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Baş söz yerinə 
 
dərgimizin bu yeddinci sayı dir. yeddi 
istər türklərdə istər başqa millətlərdə 
müqəddəs saylardan biri dir.  
 təsəvuf və irfanda salık və ya irfan 
yolçusu yeddi mərhələdən keçəmli dir. 
həftənin günləri yeddidir. təzə doğulan 
uşağa yeddi sağlanılır. həmçinin 
dünyadan köçən adama. bayram 
süfrəsinə yeddi bərəkət nimunəsi 
qoyulur. koroğlunun dəli ləri yeddi 
min yeddi yüz yetmiş yeddidir.   
 cəhənnəm yeddi təbəqədir. kəbə yeddi 
dəfə təvaf olunur. qədim dünya yeddi 
iqlimə bölünürdü. incildə allh altı 
gündə dünyani yaradır yeddi inci gün 
dincəlir.   
 Gözələ yeddi qələmlə bəzək vurulur. 
...  
 və şükürki bizdə bu müqəddəs yeddi 
yə gəlib çata bildik 
 
səxavət izzəti 

 
 نهیئریباش سؤز 

 
 .رید ییسا ینجیئددیبو  نیزیمیدرگ

 للتلردهیباشقا م ستریتورکلرده ا ستریا يئددی
 .رید يریب الردانیمقدس سا

 ولچوسویعرفان  ایو عرفاندا سالک و  تصوف
 نی. هفته نرید یچملمرحله دن کئ يئددی

. تزه دوغوالن اوشاغا رید يئددی يگونلر
کؤچن  ادانیدون نیهمچن ریلیساغالن يئددی

برکت نمونه  يئددی نهیسفره س رامیآداما. با
 يئددی يلر ی. کوراوغلونون دلولوریقو یس
  .رید يئددی شیئتمی ئزی يئددی نیم

دفعه  يئددی. کعبه ریطبقه د يئددی جهنم
 مهیقلیا يئددی ایدون میقد طواف اولونور.

 یانیگونده دون یآهللا آلت لدهینجیبؤلونوردو. ا
  .ریل نجهیگون د ینجیا يئددی ریارادی

 ... .قلمله بزك وورولور يئددی گؤزله
 بیگل هی يئددیبو مقدس  زدهیب یشکرک و

 .کیلدیچاتا ب
 

 یعزت سخاوت
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DÖZƏ BİLƏRMİ? 
Mirşən XƏYAL 

 
Hansısa bir qılınc yoxluğun kimi, 
Başımı bədəndən üzə bilərmi? 
Yaralı bir adam durub ayağa,  
Yenə əvvəlki tək gəzə bilərmi? 
 
Gedişim etməsin səni narahat, 
Ölsəm də, ruhumu qəlbində yaşat, 
Geridə qoyduğum günləri, həyat! 
Yenidən önümə düzə bilərmi? 
 
O baxış, o gülüş, hər saat hər an, 
Gözdən yaş axıdır ürəyimdən qan, 
Can verməyim sənin, göz yaşlarından, 
Görüm bircə damla, süzə bilərmi? 
 
Sayıb günlərimi, bitirdi fələk,  
Bunu dərk edərdin bilərdin gərək, 
Bıçak zərbəsinə dözməyən ürək, 
Bu qədər acıya dözə bilərmi?  
 
      

  دؤزه بیلرمی؟ 
  

  خیال  میرشن
   

   ،هانسیسا بیر قیلینج یوخلوغون کیمی
  باشیمی بدندن اوزه بیلرمی؟

  ،یارالی بیر آدام دوروب آیاغا
  کی تک گزه بیلرمی؟ لیئنه اوّ

   
   ،سین سنی ناراحاتگئدیشیم ائتمه

   ،، روحومو قلبینده یاشاتهاؤلسم د
   !گئریده قویدوغوم گونلري، حیات

  دن اؤنومه دوزه بیلرمی؟  یئنی
   

   ،او باخیش، او گولوش، هر ساعات هر آن
   ،گؤزدن یاش آخیدیر اورگیمدن قان

   ،یم سنین، گؤز یاشالریندانیجان وئرمَ
  گؤروم بیرجه دامال، سوزه بیلرمی؟ 

   
  ،ساییب گونلریمی، بیتیردي فلک

   ،بونو درك ائدردین بیلردین گرك
   ،ین اوركسینه دؤزمهبیچاك ضربه

  ی؟ بو قدر آجییا دؤزه بیلرم

 
      

SEVƏCİYƏM MƏN SƏNİ 
Səttar GÜLMUHƏMMƏDİ 

 
Baxışların iz salıb, ürəyimdə basğı tək, 
Eşqimin qucağında xatirə¬n var bir ətək, 
Ağzımda qurusada, dilədiyim son dilək, 
Hər il bahar gələndə, dağlara çən düşəndə- 
Sevəciyəm mən səni sən məni sevməsəndə. 
 
Şəfəqlərdən al günəş, pəncərəsin açanda, 
Dağlar qızıl lalədən, gül döşünə saçanda, 
Tarlalarda sünbüllər, yelkən kimin uçanda, 
Sərin yellər öpəndə, gül yanağın çəməndə- 
Sevəciyəm mən səni sən məni sevməsəndə. 
 
Buz bulaqlar çiçəkədən, boyun bağı düzəndə, 
Zümrüd donlu söyüdlər, göy sularda üzəndə, 
Yamaclarda bənövşə, dodaqların büzəndə, 
Bülbüllər oxuyanda, qaranquşlar ötəndə- 
Sevəciyəm mən səni sən məni sevməsəndə. 
 
Yaz gecəsi göydən ay, son ışığın yayanda, 
Barmağında intizar, ləhzələri sayanda, 
Yanındadır xəyalım, sən olsanda hayanda, 
Səhər yeli hər səhər, bağçamıza əsəndə- 
Sevəciyəm mən səni sən məni sevməsəndə.  

 سئوَجییم من سنی
 ستار گلمحمدي

  
  ،ییمده باسقی تکباخیشالرین ایز سالیب، اوره
  ،بیر اتکن وار عشقیمین قوجاغیندا خاطیره

  ،دیییم سون دیلکآغزیمدا قوروسادا، دیله
  ،هر ایل باهار گلنده، داغالرا چن دوشنده
  .سئوَجییم من سنی سن منی سئومه سنده

  
  ،سین آچاندالردن آل گونش، پنجرهشفق

  ،دن، گول دؤشونه ساچانداداغالر قیزیل الله
  ،تارالالردا سونبوللر، یئلکن کیمین اوچاندا

  ،پنده، گول یاناغین چمندهسرین یئللر اؤ
  .سئوَجییم من سنی سن منی سئومه سنده

  
  ،بوز بوالقالر چیچکدن، بویون باغی دوزنده

  ،زمرود دونلو سؤیودلر، گؤي سوالردا اوزنده
  ،یاماجالردا بنؤوشه، دوداقالرین بوزنده
  ،بولبوللر اوخویاندا، قارانقوشالر اؤتنده

  .سئوَجییم من سنی سن منی سئومه سنده
  

  ،سی گؤیدن آي، سون ایشیغین یایاندایاز گئجه
  ،لري سایاندابارماغیندا اینتیظار، لحظه

  ،یانیندادیر خیالیم، سن اولساندا هایاندا
  ،سحر یئلی هر سحر، باغچامیزا اسنده

  .سئوَجییم من سنی سن منی سئومه سنده
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QƏZƏL 

       Həmid VAHİDI  
  
 Pərdəni ver qırağa! pəncrəmiz dincəlsin,  
 Yasaq altında qalan mənzərəmiz dincəlsin.  
  
 Boğazın yırtsada qardaş! səsi çıxmaz tək əlın,  
 Barı səs ver səsimə həncrəmiz dincəlsn.  
  
 Bəsdır illərdı quraqlıq sağır ancaq sürünü,  
 Ver yağış muştuluğun, dağ- dərəmiz dincəlsin.  
  
 Ağ günün köynəgini tühfə gətir ellərimə,  
 Əynımızdən çıxararkən qərəmiz dincəlsin.  
  
 Hey bizi çalxalayıb, çalxalayıb, çalxırlar,  
 Bir kərə nehrəni saxla, kərəmiz dincəlsin.  
  
 Yol uzaq, ölkə susuz, hammı bulaqlar qurumuş,  
 Omuzundan yerə qoy bir cərəmiz dincəlsin.  
  
 Bu ağir sellərə axir nə sayaq dözmək olar?   
 Qabağın bır bala aç! bənd brəmiz dincəlsin.  
  
 Ey ölüm gəl bizi dincəlt yaşayışdan ki barı,  
 Gözü yollarda qalan məqbərəmiz dincəlsin.  

                                           غزل  
  یواحد دیحم 
  

  ،نینجلسید زی! پنجره مراغایوئرق یپرده ن
  .نینجلسید زیقاالن منظره م ندایآلت اساقی

  
  ،نیال خمازتکیچ یسس قارداش! رتسادایی نیبوغاز

  .نجلسنید زیحنجره م مهیسس وئرسس يبار
  

  ،سورونو رآنجاقیساغ قیلققورا يللردیاریبسد
  .نینجلسید زیموشتولوغون، داغ دره م شیاغیوئر

  
  ،مهیرائللریحفه گتؤت ینیگنؤیگونون ک آغ
  .نینجلسید زیقره م خارارکنیچ زدنیمیاگن

  
  ،رالریچالخ ب،ییب،چالخاالییچالخاال يزیب ئیه
  .نینجلسید زیساخال، کره م ینئهره ن رکرهیب

  
  ،بوالقالرقوروموش یکه سوسوز،هامماوزاق، اول ولی

  .نینجلسید زیجره م ریب يقو ئرهی اوموزوندان
  

  دوزمک اوالر؟ اقیسا رنهیآخ رسئللرهیبوآغ
  .نینجلسید زیبره م -  آچ! بند رباالیب نیقاباغ

  
  ي،بار یک شدانییاشای نجلتید يزیلوم گل بؤا يا
 .نینجلسید زیقاالن مقبره م ولالردایزوؤگ

 

 
YOXLAYIN TELFUNLARIZI 

Yəqub NAMI 
 
Dayanmadan, gün bə gün  
 Azalır təlfunumun nümrələrinin sayı,  
 Dünəndən bu günə,  
 Sozalır, azalır, sozalır, azalır,  
 Məcid, məmədhüseyn, əli, həsən, məsud, abbas,  
 Belə getsə  
 Bir mən qalacağam, birdə təlfunum,  
 Yadakı bir gün-  
 Bir ala turanlıqda  
 Baharsız bir payız axşamında,  
 Mənimdə nümrəm yolunu tutub gedəcək tək 
başına,  
 Sozala sozala, azalana qədər.  
 Görəsən haçan  
 Bir telfunun yükü yüngülləşəcək mənsiz?   
 Dünəndən gətirdiklərim yol alıb gedir,  
 Bu günüm yalnız özümlə paylaşılır,  
 Sabahıma guman yox, gün batan çağları,  
 Telfun nümrələrimin sozalması çuxalıb,  
 Bəlkədə mən azalmağa başlamışam!  
 Yoxlayın telfunlarızı.  
  
