دئییل، صولحون، صاف محبتین، 
  دوستلوغون آجیدیر او. 

  اونو اوجالدانالرین آغارمیش ساچیدیر او. 
  صولح اولسا دا نیشانی بو مؤحتشم شهرین 

  یاواش شهیدلر خییابانی. - بؤیودو یاواش
  میش، گؤر نئجه ده بؤیودو. بؤیودو بؤیومه

  اؤزو ده گؤیرچینله بیر َحَیطده بؤیودو،
  ده بؤیودو. بیر کوچه

  بوردا چوخ شهیدلرین سون منزیلی قازیلدي، 
  شانلی شهریمیزه شانلی تاریخ یازیلدي. 

  ؤیوکلرین نظري، دي باوستوندن اسکیلمه
  دوغرولتدو اؤز آدینی: 

   - "ایستعدادلی گنج قیزالر، گنج اوغالنالر شهري"
  قهرمانالر شهري. 

  لرین یئنه قورویور سنی، او واختکی فهله
  سن سن. همین اللرده

  سنی قوران کیشیلر نیگاران اولماسینالر، 
 سن سن !!!امین اللرده
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MƏNƏ BİR ÇƏTİRLİK...  
 

Ümid NƏCCARİ 
Məni yuxunda gördün 
Ayaqlarımı unutduğum gün. 
Əllərimin sahibsizliyini bildiyim saatdan, 
Mən payızın buruq buruq küçələrindən sənə 
danışıram. 
Məni yuxunda gördün 
Küləklər şəhərində kül olduğum gecələr. 
Qurbəti gözlərimə yüklədiyim an, 
Mən quru yarpaqlar radiosundan sənə 
danışıram, 
Dinlə ! 
Sənsizliyə bir stansiya qalmışam mən, 
Sənsizlik acı dərmandır toxdatmır dərdlərimi… 
Məni yuxunda gördün 
Bir qullab udduğum bulud da sənsizlikdir… 
Güzgüdə görünən hər nə varsa 
hisslərimin saçları ağarır yoxluğunda… 
Hisslərimin ağıl dişi ağrıyır, uzaqlaşdıqca sən. 
Sənsiz divar dibində qalan dilənçi qədərdir 
darıxmalarım, 
Sənsiz darıxmadır hər addım. 
Qürbətimə ağlayınca 
mənə bir çətirlik vətən saxla yağmurda… 
 

  چتیرلیک... منه بیر
  جاري اومید ن

  
   ،منی یوخوندا گؤردون

  آیاقالریمی اونوتدوغوم گون. 
  ینی بیلدیگیم ساعاتدان، غاللریمین صاحیبسیزلی

  ه دانیشیرام. لریندن سنبوروق کوچه- من پاییزین بوروق
   - منی یوخوندا گؤردون

  لر. کولکلر شهرینده کول اولدوغوم گئجه
  دیگیم آن، قوربتی گؤزلریمه یوکله

  من قورو یارپاقالر رادیوسوندان سنه دانیشیرام، 
  دینله ! 

  ستانسییا قالمیشام من، ایسنسیزلییه بیر 
   …سنسیزلیک آجی درماندیر توخداتمیر دردلریمی

   ،ؤردونمنی یوخوندا گ
   …بیر قولالب اوددوغوم بولوددا سنسیزلیکدیر

  گوزگوده گؤرونن هر نه وارسا 
   …حیس لریمین ساچالري آغاریر یوخلوغوندا

  حیس لریمین عاغیل دیشی آغریییر، اوزاقالشدیقجا سن. 
  سنسیز دیوار دیبینده قاالن دیلنچی قدردیر داریخماالریم، 

  سنسیز داریخمادیر هر آددیم. 
  مه آغالیینجا قوربتی

 …منه بیر چتیرلیک وطن ساخال یاغموردا

BU 
Günel EYVAZLI 

Xoşbəxtlik – 
Qışdan yaya qalmış paltarlarımın 
Cibindəki pul kimidir. 
Tapıram, sevinirəm. 
 
Qismət – 
Külək əsən kimi yerə tökülən 
Kal armud kimidir. 
Görürəm, məyus oluram. 
 
Zaman – 
Gözümün önündə 
böyüyən övladım kimidir. 
O böyüyür, qocalıram. 
 
Həyat – 
Hava kimidir 
Çəkməliyəm, udmalıyam. 
 
Mən – 
Hamı kimiyəm. 
Yaşamalıyam, ölməliyəm. 

 
   بو

 گونئل ائیوازلي 
  

   -خوشبختلیک 
  قیشدان یایا قالمیش پالتارالریمین 

  پول کیمیدیر.  کیجیبینده
  تاپیرام، سئوینیرم. 

   
  - قیسمت 

  کولک اسن کیمی یئره تؤکولن 
  کال آرمود کیمیدیر. 

  گؤرورم، مأیوس اولورام. 
   

  - زامان 
  گؤزومون اؤنونده 

  بؤیوین اؤوالدیم کیمیدیر. 
  او بؤیویور، قوجالیرام. 

   
  - حیات 

  هاوا کیمیدیر 
  لییم، اودمالییام. چکمه

   
  - من 

  هامی کیمییم. 
  لییم. یاشامالییام، اؤلمه
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MƏNİMLƏ REALLARDA QAL 

Şəhla NORUZİ  
  
 ey mənim mənliyim bir gecə məni,  
 sanaldan çıxarıb reala köçür.  
 əlـələ tamsınaq yaşamın dadın,  
 sənsizlik ıçımın içinə çökür.  
  
 bir gecə mənimlə əlـələ dolan,  
 şəhərin gözləri bizi izləsin.  
 kimsələr xor baxıb qınasa bizi,  
 qucağın açıbda bizi gizləsin.  
  
 O gecə  sən  məni elə danışdır,  
 gözlərin gözümün içinə dalsın.  
 tanışdır sevginin ögey qucağın,  
 ölüncə bu sevgi yadımda qalsın.  
  
 otandır dünyanın acılıqların,  
 əlımdən ayrılıq qoxusunu çal.  
 yellərə tapşıraq hər nə var yoxu,  
 mənimlə mənimlə reallarda qal. 
 

  رئال الردا قال ملهیمن
  ینوروز شھال

  
  ،یگئجه من ریب میییمنل میمن يا

  .رچورئاال کؤ بیخاریدان چ سانال
  ،نیْداد نیْاشامی ناقیاله تامس ـال

  .رکوچؤ نهیچیا نیمیچیا کیل زیسنس
  
  ،وْالناله دـ ال ملهیگئجه من ریب

  .نیسزلهیا يزیب يگؤزلر نیشَهَر
  ،يزیب ناسایْق بیْخوْر باخ لرمسهیک

  .نیسزلهیگ يزیدا ب بیآچ نیجاغقو
  
  ،ریشدیائله دان یگئجه  سن  مناو

  .نیدالس نهیچیا نوموگؤز نیگؤزلر
  ،نیجاغقو یاؤگئ نینیسئوگ ریشدیتان
  .نیقالس مدایادی یبو سئوگ نجهلواؤ
  
  ،نیقالریلیآج نیانیدن ریتانداو
  .چال خوسونوقو قیلیریآ مدنیال
  خو،وْ یهر نه وار  راقیتاپش للرهیئ
  .رئال الردا قال ملهیمن ملهیمن
  
 

 
 

 
 

ƏLLƏRİMİ TANRIYA BORC... 
Sevinc QƏRİB 

Sənə nə könlümə yağan yağışdan,  
Ruhunu, könlünü buz tutan adam.  
Çəkmə izlərimi, çəkmə yoxuşdan,  
Şeytanın evinə üz tutan adam. 
 
Mənim ruhum başqa, düşüncəm başqa,  
Quşun dimdiyində yem sevinciyəm.  
Könlümə dost olur bəzən qarışqa,  
Kimdi bu qəribdən küsüb inciyən. 
 
Əbəsdir tənimə yetişmək cəhdin,  
Məni dağ doğurub, səni dərələr.  
Sənin savab ilə ötüşmək əhdin,  
Xülyadı, önünə iman sərələr. 
 
Çək uzağa duasız əllərini, 
Mən göylərdən duaları dərmişəm. 
Savab yazsın deyə əməllərimi 
Əllərimi Tanrıya borc vermişəm. 
 
Vicdan qamçılayıb atını, səndən 
Çox - çox uzaqlarda dincini alır.  
İnsaf da, mürvət də dolanır gendən,  
Boğaza çəkməyə ülgücün qalır. 
 

  اللریمی تانرییا بورج وئرمیشم 
 سئوینج قریب 

  
  سنه نه کؤنلومه یاغان یاغیشدان،

  روحونو، کؤنلونو بوز توتان آدام.
  چکمه ایزلریمی، چکمه یوخوشدان،

  شئیتانین ائوینه اوز توتان آدام. 
   

  منیم روحوم باشقا، دوشونجم باشقا،
  سئوینجییم.قوشون دیمدیگینده یئم 

  کؤنلومه دوست اولور بعضًا قاریشقا،
  کیمدي بو قریبدن کوسوب اینجیین. 

   
  عبثدیر تنیمه یئتیشمک جهدین،
  لر.منی داغ دوغوروب، سنی دره

  سنین ساواب ایله اؤتوشمک عهدین،
  لر. خولیادي، اؤنونه ایمان سره

   
  چک اوزاغا دوعاسیز اللرینی، 

  من گؤیلردن دوعاالري درمیشم. 
  ساواب یازسین دئیه عمللریمی 
  اللریمی تانرییا بورج وئرمیشم. 

   
  ویجدان قامچیالییب آتینی، سندن 

  چوخ اوزاقالردا دینجینی آلیر. -چوخ 
  اینصاف دا، موروت ده دوالنیر گئندن،

  یه اولگوجون قالیر. بوغازا چکمه
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ÜŞÜMÜŞ YAPRAĞAM 
 

Məryəm BƏYRAMI 
 

Dərənin içində payızli çayam,  
 Bulağ giləsində titrəyən ayam,  
 Sahıləm  tufana vurulub qayam,  
 Sənə bənzəyirəm , mən sənə tayam.  

  
 Dağların başında dumanam, çənm,  
 Bilmirəm mən kiməm , elə bil sənm,  
 Telləri qirilmiş sazdı bu sinəm,  
 Sənə bənzəyirəm , mən sənə tayam.  

