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BAŞ SÖZ YERİNƏ 

 

1990 doğumlu gəinc şair “məhsa əbdiləlı 

zadh” yazın başlanışında  əbədılik həyata 

göz yumdu  

 2010 inci ıldən ədəbiyatımıza xüsüsilədə 

şeir və dastan janrına üz gətirən 

azərbaycan gənəclərindənıdı. istedadlı 

şairın əsas ədəbi fəaliyəti doğuldoğu 

xıyavda (meşgində)  fəaliyət göstərən 

“bulaq ədəbi dərnəgi” çərçivəsində olmuş, 

əsərləri daha artıq ınternet səhifələrində və 

elktirun dərgilərdə yayılmışdır.  

 dərgimizin bu sayının baş sözünü bu 

əzizin xatrəsinə həsr etdik allh rəhmət 

eləsin.  

 

Səxavət İzzəti 

 
 باش سؤز یئرینه

 
یازین  «زادهمهسا عبدالعلی»»گنج شاعر دوغوملو 1990

 لیک حیاتا گؤز یومدوابدی باشالنیشیندا 

نجی ایلدن ادبیاتیمیزا خصوصیله ده شعر و داستان ای 2010
ادلی ژانرینا اوز گتیرن آذربایجان گنجلریندن ایدی. استعد

ده( خییودا )مشگیندوغولدوغوشاعرین اساس ادبی فعالیتی 
سینده چرچیوه« درنه گیبوالق ادبی »فعالیت گؤسترن 

لرینده و اولموش، اثرلری داها آرتیق اینترنت صحیفه
 .الکترون درگیلرده یاییلمیشدیر

درگیمیزین بوسایینین باش سؤزونو بو عزیزین خاطره 
 ائله سین. سینه حصر ائتدیک آهلل رحمت

 
 سخاوت عزتی
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INANC 
Vida HEŞMƏTİ 

Bizdə hər gün çərşəmbədir, 

Hər gün od günü. 

Nə qır boşqamız var pıyanlara, 

Nə qıl körpüsü. 

Bizimlə yallı gedir tanrı, 

Vaqtsız,vədəsiz. 

Bizdə,günəş soylu qız cığaz,  

Sərir mehriban saçlarını-  

Yer adlı evciyə.  

Çoxdandı silmişik sınırları aramızdan, 

Çoxdandı bilmişik. 

Şərqin badam gözlü qızları, 

Karayıbda dalğalanır. 

Batının kançıları,  

Təbriz başmağına ınanır. 

Hamımız ruhanı dillənirik pərdə-pərdə, 

Bir gülüb, bir ağlayırıq. 

Ürəklər tər-təmiz, 

Reklamsız, səssiz. 

Budur bizim kürəmiz, 

Budur güney pəncərəmiz. 

 

 اینانج

حشمتی ویدا  

 
  ،دیر چرشنبه گون هر بیزده

 .گونو اود گون هر

 ،پیانالرا وار بوشقامیز قیر نه

 .کؤرپوسو قیل نه

 ،تانری ئدیرگ یاللی له بیزیم

 .سیز ده،وع واقتسیز

   ،جیغاز قیز سویلو گونش ، بیزده

 ،ساچالرینی مئهریبان سریر

 .ائوجییه آدلی یئر

 ،آرامیزدان سینیرالری سیلمیشیک چوخداندی

 .بیلمیشیک چوخداندی

  ،قیزالری گؤزلو بادام شرقین

 .دالغاالنیر کاراییبدا

 ،کانچیالری نین باتی

 .راینانی باشماغینا تبریز

 ،پرده-پرده نیریک دیلله روحانی هامیمیز

 .آغالییریق بیر گولوب بیر

  ،تمیز -تر کلر اوره

 .،سسسیز رئکالمسیز 

 ،میز کوره بیزیم بودور

 .میز پنجره گونئی بودور

 
 

SÜLH NƏĞMƏSI  
 Səhər XIYAVI  

  

Eşidin; 

Yox deyirəm 

Dünyanın bu nuqtəsındən 

Bütün 

Odlu silahlara. 

 

Qurxmasın 

Kəpənəklər 

Diskinməsin 

Göyərçinlər 

Və... Sabah 

Ağaclarımız 

Quşsuz olmasın 

Unutmasın 

Uçuşu körpələr.... 

 
 

 سی نغمه صولح
 سحرخیاوی

 
 ؛ ائشیدین

  دئییرم یوخ

 ننوقطه سیند بو دونیانین
 بوتون

 .سالحالرا اودلو 
 

 اسینقورخم

 لر کپنک 
 سین دیسکینمه

 گؤیرچینلر 
 صاباح...و

  آغاجالریمیز 

 اولماسین زوقوشس
 اونوتماسین

 ....لر کؤرپه اوچوشو 
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 GƏL BU ŞEİRİ QURTAR 

 
Mərcan MƏNAFZADƏ  

 

Sənə yazıram bu şeiri, 

Gözlərimin araz çağdaşlığına 

Saçlarımın payız yellərinə, 

Baxışlarını gözlərimə tapışır 

Səsini qulaqlarıma, 

Əllərini istəmirəm 

Onlar ayrılanda dağımın ürəyini üzmüş, 

Əllərindən sarı yollayıramda yorqundu. 