  

  
 يزیتلفونالر نییوخالی

ینام عقوبی  
 
 به گون انمادان،گونیدا

 ییسا نینیونومون نومره لرتلف ریآزال
 دن بو گونه دونن
 ریر،آزالیر،سوزالیر،آزالیسوزال

 ،حسن،مسعود،عابباسین،علید،ممدحسیمج
 گئتسه بئله

 تلفونوم ردهیقاالجاغام،ب رمنیب
 گون ریب یاداکی
 قدایآال تورانل ریب

 ندایآخشام زییپا ریب زیباهارس
 نایتوتوب گئده جک تک باش ولونوینومره م  مدهیمن
 سوزاال،آزاالنا قده ر وزاالس

 سن هاچان گؤره
 ز؟یله شه جک من س ونگولی وکویتلفونون  ریب

 ریگئد بیآل ولی میکلریردیدن گت دونن
 ریلیالشیاؤزومله پا زیالنیگونوم  بو

 يباتان چاغالر وخ،گونیگومان  مایصاباح
 بیچوخال یسوزالماس نیمینومره لر تلفون

 شامیده من آزالماقا باشالم بلکه
 .يزیتلفونالر نییوخالی

 



ƏDƏBİ KÖRPÛ    7. Sayı  Yaz. Mayis  2019 ٨١٣٩یاز اردیبھشت .سایی .٧ کؤرپو ادبی  
 

 Əbədi Körpû Sayfa 5 

 

 

  YAŞAYA BİLMİRƏM 
Namiq ZAMAN 

 
Yaşaya bilmirəm mən bu zamanda, 
Sis-duman hər yanı bürüyür axı. 
Atıb mənliyini ayaqlar altda, 
Nadan yıxdığını sürüyür axı. 

 
Əlində əsirik dərdin, xiffətin, 
Axırı görünmür zülmün-zillətin... 
Sınmış qürurunu görüb millətin, 
Ürəyim cızhacız əriyir axı. 

 
Varlı, nökər tutub gəzir qucaqda, 
Kasıb köz axtarır sönmüş ocaqda. 
Haqlı, əzab çəkir küncdə-bucaqda, 
Nahaqq ayaq tutub yeriyir axı. 

 
Bu acı mətləbi bilənlər nə çox, 
Bic-bic ağlayanlar, gülənlər nə çox... 
Bir də ağlayana inanmaram, yox, 
Ağlayan pul ilə kiriyir axı... 

 
Hörmət də, izzət də vardadı, Allah, 
Qeyrətli oğullar dardadı, Allah. 
Bəs sənin insafın hardadı, Allah, 
Namiq bu qəflətdə çürüyür axı!..  

  یاشایا بیلمیرم 
 نامیق زامان

  
  یاشایا بیلمیرم من بو زاماندا، 

  دومان هر یانی بورویور آخی. -سیس
  آتیب منلیگینی آیاقالر آلتدا، 

  نادان ییخدیغینی سورویور آخی. 
  

  الینده اسیریک دردین، خیففتین، 
  تین... یلّ ذ-آخیري گؤرونمور ظولمون

  سینمیش غورورونو گؤروب میلتین، 
  یر آخی. ییم جیزهاجیز ارییاور

  
  وارلی، نؤکر توتوب گزیر قوجاقدا، 

  کاسیب کؤز آختاریر سؤنموش اوجاقدا. 
  بوجاقدا، -اقلی، عذاب چکیر کونجدهح
  یر آخی. یاقق آیاق توتوب یئریحنا
  

  بو آجی مطلبی بیلنلر نه چوخ، 
  بیج آغالیانالر، گولنلر نه چوخ... - بیج

  ام، یوخ، بیر ده آغالیانا اینانمار
  یر آخی... یآغالیان پول ایله کیری

  
  ت ده واردادي، آلاله، زّ ع، هحؤرمت د

  غئیرتلی اوغولالر داردادي، آلاله. 
  بس سنین اینصافین هاردادي، آلاله، 

 نامیق بو قفلتده چورویور آخی!..

 

  
BU XƏYALDA 

Əkbər ƏSƏDİ 
 

Başdan ayağa şeyrə dönürsən bu xəyalda, 
Gahdan alışıb gahda sönürsən bu xəyalda. 
 
Sən qoşma- qəzəlsən məni şaır eləməkdə, 
Gahdan ucalıb gahda enirsən bu xəyalda. 
 
Susən sayaraq yüz dilinə aldanıram mən, 
Susqun olaraq çoxlu dinirsən bu xəyalda. 
 
Zölmət quşuna qəm yatağı məhfil olanda, 
Birdən gün olursan ,qörünürsən bu xəyalda. 
 
Səndən ötürü çoxları candan keçə bildi, 
Bəğdad da-hələbdə  sörünürsən bu xəyalda. 
 

  بو خیالدا 
  اکبر اسدي 

  
   ،ره دؤنورسن بو خیالداعباشدان آیاغا ش

   .سن بو خیالداگاهدان آلیشیب گاهدا سؤنور
   

   ،ده مکر ائلَ عسن منی شا زلغ - سن قوشما
   .گاهدان اوجالیب گاهدا ائنیرسن بو خیالدا

   
  سوسن سایاراق یوز دیلینه آلدانیرام من، 

   .سوسقون اوالراق چوخلو دینیرسن بو خیالدا
   

   ،م یاتاغی محفیل اوالنداغؤلمت قوشونا ظ
   .دابیردن گون اولورسان ،قؤرونورسن بو خیال

   
   ،سندن اؤتورو چوخالري جاندان کئچه بیلدي

 .سؤرونورسن بو خیالداه د لبح- بغداد دا
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XALQIMIZIN BÖYÜK ŞARI SƏHƏND 

 Səxavət İZZƏTİ  
 

 Tarix boyunca çox sayda əlim, sənət və ədəbiyat adamları yetirən allı- güllü bağlaralabəzənmış mərağa 
şəhəri iyirminci yüz ildədə çox qudrətli şairlər və qələm ustadları yetirmişdir. bu qudrətli şairlərdən biridə 
ədəbiyatımızda özünə məxsus imzası olan mərhum bulud qaraçorlu  “səhənd”dir.  
 səhənd 1926 inci ilin yazında yağışlı, şimşəkli bir gündə dünyaya gəlır atası bu üzdən onun adını “bulud” 
qoyur ancaq o vaxtki devlət idarələri antı türk siyasətinə bağlı olaraq əsil türk sözü olan bulud sözünü 
anlaşılmaz deyə “bəhlud” yazırlar ancaq hər kəs onu bulud deyə səsləyir.  şairın birinci şeri on beş 
yaşındaıkən məktəb dıvar gündəligində yayılır.1946 inci il iki şeri razı adıyla “şairlər məclisi” tuplusunda 
çap olur.   1946 dan başlanaraq dəfələr tutulub və dustaq edilibdir. nəhayət şair tehranda yaşamağa məcbur 
olub və tehranda qazandığı iqtisadı başarı bir çox azərbaycanlınında əlındən tutubdur.  
 şair məhbəs illərində azərbaycan ədəbiyatını və folklorunu dərindən bilən məhəmmədəli fərzanə ilə 
yaxından tanış olur və fərzanənin vasitəsiylə dədə qorqud dastanlarıyla tanış olur və buda iyirminci yüz il 
azərbaycan ədəbiyatının şah əsərlərindən olan “sazımın sözü” və “qardaş andı”kimi əsərlərinin yaranmasına 
səbəb olur . bu iki şah əsərdən başqa şairin bir çox iri həcmili əsərləridə vardır o cəmlədən:  
 ərməğan, araz, xatirə, şəhrıyara məktüb, büzçiçəgi və...  səhəndin yaradıcılığının əsas mayasası azərbaycan 
xalqına olunan milli sitmin əlihinədir. ıran keçmiş hakimiyəti pəhləvilərin qeyri fars millətlərin əlihinə 
yeritdigi çirkin siyasətin qarşında bütün varlığıyla duran xalqımızın milli şairi səhənd bu pis fikiri və bu 
fikirin sahiblərini qudrətli və səlabətlı şeirləriylə hər kəsə tanıtdırdı.   
 səhəndin ölməz əsərlərindən biri də onun şəhrıyar kimi ustad bir şairdə yenidən milli ruhda şeir yazmağa 
rəğbət yaratması dir. səhənd ustad şəhrıyar tərəfindən alınmayan görüş istəgindən sonra ustaddan sinmir heç 
bəlkə ustada layıq bir şeir yazır şeiri oxuyan ustad şəhrıyar qəbul etmədigi səhəndi görmgə can atır və 
ədəbiyatımızın taysız əsərlərindən biri olan səhəndiyə şerini yaradır. səhəndilə şəhrıyarın görüşü ustad 
şəhrıyarla azərbaycanın başqa şairlərinə də görüş iməkanı yaradır və nəticədə şəhrıyar o illərın orta yaş və 
gənc şairlərının yaradıcılığına yaxından bəld olur. şah rejiminin qəmə qəddarəsinin kəsib- biçdiyi bir vaxt 
ustad şəhrıyar və səhənd başda olmaqla yaddan çıxmaz ədəbi məclislər qurulur.  səhənd dədə qorqud 
dastanlarını “sazımın sözü” və “qardaş andı” kimi əsərlərində yeni bir biçimdə şeirə çəkibdir, hər dastanın 
başlanış və qurtarışında şair özünə bağlı olan ictimai, əxlaqı, dini, fəlsəfi, milli və sayırə fikirlərini şeirə 
çəkibdir.  səhənd əllı üç ılı dil, ədəbiyat və azadlıq yolunda mübarizə sürən ömürdən sonra 1979 da yazda 
ürəyi dayanaraq dünyasını dəgişdi.   
 səhənd bir millət sevər şair olsada o şevinist deyildir özü bunu qayət gözəlliklə belə açıqlayır:   
  
 Mən demirəm üstün nəjaddanam mən,  
 Demirəm ellərim ellərdən başdır.  
 Mənim məsləkimdə, mənim yolumda,  
 Məllətlər hamısı dostdur, qardaşdır.  
  
 Çapmaq istəmirəm mən heç milləti,  
 Nə dilin, nə yurdun, nə də əməgin.  
 Təhqir eləmirəm, hədələmirəm,  
 Keçmişin, indisin, ya gələcəgin.  
  