  
 Üşümüş yaprağam çıplaq ağaşda,  
 İldirim iziyəm çatlayan daşda,  
 Son sözüm sənədir deyim bu başda,  
 Sənə bənzəyirəm, mən sənə tayam  

  
  Səslərin içində otanan səsəm,  
  Gücüm yox, yollari bağlanan kəsəm,  
 Üzgürlük məndədi mənsə qəfsəm,  
 Sənə bənzəyirəm, mən sənə tayam  

  
 Ayna baxışında gördüm özümü,  
 Tikmişdim gözünə  heyran gözümü,  
 Mənə pıçıldadın mənim sözümü,  
 Sənə bənzəyirəm, mən sənə tayam.  
 

 اوشوموش یاپراغام 
 رامىمریم بی 
  

 ،دره نین ایچینده پاییزلى چایام
 ،بوالغ گیله سینده تیترین آیام

 ،م  طوفانا وورولوب قایامساحیلَ 
 .سنه بنزَییرم ، من سنه تایام

 
 ،داغالرین باشیندا دومانام چنم

 ،بیلمیرم من کیمم، ائله بیل سنم
 ،م قیریلمیش سازدى بو سینهتئللرى 

 .سنه بنَزیرم، من سنه تایام
 

 ،وش یاپراغام چیپالق آغاشدااوشوم
 ،ایلدیریم ایزى یم چاتالیان داشدا

 ،سون سؤزوم سنه دیر دئیم بو باشدا 
 .سنه بنَزیرم ، من سنه تایام

 
 ،سس لرین ایچینده اوتانان سسم  

 ،گوجوم یوخ، یولالرى باغالنان کسم
 !اوزگورروك منده دى منسه قفسم

 .سنه بنزَییرم ، من سنه تایام
 

 ،یندا گوردوم اؤزوموآینا باخیش
 ،تیکمیشدیم گؤزونه  حئیران گؤزومو 

 ،منه پیچیلدادین منیم سؤزومو
 .سنه بنَزیرم ، من سنه تایام

 

DÜŞÜNEN KİMDİR 
 

Casim BABA OĞLU 
Irak – Telafar 

Mümünler çok azdı nede bu sözler 
İrfanlığa dara düşünen kimdir?  
Haramdan başladı karadır yüzler 
Kıyemete nuru düşünen kimdir?  

 
Edeb yol arkân vacip insana     
Haya sitir verir kâmil imana 
Hayası olmıyan döner uryana 
Hurmat eden pire düşünen kimdir?  

 
Kaş kırkıp dar geyip başı kıbeli 
Dağıttılar getti kurlu temeli 
Söz edep kalmadı düştü emeli 
Sitir giyen are düşünen kimdir?? 

 
Binde bir gözüne mıkayat olur 
Marifeti yoktur her yana dolur 
Bütün halk ne olsa ahiri ölür 
Hakikete sıra düşünen kimdir?  

  
BABA OĞLU sözün dostuna söyler 
Kâmil insanların kelemin dinler 
Muhebbetli yarı görürken iyiler 
Mahşer itibare düşünen kimdir?  
 

  ؟دوشونن کیمدي
  جاسیم بابا اوغلو 

 فرلعت – عرق
  

   ،بو سؤزلر هآزدي ند خمومونلر چو
  نن کیمدیر؟وعیرفانلیغا دارا دوش

  وزلر اارادیر حارامدان باشالدي ح
  ورو دوشونن کیمدي؟؟ن همتاییق

  
   ،اینسانا بن واجیارکاادب یول 

  ،میل ایمانااهایا سیتیر وئریر ک
   ،هایاسی اولمییان دؤنر اوریانا

  دوشونن کیمدي؟؟ هورمت ائدن پیرح
  

   ،باشی کیبلی بدار گئیی بیخیرقکاش 
   ،ورلو تملیقتی دیالر گئدداغیت

   ،ملیعو دالمادي دوشق بسؤز اد
  نن کیمدي؟؟؟ دوشو هین آرئسیتیر گ

  
   ،ایات اولورقمی هبیر گؤزون هیندم
   ،ور هر یانا دولورخدریفتی یوعم

   ،لوراؤیري آخاولسا  هن قالخبوتون 
  سیرا دوشونن کیمدي؟؟ هتقیحق
  

   ،بابا اوغلو سؤزون دوستونا سؤیلر
   ،مین دینلرمیل اینسانالرین کالاک
   ،ببتلی یاري گؤرورکن ایییلرحم
  کیمدي؟؟ دوشونن هتیبارعشر احم
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  ن اوجاسخسن 

  اوغلو سعید
  فرعتل - عراق

   
   
  احسانسن،  هندلیمسن، بیلیمسن سع

  ن بابا. رتمیاؤ هندوجاسان سخسن 
  موتلو اینسانسان،  زهسیموتسوز چار

  ن بابا. رتمیاؤ هندوجاسان سخسن 
   

  النان گولسن خوق هسن گوللر ایچیند
  اؤتن بولبولسن  هآچان چیچکلر

  شیل سومبولسن اتارالدا یاشارسان ی
  ن بابا. رتمیاؤ هندوجاسان سخسن 

   
  ن اوسغساس دویحین ایغافاالردا آلق
  ن ایسغچال هد هم هناغم هورکلردا

  ن ایسعساالم سای هلمعا دهبیرلیک
  ن بابا. رتمیاؤ هندوجاسان سخسن 

   
  اپیالر آچانی سنسن ق قارانلیق
  چنی سنسن ئلیم سع هاند هاند
  وسیمی اکنی بیچنی سنسن ئم

  ن بابا. رتمیاؤ هندوجاسان سخسن 
   

   هلسفف هعیرفانسان هم د ،احسانسان
   وفا هسن هم سن د سوینچ ،سنه موژد

   ن کیف صافانسس هحایاتین شیرین
  ن بابا. رتمیاؤ هندوجاسان سخسن 

   
   ،سانقوالقگؤزسن  ،سان سنغالسن آیا

   ،ی دوالغسانکیمباشتا باغلی دوالغ 
   ،نای بوالغسکیماینایان قجوشان و 

  ن بابا. رتمیاؤ هندوجاسان سخسن 
   

 
 

SEN HOCASIN  
Sait Oğlu  

Irak – telafer  
 
 
ilimsen, bilimsen sende ehsansan, 
Sen hocasan sende öğretmen baba. 
Mutsuz çaresize mutlu insansan, 
Sen hocasan sende öğretmen baba. 
 
Sen güller içinde koklanan gülsen 
Açan çiçeklere öten bülbülsen 
Tarlada yaşarsan yaşil sümbülsen 
Sen hocasan sende öğretmen baba. 
 
Kafalarda algın ihsas duygusan 
Yüreklerde nağme hem de çalgısan 
Birlikte aleme salam saygısan 
Sen hocasan sende öğretmen baba. 
 
Karanlık kapılar açanı sensen 
Tane tane ilim seçeni sensen 
Mevsimi ekeni biçeni sensen 
Sen hocasan sende öğretmen baba. 
 
ehsansan irfansan hem de felsefe 
Müjdesen sevinçsen hem sen de vefa 
Hayatın şirine sensən keyf safa 
Sen hocasan sende öğretmen baba. 
 
Elsen ayaksan sen gözsen kulaksan 
Başta bağlı dolağ gibi dolağsan 
Coşan ve kaynayan gibi bulağsan 
Sen hocasan sende öğretmen baba. 
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 BİZDƏN BİR ATLI GETDİ 

 Səyid MUĞANLI 
 
Bizdən bir atlı getdi  
 Əllərımız saçlarımızı yolurdu,  
 Və qadınlığımız oxşama mələyirdi kəpənək 
gilin qanadlarına.  
 Gəldi də getdi,  
 Qaradağlarımızın qaralıqlarına doğru,  
 Gözləri xan qızı,  
 Əllərı, fəhlə bayrağının qabar günəşi!   
 Atın oynatdı getdi,  
 Oğlumun dodaqlarında çıpçalanmadan!   
 Oğlunun qolaqlarına şerimi pıçıldamadan!   
 Heyii düzün de qadası  
 Öləndə ölə bildinmi bizsiz?   
 Öldünmü yoldaş!?  
 Bizi hansı kapıtala tapşırdın?   
 Kapıtalızmın pəncələri sixir ürəyimi!   
 Hansı serçənin qanadlarına sığınsın ışçı babam?   
 Demədin anam hansı bayatını oxşamaya 
kökləsin,   
 Necə bəstələnsin balaban ağlayışı,  
 Bacıların qardaş vay səsinə?   
 Hansı meydanda toplaşsınlar vətənini sevən 
sevgililər?   
 Dedim ki sevirəm səni!   
 Quzu səsimi duymadınmi?   
 Qonşu sılluldan ehmalca dedim; 
 sevirəm səni azadlıq xanııııım! 
 Təbrizin dar küçələri də sevirdi səni!   
 Inan, təbrizə yağış yağırdı, sən can verdiyin 
qürbətdə.  
 Analar ozanmışdılar orjans yataqlarında,  
 Və sevgili qızlar qan görümüş kimi 
susmuşdular,  
 Deprıslik ehtımalı var bu sənsizliyin.  
 Öldünmü, araz qıyılarının qan qardaşı?   
 Öldünsə rahat uy,   
 Bizim növbə hələ çatmayıb hörmətli tavarış 
bəy...  