Əlindən hara getməliyəm? 

Haranın daşı başımınkıdır? 

Bu şeiri sənə yazıram,  

Uzaqlığın tanışlığına, 

Yaxınlarımı sənə and içirəm gəl, 

Səninlə son tapacaq bu şeirdicəyim, 

Qusacam sözcükləri gözümdən, 

Asacam "məni" kələməlrdən. 

Bu şeir başsız qalıb, 

Gəl bu şeiri qurtar 

Son gözlərimin sevdicəyi... 
 

قورتار شعیری بو گل  

 

    منافزاده مرجان
 

 ،شعیری وب یازیرام سنه
  چاغداشلیغینا آراز گؤزلریمین

  ،یئللرینه پاییز ساچالربمین
  .تاپشیر گؤزلریمه باخیشالرینی

  ،قوالقالریما سسینی
 میرم ایسته اللرینی

 .اوزموش اوریینی داغیمین آیریالندا اونالر
 یورقوندو دا یولالریم ساری اللریندن

  یم؟ لی گئتمه هارا الیندن
  دیر؟ کی باشیمین یداش هارانین        

  ،یازیرام سنه شعیری بو               
 ،تانیشلیغینا اوزاقلیغین

 ،گل ایچیرم آند سنه یاخینالریمی     
 ،ییم شعیردیجه بو تاپاجاق سون سنینله

 ،گؤزومدن سؤزجوکلری قوساجام
 .لردن کلمه «منی»  آساجام

 ،دوشورم قانا شعیری بو    
  ،هچؤللوکلریم سنی           

 قالیب باشسیز شعیر بو
  ،قورتار شعیری بو گل      
  ....یی سئودیجه گؤزلریمین سون       

 

 

 
 

ELİNDƏ NİLUFƏR 

 
Arzu MUXTARİ 

 

Baxışlarında qəzəl var, dilində nilufər,  

Qopuz əlində əsirdir, telində  nilufər. 

 

Bahar-bahar bu diyarda bənövşə, tər Nərgiz, 

Fəsil-fəsil açacaqdır əlində nilufər.  

 

Könldə həsrət ola, gözlərində yağmur əgər, 

Tanınmayan olar olsan elində nilufər. 

 

Saray sədaqəti səndə, günəş görəndə səni,  

Açar! Bu gülşən açar, sən güləndə nilufər. 

  

Bir el qalıb mənə arzı, tamarzıyam sənə mən,  

Məzarım üstə gətir mən öləndə nilufər.  
 

نیلوفر الینده  

 

 آرزو مختاری

 
 ،نیلوفر دیلینده ، وار غزل باخیشالریندا

 .نیلوفر تئلینده ، اسیردیر الینده قوپوز
 

 ،نرگیز تر بنؤوشه، دیاردا بو باهار - باهار

 .نیلوفر الینده آچاجاغدیر فصیل - فصیل 
 

 ،اگر موریاغ گؤزلرینده اوال، حسرت کؤنولده

 .نیلوفر ائلینده اولسان اوالر تانینمایان 
 

 ،سنی گؤرنده گؤنش ، سنده صداقتی سارای

 .نیلوفر گؤلنده سن آچار گولشن بو! آچار
 

 من سنه تامارزیام آرزی، منه قالیب ائل بیر

 .... نیلوفر اؤلنده من گتیر اؤسته مزاریم 
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SƏNİ 
Gülnarə İSRAFİL 

 

 

Yuxularımı qatıram, anam! 

Yad ölkənin doğma küçələrində isti səsin 

Oyadır kimliyimi. 

Səni İstanbula bənzədirəm 

Səni məscidlərə,  

İbadət edənlərin səcdə yerinə yeni alnına. 

Səni uzun körpülərdə tapıram 

Sən, azan avazısan 

Hər körpənin qəhqəhəsi... 

Yağışla yağan duamsan. 

Gecələr ağrıyan bütün vücudumdasan 

Kəmiklərimin boylanışı 

Makinadan çıxan vəryad səsidir. 

Sən, böyük-kiçik səslərin ən dərinisən.. 
 

 سنی

 
 گولناره ایسرافیل 

 
 یوخوالریمی قاتیرام، آنام! 

 لرینده ایستی سسین نین دوغما کوچهیاد اؤلکه
 اویادیر کیملیگیمی. 

 دیرم زهسنی ایستانبوال بن
 سنی مسجیدلر،

 عیبادت ائدنلرین سجده یئرینه یئنی آلنینا. 
 سنی اوزون کؤرپولرده تاپیرام 

 سن، آذان آوازیسان 
 سی... نین قهقهههر کؤرپه

 یاغیشال یاغان دوعامسان. 
 لر آغرییان بوتون ووجودومداسان گئجه

 کمیکلریمین بویالنیشی 
 ماکینادان چیخان وریاد سسیدیر. 