 Mən ayırmıram, ayrı salmıram,  
 Qardaşı qardaşdan, arvadı ərdən.  
 Ananı baladan, ətı dırnaqdan,  
 Ürəyi ürəkədən, qanadı pərdən.  
  
 Puzmaq istəmirəm mən birlikləri,  
 İnsanlıq birligi idealımdir.  
 Qardaşlıq, yoldaşlıq, ədəbi barış  
 Dünyada ən böyük arzularımdir.  
  
 Ancaq bir sözüm var, məndə ınsanam,  
 Dilim var, xəlqim var, yurdum, yuvam var.  
 Yerdən çıxmamışam göbələk kimi,  
 Adamam, həqim var, elim, obam var.  
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 خالقیمیزین بؤیوك شاعري سهند

  سخاوت عزتی
  

گوللو باغالراالبزنمیش مراغا شهري اییرمینجی یوز  –تاریخ بویونجا چوخ سایدا علم ، صنعت و ادبیات آدامالري یئتیرن آللی 
شاعرلردن بیریده ادبیاتیمیزدا اؤزونه مخصوص امضاسی  ایلده ده چوخ قدرتلی شاعرلر و قلم استادالري یئتیرمیشدیر. بو قدرتلی

  دیر.»سهند«اوالن مرحوم بولود قاراچورلو
قویور آنجاق » بولود«اینجی ایلین یازیندا یاغیشلی، شیمشکلی بیرگونده دونیایاگلیر آتاسی بو اوزدن اونون آدینی  1926سهند 

« والراق اصیل تورك سؤزو اوالن بولود سؤزونو آنالشیلماز دئیهاو واخت کی دولت ایداره لري آنتی تورك سیاستینه باغلی ا
  یازیرالر آنجاق هر کس اونو بولود دئیه سسلَییر.» بهلود

« اینجی ایل ایکی شعري رازي آدیال 1946شاعرین بیرینجی شعري اون بئش یاشیندا ایکن مکتب دیوار گونده لیگینده یاییلیر.
  ر. توپلوسوندا چاپ اولو» شاعرلر مجلیسی

دان باشالناراق دفعه لر توتولوب و دوستاق ائدیلیبدیر.نهایت شاعر تهراندا یاشاماغا مجبور اولوب و تهراندا قازاندیغی  1946
  اقتصادي باشاري بیر چوخ آذربایجانلینیندا الیندن توتوبدور.

ایله یاخیندان تانیش اولور و فرزانه نین  شاعر محبس ایللرینده آذربایجان ادبیاتینی و فولکلورونو دریندن بیلن محمدعلی فرزانه
واسیطه سیله دده قورقود داستانالریال تانیش اولور و بودا اییرمینجی یوز ایل آذربایجان ادبیاتینین شاه اثرلریندن اوالن 

چوخ ایري اثرلرینین یارانماسینا سبب اولور . بو ایکی شاه اثردن باشقا شاعرین بیر » قارداش آندي «و » سازیمین سؤزو «
  حجمیلی اثرلري ده واردیر او جمله دن :

  ارمغان، آراز، خاطره، شهریارا مکتوب، بوزچیچگی و...
سهندین یارادیجیلیغینین اساس مایاساسی آذربایجان خالقینا اولونان میللی سیتمین علیهینه دیر. ایران کئچمیش حاکیمییتی 

چیرکین سیاستین قارشیندا بوتون وارلیغیال دوران خالقیمیزین میللی  پهلویلرین غئیري فارس میللتلرین علیهینه یئریتدیگی
  شاعري سهند بو پیس فیکیري و بو فیکیرین صاحیبلرینی قدرتلی و صالبتلی شعرلریله هر کسه تانیتدیردي. 

رغبت یاراتماسی  سهندین اؤلمز اثرلریندن بیري ده اونون شهریار کیمی استاد بیر شاعرین یئنی دن میللی روحدا شعر یازماغا
دیر. سهند استاد شهریار طرفیندن آلینمایان گؤروش ایستگیندن سونرا استاددان سینمیر هئچ بلکه استادا الیق بیر شعر یازیر شعري 

اوخویان استاد شهریار قبول ائتمه دیگی سهندي گؤرمگه جان آتیرو ادبیاتیمیزین تایسیز اثرلریندن بیري اوالن سهندیه شعرینی 
ر. سهندیله شهریارین گؤروشو استاد شهریارال آذربایجانین باشقا شاعرلرینه ده گؤروش امکانی یارادیر و نتیجه ده شهریار او یارادی

بیچدیی بیر  –ایللرین اورتا یاش و گنج شاعرلرینین یارادیجیلیغینا یاخیندان بلد اولور. شاه رژیمینین قمه قداره سینین کسیب 
   باشدا اولماقال یاددان چیخماز ادبی مجلیسلر قورولور. واخت استاد شهریار و سهند

کیمی اثرلرینده یئنی بیر بیچیمده شعره چکیبدیر، هر » قارداش آندي«و » سازیمین سؤزو«سهند دده قورقود داستانالرینی 
سایره فیکیرلرینی شعره داستانین باشالنیش و قورتاریشیندا شاعر اؤزونه باغلی اوالن اجتماعی، اخالقی، دینی، فلسفی،میللی و 

  چکیبدیر. 
دا یاز آییندا اوریی دایاناراق دونیاسینی  1979سهند اللی اوچ ایلی دیل ، ادبیات و آزادلیق یولوندامبارزه سورن عمردن سونرا 

  دگیشدي. 
  سهند بیر میللت سئور شاعر اولسادا او شئوینیست دئییلدیر اوزو بونو غایت گؤزللیک له بئله آچیقالییر:  

  
 من دئمیرم اوستون نژاددانام من،

 .دئمیرم ائللریم ائللردن باشدیر
 منیم مسلکیمده، منیم یولومدا

  .هامیسی دوستدور، قارداشدیرلرملت
 

 میرم من هئچ میللتیچاپماق ایسته
 .گیننه دیلین، نه یوردون ،نه ده امه

 میرملهمیرم، هدهتحقیر ائله
  .نگیجهکئچمیشین، ایندیسین، یا گله

 
 ییرمیرام، آیري سالمیرامآمن 

 .قارداشی قارداشدان، آروادي اردن
 آنانی باالدان، اتی دیرناقدان

  .گی اوره کدن، قانادي پردناوره
 

 میرم من بیرلیکلري،پوزماق ایسته
 .دیرآلیماینسانلیق بیرلیگی ایده

 قارداشلیق، یولداشلیق، ادبی باریش
  .دیردونیادا ان بؤیوك آرزوالریم

 
 آنجاق بیرسؤزوم وار، من ده اینسانام،

 .دیلیم وار،خلقیم وار،یوردوم، یووام وار
 لک کیمی،یئردن چیخمامیشام گؤبه

 .آدامام، حقیم وار،ائلیم، اوبام وار
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MƏN ŞAİR DEYİLƏM 
SÖZ ADAMIYAM 

 
İslam ƏZİMOV 

 
Amalım, niyətim çiçək qoxuyur 
Mən bahar adamı, yaz adamıyam. 
Kimin ki könlündə vətən eşqi var , 
Onun doğmasıyam, öz adamıyam. 
. 
Bir qəlbi, bir könlü qıran olmadım 
Özgə kölgəsində duran olmadım  
Çöp altda dəyirman quran olmadım 
Əzəldən allahın düz adamıyam. 
. 
Haqqı haqq yerində görüb yazıram,  
Sözü ürəyimdən dərib yazıram, 
İlahi sevgiyə tərif yazıram, 
Mən şair deyiləm, söz adamıyam 
 

 من شاعیر دئییلم،سؤز آدامییام
  

  وو ا ایسالم عظیم
  

   ،آمالیم، نییتیم چیچک قوخویور
  من باهار آدامی، یاز آدامییام. 

  کیمین کی کؤنلونده وطن عشقی وار،
  اونون دوغماسییام،اؤز آدامییام. 

 .  
   ،ؤنلو قیران اولمادیمبیر قلبی، بیر ک
  ،سینده دوران اولمادیماؤزگه کؤلگه

   ،چؤپ آلتدا دییرمان قوران اولمادیم
  ین دوز آدامییام.  ازلدن آهللا

 .  
  یئرینده گؤروب یازیرام، ققی حاققحا

  یمدن دریب یازیرام، یسؤزو اور
  هی سئوگییه تعریف یازیرام، ایال

   .من شاعیر دئییلم،سؤز آدامییام

 

 
 
 
 

  
 

  
ŞİRİN YALAN 

Ədalət DUMAN 
sənədn yaman xoşum gəldi, 
şirin yalan danışırsan! 
inan görən şəkk eləməz, 
birin yalan danışırsan! 
 
arasını bir kəsmirsən, 
nə titrəyib nə əsmirsən, 
heç təntiyib tələsmirsən, 
sərin yalan danışırsan! 
 
xalqın gözü baxa baxa, 
qulağına yalan tıxa! 
maşallah de çətin çıxa, 
dərin yalan danışırsan! 
 
Ədalətin tapısında, 
özün mələk yapısında, 
bir ayağın qapısında, 
gorun yalan danişirsan. 
 

  شیرین یاالن
   

  عدالت دومان
   

  سندن یامان خوشوم گلدي، 
  شیرین یاالن دانیشیرسان! 

  مز، اینان گؤرن شکک ائله
  بیرین یاالن دانیشیرسان! 

   
  آراسینی بیر کسمیرسن، 

  ییب نه اسمیرسن، نه تیتره
  هئچ تنتیگیب تلسمیرسن، 
  سرین یاالن دانیشیرسان! 

   
  خالقین گؤزو باخا باخا، 

  قوالغینا یاالن تیخا! 
  ماشالاله دئ چتین چیخا، 
  درین یاالن دانیشیرسان! 

   
  عدالتین تاپیسیندا، 
  ندا، اؤزون ملک یاپیسی

  بیر آیاغین قاپیسیندا، 
  گورون یاالن دانیشیرسان. 
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EVIMIZ ÜÇÜN 

Yaqub KƏRİMİ 
 
Çalışıb bir az pul yığmışam usta, 
Kömək et mənə də bir otaq tikək. 
Bezdim yaşamaqdan kədərdə yasda, 
Gəl indi evimi ağapbaq tikək. 
 
Pəncərə qoymağa ehtiyac yoxdu, 
Bizim evimizə gün düşən deyil. 
Son vaxtlar inciyib küsənim çoxdu, 
Günəş də inciyib məndən elə bil. 
 
Bəzəyək gərəkli rəsmlər ilə, 
Evimin içini boş görünməsin. 
Əvvəl soba rəsmi çək bu mənzilə, 
Qoy bu il qorxulu qış görünməsin. 
 