   
 

  يگئتد یآتل ریب زدنیب
  یموغانل دیسع
  
  يگئتد یآتل ریب زدنیب

  ولوردو،ی يزیمیساچالر زیمیاللر
 نیلیکپنک گي ردییخشاما ملهاو زیمیغینلیقاد و

  .نایقانادالر
  ،يده گئتد يگلد

  دوغرو، نایقالریقارال نیزیمیقاراداغالر
  ،يزیخان ق يگؤزلر

  !یقابار گونش نینیراغیفهله با ،ياللر
  ،يگئتد يناندیاو نیآت

  !پچاالنمادانیچ ندایدوداقالر اوغلومون
  !لدامادانیچیپ یمیشعر نایاوغلونون قوالقالر

  یون دئ قاداسدوز ییییهئ
  ز؟یزسیب یمنیلدیاؤله ب اؤلنده

  !ولداشی اؤلدونمو
  ن؟یردیتاپش تاالیکاپ یهانس يزیب

  !یمییاوره ریخیس يلرپنجه نیزمیتالیکاپ
  بابام؟ یشچیا نینسیغیس اینقانادالر نینسئرچه یهانس
   ن،یسکؤکله ایاوخشاما ینیاتیبا یآنام هانس نیددئمه
  ،یشییآغالباالبان  نیلنسبسته نئجه

  نه؟یسس يقارداش وا نیالریباج
سئون  ینیوطنالرنیتوپالشس داندایم یهانس

   لر؟یلیسئوگ
  !یسن رمیسئو یک میدئد

  ؟یمنیمادیدو یمیسس قوزو
 قیآزادل یسن رمیسئو م؛یسللولدان ائحمالجا دئد قونشو

  !میییخان
  !یسن يردیده سئو يلردار کوچه نیزیتبر

 نیییسن جان وئرد،يردیاغی شیاغی زهیتبر نان،یا
  .غوربتده

  ندا،یاتاقالریاورژانس  الریشدیاوزانم آناالر
 یمیقان گؤروموش ک زالریق یلیسئوگ و

  سوسموشدوالر،
  .نیییزلیوار بو سنس یاحتمال کیدئپرسل

  ؟یقان قارداش نینیالرییآراز ق اؤلدونمو،
   ،يراحات او اؤلدونسه

  ...یبَ شیتاوار یحؤرمتل بیینوبه هله چاتما میزیب
  



ƏDƏBİ KÖRPÛ    6. Sayı  yaz. nisan 2019 ٨١٣٩ یندفرور.یاز سای ینجیا ۶.کؤرپو ادبی  
 

 Əbədi Körpû Sayfa 10 

 
  گل گؤروشه

  بارانی سحر
	 	
  

  غفیلدن، گل گؤروشه چاغی آخشام
  اوخو. شعر بیر روحوما الباخیشین

  اول، قوناق چایا آجی بارداق ایکی
  وخو.ت دون قیرمیزي آل دویغوالرا

  
  گلنده، گتیر ماهنی پیاال بیر

  نسین.أله دامجی-دامجی سسیمه سپ
  تومارال، ساچالریمی کیمی نسیم

  نسین.بله سنه روحوم گیر قوینوما
  

  اول، ناري یئتیرمیش تئز آغاجین کال
  گولرکن. سنی دریم یاناغیمدان

  سین،گؤرمه سنی کیمسه اول موغایات
  گلرکن. میزدنکوچه گیزلین-گیزلین

  
  سئوگیمی، سنه یاغیم دامال- امالد

  اوتانسین. قالسین قیسیر یاغیشی یاز
  منی، سئو کتاب دولو ناغیل-ناغیل
  بویانسین. شعره گؤزونده لرکلمه

  
  کؤنلوموز، دوداغیمیز سئویشیرکن

  سین.گؤرمه کیمسه اولدوغومو سنین
  گل، ائله وئر یوخویا دا تانرینی

  سین.هورمه سحیر قارا سئوگیمیزه
  

  وورولدوم، سنه یئنه سحر- سحر
  بیلیرسن. سنی تامسینیر ده شعریم
 اویناییر، الرینباخیش اوسته کاغیذ

  گولورسن. بویالنیرسان سؤزلریمدن
  

GÖRÜŞƏ GƏL  
 Səhər BARANI  

  
  
 Axşam çağı görüşə gəl qəfildən,  
 Baxışınla ruhuma bir şeir oxu.  
 İki bardaq acı çaya qonaq ol,  
 Duyğulara al qirmizi don toxu,  
  
 Bir piyala mahnı gətir gələndə,  
 Səp səsimə damcı-damcı ələnəsin.  
 Nəsim kimi saçlarımı tumarla.  
 Quynuma gir ruhum sənə bələnəsin.  
  
 Kal ağacın tez yetirmiş narı ol,  
 Yanağımdan dərim səni gülərkən.  
 Muğayat ol kimsə səni görməsin,  
 Gizlin-gizlin küçəmizdən gələrkən.  
  
 Damla-damla yağım sənə sevgimi,  
 Yaz yağışı qisir qalsın otansın.  
 Nağıl-nağıl dolu kitab sev məni,  
 Kəlmələr gözündə şeirə boyansın.  
  
 Sevişirkən dudağımız könlümüz,  
 Sənin olduğumu kimsə görməsin.  
 Tanrınıda yuxuyaver elə gəl,  
 Sevgimizə qara sehir hürməsin.  
  
 Səhər-səhər yenə sənə vuruldum  
 Şeirimdə tamsınır səni bilirsən.  
 Kağız üstə baxışların oynayır,  
 Sözlərimdən buylanırsan gülürsən.  
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 آنا، بو بایرام می؟ 

 
  کاراکوچ الرحیمبدع
  

  عایب! خآمان چوآنا، بو بایرام می؟ .
  وم بایرامالر هانی؟گن گؤردوکقچوجو

   ب،الییخوقري اؤپوپ، موبارك الل
  وم بایرامالر هانی؟ گسوردو هوزوما
   

  اد؟دم، هانی یا او هانی یا او اؤزل
   ،احاتایچیم ر هز، نیسغیایقدیشیم  هن

   ،ر ساعاتسی هر گون، هه لر اؤنجه هفت
  بابامدان سوردوغوم بایرامالر هانی؟ 

   
  ؟هردلر، گوندوزلر نه نور یاغان گئج

  ؟هر نردیغیم اؤکسوزلدپایالش هنئش
  ؟هردوزلر نار، دوست دوست یولالر، دوست ائول

  ورا ائردیغیم بایرامالر هانی؟ حض
   
   ،ار یاتاغینداقیم سولموش گار چیچق

   ،جان وئریر ایرماغین دار یاتاغیندا
   ،سی یئر یاتاغینداه گئج هعاریف

  یم بایرامالر هانی؟ گردیس هاوستوم
   

  کی یازي می؟ه ویمدقبایرام دئمک ت
  ت، بایرام آغري، سیزي می؟سرحبایرام 

   ،گؤزومو بیمی، یومویورا بآچی
  یم بایرامالر هانی؟ گگیردی هاؤزون

   
   ،گونودور گونودور، باریش عفبایرام 

   ،گیریش گونودور حمتهبایرامالر ر
   ،واریش گونودور همنزیل حاقبایرام، 

  یم بایرامالر هانی؟ گگؤنلومو وئردی
   

 
 

 

 

ANA, BU BAYRAM MI? 
 

Abdurrahim KARAKOÇ 
 
Ana, bu bayram mı? . Aman çok ayıp 
Çocukken gördüğüm bayramlar hani?  
Mübarek elleri öpüp, koklayıp, 
Yüzüme sürdüğüm bayramlar hani? 
 
Hani ya o özlem, hani ya o tad?  
Ne dışım kaygusuz, ne içim rahat, 
Haftalar öncesi her gün, her saat, 
Babamdan sorduğum bayramlar hani? 
 
Nur yağan geceler, gündüzler nerde?  
Neşe paylaştığım öksüzler nerde?  
Dost yollar, dost evler, dost yüzler nerde?  
Huzura erdiğim bayramlar hani? 
 
Kar çiçeğim solmuş kar yatağında, 
Can verir ırmağın dar yatağında, 
Arife gecesi yer yatağında, 
Üstüme serdiğim bayramlar hani? 
 
Bayram demek takvimdeki yazı mı?  
Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı?  
Açıp yüreğimi, yumup gözümü, 
Özüne girdiğim bayramlar hani? 
 
Bayram af günüdür, barış günüdür, 
Bayramlar rahmete giriş günüdür, 
Bayram, Hak menzile varış günüdür, 
Gönlümü verdiğim bayramlar hani? 
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ƏHMƏD KABAKLI  

 (ŞEYXÜ’L MUHƏRRİRİN YAZARLARIN AĞ SAQQALI) 
 

Səxavət İZZƏTİ  
  

 istər ədəbiyatda, istər başqabılım alanlarında bəzən elə inslanlar yetişir ki çalışma alanında çəkdiyı 
qol və buraqdığı etgi hələ-hələ unudulmaz. nəsil-nəsil sevilə-sevilə anılarlar, xatırlanarlar belə 
insanların yeri zorluqla dolar türk millətində belə adlım kişilərdən çox var. Onlardan biridə hələ 
nəfsinin sıcaqlığı üstümüzdə yaşayan mərhum əhməd kabaklıdir. yüzlər məqalənin və cild-cəld 
kitabların yazarı.  
 1924incı il mays ayında əlazıq harputda saray xatun məscidində möəzzinliq edən ömər əfndiylə 
münirə xanımın ayıləsində dünyaya göz açdı. uşaqlığını harputun yaxınlığında olan güllü bağ 
deyilən bölgədə geçirtdi. 1931incı il ilk təhsilini əlazıq nümünə məktbində başladı orta və lisə 
təhsilini əlazıqda bitirdikdən sonra 1944 də parasız yatılı ımthanlarını qazanaraq girdigi istanbul 
yüksək öyrətmən oxulunu və istanbul Üniversitəsi ədəbiyat fakültəsi türk dili və ədəbiyatı bölümünü 
1948 ilində bitirincə diyarbəkirdə öyrətmənligə başladı. burda görəv yapdığı sürcə 
dıyarbəkırlılərdən çox hürmət və etıbar gördü. o dərcə ki ona xalq evinin çıxartdığı   
“qaracadağ”dergısinin yönətmənligi verildi. başda ziya gög alp olmaqla süleyman nəzif, cahıd sıdqı 
kimi dıyarbəkırın fikir və ədəbiyat alanında yetişdirdigi övladlarını xatirladan toplantılar yapdı.  
“dıvan ədəbiyatı gecələri” düzənlədi. iki il diyarbəkirdə görəv yaptıqdan sonra əsgər getdi. 1951 
ilində « aydın» da tıcarət lisəsində türkcə öyrətmənliginə başladı. 1952 ilində eyni lisədə öyrətmən 
olan məşkürə xanımla evləndi. 1955 inci il ankara hüqüq fakültəsinə yazıldı. 1956da tərcman 
qazetəsinin fikrə yarışmasını qazandı. eytim stajını (oxu sürəci, mütaleə fürsəti) yapmaq üçün “milli 
eytim baxanlığı” tərəfindən parisə göndərildi bir il çəkən bu səfərdə “uzaqdan ozağa”, “parısdən 
parıs notları”, “parıs məktubları”kımı yazıları yazdı. parısdən dününcə bir çox görəvlər yapdı:  
 1958 istanbul çapa eytim oxulunda öyrətmən oldu. 1955 ilində aydında öyrətmən olaraq başladığı 
hüqüq təhsilini 1959 ilində tamamladı. qıssa bir zaman avqatlıq etdi. 1961dən tərcuman qazetəsində  
“gün işığında” adlı küşə yazısını yazmağa başladı. 1969 ilinə qədər  “çapa eyitim” məktəbində 
öyrətmənligə davam etdikdən sonra istanbul yüksək öyrətim okulunda öyrtim görəvlisi olaraq 
çalışmağa davam etdi. 1974 də əməkli oldu. 
 əhməd kabaqklı 17 kasım 2000 tarixində ürək xəstəliginə tutuldu. başarılı bir əməliyatla ürək 
damarlarından beşi dəyişdirildi. xəstə xanada yatdığı zaman 48 ıllık həyat yoldaşı əməkli çüəllimə 
məşkurə xanım dünyasını dəgişdi. hızla sağaldığı sanıldığı bir zamanda ağ cigər xəstəligindən 
tekrar xəstə xanaya yatırılan əhməd kabaklı 8 şubat 2001də dünyanı dünya sevənlərə tapşırıb haqqın 
rəhmətinə qovuşdu.   
 1972 inci il  « türk ədəbiyatı» dərgisini çıxartmağa başladı. bu dərgi vasitəsiylə türk ədəbiyatı üçün 
hala çalışan bir çox alim və yazarlar yetişmişdir.  
 əhməd kabaqlı 1978 inci ildə könül dostlarıyla “türk ədəbiyatı vaqfı”ni qurdu bu mühtəşəm 
müəssisə  “türk ədəbiyatı” və  “milli sənətin səsi” kimi dərgiləri halada yaymaqdadır. bu unudulmaz 
mənəvi yadıgar dil və ədəbiyatimiz sahəsində yüzlər önəmli kitab basıb və yaymış və yayır.  
 həyat boyu saysız ödüllər və təşviq namələr almışdır ancaq ən qiymətli ödülü ona verilən “ Şeyxü’l 
Muhərririn” ləqbini bilmişdir.  
 əsərləri:  
 yüzlər məqalə və küşə yazıları və çıxardığı  “türk ədəbiyatı” dərgisindən başqa çoxlu sayda 
kitabların yazarıdır mərhum ustadımız o cümlədən:  
 