 کیچیک سسلرین ان درینیسن.. -بؤیوکسن، 
 

 

Vətən 
Dilarə SÜLEYMAN 

 

Vətən, sənin dağın, daşın gül açsın, 

Yaman yeyib, yaman deyən xar olsun. 

Düşmənlərin mərhəmətçün əl açsın. 

Xain çıxan hər namərdə ar olsun. 

 

Vətən,sinən parçalanmış neçə pay, 

Harayına dünya vermədi haray, 

Şəhid qanı içindəki ulduz, ay, 

And yerimiz,ən müqəddəs yer olsun. 

 

Vətən,sənin hər qarışın mənə can, 

Övladları itkin düşmüş anasan! 

Əsir yurdum, haqqın vardır qınasan! 

Çağır, qalxsın övladların bir olsun! 

 

Vətən,qırıb sərhədləri aşarıq, 

Şimal, cənub, qərbinlə qovuşarıq, 

Qələbəyə nəğmə,şeir qoşarıq, 

Bütöv Azərbaycan birgün hürr olsun 
 

 
 وطن

 
 دیالره سولئیمان

 
 نین داغین،داشین گول آچسین، وطن،س

 یامان یئییب،یامان دئین خار اولسون. 
 دوشمنلرین مرحمتچون ال آچسین. 

 ر اولسون. عاخاین چیخان هر نامرده 
  

 ارچاالنمیش نئچه پای، ،سینن پوطن
 دی هارای، هارایینا دونیا وئرمه
 کی اولدوز،ای، شهید قانی ایچینده

 ن موقدس یئر اولسون. اآند یئریمیز،
  

 نین هر قاریشین منه جان، وطن،س
 اؤوالدالری ایتکین دوشموش آناسان! 

 اسیر یوردوم،حاقین واردیر قیناسان! 
 سون! چاغیر ،قالخسین اؤوالدالرین بیر اول

  
 ،قیریب سرحدلری آشاریق، وطن

 شیمال،جنوب،قربینله قوووشاریق، 
 یر قوشاریق، ع،شهیه نغمقلبه

 ر اولسون حبوتؤو آذربایجان بیرگون 
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YOLLARIN YUXUSU GƏLİR 

 
Adilə NƏZƏR 

 
Bir cüt göyərçin qonur, 

Ağaca səda düşür. 

Qoşa budaq titrəyir, 

Əllərin yada düşür. 
 
Su axır - şırıldayır, 

Sağsağan qırıldayır, 

Pəncərə cırıldayır, 

Ürəyim oda düşür. 
 
Ha sürüsəm, ha yıxsam, 

Sevgin könlümə tıxsa... 

Sənli günləri çıxsam, 

Qalanı bada düşür. 
 
“Sisley” qoxusu gəlir, 

Göz yumuram su gəlir.. 

Yolun yuxusu gəlir,  

Canıma qada düşür. 
 
Çox günah işləyirəm – 

Yazımı qışlayıram, 

Dilimi dişləyirəm, 

Sən adlı ada düşür  

 
 یولالرین یوخوسو گلیر

 
 عادیله نظر 

 
 بیر جوت گؤیرچین قونور، 

 دا دوشور. صآغاجا 
 ییر، قوشا بوداق تیتره

 اللرین یادا دوشور. 
  

 شیریلداییر،  -سو آخیر 
 ساغساغان قیریلداییر، 

 داییر، پنجره جیریل
 یم اودا دوشور. یاورَ

  
 ها سوروسم، ها ییخسام، 

 سئوگین کؤنلومه تیخسا... 
 سنلی گونلری چیخسام، 

 قاالنی بادا دوشور. 
  

 قوخوسو گلیر،  "سیسلئی"
 گؤز یومورام سو گلیر.. 

 یولون یوخوسو گلیر،
 جانیما قادا دوشور. 

  
  -ییرم چوخ گوناه ایشله

 یازیمی قیشالییرام، 
 ییرم، یمی دیشلهدیل

 .سن آدلی آدا دوشور

XATIRLATMA ÖZÜNÜ 

 
Ceyhunə MEHMAN 

 

Uçuq daxma kimisən, 

tökülürsən başıma. 

Nə gəlmisən,  ay adam, 

bu itən yaddaşıma?! 
 
Hələ qış ürəyimdə, 

tükənməyib qar payı. 

Sənə yer yox evimdə 

təkadamlıq çarpayı. 
 
Toyumuz günü sınan 

güzgü idi, bəxtimiz. 

Tale yazan səhv yazıb, 

özgə idi, bəxtimiz. 
 
Nə birlikdə həyat var, 

nə qaçmağa yerimiz. 

Çoxdan intihar edib, 

qoşa şəkillərimiz. 
 
Gedəcəksən, indi get, 

get! aldatma özünü. 

Mən səni unutmuşam, 

xatırlatma özünü... 