Başdakı divarda televizor çək, 
Içində Tom ilə Ceri də olsun. 
Balam bunu görüb çox sevinəcək, 
Bu evdən qoy gülüş səsi ucalsın. 
 
Üzbəüz divarda xarici divan, 
Yerə də bir xalça rəsmini döşə. 
Bir də buz dolabı çək dolanacan, 
Bizdə də ən ləziz yeməklər bişə. 
 
Bu evin damını tez örtək gərək, 
Yağış korlamasın evimin için. 
Gedim uşaqlardan soruşum görək, 
Başqa nə lazımdır evimiz üçün? 
 

 

 
  ائویمیز اوچون

   
   یاقوب کریمی 

  
  چالیشیب بیر آز پول ییغمیشام اوستا، 
  کؤمک ائت منه ده بیر اوتاق تیکک. 

  بئزدیم یاشاماقدان کدرده یاسدا، 
  گل ایندي ائویمی آغاپباق تیکک. 

   
  پنجره قویماغا احتییاج یوخدو، 

  زیم ائویمیزه گون دوشن دئییل. بی
  نیم چوخدو، سون واختالر اینجییب کوسه

  گونش ده اینجییب مندن ائله بیل. 
   

  ، هک گرکلی رسملر ایلیَ ه بز
  سین. ائویمین ایچینی بوش گؤرونمه

  ، هل سوبا رسمی چک بو منزیلاوّ 
  سین. قوي بو ایل قورخولو قیش گؤرونمه

   
  چک، باشداکی دیواردا تئلئویزور 

  ایچینده توم ایله جئري ده اولسون. 
  جک، باالم بونو گؤروب چوخ سئوینه

  بو ائودن قوي گولوش سسی اوجالسین. 
   

  وز دیواردا خاریجی دیوان، ه ااوزب
  یئره ده بیر خالچا رسمینی دؤشه. 

  بیر ده بوز دوالبی چک دوالناجان، 
  بیزده ده ان لذیذ یئمکلر بیشه. 

   
  ئز اؤرتک گرك، بو ائوین دامینی ت

  یاغیش کورالماسین ائویمین ایچین. 
  گئدیم اوشاقالردان سوروشوم گؤرك، 

  باشقا نه الزیمدیر ائویمیز اوچون؟ 
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GECƏLƏR 
 

Gilə ƏLİQİZİ  
 
 
Gündüzlər bir təhər səbr eyləyirəm, 
Dərdim ayaq acib gəzir gecələr. 
Ürəyim qanayir, fələyim şaşır, 
Göz yaşım üzümə düzür gecələr. 
 
Qarşımda kecilməz əngəllər olur, 
Yazımı qış vurur, güllərim solur, 
Yaralı quş kimi cırpınıb durur, 
Xəyalım göylərdə süzür gecələr. 
 
Həsrətin dag kimi önümü kəsir, 
Aglımdan yüz fikir, yüz sual kecir, 
Ruhum can cəkişir min savaş verir, 
Ölüb ölümlərdən dönür gecələr... 

 
لر گئجه  

 قیزيعلی  گیلھ
 

   ،ییرمگوندوزلر بیر تهر صبر ائیله
  لر. دردیم آیاق آجیب گزیر گئجه

   ،اورگیم قاناییر،فلگیم شاشیر
  لر. گؤز یاشیم اوزومه دوزور گئجه

   
   ،قارشیمدا کئجیلمز انگللر اولور

   ،وورور،گوللریم سولور یازیمی قیش
   ،یارالی قوش کیمی جیرپینیب دورور

  لر. خیالیم گؤیلرده سوزور گئجه
   

   ،حسرتین داگ کیمی اؤنومو کسیر
   ،آگلیمدان یوز فیکیر،یوز سوال کئجیر

   ،روحوم جان جکیشیر مین ساواش وئریر
  لر... اؤلوب اؤلوملردن دؤنور گئجه

 
ÖMÜR 

Xəqanı HƏBİBOĞLU 
 

Mən bu ömrü yaşamışam, 
Hansı gününə quş qoyum. 
Göz tökməklə öyrənmişəm, 
Gəl sənə qəşəng qaş qoyum. 
 
Çəkəmmədim dərdin nazın, 
Yaramda kef sürür duzu. 
Ölüm tariximi yazın, 
Doğum yerini boş qoyun. 
 
Söz çağırdım naşı-naşı, 
Ötmədi ömrün təlaşı. 
Gəl ətəyindən tök daşı, 
Qoymur dizinə baş qoyum. 
 
 

 عؤمور 
 

  خاقانی حبیب اوغلو
  

  من بو عؤمرو یاشامیشام،
  هانسی گونونه قوش قویوم.

  گؤز تؤکمکله اؤیرنمیشم،
  گل سنه قشنگ قاش قویوم.

  
  دیم دردین نازین،چکممه

  یارامدا کئف سورور دوزو.
  اؤلوم تاریخیمی یازین،

  دوغوم یئرینی بوش قویون.
  

  ناشی،-ناشیسؤز چاغیردیم 
  دي عؤمرون تالشی.اؤتمه

  گل اتگیندن تؤك داشی،
.قویمور دیزینه باش قویوم  
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ANAM ANA... 
 

Xankışızadə VƏLİ QARADAĞLI 
 
Sü oldu, hava oldu, 
Yurd oldu, yuva oldu, 
Müsəkkin dava oldu, 
Anam ana olmadı. 
 
Allah uçdu başına, 
Qar düşdü göz yaşına, 
Döndü gəlin daşına, 
Anam ana olmadı. 
 
Sözü acıqlı doğdu, 
Dərdi doğulu doğdu, 
Məni bir ölü doğdu, 
Anam ana olmadı. 
 

آنا آنام  
 

قاراداغلی خانکیشی زاده ولی  

 
  ،اولدو هاوا ،اولدو سو

  ،اولدو یووا ،اولدو یورد
  ،اولدو داوا ککینموسَ
  .اولمادي آنا آنام

  
  ،باشینا اوچدو آلاله

  ،یاشینا گؤز دوشدو قار
  ،داشینا گلین دؤندو

  .اولمادي آنا آنام
  

  ،دوغدو آجیقلی سؤزو
  ،دوغدو دوغولو دردي

  ،دوغدو اؤلو بیر منی
  ،اولمادي آنا آنام

 

 

BİLMİR 
 

Zaur ILHAMOGLU 
 
Qovuşmaq arzusu... Gəl ki, taleyim, 
Arzumu yerinə yetirə bilmir. 
Çətindir söz ilə ifadə etmək, 
Sözlər də bu yükü götürə bilmir. 
 
Gözlərim yollara dikilir hər an, 
Görərəm bəlkə də səni bir zaman, 
Nə külək, nə tufan, nə qar, nə boran, 
Gözümü yollarda itirə bilmir. 
 
Ayrılıq bu qədər güclüymuş yəni, 
Mənə həsrət qoydu beləcə səni, 
Sınsın ayaqlarım, ayaqlar məni, 
Sənin ünvanına gətirə bilmir. 
 
Axıb ömrümüzə doldu ayrılıq, 
Bizləri didərgin saldı ayrılıq, 
Əbədi yaşarmı oldu ayrılıq? 
Niyə öz ömrünü bitirə bilmir? 
 

  
  بیلمیر

  
  لوغوا ر ایلھامعوزا

   
   ،قوووشماق آرزوسو...گل کی، طالعییم

  آرزومو یئرینه یئتیره بیلمیر. 
   ،چتیندیر سؤز ایله ایفاده ائتمک

  ده بو یوکو گؤتوره بیلمیر. سؤزلر
   

  گؤزلریم یولالرا دیکیلیر هر آن. 
  م بلکه ده سنی بیر زامان. رَ گؤرَ

  نه بوران  نه قار، نه توفان، نه کولک،
  گؤزومو یولالردا ایتیره بیلمیر. 

   
   ،نیعش یییما آیریلیق بو قدر گوجلو

   ،جه سنیه منه حسرت قویدو بئل
   ،یاقالر منیآ سینسین آیاقالریم،

  نوانینا گتیره بیلمیر. عسنین 
   

   ،آخیب عؤمروموزه دولدو آیریلیق
  ،بیزلري دیدرگین سالدي آیریلیق

  شارمی اولدو آیریلیق؟ یا بديع
  نییه اؤز عؤمرونو بیتیره بیلمیر؟ 
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ندهیس شهیاند نین یمینس  

 چالقین محمد
  
  ...ندهیس شهیاند نینیمینس
  ریباشالن نساندانینسان،ایا
  ریارالدی ینسانیا گرینسان،دیا ریب
  رییاشای نساندایا گرینسان،دیا ریب

  ریقورتار نساندایا گرینسان،دیا ریب و
  
  ...ندهیس شهیاند نینیمینس

  رید قیعاش نسانایا گرینسان،دیرایب
  لردهیگو رییلدایپار یمیک ن،زوموررودیگوزلر

  رمیی ستهیاوچماق ا ندایآلت نیبولوتالر نلهیسن
  !!!یهئ

  یس شهیاند نیغینسانلیا
  
  ...ندهیس شهیاند نینیمینس

  ریشیاوچون چال نسانالریا نسان،بوتونیا ریب
  ریکئچ ندانیجان نسانالرایا گرینسان،دیا ریب

  ریچیا تییامن نایغیساغل نینسانالریا گرینسان،دیا ریب و
  
  ...ندهیس شهیاند نینیمینس

  ...من
  ریگلم شیا ریب مدنیال میمن

 یآغاج ناریتک دوشن چ ندایقئراغ ولی.زامیالقی من
  تک

  )منه رلریدئ میدوسالر کیرجی،شاعيبو سوزلر(
  ...گلنده يئری و

  نسانالرایا رامیازی من،شر
  ...یشر ک ریب ائله

  نسانالردایا ریارالدی حرکت
  انیصیع و

 

 
NƏSİMİNİN ƏNDİŞƏSİNDƏ 

Çalqın MƏHƏMMƏD 
 

Nəsiminin əndişəsində... 
İnsan, insandan başlanır 
Bir insan, digər insani yaraldır 
Bir insan, digər insanda yaşayır 
Və bir insan, digər insanda qurtarır 
 
Nəsiminin əndişəsində... 
Bir insan, digər insana aşiqdir 
Gözlərin, zümürrüd kimi parıldayır göylərdə 
Səninlə, bulutların altında uçmaq istəyirəm 
Hey!!! 
İnsanlığın əndişəsi 
 
Nəsiminin əndişəsində... 
Bir insan, bütün insanlar üçün çalışır 
Bir insan, digər insana hörmət qayildir 
Bir insan, digər insanlara canından keçir 
Və bir insan, digər insanların sağlığına əmniyət 
içir 
 
Nəsiminin əndişəsində... 
Mən.... 
Mənim əlimdən bir iş gəlmir 
Mən yalqızam. yol qırağında tək düşən çinar 
ağacı tək 
(Bu sözləri, şaircik doslarım deyirlər mənə) 
Və yeri gələndə... 
Mən,şər yazıram insanlara 
Elə bir şər ki.... 
Hərəkət yaraldır insanlarda  
Və isyan 
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TİMSAH DERİ BAŞMAQİM 

Xasiyət RÜSTƏM 
(ÜZBƏKİSTAN) 

Boshimdagi telpak yumshoq yung – 
O‘ldirilgan o‘rmon qiroli.  
Mening bitta po‘stinim uchun  
Yo‘q qilganlar qancha quyonni?  
Hayot menga qilar qancha sarf,  
Bo‘lardi-ku tezroq qarisam.  
Bo‘ynimdagi qimmatbaho sharf – 
Esdalikdir suv parisidan.  
Jilolanar burgutko‘z sumkam,  
Yuragimga dengiz sochar dur.  
Timsohteri etigim bilan  
Men atrofga boqaman mag‘rur.  
To‘ldiraman har kun kamini,  
O, naqadar o‘chman hashamga.  
Hayot bari jonzotlarini  
Dafn etar mening jussamga. 
 
AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİNƏ 
UYĞUNLAŞMIŞI 
 
Başimdaki telpak yumuşaq yun – 
Öldürülən orman kıralı.  
Menim birdənə pustunum(kürk, paltın) üçün  
Yox qılarlar qənçə (neçə) qoyunı?  
Həyat menə qılar qənçə(neçə) sərf,  
Bulardıkı tezraq qarısam(qocalsam) 
Boynumdaki qiymətdə baha şərf – 
Esdəlikdir(hədiyədir) su pərisindan.  
cilalanar burgut (qartal)köz sumkam 
(kif ,çanta) 
ürəgimə deniz saçardir.  
Timsah deri başmaqim ilə  
Men ətrafa baxmaram məğrur.  
dolduraram har gün qəmini,  
o nəqədər düşkünüm ehtışama.  
Həyat bəri hayvanlarini  
Dəfn edər menim cüssəmə (içimə) 
 

 

 تیمساح دریلیدیر بو آیاققابیم
 خاصیت رستم
  (اوزبکستان)

 
Başımdakı papaq yumuşaq tük- 
Kralsız etmişlər meşəni… 
Əynimdəki bir kürk üçün 
Öldürüblər neçə dovşanı? 
Boynumdakı bahalı şərf. 
Hədiyyədir su mələyindən. 
Qocalıq artıq gəlməzmi? 
Gəncliyim uzun oldu lazım olduğundan… 
Göz qamaşır- 
Qartal göz çantam, 
Ürəyimdə dənizdən mərcan 
Və timsah dərilidir bu ayaqqabım. 
Mən belə yeridim hər an. 
Doldururdum əşkiyini hər gün. 
Baxdım-  
Ölülərlə dolubmuşam. 
Ah,nə qədər bəzəklərə düşkünəm. 
Məşhur bir məzarlıq olmuşam… 
 

 
 خاصیت رستم

 
 - یوموشاق توك باشیمداکی پاپاق

  …نیکرالسیز ائتمیشلر مئشه
  وچونکی بیر کورك اَاینیمده

  اؤلدوروبلر نئچه دووشانی؟
  .بوینومداکی باهالی شَرف

  .هدیه دیر سو مَلَگیندن
  قوجالیق آرتیق گلمزمی؟

  …اوزون اولدو الزیم اولدوغوندان یمیگنجلی
  -قاماشیر گؤز

 گؤز چانتام،  قارتال
  دنیزدن مرجان یمدهیاور

  .تیمساح دریلیدیر بو آیاققابیم و
  .بئله یئریدیم هر آن من

  .اسکیینی هر گون دولدوروردوم
 -باخدیم
  .دولوبموشام اؤلولرله

  .قدر بزکلره دوشکونم آه،نه
  …بیر مزارلیق اولموشام مشهور
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BAYATI SAYAĞI 

Əkbər QOŞALI 

 
Narıngül, 
Narın çiçək, narın gül. 
Ağlayanda özün bil, 
Güləndəsə narın gül… 
 
Narıngül, 
Açıb bağda narın gül, 
Qoynun cənnət qoxuyur, 
Qoynundakı narın gül… 
 
Narıngül, 
Canım aldı narın, gül. 
Sən buz kimi soyudun, 
Yandım narın-narın, gül… 
Hər nə oldu, bilmədim 
Heç olmadın yarım, gül… 
 
Gözünəm, 
Təmiz saxlar gözü nəm... 
Hərdən qəlbimdən keçir - 
Adamlardan gözünəm*...  
 
 
Yada sal, 
Ya yığışdır ya da sal. 
Dost, demərəm, yönünü, 
Yada döndər, yada sal... 
 
(* adamlardan gözünəm - b.: adamların gözünə 
görükməyəm) 
 

 

 

 بایاتی سایاغی
 

 اکبر قوشالی

   
  گول،  نارین

  نارین چیچک، نارین گول. 
  یل، آغالیاندا اؤزون ب

   …سه نارین گولده گولن
   

  گول،  نارین
  آچیب باغدا نارین گول، 
  قوینون جّنت قوخویور، 
   …قوینونداکی نارین گول

   
  گول،  نارین

  جانیم آلدي نارین، گول. 
  سن بوز کیمی سویودون، 

   …نارین، گول-یاندیم نارین
  دیم هر نه اولدو، بیلمه

   …هئچ اولمادین یاریم، گول
   

  گؤزونم، 
  تمیز ساخالر گؤزو نم... 
   -هردن قلبیمدن کئچیر 

  آدامالردان گؤزونم... *
   
   

  یادا سال، 
  یا ییغیشدیر یا دا سال. 

  دوست، دئمرم، یؤنونو، 
  یادا دؤندر، یادا سال... 

   
ب.: آدامالرین گؤزونه  -(* آدامالردان گؤزونم 

   یم)گؤروکمه
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GÖZÜ DƏNİZ ADAMA 
 

Süleyman ABDULLA 

Fikir eylədiyin bəsdi, di qabar, 
Coşub, liman-liman dənizi unut... 
Qalxıb, dalğa-dalğa çıx qumsallığa, 
Qabar, saya yatan gəmiləri tut... 
Ümidini kəs... 
 
Oynat ayağınla qırçın ləpəni, 
Onsuz da dünyanın işi oyundur. 
İstər xəyalına min don geyindir, 
İstər fikirini min yol soyundur... 
Heç nə dəyişməz... 
 
Gözündən çəkilər adam üfüqə, 
Yel çırpan yelkənin mili dor imiş. 
Bilirəm qəlbində çalxalanan nə, 
Sahilə can atan balıq kor imiş... 
Eşitmədi səs... 
 
Bir az həsrət dadar axşam şüası, 
Duzlu kirpiyini nəm döyər sənin. 
Asar pıçıltıdan özünü külək, 
Kəsilər kəndiri yaş göyərtinin... 
Sus,demə, əs...əs... 
 
Tilovdu əsnəyən şər qarışanda, 
His çəkər qürubda mayak piltəsi. 
Düşər titrəməyə axşam sazağı, 
İstiyə uçunar qağayı səsi... 
Üşüdünmü bəs?... 
 
Bəsdi,  
liman... 
dalğa... 
dəniz... 
Dön gözə, 
Yoxsa okeanlar yuxuna girməz. 
Yığşır tilovunu baxışlarının, 
Balıqqulaqları xəbər gətirməz... 
Yox ey, gətirməz. 
 

 

  
  اماگؤزو دنیز آد

  
سلیمان عبداله   

  دیین بسدي، دي قابار، فیکیر ائیله
  لیمان دنیزي اونوت... -جوشوب، لیمان

  دالغا چیخ قومساللیغا، - قالخیب، دالغا
  قابار، سایا یاتان گمیلري توت... 

  اومیدینی کس... 
   

  نی، اوینات آیاغینال قیرچین لپه
  اونسوز دا دونیانین ایشی اویوندور. 

  ا مین دون گئییندیر، ایستر خیالین
  ایستر فیکیرینی مین یول سویوندور... 

  هئچ نه دییشمز... 
   

  گؤزوندن چکیلر آدام اوفوق، 
  نین میلی دور ایمیش. یئل چیرپان یئلکه

  ، هبیلیرم قلبینده چالخاالنان ن
  یله جان آتان بالیق کور ایمیش... حسا

  دي سس... ائشیتمه
   

  اسی، بیر آز حسرت دادار آخشام شوع
  دوزلو کیرپیگینی نم دؤیر سنین. 
  آسار پیچیلتیدان اؤزونو کولک، 

  ن... تینیکسیلر کندیري یاش گؤیر
  ، اس...اس... iسوس،دئم

   
  ین شر قاریشاندا، تیلوودو اسنه

  سی. هیس چکر قوروبدا مایاك پیلته
  یه آخشام سازاغی، دوشر تیترمه

  ایستییه اوچونار قاغایی سسی... 
  بس؟...  اوشودونمو

   
  بسدي،

  لیمان... 
  دالغا... 
  دنیز... 

  دؤن گؤز، 
  یوخسا اوکئانالر یوخونا گیرمز. 
  ییغشیر تیلووونو باخیشالرینین، 

  قوالقالري خبر گتیرمز...  بالیق
  یوخ ائی، گتیرمز. 
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  رییقانا مییاورَ 
  
   یرینص دیناھ
 
  !ریگلم وخومی
  ... ریییآغر میاتاغی

   رامیاوزاقالش
  چوخ اووووووزاق- چوخ

  مدا،یغیزلیالنی
  ارای- ارای

  ... رامییقوجاقال اؤزومو
  

  !میی اوره
  کن،آلووالنار اووووووف

  !ریریچاغ یمن
  دوتوب ندنیاللر

   رمیگئد
  داش شهردن بو
  ز،یس نامیا بو
  شهردن یقااااااانل بو
  

  ! سورونمور مجایم داها آرد کولگه
   رییقانا مییاور

  قابار قابار میزلریا اقیآ
   ...واز کئچ مدانیشالریباخ
  !من

  ، اورك
   الر اقیآ

  ... بو شهردن کیریگئد یقانل
  

  !ریلیاوچور داغ میگؤزلر
  میآدد میآدد

  نجایباخ نایآرخاس
  باااااخ

   ریییآغر میاتاغی
  ...ریگلم وخومی

 

 
 

 

 
ÜRƏYİM QANAYIR   
 

Nahıd NƏSIRI   
 
Yuxum gəlmir! 
Yatağım ağrıyır... 
Uzaqlaşıram 
Çox-çox uuuuuzaq 
Yalnızlığımda, 
Yara-yara 
Özümü qucaqlayıram... 
 