Türk Edebiyatı (5 cilt) -    Kültür Emperyalizmi, 1970  - Müslüman Türkiye, 1970 
Mabet ve Millet, 1970  -  Mehmet Âkif, 1970 -  Yunus Emre, 1971- Mevlâna, 1975  

 -  Ejderha Taşı, 1975 -    Bizim Alkibiades, 1977-  Ecurufya, 1981 - Sohbetler (2cilt), 1987 –  
Temellerin Duruşması, 1989 - Güneydoğu Yakından, 1990- Şiir İncelemeleri, 1992 -  Doğudan 
Doğuş, 1993 - Sultanü’ş-Şuara Necip Fazıl, 1995 - Şairi Cihan Nedim, 1996 
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  احمد کاباکلی ( شیخ المحررین یازارالرین آغ ساققالی)

  سخاوت عزتی
  

ھلھ  – ایستر ادبیاتدا،  ایستر باشقابیلیم آالنالریندا بعضا ائلھ انسالنالر یئتیشیر کی چالیشما آالنیندا چکدیی قول و بوراخدیغی ائتگی ھلھ
نده بئلھ آدلیم سئویلھ آنیالرالر،خاطیرالنارالر بئلھ انسانالرین یئری زورلوقال دوالر تورک میللتی –نسیل سئویلھ  –نسیل  اونودولماز.

- کیشی لردن چوخ وار. اونالردان بیریده ھلھ نفسی نین سیجاقلیغی اوستوموزده یاشایان مرحوم احمد کاباکلی دیر. یوزلر مقالھ نین وجلد
  جلد کتابالرین یازاری.

انیمین عایلھ سینده دونیایا اینجی ایل مایس آیندا اعالزیق ھارپوتدا سارای خاتون مسجدینده مؤزن لیق ائدن عمر افندیلھ منیره خ١٩٢۴
اینجی ایل ایلک تحصیلی نی اعالزیق ١٩٣١گؤز آچدی.اوشاقلیغینی ھارپوتون یاخینلیغیندا اوالن گوللو باغ دئییلن بؤلگھ ده گئچیرتدی. 

ینی قازاناراق ده پاراسیز یاتیلی ایمتحانالر ١٩۴۴نومونھ مکتبینده باشالدی اورتا و لیسھ تحصیلینی اعالزیق دا بیتیردیکدن سونرا 
 ١٩۴٨سی تورک دیلی و ادبیاتی بؤلومونو سی ادبیات فاکولتھرسیتھئایستانبول اونیو ولونو وخرتمن اویی ایستانبول یوکسک اؤگگیردی

ھ ینجھ دیاربکیرده اؤیرتمنلیگھ باشالدی.بوردا گؤَرو یاپدیغی سورجھ دیاربکیرلی لردن چوخ حورمت و اعتبار گؤردو.او درجبیتیرایلینده 
درگی سینین یؤنتمنلیگی وئریلدی. باشدا ضیاء گؤگ آلپ اولماقال سلیمان »قاراجاداغ«کی اونا خالق ائوینین چیخارتدیغی 

دیوان ادبیاتی «نظیف،جاھدصیدقی کیمی دیارباکیرین فیکیر و ادبیات آالنیندا یئتیشدیردیگی اؤالدالرینی خاطیرالدان توپالنتی الر یاپدی 
دا تیجارت لیسھ سینده تورکجھ » آیدین«ایلینده  ١٩۵١. .ایکی ایل دیاربکیرده گؤَرو یاپتیقدان سونرا عسگر گئتدیدوزنلھ دی» گئجھ لری

اکولتھ اینجی ایل آنکارا حقوق ف ١٩۵۵ایلینده عینی لیسھ ده اؤیرتمن اوالن مشکوره خانیمال ائولندی. ١٩۵٢اؤیرتمنلیگینھ باشالدی. 
دا ترجمان قازئتھ سینین فیکره یاریشماسینی قازاندی.ائیتیم استاژینی(اوخو سوره جی ،مطالعھ فورصتی)یاپماق ١٩۵۶سینھ یازیلدی.

پاریس دن پاریس «،»اوزاقدان اوزاغا«طرفیندن پاریسھ گؤندریلدی بیر ایل چکن بو سفرده » میللی ائیتیم باخانلیغی«اوچون 
  کیمی یازیالری یازدی. پاریس دن دونونجھ بیر چوخ گؤَرو یاپدی:»الریپاریس مکتوب«،»نوتالری

 ١٩۵٩ایلینده آیدیندا اؤیرتمن اوالراق باشالدیغی حقوق تحصیلینی  ١٩۵۵استانبول چاپا ائیتیم اینستوتوسو اؤیرتمن اولدو. ١٩۵٨
آدلی گوشھ یازیسینی یازماغا »گون ایشیغیندا«ده ده ترجمان قازئتھ سین ١٩۶١ایلینده تامامالدی.قیسسا بیر زامان آوقاتلیق ائتدی. 

اینیستیتوندا اؤیرتمنلیگھ دوام ائتدیکدن سونرا استانبول یوکسک اؤیرتیم اوکولوندا اؤیرتیم » چاپا ائییتیم«ایلینھ قدر ١٩۶٩باشالدی. 
تاریخینده قلب خستھ لیگینھ  ٢٠٠٠کاسیم  ١٧ده امکلی اولدو. احمد کاباقکلی  ١٩٧۴گؤرولیسی اوالراق چالیشماغا دوام ائتدی.

ایللیک حیات یولداشی امکلی معلمھ  ۴٨توتولدو.باشاریلی بیر عملیاتال قلب دامارالریندان بئشی دییشدیریلدی. خستھ خانادا یاتدیغی زامان 
نایا یاتیریالن احمد مشکوره خانیم دونیاسینی دگیشدی.سرعتلھ ساغالدیغی سانیلدیغی بیر زاماندا آغ جیگرخستھ لیگیندن تکرار خستھ خا

  ده دونیانی دونیا سئونلره تاپشیریب حاققین رحمتینھ قووشدو.  ٢٠٠١شوباط  ٨کاباکلی 

درگیسینی چیخارتماغا باشالدی.بو درگی واسیطھ سیلھ تورک ادبیاتی اوچون حاال چالیشان بیر چوخ » تورک ادبیاتی«اینجی ایل  ١٩٧٢
  عالیم و یازار یئتیشمیشدیر.

میللی «و» تورک ادبیاتی«نی قوردوبو محتشم موسسھ »تورک ادبیاتی واقفی «اینجی ایلده کؤنول دوستالریال  ١٩٧٨ احمد کاباقلی
کیمی درگی لری حاالدا یایماقدادیر. بو اونودولماز معنوی یادگاردیل و ادبیاتیمیزساحھ سینده یوزلراؤنملی کتاب باسیب و » صنعتین سسی

  یایمیش و یاییر.
  لقبی نی بیلمیشدیر.» شیخ المحررین«یز اؤدوللروتشویق نامھ لر آلمیشدیرآنجاق ان قیمتلی اؤدولو اونا وئریلن حیات بویو سایس

  اثرلری:
درگیسیندن باشقا چوخلو سایدا کتابالرین یازاریدیر مرحوم استادیمیزاو » تورک ادبیاتی «یوزلر مقالھ و کوشھ یازیالری و چیخاردیغی 

  جملھ دن:

  

   ١٩٧٠مسلمان تورکییھ،   ·-  ١٩٧٠کولتور امپریالیزمي،   ·- جیلد)  ۵( تورک ادبیاتي  ·

  1975 موالنا، ·-  1971 ائمره، یونوس ·-  1970 محمد عاکیف،  ·-  ١٩٧٠معبد و میللت،   ·

·-  1987 ،(جیلد2) صؤحبتلر ·-  1981 ئجوروفیا،ا ·-  1977 س،ئآلکیبیاد بیزیم ·-  1975 داشي، اژدرھا ·
َمھ شعر ·-  1990 یاخیندان، دوغو گونئي ·-  1989 دوروشماسي، تمللرین   دوغودان ·-  1992 لري، اینجل
  1996 ،ندیم جھان شاعري ·-  1995 فاضل، نجیپ االشعرا سلطان ·-  1993 دوغوش،
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 BU NƏDİ? 