 
 التما اؤزونوطیرخا

 
مئهمان  جئیهونه  

  
 اوچوق داخما کیمیسن، 

 تؤکولورسن باشیما. 
 ی آدام، آنه گلمیسن،

 بو ایتن یادداشیما؟! 
  

 ، هیمدیهله قیش اورَ
 ییب قار پایی. توکنمه

 سنه یئر یوخ ائویمده 
 داملیق چارپایی. آ تک

  
 تویوموز گونو سینان 

 گوزگو ایدی، بختیمیز. 
 طالع یازان سهو یازیب، 

 بختیمیز.  اؤزگه ایدی،
  

 نه بیرلیکده حیات وار، 
 نه قاچماغا یئریمیز. 

 چوخدان اینتیحار ائدیب، 
 قوشا شکیللریمیز. 

  
 جکسن، ایندی گئت، گئده

 گئت! آلداتما اؤزونو. 
 من سنی اونوتموشام، 
 خاطیرالتما اؤزونو... 
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AKRO ŞEİR  
Leyla İSMAYIL 

 
Yazmaq demirem, çözmek bir az zor  

 
Nəhirlərin göz yaşıyam,  
Viranə yurdun daşıyam, 
Dərdi bilinməz naşıyam,  
Halıma çarə söyləyin.  
 
Elə donub ki, baharım,  
Ərimək bilməyir qarım,  
Oylaqlar könül qubarım,  
Açmaz, gülzarə söyləyin.  
 
Cənnətdən düşdüm aralı,  
Lal olmuş bəxtim paralı,  
Sinəsi çarpaz yaralı,  
Didəsi qarə söyləyin.  
 
Dumana qərq oldu izim,  
Açılmaz oldu gündüzüm,  
Tükəndim, qalmadı dözüm,  
İçimdə yarə, söyləyin.  
 
Tıkanlar sədd evimizdə,  
Əmanetim qaldı sizdə,  
Uçün, yaralı Təbrizdə,  
Eşqimi yare söyləyin. 
 
 

 شعرآکرو 
 بیر آز زور کیازماق دئمیرم، چؤزم

 

یل عماایسلیال   
  

 نهیرلرین گؤز یاشییام،
 ویرانه یوردون داشییام، 

 ز ناشییام،دردی بیلینم
 ین.له یحالیما چاره سؤی

  
 ائله دونوب کی، باهاریم،

 ییر قاریم،ریمک بیلمها
 وباریم،غر کؤنول اویالقال

 ین.ه یآچماز، گولزاره سؤیل
  

 رالی،آجنّتدن دوشدوم 
 الل اولموش بختیم پارالی،

 سی چارپاز یارالی،سینه
 ین.ه یسی قاره سؤیلدیده

  
 دومانا غرق اولدو ایزیم،

 آچیلماز اولدو گوندوزوم،
 توکندیم، قالمادی دؤزوم،

 ین.ه یایچیمده یار، سؤیل
  

 ،همیزددد ائویتیکانالر س
 ،هتیم قالدی سیزدامان

 ،هبریزداوچون، یارالی ت
 ین. ه یسؤیل هعشقیمی یار

  
 
  
 

Oy 
Zöhrə XƏLİLİ 

 
 

Könlüm ətək, dərdim dağdı içimdə 
Ürək təpə,  arzum bağdı içimdə.  
Şimşək çaxdı,  yağış yağdı içimdə  
Göz yaşımı siləmmədi əlim oy 
 
Qan ağladı kök üstündə budağım, 
Görünməmiş bir dəhşətdi bu dağım.  
Bir nəğməyə öyrənmədi dodağım,  
Dilim-dilim paralandı dilim oy. 
 
Nə ay doğdu,  nə günəşi saçmadı, 
Nə bir gülə kəpənəyi uçmadı,  
Tənhalaşdı bağçasında açmadı, 
Gecə-gündüz qan ağladı gülüm oy.  
 
Öz odunda qovurduğum gümandı,  
Bu ağrımı,  bu acımı kim andı? 
Əl vurmayın çox incidir amandı,  
Dilə gəlir, sızıldayır külüm oy.  
 
Gün görmədi cavan yaşda bu Zöhrə,  
Od götürdü kiprik,  qaşda bu Zöhrə,  
Qara günün düydü qaşda bu Zöhrə,  
Yetənmədi imdadına elim oy. 
 
 

  اوی
 

 زؤهره خلیلی

 
  

  ،کؤنلوم اتک، دردیم داغدی ایچیمده
 ،رزوم باغدی ایچیمدهآ،هاورک تپ

 ،شیمشک چاخدی،یاغیش یاغدی ایچیمده
  .دی الیم اویگؤز یاشیمی سیلممه

  
 آغالدی کؤک اوستونده بوداغیم، قان 

 میش بیر دهشتدی بو داغیم.گؤرونمه
 دی دوداغیم،یه اؤیرنمهبیر نغمه

 دیلیم پاراالندی دیلیم اوی. -دیلیم
  

 نه آی دوغدو،نه گونشی ساچمادی، 
 نه بیر گوله کپنگی اوچمادی،

 اسیندا آچمادی، چتنهاالشدی باغ
 گوندوز قان آغالدی گولوم اوی.-گئجه

  
 ؤز اودوندا قوووردوغوم گوماندی،ا

 بو آغریمی،بو آجیمی کیم آندی؟ 
 ال وورمایین چوخ اینجیدیر آماندی،

 دیله گلیر، سیزیلداییر کولوم اوی.
  