Ürəyim! 
Uuuuuf aluvlanarkən, 
Məni çağırır! 
Əllərındən dutub 
Gedirəm 
Bu daş şəhərdən 
Bu ınam siz, 
Bu qaaaaaaanlı şəhərdən 
 
Külgəm daha ardımca sürünmür  ! 
Ürəyim qanayır 
Ayaq ızlərım qabar qabar 
Baxışlarımdan vaz keç... 
Mən! 
Ürək, 
Ayaqlar 
Qanlı gedirik bu şəhərdən... 
 
Gözlərim uçur dağılır! 
Addım addım 
Arxasına baxınca 
Baaaaax 
Yatağım ağrıyır 
Yuxum gəlmir... 
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  هر صاباح 

  
   باقصایدریس حالوپ 

  اربیل - عراق
  

   ،وریر سالم هگؤز ایل هچندئگ یبلهر صاباح گ
   .ماز کالمخگولومسر کیمسدن چی هندمار خاو با

   
   ،نیمن قلبدیر ه دتیتر هآدیم گلدیغیند -آدیم

   .سام هؤنلومکیشالر سالدیریر خرمز بائی وصتفیر
   

   ،درئو احیی مه جئن گمی دوغارکن کیمبیر گونش 
   .دامخسرتلیغی یوموشاسین  هؤنلونکمت آت حمر

   
   ،بیر گلیشی واردیر تا اوزاکتان بللیدیر هاؤیل
   .ف اونون کوکوسو یاییلیر بورام بورامطرهر 

   
   ،یردشیئا هگؤرور ن هاونونال مشگول ن قوالقگؤز 

   .تیشامئحباغالمیش چوك ا هیورومک سسین ناغم
   

   ،اسین گؤرمز ایکنقلرین گؤزلري اوندان باشجگن
   .تیرامئحی دوروشو اونا واردیر اغنین سایه جومل

   
   ،یشیر یوز چیزگیسییسام دخارشینا چیق بالیقچ ئگ

  .امقیشالري آنیندا آلیر اینتیخبا غضبسرت 
   

   ،بکلمک واجیبی وار ادینی ساعاتعین  ایدریس
   .سین بیر ایهتیمامه رمئالسین وقگري  هایس دیایگ

   
   ،یلگیغی آندا بللیدیر راضی دداشالري چاتق
   .معاو  صاخالماز قی قاپالر فرقییتی هر یانی ذا
   

   ،ویندیر بیزلريئس هوربان اولوم گل دقنازینا 
   .ت دوزلسین هر ایشیم اولسون تامامئبیر تبسسوم ا

 

 

 
HER SABAH 

İdris HALUP KASAP 
IRAK - ERBİL 

 
Her sabah gelip geçende göz ile verir selam, 
O bakar bende gülümser kimseden çıkmaz kelam. 
 
Adım adım geldiğinde titretir kalpten beni, 
Fırsatı vermez bakışlar saldırır gönlüme sam. 
 
Bir güneş gibi doğarken ben geceyi mahv eder, 
Merhamet at gönlüne sertliği yumuşasın Huda’m. 
 
Öyle bir gelişi vardır ta uzaktan bellidir, 
Her taraf onun kokusu yayılır buram buram. 
 
Göz kulak onunla meşgul ne görür ne işitir, 
Yürümek sesine nağme bağlamış çok ihtişam. 
 
Gençlerin gözleri ondan başkasın görmez iken, 
Cümlenin saygı duruşu ona vardır ihtiram. 
 
Geç kalıp karşına çıksam değişir yüz çizgisi, 
Sert gazap bakışları anında alır intikam. 
 
İdris’in aynı saatte beklemek vacibi var, 
Yiğit ise geri kalsın vermesin bir ihtimam. 
 
Kaşları çattığı anda bellidir razı değil, 
Eziyeti her yanı kaplar farkı kalmaz has u am. 
 
Nazına kurban olum gel de sevindir bizleri, 
Bir tebessüm et düzelsin her işim olsun tamam. 
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  اونودامادیم 

  
  اوغلو حیی قادص

  فر لعت - عراق
  

   ،ن آدینیطدئدیم کی اونودوم و
   .اونودوم اونودامادیمدئدیم کی 

   ،ینیدادلی دادین گین ائکمطنوا
   .دئدیم کی اونودوم اونودامادیم

   
   ،دئدیم کی اونودوم دوستون ائلینی

   ،ونجا گولونوغآچان  اردالاچغبا
   ،ونوشان تورکمن دیلینیق هتورکمنج

   .دئدیم کی اونودوم اونودامادیم
   

   ،سوباشین االقدئدیم کی اونودوم 
   ،اینایان او بورغول آشینقازاندا ق
   ،یللرین بویونجا جاندان یولداشینا

   .دئدیم کی اونودوم اونودامادیم
   

   ،سیناچغدئدیم کی اونودوم باغین با
   ،وجاسینخیوك ؤوریات یازان بخر عش

   ،سینه لی گئجدادتلی گئچن او صؤحب
   .دئدیم کی اونودوم اونودامادیم

   
   ،واسینادئدیم کی اونودوم سرین ه

   ،بئنیمنن یاشییان دوغرو سئوداسین
   ،یللر جفاسیناي دچک " حیی قادیص "

   .دئدیم کی اونودوم اونودامادیم
 
 

 

 
UNUDAMADIM 

Sadık YAHYA OĞLU  
Irak - TELAFAR 

 
Dedim ki unudum vatan adını, 
Dedim ki unudum unudamadım. 
Vatanın ekmeğin tatlı tatını, 
Dedim ki unudum unudamadım. 
 
Dedim ki unudum dostun elini, 
Bahçelerde açan konca gülünü, 
Türkmence konuşan Türkmen dilini, 
Dedim ki unudum unudamadım. 
 
Dedim ki unudum Kale Subaşın, 
Kazanda kaynayan o burğul aşın, 
Yılların boyunca candan yoldaşın, 
Dedim ki unudum unudamadım. 
 
Dedim ki unudum Bağın bahçesın, 
Şiir huryat yazan büyük hocasın, 
Sohbatlı geçen o tatlı gecesin, 
Dedim ki unudum unudamadım. 
 
Dedim ki unudum Serin hevasın, 
Benimnen yaşıyan doğru sevdasın, 
 "Sadık yahya " çekti yıllar cefasın, 
Dedim ki unudum unudamadım. 
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SIR 

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.... 

 سیر
 اؤزجان اونلو

  دؤنرکن  هیه م، گئجاونوشورقشالرال قوان سون 
  ... بیخبا هین سسلره چاتیالردا تون

  م الرینی دوشلویورَ قدودا قاویاناجا هاللریند
  نین گاز المباسینا ه م گئجاوفلویورَ 

  م... الرینی اؤپورَقارماب
   

  ... ندیرسئگ
  ... دیرسنئسوسور و گ

ه م، ایپینی چکمک ایچین گئجاتوپلویور ه(یاردیمچی)جایمَ 
  نین 

  ا،قداوزا خچو هگونش ن
  .... هیندا گئجخیا خچو هن
   

  نی،مرلر آنالر گسعدن ئساواشا گ
   .هیغیم سنسیزلیک سیپرینددیات

  الر،قارانلیقویوالردا بویورکن قر وو ک
  ... هالر دوالنیر دیلیمقزهرلی سارماشی

   
  م،ایاشییر بیر سورگونو

  الریمی،قم یومروایرخسی
  ر... ای هلر گلیر هر صاباح گونشلق شع هتاز

  ،قان اوزادهپسی گوناه
  .... هیمیورَ ادر قین سسین خو یا

   
  وسوز رنگی،قورقسن دینچ زامانالریمین 

  گونو گولیستانا چئویرن سیرسن 
  ازاردا،ببیر  یلسیمین ساتیلماز هیچط

  ن،ارسااؤپرسن گونشی اویاندیر
  یانیمی دیندیرن سیرسن.... عصهر صاباح 

 

 
NİCAT KAMALOĞLU 
 

Yasıma GƏLƏCƏK 
 

Uyğurlardan yol gəlirəm, 
Bu yol qarşıma gələcək. 
Türkə edilən soyqırım, 
Mənim başıma gələcək. 
 
Yığışıb bütün qoşunlar, 
Dəli qanlı, igid Hunlar, 
Daşa yazılmış Orhonlar, 
Söz söz daşıma gələcək. 
 
Başqırdlar, çərkəz, avarlar, 
İltərislər, Ağsuvarlar, 
İlk baharlar, son baharlar, 
Qonaq qışıma gələcək. 
 
Türk adımla düşmən yensəm, 
Türk adında böyük dinsəm, 
Bilirəm ki, bir gün ölsəm, 
Turan yasıma gələcək. 
 

جکیاسیما گله  
 

 نیجات کامال اوغلو
  

  ورالردان یول گلیرم، اویغ
   .جکبو یول قارشیما گله

  تورکه ائدیلن سویقیریم، 
   .جکمنیم باشیما گله

   
  ییغیشیب بوتون قوشونالر، 
  دلی قانلی، ایگید هونالر، 

  داشا یازیلمیش اورهونالر، 
   .جکسؤز سؤز داشیما گله

   
  باشقیردالر، چرکز، آوارالر، 

  ایلتریسلر، آغسووارالر، 
  رالر، سون باهارالر، ایلک باها

   .جکقوناق قیشیما گله
   

  تورك آدیمال دوشمن یئنسم، 
  تورك آدیندا بؤیوك دینسم، 

  بیلیرم کی، بیر گون اؤلسم، 
   .جکتوران یاسیما گله
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RUBAİLƏR 

Bəhram SÜRGÜN  
 

 hörmətsiz ölümdə, cəngə dönmüşdü kişi,  
 boynundan asıq tüfngə dönmüşdü kişi,  
 bilmirdi ki ovlayıb ya ovlanmışdı  
 öz ovladığı pələngə dönmüşdü kişi.  
  
 əl çəkməyəcək bu dərd yaxandan bilirəm,  
 göz yaşlarımız üzə axandan bilirəm,  
 biz hansı qalabalıqlara atdıq onu  
 baxmaz daha sevgi it baxandan bilirəm.  
  
 sənsiz özümü itirmişəm öz başıma,  
 mən day özümü ötürmüşəm öz başıma,  
 çuxdandı silinmir ürəyimdən dərdin  
 gəl gör nə oyun gətirmişəm öz başıma.  
  
 daldı gözümüz bir qucağın arzısına,  
 ah birdə sığındı ocağın arzısına,  
 dinmə dəlinin biz yadına daş saldıq  
 doğrandı meşə bir nacağın arzısına.  
  
 sənsiz daha sevgi güzgüyə baxmaqdı,  
 sənsizlik ölümdü , evləri yıxmaqdı,  
 güllə dadıdır çəkin ölüm qollarıdı  
 sevgi maşanı (tətigi) öz başına sıxmaqdı. 