 
Xatirə FƏRƏCLİ 

 
 
Sən niyə baxırsan yollara, niyə, 
Kimi gözləyirsən, gözüm, bu nədi? 
Ürəyim, köksümü dağıtma, toxta, 
Yoxsa tükənibdi dözüm, bu nədi? 
 
Nədi bu intizar, bu qüssə, ələm? 
Könlümü uçurur boğulan naləm, 
Çökübdü çöhrəmə qəlbimdəki qəm, 
Solub yanaqlarım, üzüm, bu nədi? 
 
Köçüm uzaqlarda … ömür də yarı, 
Yağır, çalın-çarpaz taleyin qarı, 
Yeriyir üstümə qəm karvanları, 
Bəs hanı təpərin, dizim, bu nədi? 
 

 بو ندي؟ 
  خاتیره فرجلي 

   
   ،سن نییه باخیرسان یولالرا، نییه

  ییرسن، گؤزوم، بو ندي؟ کیمی گؤزله
   ،یم، کؤکسومو داغیتما، توختایاورَ 

  دي؟ نیبدي دؤزوم، بو نیوخسا توکَ 
   

  ه،الم؟ صّندي بو اینتیظار، بو غ
   ،کؤنلومو اوچورور بوغوالن نالم

   ،مغ کیچؤکوبدو چؤهرمه قلبیمده
  سولوب یاناقالریم، اوزوم، بو ندي؟ 

   
  عؤمور ده یاري،  …کؤچوم اوزاقالردا 

   ،چارپاز طالعیین قاري- یاغیر، چالین
  م کاروانالري، غیر اوستومه یئری

 م، بو ندي؟بس هانی تپرین، دیزی
 
 
  

SAZIM 
Hacı Luğman 

 
Minib Koroğluyla, süvar Qırata, 
Dağlarda, daşlarda səslənən sazım. 
Nazlı bulaqların zümzüməsiylə, 
Sinələr üstündə süslənən sazım. 
 
Kainatın sirri cəm olub səndə, 
Yerlə göy qovuşur mizrab dinəndə, 
Əsliylə Kərəmin eşqi sinəndə, 
Məhəbbət vəsfinə bəslənən sazlm. 
 
Metedən, Qorquddan üzü bərisən, 
Qəmzələr içində üzən hurisən, 
Kəsilmiş budaqsan, amma dirisən, 
Dindikcə alışıb, közlənən sazım. 

سازیم    
 غمان حاجي ل

  
  مینیب کوروغلویال، سووار قیراتا، 

  داغالردا، داشالردا سسلنن سازیم. 
  ، لهسیینازلی بوالقالرین زومزومه

  لر اوستونده سوسلنن سازیم. سینه
   

  ، هاولوب سند عکایناتین سیرري جم
  ، هب دینندیئرله گؤي قوووشور میضرا
  ، هاصلییله کرمین عشقی سینند

  محبت وصفینه بسلنن سازلم. 
   

  مئتئدن، قورقوددان اوزو بریسن، 
  وریسن، حلر ایچینده اوزن قمزه

  کسیلمیش بوداقسان، آما دیریسن، 
  دیندیکجه آلیشیب، کؤزلنن سازیم.
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 یارا ایزي

   
  ن کمرکایاوَ گـو

   
ما خبا قارماشیقی اؤیله کیمیازیسی  برو مکتویري بویاَ 

ر ئوروسو، جان آغریسی گولوشوندن یق گول. منه
ونوشورکن دوداغیندا تبسسومدور قلریمه. جوینئس قراوب

ن اسبن بیر مکتویونان و بیتمهخگول. سن او قیرمیزي
گؤزله نونده اؤ یم. پنجرهگدیآنالمالر یوکله قاریشیق

وسویال خوق رئیحانیمسانیم گو گونش ایچیردی دیگیم
جک ، گلمیهگؤزله َینَم منهمیشه درینلره دالدیغیم... 

  سنی... 
   

ن. فیرتینایا تسلیم مم ایش اولورقا قجدارالدی ختوا
دي اینن اسخانات دالالریمی. سن یوقن دم ایپکریدئا
وشو میثالی کندي قیم یارالی بیر آتماجا یورا

میثالی  خستهالمیش قا. حکیمسیز قدینده چیرپینماگدرینلی
ن آیازا مدینجه ئم. سن گراشلرینه اویانیوگلینجیک د

یل ااولور چیچکلریم. یوزلرجه  خم، یواتوتولور
ی کیمینده سالالنیر گشیئبیریکمیش بیر آجینین ا

ون غدینجه یاراالریم آچیلیر سولئگؤزببکلریم... سن گ
ن م بیلیرسادرسن بن سوسارئی... سن گکیمبیر چیچک 

نیم. داغالرا کافا مم وار وورورغوالسی بیر اهرقچونکو 
لري آشان آما سوگیلییه میثالی زیروه دفرهاتوتان، 

دوست اوالن  یئنیلمگهالریم... بیر بیر دوارامایان اومو
 قورخولوالریندا داناق کپنگینوداالریم... بیر ئییتیک س

دي ئلریم... سنین هر گولوشونون یسیسحی گچیچ چؤل
دي ئ، یهلکؤدي ائ، یقطعهدي ئلیساندا بیر آنالمی وار. ی

وللنمیش کندي کؤنا غیل سنی آنالتمادي دئلیم، یقای
ن؟ وشالرین سوچوقی کدیلینده... آه، حوزون چیچ

ایتیگیمی نیم مري ازر اللرین. سن العناب ذوقه سییول آ
ینالشامادیغیم خالشامادیغیم، یاخین. یاتاپانیدین

ردیم ن بیر شهمی گی حوزون چیچئاومودومدون. ا
ن اشسوق ه ريچئم. سن بیر گانالراورولو مکقرله عش

  وز باسان... د. یاراالریما خطی چکن قشهریمده اوچما
   

ن. ایناندیغیمسقسوستوغوم، سوسادیغیم، آداندیغیم و 
دي دیلده آنالتامام سانا. آما بونو بیل ئوگیمی یئبلکی س

زلریم، دیله ؤجک سنیم ده ِسیلیهمیم گحوزون چیچ
ن من، رلریم واردي. آما سوستوم. بیلیرسعجک شگله

  م! ااراییی سوس
   
   
 
 
   
   

YARA İZİ 
 

      Güven KEMERKAYA  
 
Eğri büğrü mektup yazısı gibi öyle karmaşık 
bakma bana. Gülkurusu, can ağrısı gülüşünden 
yer bırak sevinçlerime. Konuşurken dudağında 
tebessümdür mürdüm gül. Sen okunan ve 
bitmeyen bir mektupsun aykırı anlamlar 
yüklediğim. Pencere önünde beklediğim ve 
güneş içirdiğim fesleğenimsin kokusuyla 
derinlere daldığım... Hep bekleyenim ben, 
gelmeyecek seni... 
 
Vakit daraldıkça kış olurum ben. Fırtınaya 
teslim ederim ipekten kanat dallarımı. Sen 
yoksun şimdi yüreğim yaralı bir atmaca kuşu 
misali kendi derinliğinde çırpınmakta. 
Hekimsiz kalmış hasta misali gelincik düşlerine 
uyanırım. Sen gidince ben ayaza tutulurum, 
yok olur çiçeklerim. Yüzlerce yıl birikmiş bir 
acının eşiğinde sallanır gibi gözbebeklerim... 
Sen gidince yaralarım açılır solgun bir çiçek 
gibi... Sen gidersin ben susarım biliyorsun 
çünkü kahrolası bir gururum var benim. 
Dağlara kafa tutan, Ferhat misali zirveleri aşan 
ama sevgiliye varamayan umutlarım... Bir bir 
yenilgiye dost olan yitik sevdalarım... Bir 
kelebeğin kanatlarında ürperen kır çiçeği 
hislerim... Senin her gülüşünün yedi lisanda bir 
anlamı var. Yedi kıta, yedi ülke, yedi iklim, 
yedi dil seni anlatmaya gönüllenmiş kendi 
dilinde... Ah, hüzün çiçeği kuşların suçu ne? 
Yol azığı çiğdemleri ezer ellerin. Sen benim 
yitiğimi bulduğumdun. Yaklaşamadığım, 
yakınlaşamadığım umudumdun. Ey hüzün 
çiçeği ben bir şehirdim şiirle kurulu 
mekânlarım. Sen bir göçmen kuşsun şehrimde 
uçmak çizen. Yaralarıma tuz basan... 
 
Sustuğum, susadığım, adandığım ve 
kınandığımsın. Belki sevgimi yedi dilde 
anlatamam sana. Ama bunu bil hüzün çiçeğim 
benim de söyleyecek sözlerim, dile gelecek 
şiirlerim vardı. Ama sustum. Bilirsin, ben iyi 
susarım! 
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  نااولما تیک

   اوغلو جمورا علیرضا
  

   
   ،کگولنن چیچ اوالماسان
   .ن باتما حاقاااولما تیک

   ،کونوش گئرچقسؤزون پیشیر 
   .باتما حاقا تیکاناولما 

   
   ،ووبندي سن س یقهئر بوالن

   ،وقودوشمان اولسایی دوستلوغو 
   ،ووعؤمور گلیر گئچر بیر ت

   ،احاق باتما تیکاناولما 
   

  دغلوت وورما  هنهر گئچ
  بئش کورما  هبیر سؤز اوستون

   هآغو وئرم بیالن اولوا
  ا حاقباتما  تیکاناولما 

  
  اپییی چالیر قل بیر گون اج

  الیر قی آیري نی جاهینمالی
  لیر اؤتن دیلی الال گ

  ا حاقباتما  تیکاناولما 
   

   هی باهار اوتو گؤرمنیختبا
   هز سؤزو گؤرمسانا دوشم

  یرما قگؤنول  هردئجلیسلم
  ا حاقباتما  تیکاناولما 

   
  دا وار بیر گون دومان نباشی

  ر زامان دئگشیرگون دوال
  هان ج هاولور جومل قتوپرا
  ا حاقباتما  تیکاناولما 

   
   قوناق بلیاوغلو گ قمورا

   قدایا با تاپار اولوقاح
   قارماباریچ دؤرت قیئرین بیر 

  ا قاحباتما  تیکاناولما 
   

  
 

 
 
 
 
 

OLMA TİKEN 
Ali Reza MORAC OĞLU 

 
Olamasan gülnen çiçek 
Olma tiken batma haqqa 
Sözün pişir konuş gerçek 
Olma tiken batma haqqa 

  
Her bulanuğ bendi sen sav 
Duşman olsayı dostluğu kav 
ömür gelir geçer bir tav 
Olma tiken batma hağa 

  
Her geçene dğlut vurma 
Bir söz üstüne beş kor3ma 
Yılan olup ağu verme 
Olma tiken batma hağa 

  
Bir gün ecel kapıyı çalır 
Malıyı cahıyı ayrı kalır 
Öten dili lala gelir 
Olma tiken batma hağa 

  
Bahtıyı bahar otu görme 
Sana düşmez sözü görme 
Meclislerde gönül kırma 
Olma tiken batma hağa 

  
Başıyda var bir gün duman 
Gün dolasız  gider zaman 
Toprak olur cümle cihan 
Olma tiken batma hağa 

  
Murac oğlu gelip konak 
Haka tapar olup dayak 
Yerin bir karıç dört parmak 
Olma tiken batma hağa 
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 سنه قیش پالتاري آلیرام ایندي 

  قشم نجف زاده
  

  هئچ فیکیر ائلمه قوروانین اولوم 
  آدام باشقاسینی گئدیب سئور ده... 