 دی جاوان یاشدا بو زؤهر،گون گؤرمه
 اود گؤتوردو کیپریک،قاشدا بو زؤهر،

 قارا گونون دویدو قاشدا بو زؤهر،
 وی. دی ایمدادینا ائلیم ایئتنمه
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 بیلیرسنمی، اونو نئجه سئویرم
 

تئل ایراده آی  
  

 بیلیرسنمی، اونو نئجه سئویردیم، 
 آنانین باالنی سئودیگی کیمی. 

 نین قار اوستده دنی سئودیگی، رچهسَ
 آرینین بالینی سئودیگی کیمی. 

  
 بیلیرسنمی، او، گیزلینیم، او سیرریم، 
 او سیرری توتماقدان قاال اولموشام. 

 ه گؤزدن دوشوب، تکلنمیشم کی، ائل
 الالسی سووروالن تاال اولموشام. 

  
 بیلیرسنمی، اونا نئجه حسرتم، 

 ین کیمی. یاد ائلده ائوینی اؤزله
 اوغولالری دؤیوش آپاران گوندن، 

 ین کیمی. گلینلر یولالری گؤزله
  

 بیلیرسنمی، اونسوز نئجه یانیرام، 
 او گئجه خوجالیم یاندیغی کیمی. 

 نی چکنده قانچیر گئیینن، آدی
 دیش آلتیندا دیلیم یاندیغی کیمی. 

  
 بیلیرسنمی، باغبان نئجه قوورولور، 

 گولو باغدا سویا حسرت قاالندا. 
 بیلیرسنمی، اینسان نئجه قیوریلیر، 

 سی دوالندا. تئللرینه یاد نف
  

 بیلیرسنمی، اوندان نئجه قوپموشام، 
 او گئجه باالمدان قوپدوغوم کیمی. 

 بیلیرسنمی، اونا نئجه هوپموشام، 
 الیالم تورپاقالرا هوپدوغو کیمی. 

  
 بیلیرسنمی، اونو نئجه سئویردیم، 

 آنانین باالنی سئودیگی کیمی. 
 نین قار اوستده دنی سئودیگی، رچهسَ

 آرینین بالینی سئودیگی کیمی. 
  …بیلیرسنمی، اونو نئجه سئویرم

  
  
 
 

BİLİRSƏNMİ, ONU NECƏ ... 
 

İradə AYTEL 
 

Bilirsənmi, Onu necə sevirdim, 
Ananın balanı sevdiyi kimi. 
Sərçənin qar üstdə dəni sevdiyi, 
Arının balını sevdiyi kimi. 
 
Bilirsənmi, O, gizlinim, o sirrim, 
O sirri tutmaqdan qala olmuşam. 
Elə gözdən düşüb, təklənmişəm ki, 
Lalası sovrulan tala olmuşam. 
 
Bilirsənmi, Ona necə həsrətəm, 
Yad eldə evini özləyən kimi. 
Oğulları döyüş aparan gündən, 
Gəlinlər yolları gözləyən kimi. 
 
Bilirsənmi, onsuz necə yanıram, 
O gecə Xocalım yandığı kimi. 
Adını çəkəndə qançır geyinən, 
Diş altında dilim yandığı kimi. 
 
Bilirsənmi, bağban necə qovrulur, 
Gülü bağda suya həsrət qalanda. 
Bilirsənmi, insan necə qıvrılır, 
Tellərinə yad nəfəsi dolanda. 
 
Bilirsənmi, Ondan necə qopmuşam, 
O gecə balamdan qopduğum kimi. 
Bilirsənmi, Ona necə hopmuşam, 
Laylam torpaqlara hopduğu kimi. 
 
Bilirsənmi, Onu necə sevirdim, 
Ananın balanı sevdiyi kimi. 
Sərçənin qar üstdə dəni sevdiyi, 
Arının balını sevdiyi kimi. 
Bilirsənmi, Onu necə sevirəm… 
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AZƏRBAYCAN 

Nəzmiyyə HİCRAN 
 
Odlar yurdu, hər gün, hər an, 
Ürəyimdən alovlan, yan. 
Dəlidağtək məğrur dayan, 
Səndən ayrı yaşarmı can 
   Azərbaycan! 
Şuşa, Laçın gələcəyin, 
Cəbrayıltək dərdin, qəmin. 
Gül-çiçəkli Kəlbəcərin, 
Gözlərindən tökərmi qan 
   Azərbaycan! 
Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, 
Yandı yurdum, yandı yuvam... 
Qarabağda at oynadır- 
Vəhşi dığa, kor Balayan 
   Azərbaycan! 
Tamaşa əyləyir cahan, 
Düşmənlərin nankor, nadan. 
Qan gölündə üzür dünyan, 
Xocalıda al qana-qan 
   Azərbaycan! 
 