 رباعی لر
 بهرام سورگون

  کیشی دؤنموشدو جنگه اؤلومده، حورمتسیز
  کیشی دؤنموشدو توفنگه آسیق ندانبوینو)چییینیندن(

  اووالنمیشدي یا اووالییب کی بیلمیردي
  کیشی دؤنموشدو پلنگه اووالدیغی اؤز

  
  بیلیرم یاخاندان درد بو یه جک	چکمه ال

  بیلیرم آخاندان اوزه یاشالریمیز گؤز
  اونو آتدیق قاالبالیقالرا هانسی بیز

  بیلیرم باخاندان ایت سئوگی داها باخماز
  

  باشیما اؤز ایتیرمیشم زومواؤ سنسیز
  باشیما اؤز اؤتورموشم اؤزومو داي من

  دردین اورییمدن سیلینمیر چوخداندي
  باشیما اؤز گتیرمیشم اویون نه گؤر گل

  
  آرزیسینا قوجاغین بیر گؤزوموز دالدي

  آرزیسینا اوجاغین سیغیندي بیرده آه
  سالدیق داش یادینا بیز دلینین دینمه

  آرزیسینا اغینناج بیر مئشه دوغراندي
 

  باخماقدي گؤزگویه سئوگی داها سنسیز
  ییخماقدي ائولري اؤلومدو، سنسیزلیک

  قولالریدي اؤلوم چکین دادیدیر گوهللا
  سیخماقدي باشینا اؤز ماشانی سئوگی

 

 
KÖZ YANGINI 

Abdurrahman KARAKÖSE 
 
Bir de baktım bir sabah, 
Kapıyı kitlemişsin. 
Bir de baktım bir sabah,  
Sessiz, çekip gitmişsin... 
 
İçim yanıyor şimdi, 
Kömür közü misali. 
Dumanı da tütmüyor, 
Kim bilir ki bu hali? 
 
Sen ölmüşsün belli ki, 
Ben yürüyen ölüyüm. 
Söylesen de suçumu, 
Neymiş, ben de biliyim, 
 
Gözümdeki durgun su, 
Şimdi dökül çöllere. 
Pınarların durusu, 
Aksın gitsin güllere. 
 
Inanırım bu yangın, 
Söner gider böylece. 
Resmiyin üzerinde, 
Yanar gider sessizce. 

  
ینیقؤز یانک  

عبدالرحمان کارکوسه   
   ،یم بیر صاباحخدبا هبیر د

   .ی کیتلمیشسنناپیق
  ،یم بیر صاباحخدبا هبیر د

  تمیشسن... ئگ بسسسیز، چکی
  
   ،دينیا يچیم یانیرای

   .میثالی وؤزکر وکؤم
   ،یوروتمودومانی دا ت

  کیم بیلیر کی بو حالی؟ 
  

   ،شسن بللی کیوسن اؤلم
   .مویوین اؤلورون یم

   ،سوچومو هسن ده سؤیل
   .مبیلییَ هن دمیمیش، ه ان

  
   ،ون سوغکی دوره مدوگؤز

   ه.ل چؤللرودي دؤکاین
  دوروسو  (بولقالرین)پینارالرین

   هللروتسین گئسین گخآ
  

   ،ینغم بو یانااینانیر
   ه.جه در بؤیلئسؤنر گ

   هزرینداوین نرسمی
  . هدر سسسیزجئیانار گ

 
 



ƏDƏBİ KÖRPÛ    7. Sayı  Yaz. Mayis  2019 ٨١٣٩یاز اردیبھشت .سایی .٧ کؤرپو ادبی  
 

 Əbədi Körpû Sayfa 21 

 

 
O GÖZƏL   

 Ərşəd NƏZƏRİ  
 
 O gözəl kimdir məclisdə,  
 Əlində çaxır oynayır.  
 Gahdan öldürür hamını,  
 Yandırıb yaxır oynayır.  
  
 Nə çəni var, nə dumanı,  
 Nə şübhəsi, nə gumanı,  
 Bu vəfası yox dünyanı,  
 Telinə taxıb oynayır.  
  
 Gözəllər ona qısqanır,  
 Bir oğlanı bir qız tanır,  
 Görəsən kimdən utanır,  
 Aşağa baxır oynayır.  
  
 Ürəyi dilə gəlibdr,  
 Elə bil lələ gəlibdir,  
 Gumanı külə gəlibdir,  
 Kərəmi oxur oynayır.  

  
  او گؤزل

  
  ارشد نظري

  
  او گؤزل کیمدیر مجلیسده،

  الینده چاخیر اویناییر.
  امینی،گاهدان اؤلدورور ه

  یاندیریب یاخیر اویناییر.
  

  نه چنی وار، نه دومانی،
  نه شبهه سی، نه گومانی،
  بو وفاسی یوخ دونیانی،

  تئلینه تاخیب اویناییر.
  

  گؤزللر اونا قیسقانیر،
  بیر اوغالنی بیر قیز تانیر،

  گؤره سن کیمدن اوتانیر،
  آشاغا باخیر اویناییر.

  
  اوَریی دیله گلیبدر،

  یبدیر،ائله بیل لَله گل
  گومانی کوله گلیبدیر،
  کرمی اوخور اویناییر.

  
  

XƏYALIMDA BIR KƏND VAR 
 

Elçin ŞİRİNOV 
 
Xəyalımda bir kənd var, 
Evləri bağ-bağatlı. 
El-obası yerində, 
Yaz-payızı elatlı. 
 
Xəyalımda bir toy var, 
Zurna səsli aşıqlı.. 
Çubuqlu bir çuğulu, 
Məclisi yaraşıqlı. 
 
Xəyalımda yaylaq var, 
Boz sürülü, naxırlı. 
Alaçığı mənsilli, 
Yurdu axar-baxarlı.  
 
Xəyalımda bir yol var, 
Bizi kəndə qaytaran. 
Qaçqın-köçkün adından, 
Yaxamızı qurtaran... 
 
Xəyalımda məktəb var, 
Uşaqlar çin-çin ola. 
Zəkası zehni açıq, 
Müəllim Elçin ola.. 

 خیالیمدا بیر کند وار 
 ائلچین شیرینوو

 
خیالیمدا بیر کند وار،    

  باغاتلی. -ائولري باغ
  ، هاوباسی یئریند- ائل
  پاییزي ائالتلی. -یاز

  
  خیالیمدا بیر توي وار، 
  زورنا سسلی آشیقلی.. 
  چوبوقلو بیر چوغولو، 

  مجلیسی یاراشیقلی. 
  

  یالق وار، خیالیمدا یا
  بوز سورولو، ناخیرلی. 

  آالچیغی منسیللی، 
  باخارلی.-یوردو آخار

  
  خیالیمدا بیر یول وار، 
  بیزي کنده قایتاران. 

  کؤچکون آدیندان، -قاچقین
  یاخامیزي قورتاران... 

  
  خیالیمدا مکتب وار، 

  چین اوال. - اوشاقالر چین
  ذکاسی ذهنی آچیق، 

  موعلیم ائلچین اوال.. 
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KARANFİL YÜZLÜ KİTAP 
 

Yasin MORTAŞ 
 
Menim yüreğimde Memmet Aslan yatar 
 
Menim har kimi 
yüreğimde yara var 
har(a)da Bakü aslanı yatar 
 
Bazardüzü kadar bir ağrı 
indi yüreğime atəş atəş 
atəş var menim ellerimde 
azığımda küller kaldı 
 
Baxın baxın 
ağlayan bir karanfil var 
Kız Kulesi seherinde 
şu uzun saçlı Bakü’nün 
ağıt saklı mahnisinde 
 
Erzurum Tabyasına 
konmuş Bakü quşları 
Baxın baxın 
Abşeron’a bir məzar konmuş 
örtmüş üstünü Palandöken qışları 
 
Mehmet şairim giyinmiş aşkı 
giyinmiş de şeir elbisesini 
Maraş’ın gediğine varanda 
ceplerinde unutmuş yüreğimi 
 
Dağ kimi yüreğin göğü baş alsın 
gülüşünün içinden âşıklar yaş alsın 
 

 

   

  بوزلو کیتااارانفیل ق
  

  یاسین مورتاش
    

  آسالن یاتار  دممم هیمدیورامنیم 
   

  منیم هار کیمی 
  یارا وار  هیمدیورا

  هار(ا)دا باکو آسالنی یاتار 
   

  در بیر آغري قبازاردوزو 
  آتش آتش  هیمیوراایندي 

   هیمدآتش وار منیم اللر
  الدي قآزیغیمدا کوللر 

   
  باخین باخین 

  ارانفیل وار قآغالیان بیر 
   هریندحسی سه ولقیز ق

  نون ’شو اوزون ساچلی باکو
   اآغیت ساکلی ماهنیسیند

   
  روم تابیاسینا ضار
  ونموش باکو قوشالري ق

  باخین باخین 
  ونموش قا بیر مزار ’آبشئرون

  دؤکن قیشالري  اؤرتموش اوستونو پاالن
   
  ی قشعیینمیش ئشاعیریم گ دمحم
  سینی ه یر البیسعش هیینمیش دئگ

  واراندا  هینگین گدی ماراش
  یمی یورااونوتموش  هلریندیبج
   

  و باش آلسین یین گؤیوراداغ کیمی 
  الر یاش آلسین قشیعاگولوشونون ایچیندن 
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FATƏHƏ 

Duman YALÇIN 
Bir bahar axşamı məndə qaralıb, 
Payıza fatəhə, dənə fatəhə, 
Eşqimin leşidi əlimdə qalıb, 
Sevgiyə fatəhə, mənə fatəhə, 

 
Sızlayır sızıltı sözüm yasına, 
Ürəyim yasına, gözüm yasına,  
Özüm əyləşibdi özüm yasına, 
Ah... Mənə fatəhə, sənə fatəhə, 

 
Pərişan baxışda acıqlı ehəm, 
Bir qız gözlərində alovlu şehəm, 
Ahları yaradan zirvəli mehəm, 
Dağlara fatəhə, çənə fatəhə, 

 
Bütün didərginlər məndə itgindir, 
İtginlik içimdə küləkli gündür, 
Fəsillər gözümdə qabar düyündür, 
İllərə fatəhə, günə fatəhə, 

 
Anlarım duyğumda ilmə-ilmədir, 
Dünənin çiynində bugünüm gedir, 
"Yalçın"a yam-yaşıl bir sevgi deyir, 
Vətənə fatəhə, yenə fatəhə. 
 