  آدام سئودیگینی آتا بیلر ده... 
  تزه ایش دئییل کی، باشیما گلن،

  باشینا دؤنوم. 
  

  دا،، اونودوالرهآدام سئویلر د
  گئدیب باشقاسینا اویماق دا اوالر،

  بیر گون یادا دوشر آتیب گئتدیگین 
  سونرا پئشمان اولوب قاییتماق اوالر،

  دا...  دا، باغیشالماز آدام باغیشالر
  میش آتیب گئتدیگین،هئچ یوز ایل کئچمه

  لرسن. یئریندن دورونجا اوچوب گ
  ب گولرسن،اوستونو چیرپینجا باخی

  گؤزونو آچینجا چیخیب گئدرسن. 
  هئچ فیکیر ائلمه قورواننین اولوم،

  آدام آلدانار دا، پئشمان اوالر دا... 
  سنه یالواریرام اؤزونو اوزمه 

  اورك یئره دوشوب قفیل سینار دا،
  نه اولسون،

  اورك سینمایاندا بس نه سیناجاق؟ 
  یئریمدن دورونجا،
  اوستومو چیرپینجا،

  ینجا گؤزومو آچ
  سن چیخیب گئتدین،

  نه اولسون،
  آدام سئودیگینی آتیب گئدر ده... 

  منی او یاندیریر، او یاندیریر کی،
  سنه قیش پالتاري آلیرام ایندي. 

  نه اولسون،
  آدام سویویار دا، آدام یانار دا.. 

   
   
   

 
  

SƏNƏ QIŞ PALTARI ALIRAM İNDİ 
Qəşəm NƏCƏFZADƏ 

 
Heç fikir eləmə qurvanın olum 
Adam başqasını gedib sevər də... 
Adam sevdiyini ata bilər də... 
Təzə iş deyil ki, başıma gələn,  
Başına dönüm. 
 
Adam sevilər də, unudular da,  
Gedib başqasına uymaq da olar,  
Bir gün yada düşər atıb getdiyin 
Sonra peşman olub qayıtmaq olar,  
Adam bağışlar da, bağışlamaz da... 
Heç yüz il keçməmiş atıb getdiyin,  
Yerindən durunca uçub gələrsən. 
Üstünü çırpınca baxıb gülərsən,  
Gözünü açınca çıxıb gedərsən. 
Heç fikir eləmə qurvannın olum,  
Adam aldanar da, peşman olar da... 
Sənə yalvarıram özünü üzmə 
Ürək yerə düşüb qəfil sınar da,  
Nə olsun,  
Ürək sınmayanda bəs nə sınacaq? 
Yerimdən durunca,  
Üstümü çırpınca,  
Gözümü açınca 
Sən çıxıb getdin,  
Nə olsun,  
Adam sevdiyini atıb gedər də... 
Məni o yandırır, o yandırır ki,  
Sənə qış paltarı alıram indi. 
Nə olsun,  
Adam soyuyar da, adam yanar da.. 
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  رقص ائت، قادین

   لیارعآي بنیز 
  

  قوي سسلنسین بیر نئی، کامان، بیر ده اود، 
  هاوا گتیر سن. -بو مجلیسه خوش آب

  روحونداکی موسیقییه گوزگو توت، 
  رقص ائت، قادین، نه گؤزل رقص ائدیرسن. 

   
  معبدمیسن، ملکمیسن، پیرمیسن؟ 

  رمیسن، سیرمیسن؟ یحئیلسیممیسن، سط
  سئوگی بویدا بیر مئیدانا گیرمیسن، 

  رقص ائت، قادین، نه گؤزل رقص ائدیرسن. 
   

  ه گل بري، سوز-اللرینی سوزه
  ائی ماهتابان، اورکلرین دیلبري، 

  قویما سوال او یاسمن اللري، 
  رقص ائت، قادین، نه گؤزل رقص ائدیرسن. 

   
  نور سپله اتگیندن، دونوندان، 

  عذابالري قوو سونسوزا، جانیندان. 
  سئوگی آخسین ایلیگیندن، قانیندان، 

  رقص ائت، قادین، نه گؤزل رقص ائدیرسن. 
   

  ، قوي سئیر ائدیم یاخیندان، هئلگل، رقص ا
  گنجلشیرم بو نؤوراغا باخاندان. 

  گول قوخوسو سپلنسین یاخاندان، 
  رقص ائت، قادین، نه گؤزل رقص ائدیرسن. 

   
  ، ه، یوخدو، اینان، یول اؤزگهعشق سپل

  ، حال اؤزگه. ه، باخیش اؤزگهدوروش اؤزگ
  ، هاو حالالنمیش دوداقداکی بال اؤزگ

  نه گؤزل رقص ائدیرسن.  رقص ائت، قادین،
  
   
 
  
 
 

RƏQS ET, QADIN 
Ay Bəniz ƏLİYAR 

 
Qoy səslənsin bir ney, kaman, bir də ud, 
Bu məclisə xoş ab-hava gətir sən. 
Ruhundakı musiqiyə güzgü tut, 
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən. 
 
Məbədmisən, mələkmisən, pirmisən? 
Tilsimmisən, sehrmisən, sirmisən? 
Sevgi boyda bir meydana girmisən, 
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən. 
 
Əllərini süzə-süzə gəl bəri, 
Ey mahtaban, ürəklərin dilbəri, 
Qoyma sola o yasəmən əlləri, 
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən. 
 
Nur səpələ ətəyindən, donundan, 
Əzabları qov sonsuza, canından. 
Sevgi axsın iliyindən, qanından, 
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən. 
 
Gəl, rəqs elə, qoy seyr edim yaxından, 
Gəncləşirəm bu növrağa baxandan. 
Gül qoxusu səpələnsin yaxandan, 
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən. 
 
Eşq səpələ, yoxdu, inan, yol özgə, 
Duruş özgə, baxış özgə, hal özgə. 
O hallanmış dodaqdakı bal özgə, 
Rəqs et, qadın, nə gözəl rəqs edirsən. 
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DƏMİRQAPI DƏRBƏNDİM 
 

Zeynəb DƏRBƏNDLİ 
 

Sən mənim qürur yerim, mənim ümid yerimsən, 
Sözümə qanad verən, ruhum, ilham pərimsən. 
Misra misra yazılan dasdanımsan, şeirimsən, 
Sənə arxalanıbdır hər cığırım,  hər bəndim, 
Dəmirqapı Dərbəndim. 
 
Sən Qafqazın baştacı, əlçatmaz zirvəsisən, 
Koroğlunun, Şamilin yurd, torpağ həvəsisən. 
Min əsirdən boylanan Qorqudumun səsisən, 
Boynumda boyunbağım, qolumda bazubəndim, 
Dəmirqapı Dərbəndim. 
 
O yan bu yan hasarlı, şah yurdu, xan elisən, 
Dağıstanın, milyonu əvəz edən ləlisən. 
Hər millətin Allaha, uzanacağ əlisən, 
Sənə səcdə eyləyir hər şəhərim, hər kəndim, 
Dəmirqapı Dərbəndim. 
 
Sən dahilər diyarı, bir müqəddəs şəhərsən, 
Sabaha doğru inam, açılan nur səhərsən. 
Zeynəbin məğrur adı, millətimçün hönərsən, 
Nə yaxşı bu dünyaya, sənin qoynunda əndim, 
Dəmirqapı Dərbəndim. 
 

 دمیرقاپی دربندیم 
  زئینب دربندلي 

  
  سن منیم غورور یئریم، منیم اومید یئریمسن، 
  سؤزومه قاناد وئرن، روحوم، ایلهام پریمسن. 

  ریمسن، ع، شمیصراع میصراع یازیالن داسدانیمسان
  سنه آرخاالنیبدیر هر جیغیریم،هر بندیم، 

  دمیرقاپی دربندیم. 
  

  سن،  سیچاتماز زیروه تاجی، ال سن قافقازین باش
  سن.  سیکوروغلونون، شامیلین یورد، تورپاغ هوه

  سن،  یردن بویالنان قورقودومون سسیعصمین 
  باغیم، قولومدا بازوبندیم،  بوینومدا بویون

  بندیم. دمیرقاپی در
  

  ارلی، شاه یوردو، خان ائلیسن، صاحاو یان بو یان 
  سن.  داغیستانین، میلیونو عوض ائدن لعلی

  سن،  هر میلتین آلالها، اوزاناجاغ الی
  ییر هر شهریم، هر کندیم، سنه سجده ائیله

  دمیرقاپی دربندیم. 
  

  سن داهیلر دییاري، بیر مقدس شهرسن، 
  نور سحرسن. صاباحا دوغرو اینام، آچیالن 

  زئینبین مغرور آدي، میلتیمچون هنرسن، 
  نه یاخشی بو دونیایا، سنین قوینوندا اندیم، 

  دمیرقاپی دربندیم. 
 
 

VEFASIZ 
                                                   Cevdet ALTAY 

 
Her zaman aklımın bir yerindesin, 
Canımın içinde çok derinde sin, 
Dilimin ucunda ezberimde sin, 
Seni sensiz yaşıyorum VEFASIZ. 

Omuza dökülen siyah saçında, 
Sürdüğün fırkatın gönül göçünde, 
Sana isyan eden kalbin içinde, 
Gene seni taşıyorum VEFASIZ. 