Gözümdə kölgədi qəmim 
Görünmür dumanın, çənim, 
Üç rəngli bayrağım mənim, 
Qiyamətə qalarmı qan? 
   Azərbaycan! 
 

 آذربایجان

 
 ه هیجران نظمیی

  
 اودالر یوردو، هر گون، هر آن، 

 یمدن آلووالن، یان. یاورَ
 تک مغرور دایان،  داغ دلی

 سندن آیری یاشارمی جان 
 ! آذربایجان   

 ین، یجشوشا، الچین گله
 تک دردین، قمین.  جبراییل

 چیچکلی کلبجرین، -گول
 گؤزلریندن تؤکرمی قان 

 ! آذربایجان   
 آغدام، قوبادلی، زنگیالن، 

 یاندی یوردوم، یاندی یووام... 
  -قاراباغدا آت اوینادیر

 شی دیغا، کور باالیان حو
 ! آذربایجان   

 ییر جاهان، ه یلئتاماشا ا
 دوشمنلرین نانکور، نادان. 

 ور دونیان، زواقان گؤلونده 
 قان -یدا آل قاناخوجال

 ! آذربایجان   
 میم غدی گؤزومده کؤلگه 

 گؤرونمور دومانین، چنیم، 
 اوچ رنگلی بایراغیم منیم، 

 قییامته قاالرمی قان؟ 
  !آذربایجان   

  
 

 

QƏZƏL 
Məhnaz SABUNI (AYTAY) 

 
Sənin güney baxışından günə baxan dərirəm,  
Sehirli dil dodağından, inanki can dərirəm.  
  
Və yaddaşımdan acı duyğunu tumarlamadan,   
Qəzəl bitən qələmimdən tikan tikan dərirəm.  
  
Yaban minarədə qamçı əzirsə al yaramı,  
Səsində doğmalaşan sevgidən əzan dərirəm.  
  
Bulud- bulud yağıram alnımın xəritəsınə,  
Əlimdə yaz əkirəmsə, sarı xəzan dərirəm.  
  
Və sonra yal, yamacımda bitir bənövşə, lala,  
Ki zirvəyə qoşulan könlümə duman dərirəm.  
  
Qaranquluqlara çox gizlənibdisə küçələr   
Mən"aytay" am gecədən canlı-canlı dan 
dərirəm..  
 

 غزل

 
 آیتای. صابونی. مهناز

 
 ،دریرم اخانب گونه باخیشیندان گونئی سنین

 .دریرم جان کی اینان  دوداغیندان، -دیل سئحیرلی

 
  تومارالمادان، دویغونو آجی ویادداشیمدان

 .دریرم تیکان -تیکان قلمیمدن بیتن غزل

 
 ،یارامی آل ازیرسه قامچی ده میناره یابان

 .دریرم اذان دن سئوگی دوغماالشان سسینده

 
 ،سینه خریطه آلنیمین یاغیرام بولود -بولود

 .دریرم خزان ساری سه، اکیرم یاز الیمده

 
 ،الال -بنؤوشه بیتیر یاماجیمدا -یال وسونرا

 .دریرم دومان کؤنلومه قوشوالن یه زیروه کی

 
  لر، کوچه دیسه نیب گیزله چوخ قارانقولوقالرا

 ..دریرم دان جانلی- جانلی دن گئجه ام " آیتای "من
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EHRAMLAR-İNSANLAR… 
Günel EYVAZLI 

Bax! 
Dağları necə tikir insanlar. 
Səhrada sıralanıb ətəyi gen 
ehramlar. 
 
Bəlkə də göydələnlər 
Allaha çatmaq üçündür, 
Babil qülləsi kimi... 
 
 Gözlərinə eynək taxır 
 Başında papaq, 
 Üzündə saqqal. 
 Kimdən gizlənir insanlar? 
 
Başına hicab keçirən qadın 
dilənirdi. 
Əl açırdı maşınlara-adamlara. 
İnanmıram hicab taxan qadınlara! 
Bəlkə buna çalışırlar? 
İnamsızlıq. 
 
Məscidin içində Allahı axtardım, 
Mütəkkə gördüm, molla gördüm. 
Evə gəlib özümdə tapdım səni. 
Bu qədər yaxın ikən, 
uzaqda axtardım səni. 
 
Hər şeyin zahirinə aldanırıq. 
Saqqalına. Örtüyünə. 
Artığına. Əskiyinə. 
 
Mənsə sənə inanıram, 
Özümə bənzəyən adam... 

 …اینسانالر-احرامالر
 گونئل ائیوازلی

  
 باخ! 

 داغالری نئجه تیکیر اینسانالر. 
 صحرادا سیراالنیب اتگی گئن 

 احرامالر. 
  