 فاتحه 
  دومان یالچین

   ،بیر باهار آخشامی منده قارالیب
   .فاتحهدنه  ،فاتحهپاییزا 

   ،عشقیمین لئشیدي الیمده قالیب
   .فاتحهمنه  ،فاتحهسئوگییه 

   
   ،سیزالییر سیزیلتی سؤزوم یاسینا

  ،ؤزوم یاسیناگ ،یم یاسینایاور
   ،اؤزوم یاسینا دياؤزوم َایلشیب

   .فاتحهسنه  فاتحه ،آه... منه
   

   ،مپریشان باخیشدا آجیقلی ائهَ
   ،مبیر قیز گؤزلرینده آلوولو شئهَ

   ،ملی مئهَآهالري یارادان زیروه
   .فاتحهچنه  ،فاتحهداغالرا 

   
   ،بوتون دیدرگینلر منده ایتگیندیر

   ،گوندور ایتگینلیک ایچیمده کولکلی
   ،فصیللر گؤزومده قابار دویوندور

   .فاتحهگونه  ،فاتحهایللره 
   
 
 
   

 
XATIRƏLƏRIMIZ  

 Səxavət İZZƏTİ 
 
 Ürəyım buludunun ay günüdür;  
 Göyərçin uçuşlu  
 Körpə yüxülü xatirələri  
 Yağacağam kağazlara...  
 Demə  « sirr saxlamaq adamışıdir»  
 Sirrimizi kimsəyə açmaram, ınan!   
 Ürək süfrə deyilki, hər gələnə açıla...  
  
 Damcı damcı  
 Kağazlara yağaram;  
 Xatirələrimiz ürəklərdə kök atar  
 Beyinlərdə cücərər  
 Daha ölüm- itim qorxutmaz məni  
 Əbədiləşər  
 Göyərçin uçuşlu,  
 Qüş yuxulu xatirələrimiz  
 Biz yox olsaqda bu dünyanın yaddaşından.  
  

 خاطره لریمیز
 سخاوت عزتی

 
 گونودور؛يآ نونبولودو میاورگ

 اوچوشلو نیرچیگؤ
 يلرخاطره وخولوی کؤرپه

 کاغاذالرا... اغاجاغامی
 »رید یشیساخالماق آدام ا رریس« دئمه

 !نانیآچمارام، ا هی مسهیک يزیمیرریس
 ...الیهر گلنه آچ ،یک لییسفره دئ اورك

 
 یدامج یدامج

 اغارام؛ی غاذالراکا
 اورکلرده کؤك آتار زیمیلررهیخاط

 ررجوجه لردهنییبئ
 یقورخوتماز من میتیا -اؤلوم داها

 لشريابد
 اوچوشلو، نیرچیگؤ

 زیمیلررهیخاط وخولوی قوش
 .ندانیادداشی نیانیاولساق دا بو دون وخی زیب

 

 

 

 



ƏDƏBİ KÖRPÛ    7. Sayı  Yaz. Mayis  2019 ٨١٣٩یاز اردیبھشت .سایی .٧ کؤرپو ادبی  
 

 Əbədi Körpû Sayfa 24 

 

  

UŞAQLIĞIM 
İlham NASİR 

Canım mənim, məsum mələyim, bircə bilsən sənin üçün 
necə darıxmışam.  
Bilirəm ruhun məndən küsüb. Bəlkə də nifrət edir. Buna 
haqqı da var.  
Inan ki, üzüm də gəlmir “məni bağışla” deməyə. Səni 
çox qırmışam, əzmişəm.  
Həyatımda heç kimi sənin qədər incitməmişəm.  
Başqalarını  sevdiyim halda, sənə işgəncələr vermişəm.  
O qədər qəddardım ki sənə qarşı... 
Xoşbəxt gülüşlərini əlindən alıb səni top tüfəng səsləri 
ilə qorxutdum ilk öncə.  
Nağıllarda qorxduğun ölüm səhnələrini canlı-canlı 
izlətdim sənə. 
Yarpaq kimi əsirdin qorxudan. Canlıykən ruhunu 
bədənindən uçurtdum.  
Sonra səni çığırda-çığırda yurdundan-yuvandan 
qopardım. 
 Divarın dibindəki evciyindən ayırıb, səhər sübhdən 
Bakı küçələrində çörək növbəsinə qoydum.  
Yad-nabələd adamların içində.  
Ağ köynəkli müəllim atandan ayırıb, qapı-qapı “nə iş 
olursa olsun” deyib iş soraqlayan bir kişinin qızı etdim 
səni.   
Hər gün  xoşladığın növ-növ yeməkləri bişirən anandan 
ayırıb, yardıma verilən ərzaqlardan cirə ilə işlədən 
anaya həvalə etdim səni. 
 Evinizin sənə aid geniş, oyuncaqlarınla bəzənən 
otağından ayırıb, hamının birgə yatıb durduğu idarə 
binasının zirzəmidəki kiçik  rütubətli otağına atdım 
səni.  
Günəşə də həsrət idin. Fəsillərdən xəbərsiz. Bayram 
həvəsini də öldürdüm.  
Yoxluğu öyrətdim sənə, körpə ruhunla sabahı 
düşünməyə başladın.  
Səni atanın, ananın “vətən” deyən ah-naləsində əritdim.  
Heç şəhər də sevmədi səni. Şəhər haylı-küylü kənd 
uşaqlarını sevməz əzizim.  
Cürəbəcür oyunlar oynayan dostlarından ayırdım, 
şəhərin bəxtəvər uşaqlarına evinizin kiçik 
pəncərəsindən baxırdın.  
Geyimindən utanırdın. Həm də qorxurdun onlara 
yaxınlaşmağa.  
Çünki, sənə elə bir qaçqın damğası vurdurmuşdum ki, 
kimsə uşağını səninlə oynamağa icazə verməzdi.  
O vaxt hamı öz evlərini yiyəsiz idarə binalarına, 
yararsız baxçalara, yarımçıq tikililərə doluşan 
qaçqınlardan qoruyurdu.  
Qaçqınları vəhşi kimi tanıyırdı müharibənin acısından, 
didərginlikdən bixəbərlər. 
Yadındadır bir dəfə ağlaya-ağlaya evə qaçmağın?  
Həyətdə oynayan uşağı anası evə çağıranda demişdi ki, 
gəl evə gecdir, yoxsa qaçqınlar səni oğurlayar! 
 Ağlamışdın onda, “məgər biz oğruyuq ki?” deyib üsyan 
etmişdin.  
Fəryadın elə o dörd divar arasındaca qaldı.  
 Bax sənin o körpə qəlbini elə-elə dağlayıb əzab 
vermişəm.  
Hər kəsin baxışlarında oxlanıb yaralanırdın.  
Sonra da özüm səni öz göz yaşlarımda boğub öldürdüm.  
Bağışla məni, bağışla məni uşaqlığım! 

  
 

 اوشاقلیغیم
 الھام ناصر

 
نئجھ  یم، بیرجھ بیلسن سنین اوچونیلَ جانیم منیم، معصوم مَ 

بیلیرم روحون مندن کوسوب. بلکھ ده نیفرت  داریخمیشام.
ي دا وار.قائدیر. بونا حاق  

یھ. سني اینان کي، اوزومده گلمیر "مني باغیشال" دئمھ
زمیشم.اچوخ قیرمیشام،  حیاتیمدا ھئچ کیمي سنین قدر  

میشم.اینجیتمھ سئودیگیم حالدا، سنھ  باشقاالریني 
غداردیم کي سنھ قارشي... لر وئرمیشم.او قدر ایشگنجھ  

خوشبخت گولوشلریني الیندن آلیب سني توپ توفنگ 
ناغیلالردا  سسلري ایلھ قورخوتدوم ایلک اؤنجھ.

جانلي ایزلتدیم  -لریني جانلي قورخدوغون اؤلوم صحنھ
 سنھ. 

یکن روحونو ا یارپاق کیمي اسیردین قورخودان. جانلي
غیردا چی -سونرا سني چیغیردا بدنیندن اوچورتدوم.

یوواندان قوپاردیم.  -یوردوندان  
کيدیوارین دیبینده  ائوجیگیندن آییریب، سحر صوبحدن  

نابلد  -سینھ قویدوم.یادلرینده چؤرک نؤوبھباکي کوچھ
 -لیم آتاندان آییریب، قاپيلآغ کؤینکلي مع آدامالرین ایچینده.

نھ ایش اولورسا اولسون" دئییب ایش سوراقالیان  قاپي "
نین قیزي ائتدیم سني. بیر کیشی  
نؤو یئمکلري بیشیرن آناندان - خوشالدیغین نؤو ھر گون

دن آنایا اقالردان جیره ایلھ ایشلھارزآییریب، یاردیما وئریلن 
والھ ائتدیم سني. ح  
ائوینیزین سنھ عایید گئنیش، اویونجاقالرینال بعضاً  

اوتاغیندان آییریب، ھامینین بیرگھ یاتیب دوردوغو ایداره 
روطوبتلي اوتاغینا آتدیم  کیکیچیکزیرزمیده ناسینینبی

 سني.
گونشھ ده حسرت ایدین. فصیللردن خبرسیز. بایرام 

سیني ده اؤلدوردوم.ھوه ، کؤرپھ ھیوخلوغو اؤیرتدیم سن 
یھ باشالدین.روحونال صاباحي دوشونمھ  

سینده اریتدیم.نالھ -سني آتانین، آنانین "وطن" دئین آه  
کویلو کند -دي سني. شھر ھایليھئچ شھرده سئومھ

 اوشاقالریني سئومز عزیزیم.
جور اویونالر اوینایان دوستالریندان آییردیم، ھ جورب

سیندن شھرین بختور اوشاقالرینا ائوینیزین کیچیک پنجره
 باخیردین.

گئییمیندن اوتانیردین. ھم ده قورخوردون اونالرا 
 یاخینالشماغا.

غاسي ووردورموشدوم چونکي، سنھ ائلھ بیر قاچقین دام
 کي، کیمسھ اوشاغیني سنینلھ اویناماغا ایجازه وئرمزدي.

سیز ایداره بیناالرینا، او واخت ھامي اؤز ائولریني یییھ
چاالرا، یاریمچیق تیکیلیلره دولوشان غیارارسیز با

قاچقینالري وحشي کیمي  قاچقینالردان قورویوردو.
نلیکدن بیخبرلر. تانیییردي موحاریبھ نین آجیسیندان، دیدرگی  

آغالیا ائوه قاچماغین؟- غالیاآ یادیندادیر بیر دفعھ  
َحیَطده اوینایان اوشاغي آناسي ائوه چاغیراندا دئمیشدي 

دیر، یوخسا قاچقینالر سني اوغورالیارھ کي، گل ائوه گئج  
 