Senin için nice savaşlar verdim. 
Nice ızdıraplar çileler gördüm. 
Kara bahtım ile yarışa girdim. 
Senin için koşuyorum VEFASIZ. 
 

 وفاسیز 
  لتاي آجئودت 

  
  ن، سه لیمین بیر یئریندعاغر زامان ه

  ن، س هریندد خچو هجانیمین ایچیند
  ن، س هریمدازبه دیلیمین اوجوند

  فاسیز. م واییراسنی سنسیز یاش
   

  ن سییاه ساچیندا، اوموزا دؤکول
  ، هگؤچوندؤنول کتین قسوردوغون فیر

  ، هبین ایچیندقلن یان ائدعصسانا 
  فاسیز. م وییرااشدنی س هگئن

   
  ساواشالر وئردیم.  چهنین ایچین نیس
  ر گؤردوم. له الر چیلبراضطا چهنی
  یاریشا گیردیم.  هتیم ایلخارا باق
  فاسیز. م واوشویورقنین ایچین س
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ن دردیم...وبیر واگ  

  ضروعسایمان 
   

   "دي سئوگیلیم داریخماغینکاش کی، آدي اوالر"
  ردیم بیلردین آدي ندي دردیمین! یَسسله

  یشینده ه یایییرمی بیرینجی عصرین گوهللا سؤیل
  مانیفئستی، مقصدي، مودو ندي دردیمین؟! 

   
  ردي دردینی، یَکاش کی، دیلی اوالردي، سؤیله

  ییر بو اتدن! ؟بو دمیر دونیاسیندا نه ایسته
  دیق بوتون یولالري دالینجا قاچ "اعظمایسمی "

  میزي آسالندیردي قوربتدن! تانري دوشونجه
  

  م منم غ کینین گؤزوندهسوسوز فهله-او آج
  جک؟ نه دئییم، نه دانیشیم؟ دانیشسام کیم بیله

  نین کیم گلیب نیتشئ بویدا یورغون بیر فلسفه
  جک؟ کدري آز دا اولسا سیله کیگؤزونده

  
  نی اولمادي، ون دردیم گلدي، بوشالداگبیر وا

  دي، شهر نه... ، وطن نَ هاوندا بیلدیم کدرن
  لرده فیت چالیب، تنها کیمی گزیشمک کوچه

  گؤزیاشین، آغزینداکی زهر نه...  کیگؤزونده
  

  اوالردي داریخماغین منطیقی،  "آه"کاش کی، بیر 
  سیله بیتیرردیک بو دردي. ه بیر دوداق اسم

  بلکه تسکین اوالردي بو مثنوي باشیما 
  ردي! یَاحوالی قلمه کؤکله- دردیمین حال

  
  ؟ هم، هئی یازاردیم: حیاتین نه وئجینییازارد

  ؟ هیم نه وئجینه ییارپاق کیمی آغاجدان اؤلم
  حیاتین موکافاتی اؤلوم دئییل یقین کی،  

  ؟ هایللیک اولماغیم نه وئجین 35یوخسا 
  

  دئدیلر کی، گؤزلدیر یاشاماق، بیز ده گلدیک. 
  یه، باخیب حئیرته گلدیک. گؤرمه گؤز وئردیلر

  دیل آچیب دئینده کی، چوخ گؤزلدیر کاینات، 
  دئدیلر سوس، دانیشما! بیزسه قوربته گلدیک... 

  
   - ال اله دویمه دله بابام گئتدي باشماق آ"
  یالین باش ائتدیم!.  دي، قاییتدي، آیاقبیلمه"ال

  بیر یول گؤردوم اوزاقدا باخدیم گئدنی یوخدو، 
  آیاقالریما، او تنها یولو گئتدیم...  میندیم

  
  سونوندا بیلدیم کی، بیز نییه گلدیک دونیایا؟ 

  ده، تینده... ئیران اولوب قاالق کئچهحگلمیشیک 
  یمده یدیر کی، منیم اورَبلکه اونا گؤره

  یاشاییر محبتی، اینسانالرین، ایتین ده... 
  

  زینجیرین بیر حالقاسی اولدو اللریم و من، 
  دیم اینسانا قوپا بیلمیرم داها... هدویونل

  گؤردوز کی، من داریخیر، بیلین زینجیر قیریلیب، 
 داغیلمیش حالقاالرا هوپا بیلمیرم داها...

BİR VAQON DƏRDİM… 
 

Sayman ARUZ 
 

“Kaş ki, adı olardı sevgilim darıxmağın” 
Səsləyərdim bilərdin adı nədi dərdimin! 
İyirmi birinci əsrin güllə söyləyişində 
manifesti, məqsədi, modu nədi dərdimin?! 
   
Kaş ki, dili olardı, söyləyərdi dərdini, 
bu dəmir dünyasında nə istəyir bu ətdən!? 
“İsmi əzəm” dalınca qaçdıq bütün yolları 
Tanrı düşüncəmizi aslandırdı qurbətdən! 
  
O ac-susuz fəhlənin gözündəki qəm mənəm 
nə deyim, nə danışım? Danışsam kim biləcək? 
Kim gəlib Nitşe boyda yorğun bir fəlsəfənin 
gözündəki kədəri az da olsa siləcək? 
  
Bir vaqon dərdim gəldi, boşaldanı olmadı, 
onda bildim kədər  nə, vətən nədi, şəhər nə... 
küçələrdə fit çalıb, tənha kimi gəzişmək 
gözündəki gözyaşın, ağzındaki zəhər nə... 
  
Kaş ki, bir “ah” olardı darıxmağın məntiqi, 
bir dodaq əsməsilə bitirərdik bu dərdi. 
Bəlkə təskin olardı bu məsnəvi başıma 
dərdimin hal-əhvalı qələmə kökləyərdi! 
  
Yazardım, hey yazardım: həyatın nə vecinə? 
Yarpaq kimi ağacdan ölməyim nə vecinə? 
 Həyatın mükafatı ölüm deyil yəqin ki, 
yoxsa 35 illik olmağım nə vecinə? 
  
Dedilər ki, gözəldir yaşamaq, biz də gəldik. 
Göz verdilər görməyə, baxıb heyrətə gəldik. 
Dil açıb deyəndə ki, çox gözəldir kainat, 
dedilər sus, danışma! Bizsə qurbətə gəldik... 
  
“Əl ələ düymə dələ babam getdi başmaq a- 
la”bilmədi, qayıtdı, ayaqyalın baş etdim!. 
Bir yol gördüm uzaqda baxdım gedəni yoxdu, 
mindim ayaqlarıma, o tənha yolu getdim... 
  
Sonunda bildim ki, biz niyə gəldik dünyaya? 
Gəlmişik heyran olub qalaq keçədə, tində... 
Bəlkə ona görədir ki, mənim ürəyimdə 
yaşayır məhəbbəti, insanların, itin də... 
  
Zincirin bir halqası oldu əllərim və mən, 
düyünlədim insana qopa bilmirəm daha... 
Gördüz ki, mən darıxır, bilin zincir qırılıb, 
dağılmış halqalara hopa bilmirəm daha... 
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SƏHƏR UZAQDA DEYİL! 
 

Səhər XIYAVI 
  

«Danışdığını tüpür!»- dedilər,  
 Tüpürmədim;  
 İçimdə bir məhbəs yaratdım  
 Dərindən dərin,  
 Beş ayaqlı çayan oldu sağ əlım;  
 Nifrət zəhəri yağdırır içimə-  
Gecə gündüz yaralı barmaqlarım.  
 Görsəydiniz necə dustağımın duvarına  
 Günəş naxışlayır dırnaqlarım?!   
 Bir deşikdə açmışam hələ,  
 Geniş göy çökür ordan gözlərimə;  
 Ulduzlarla ay qonaq gəlir  
 Nəmli dustaqıma gizlicə.  
 Bir quş mutlu oxuyur yaxınlarda qanad çala- çala:  
  -«Səhər» uzaqda deyil!!   
  -«Səhər» uzaqda deyil!!   

  
 

 !سحر اوزاقدا دئییل
 سحر خیاوی

 
 دئدیلر،- »دانیشدیغینی توپور!«

 دیم؛توپورمه
 ه بیر محبس یاراتدیمایچیمد

 دریندن درین،
 بئش آیاقلی چایان اولدو ساغ الیم؛

نیفرت زََهري یاغدیریر ایچیمه گئجه گوندوز یارالی 
 .بارماقالریم

 یمین دوواریناغیدینیز نئجه دوستاگؤرسه
 !گوَنش ناخیشالییر دیرناقالریم؟

 بیر دئشیک ده آچمیشام هله،
 گئنیش گؤي چؤکور اوردان گؤزلریمه؛

 ولدوزالرال آي قوناق گلیرا
 .نَملی دوستاقیما گیزلیجه

 :چاال- بیر قوش موتلو اوخویور یاخینالردا قاناد چاال
 !!اوزاقدا دئییل» سحر«  – 

 !!اوزاقدا دئییل» سحر«  –
  
   
 
 
 

RÜYA 
İlker GÜLBAHAR 

 
Dün gece seni rüyamda gördüm 
İki iğde dalı gibi  
kokuyordu bakışların 
 
Gömlek cebinin üstüne 
gökkuşağı düğmelemiştin 
 
Renkli şişelerde sakladığım  
gülmelerine benzemiyordu 
menekşe tebessümün 
 
Saçlarından Asi nehri iniyordu 
alnına toplanmıştın Zafran'ı kısım kısım 
 
Herkes eylüle yazmıştı seni 
kan gibi sızıyordu  
alnımdan kasım 
 
Gümüş asaleti vardı 
dudağının ince kıvrımında 
 
Şiir damlıyordu kirpiklerinden 
iki yüreği alev alev yakıyorduk 
diz çökmüştük de birbirimize akıyorduk 

 رویا 
  ر گولباھار ا ایلک

  
  نی رویامدا گؤردوم س هدون گئج

  یکیمدالی  هدیایکی ای
  یشالرین خویوردو باخوق

  
   هبینین اوستونیگؤملک ج

  ین دمیشه له میاغی دوشروي قگؤ
  

  الدیغیمخسا هردله رنکلی شیش
   يردمیه زبن هرینله گولم

  سسومون تب هکشمن
  

   يردنیئساچالریندان عاصی نهري ا
  یسیم قیسیم قفرانی عین زدآلنینا توپالنمیش

  
  نی ي سدیازمیش هس ائیلولهرک

  يردی سیزیکیمان ق
  آلنیمدان کاسیم 

  
  تی واردي الاصگوموش 

  یوریمیندا ق هدوداغینین اینج
  

  ن کیرپیکلریند يردر داملیعش
   یقردیخو یاو آالی آالیورَ اایکی 

   یقردیخآ هبیربیریمیز هوك دددیز چؤکموش
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DARIXIR 