 لنلر بلکه ده گؤیدَ
 آلالها چاتماق اوچوندور، 

 سی کیمی... بابیل قوهلل
  
 گؤزلرینه عینک تاخیر  
 باشیندا پاپاق،  
 اوزونده ساققال.  
 نیر اینسانالر؟ کیمدن گیزله 
  

 یجاب کئچیرن قادین حباشینا 
 نیردی. دیله

 آدامالرا. -ال آچیردی ماشینالرا
 یجاب تاخان قادینالرا! حاینانمیرام 

 بلکه بونا چالیشیرالر؟ 
 اینامسیزلیق. 

  
 مسجیدین ایچینده آلالهی آختاردیم، 

 موتککه گؤردوم، مولال گؤردوم. 
 ائوه گلیب اؤزومده تاپدیم سنی. 

 بو قدر یاخین ایکن، 
 اوزاقدا آختاردیم سنی. 

  
 هر شئیین ظاهیرینه آلدانیریق. 

 ساققالینا. اؤرتویونه. 
 . آرتیغینا. اسکیگینه

  
 منسه سنه اینانیرام، 

 دام... ین آاؤزومه بنزه

  
 

 

 

Qorxma 
Arzi HÜSEYN 

 
Qorxma, daha bir kimsəni sevmirəm, 

İsidən yox fəsillərin qışında. 

Qorxma, daha gücüm yoxdur gəzdirəm, 

Başqasını ürəyimin başında. 
 
Qorxma, daha telefonum hey susuru, 

Gizlətmirəm zənglərimi birindən. 

Qorxma qəlbim həsrətinə uduzur, 

Bağlanmıram adamlara dərindən. 
 
Qorxma, indi soluxubdur bənizim, 

Kim tanıyar məni belə görəndə? 

Qorxma gülüm, gecə kimi səssizəm, 

Gülüşümü itirmişəm dünəndə. 
 
Qorxma, hələ bəriyədir yollarım, 

Səfərimi uzaqlara salmıram. 

Qorxma, hələ sağalmayıb qollarım, 

Özgəsini ağuşuma almıram. 
 
Qorxma, gözüm açılmır ki gün görəm, 

Gözyaşımı şeirlərə sıxıram. 

Bax beləcə hər gün biraz ölürəm, 

Hər gün biraz həyatından çıxıram. 

 
 قورخما 

 
 آرزی حسین 
 

 نی سئومیرم، قورخما، داها بیر کیمسه
 ایسیدن یوخ فصیللرین قیشیندا. 

 خما، داها گوجوم یوخدور گزدیرم، قور
 یمین باشیندا. رَیباشقاسینی او

  
 ، وقورخما، داها تئلئفونوم هئی سوسور

 ریمی بیریندن. لگیزلتمیرم زنگ
 قورخما قلبیم حسرتینه اودوزور، 

 باغالنمیرام آدامالرا دریندن. 
  

 قورخما، ایندی سولوخوبدور بنیزیم، 
 ؟ هکیم تانییار منی بئله گؤرند

 قورخما گولوم، گئجه کیمی سسسیزم، 
 گولوشومو ایتیرمیشم دوننده. 

  
 دیر یولالریم، یَ ریقورخما، هله بَ 

 صفریمی اوزاقالرا سالمیرام. 
 قورخما، هله ساغالماییب قولالریم، 

 سینی آغوشوما آلمیرام. اؤزگه
  

 قورخما، گؤزوم آچیلمیر کی گون گؤرم، 
 یرلره سیخیرام. عگؤز یاشیمی ش

 ز اؤلورم، آاخ بئلجه هر گون بیرب
  .ز حیاتیندان چیخیرامآهر گون بیر

  

 
 
 
 

 



ƏDƏBİ KÖRPÛ    8. Sayı  yaz. Mayıs 2019 8139 خردادیاز. سای اینجی 8 کؤرپو ادبی  

 

 Əbədi Körpû Sayfa 11 

 

BİR HİKAYƏ DİR TƏBRİZ!   

 
 Susən NƏVADƏ RƏZİ  

 
 Bir hikayədir təbriz!   

 Bir bə bir ağacların qulaqlarına pıçıldanacaq,  

 Genə hammı yatacaq,  

 Genə cırtdan oyaq qalacaq,  

 Genə devlər uduzub yuxa çıxacaq,  

 Genə də-  

 Ənnəmin nağılları qazanacaq.  

  

 Bir hikayədir təbriz!   

 Genədə tıkan yığan yoxsul kişinin  

 Ağıllı qızı,  

 Şah evinə gəlin gedəcək,  

 Genə, güllər açacaq bahar gələcək,  

 Genə sitarə bəxti qarə,  

 Səbr edəcək,  

 Səbir daşına yalvaracaq,  

 Genə dözüm bərə bitirəcək, dözən aparacaq,  

 Genə qara bəbinin yalanları bəllənəcək,  

 Hamı nar qızlarının məsumiyətinə ınanacaq,  

 Və yerdən üç alma göyə oçacaq,  

 Birisi ayın,  

 Birisi günəşin  

 Birisi də bizim olacaq.  