Oğuz ALPARSLAN 
Bax.... 
Göz yaşının izi qalıb, 
Yenə...pəncərəm darıxır. 
Otağımda biraz sükut, 
Biraz qüssə.. 
Biraz kədər.. 
Gözlərimdən ürəyimə, 
Gedən yolda, 
Topallayan nəm darıxır. 
Yenə niyə kədərlisən? 
Mənimtək dolub qalmısan. 
Ağla qurbanı olduğum , 
Ağla pəncərəm sevinsin. 
Gözyaşına həsrət qalan, 
Çiçək, çöl, çəmən sevinsin. 
Biraz da mənim yerimə, 
Biraz, mənim üçün ağla, 
Susuz çöllərə bənzəyən 
Səhra ürəyim darıxır. 
Yağ qadasın aldığım, 
Hönkür, hönkür gurulda, 
Çax... fəryadın duyulsun. 
Göz yaşınla ovunsun, 
Yenə qəmli pəncərəm. 
Göz yaşına həsrət qalan, 
Yanaqların yerinə, 
Qoy,ağlasın pəncərəm. 
Bax.. 
Yanağım darıxır.. 
Göz yaşının izi qalan, 
Qəmli pəncərəm darıxır. 
Yenə... pəncərəm darıxır... 
Oğuz.A 
 

 داریخیر 
  رسالنآ لپآاوغوز

  
  باخ.... 

  گؤز یاشینین ایزي قالیب، 
  یئنه...پنجرم داریخیر. 

  اوتاغیمدا بیراز سوکوت، 
  بیراز غوصه .. 

  بیراز کدر.. 
  یم، یگؤزلریمدن اورَ 

  گئدن یولدا، 
  توپالالیان نم داریخیر. 

  سن؟  ییه کدرلییئنه ن
  تک دولوب قالمیسان.  منیم

  آغال قوربانی اولدوغوم،
  آغال پنجرم سئوینسین. 

  گؤز یاشینا حسرت قاالن، 
  چیچک، چؤل ،چمن سئوینسین. 

  بیراز دا منیم یئریم، 
  نیم اوچون آغال، بیراز،م

  ین سوسوز چؤللره بنزه
  یم داریخیر. یصحرا اورَ 

  یاغ قاداسین آلدیغیم، 
  ؤنکور گورولدا، هؤنکور،ه

  چاخ...فریادین دویولسون. 
  گؤز یاشینال اووونسون، 

  ملی پنجرم. غیئنه 
  گؤز یاشینا حسرت قاالن، 

  ، هیاناقالرین یئرین
  غالسین پنجرم. آقوي،
  باخ.. 

  یاناغیم داریخیر.. 
  گؤز یاشینین ایزي قاالن، 

  ملی پنجرم داریخیر. غ
  یئنه... پنجرم داریخیر... 
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QARABAĞDAN DEYİLƏM MƏN 
 

Eyvaz ƏYUB 
Qarabaxtlı ola billəm, 
Sinə dağlı,qar yorğanlı, 
Qara vurğun,boran sevən, 
Qara bağlı olmaq azdı, 
Bulağa saz demək azdı, 
Vətəni ağlamaq azdı, 
Qarabağlı deyiləm mən! 
 
Bu tüfəngin, bu yəhərin 
Sahibiydi əzəl türklər. 
At belində təkcə bizdik, 
İndi dünya türkü təklər... 
Dünyanı türk kökləyərdi, 
İndi türk sazını köklər. 
Budaqsız qalıbsa köklər, 
Qarabağlı deyiləm mən! 
 
Əsrlərdən bizə qalan, 
Əmanəti qoyub qaçdım, 
Əsirlərin gözlərindən 
Son ümidi oyub qaçdım, 
Xocalıda şəhidlərin 
Qisasını soyub qaçdım, 
Qarabağlı deyiləm mən! 
 
Bir yol Qarabağlı olun, 
İstəyirsiz söyün məni, 
Çətin ki,tuşuma çata, 
Dar ağacı bəstəboydu, 
Asammırsız,soyun məni, 
Qarabağlı göyərməsəm, 
Onda heç kişi deyiləm, 
Qarabağlı edin məni, 
Qarabağlı deyilik biz!  

  

 قاراباغدان دئییلم من
 

  ائیواز ایوب
  

  قاراباختلی اوال بیللم، 
  ر یورغانلی، سینه داغلی،قا

  قارا وورغون،بوران سئون، 
  قارا باغلی اولماق آزدي، 
  بوالغا ساز دئمک آزدي، 

  نی آغالماق آزدي، طو
  قاراباغلی دئییلم من! 

   
  بو توفنگین،بو یهرین 

  صاحیبییدي ازل تورکلر. 
  آت بئلینده تکجه بیزدیک، 
  ایندي دونیا تورکو تکلر... 

  ردي، یَ دونیانی تورك کؤکله
  دي تورك سازینی کؤکلر. این

  بوداقسیز قالیبسا کؤکلر، 
  قاراباغلی دئییلم من! 

   
  عصرلردن بیزه قاالن، 

  امانتی قویوب قاچدیم، 
  اسیرلرین گؤزلریندن 

  سون اومیدي اویوب قاچدیم، 
  خوجالیدا شهیدلرین 

  قیصاصینی سویوب قاچدیم، 
  قاراباغلی دئییلم من! 

   
  بیر یول قاراباغلی اولون، 

  ییرسیز سؤیون منی، ستهای
  چتین کی،توشوما چاتا، 

  بویدو، ته دار آغاجی بس
  آساممیرسیز،سویون منی، 

  سه م، قاراباغلی گؤیرمه
  اوندا هئچ کیشی دئییلم، 

  قاراباغلی ائدین منی، 
  قاراباغلی دئییلیک بیز!
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QARABAĞ 
Ərasıyab NURULLAHİ 

“sənə qarabağ dedilər                                                                                                                                           
Bəlkə qara bax dedilər!                                                                                                      
Dağlarında yaylayan qarına görə.”1                                                                                                                             
Bəlkədə qara baxt dedilər!                                               
Tükənməyən sərvətinə, varına görə.                                                                                           
Həməşə zülal yetirən torpaqlarına görə.                         
Sənə qara baxt dedilər!                                                                                                      
Qanını sormaqdan bir kərədə doymayan,                                                                             
Dağlarında ulayan beş on harına görə.                                                                                        
Son baharına görə!                                                                                                                        
Xocalı faciyənə, yanvarına görə.                                                                                      
Bəli,                                                                                                                                                            
Sənə qara baxt dedilər,                                                                                                      
Şikəstinə görə.                                                                                                              
Bu beş on ildə,                                                                                    
Zili üzdən zilləşən,                                                                                                         
Bəmi üzdən bəmləşən şikəstənə görə.                           
Nə bilim,                                                                                                                    
Sənə qara baxt dedilər,                                                                                                                
Bəlkədə elə mənə görə! 
 

  قاراباغ
  افراسیاب نوراللھی

  
سنه قاراباغ دئدیلر                                                                      “

بلکه قارا باخ دئدیلر!                                                                                                        
  1”داغالریندا یایالیان قارینا گؤره.

یلر!                                                                                                            ده قارا باخت دئدبلکه
ین ثروتینه، وارینا گؤره.                                                                                                 توکنمه

ن تورپاقالرینا گؤره.                                                                                             همشه زوالل یئتیر
سنه قارا باخت دئدیلر!                                                                                                        

ده دویمایان،                                                                             قانینی سورماقدان بیر کره
داغالریندا اوالیان بئش اون هارینا گؤره.                                                                                      

هارینا گؤره!                                                                                                   سون با
نه، یانوارینا گؤره.                                                                                      یعخوجالی فاج

                                                                                                                             بلی،   
سنه قارا باخت دئدیلر،                                                                                  

شیکستینه گؤره.                                                                                                               
                                                                                         بو بئش اون ایلده،                                          

زیلی اوزدن زیللشن،                                                                                                           
ه گؤره.                                                                                                                بمی اوزدن بملشن شیکستن

نه بیلیم،                                                                                                                    
  سنه قارا باخت دئدیلر،
 بلکه ده ائله منه گؤره!

1-rəsul rza 

ANA YURDUM 
Nüyvər ŞƏRİFOVA 

Ana yurdum gözün aydın, 
Yurdumuza bahar gəldi. 
Coşdu sular, açdı çiçək, 
Torpaq üstə xalı sərdi. 
 
Ətir saçdı novruz gülü, 
Soraq etdi gül, bülbülü. 
Yamaclara səpələndi, 
Qoyun,quzu sürü- sürü. 
 
Süfrələrdə şəkərbura, 
Cocuk oynar çırtma vura. 
Tonqal yanar bu bayramda, 
Qapı- qapı, sıra-sıra. 
 
Xonça- xonça səmənilər, 
Qoz, fındıqlar ləzzət verər. 
Əsir olan torpağıma, 
Allı- güllü bahar gələr. 
 
Mən gülərəm yana- yana, 
İnsan varmı yurdu dana? 
Ordumuzun qələbəsi, 
Qarışaydı bu bayrama. 
 

 آنا یوردوم.
   شریف اووا یَورنو

  
  آنا یوردوم گؤزون آیدین، 

  یوردوموزا باهار گلدي. 
  وشدو سوالر، آچدي چیچک، ج

  تورپاق اوسته خالی سردي. 
  

  عطیر ساچدي نووروز گولو، 
  سوراق ائتدي گول، بولبولو. 

  را سپلندي، یاماجال
  سورو.  -قویون،قوزو سورو

  
  لرده شکربورا، سوفره

  وجوك اوینار چیرتما وورا. ج
  تونقال یانار بو بایرامدا، 

  سیرا. -قاپی، سیرا -قاپی
  

  نیلر، خونچا سمَ -خونچا
  قوز، فیندیقالر لذت وئرر. 

  اسیر اوالن تورپاغیما، 
  لر. گوللو باهار گ -آللی

  
  ا، یان - من گولرم یانا

  اینسان وارمی یوردو دانا؟ 
  سی، لبهغاوردوموزون 

  قاریشایدي بو بایراما. 
   