 

 دیر تبریزحیکایه بیر

 
 سوسن نواده رضی

 !دیر تبریزبیر حیکایه
 بیر به بیر آغاجالرین قوالقالرینا پیچیلداناجاق

 یاتاجاقهاممیگئنه
 گئنه جیرتدان اویاق قاالجاق

 گئنه دئولر اودوزوب یوخا چیخاجاق
 گئنه ده

 .مین ناغیلالری قازاناجاقاننه

 !دیر تبریزبیر حیکایه
 نینغان یوخسول کیشیگئنه ده تیکان یی

 عاغیللی قیزی
 جکشاه ائوینه گلین گئده

 جکگئنه، گوللر آچاجاق باهار گله
 گئنه سیتاره بختی قاره

 جکصبر ائده
 صبیر داشینا یالواراجاق

 جک، دؤزن آپاراجاقگئنه دؤزوم بره بیتیره
 جکنهنین یاالنالری بللهگئنه قارا بَبی

 ه ایناناجاقنین معصومیتیننار قیزالریهامی
 و یئردن اوچ آلما گؤیه اوچاجاق

 بیریسی آیین،
 بیریسی گونشین

 .بیریسی ده بیزیم اوالجاق

 
 

 

 

QISQANIRAM… 

 
İlahə İMANOVA 

Məndən uzaqdasan, yoxsan yanımda, 

Qarışıb yenə də fikrim, xəyalım. 

Qorxu gözlərimdə, təlaş canımda, 

Qəlbim rahat olmur, dərk etmir ağlım. 

 

Qısqanclıq ruhumu bürüyüb bütün, 

Əsən küləyə də qısqanıram mən. 

Əlinə, üzünə toxunur hər gün, 

Mənimsə xəbərim heç yoxdur səndən. 

 

Ay səni seyr edir gecə səmadan, 

Günəşsə oyadır səni hər səhər. 

Üzünə toxunub yanaqlarından 

Süzülən damla da olub bəxtəvər. 

 

Qısqanclıq oduna alışır ürək, 

Sevən qısqanc olar, şərhə nə gərək! 

 

  …قیسقانیرام

 ایالهه ایمانووا 

 مندن اوزاقداسان، یوخسان یانیمدا، 
 قاریشیب یئنه ده فیکریم، خیالیم. 

 ، تالش جانیمدا، هقورخو گؤزلریمد
 قلبیم راحات اولمور، درک ائتمیر عاغلیم. 

 
 وحومو بورویوب بوتون، قیسقانجلیق ر

 یه ده قیسقانیرام من. اسن کوله
 ، اوزونه توخونور هر گون، هالین

 منیمسه خبریم هئچ یوخدور سندن. 

 
 آی سنی سئیر ائدیر گئجه سمادان، 

 گونشسه اویادیر سنی هر سحر. 
 اوزونه توخونوب یاناقالریندان 

 ور. ه سوزولن دامال دا اولوب بخت

 
 آلیشیر اورک،  قیسقانجلیق اودونا

 سئون قیسقانج اوالر، شرحه نه گرک! 
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GÜL ADAŞI  
 Səxavət İZZƏTİ  

   Türk ədəbiyatınin yaşı türk dilinin yaşı qədər qədimdir. bu ədəbiyatın yaranmasında şəkkisiz 

türk qadının danılmaz yeri vardır. türklərdədə hər bir millətdə olduğu kimi ədəbiyat və ədəbi yaradıcılıq 

“sözlü ədəbiyat»la başlanıbdır. Sözlü ədəbiyatın məhsulu olan nağıllar, tapmacalar, bilməcələr, 

gülməcələr, bayatılar, əfsanələr, mahnılar... və sayrə ədəbi türlər çoxunluqla sinəsi söz xəzinəsi olan 

analar tərəfindən yaranıbdırlar. Adları və ünvanları yaratdıqları ədəbiyat nümünələri içində gizli qalan 

analar bir belə sözlü ədəbiyat örnəklərini öz evladlarını bilikləndirmək üçün yaradıblar. çox zaman hər 

hansı bir vuruşmada kişilərini əldən vern bir elin və tayfanın tarixi analar tərəfindən uşaqlarına naıl və 

əfsanə şəklində danışdıqları ədəbi əsərlərdə qorunub saxlanmışdır. Anaların çəkdiləri ağrıları, acıları, 

şənlikləri bu gün bayatılarda, nağıllarda, mahnılarda... görmək heç də çətin dəgil. Mən həmişə buna 

acıyram ki niyə qadınlarımız rəsmi və yazılı ədəbiyata gec gəldilər. bu gecikmə ədəbiyatımızda nərmə 

nazık ruhlu ədəbi məhsulların bir qədər yerini büş bıraxdı. bu iki bayatıni burda gətirməklə acımamızın 

haqqlı olduğunu bildirmək istərdim:  

  

  Gülə daşı   

 Gülgəzin gül adaşı  

 Yıxar bülbül evini  

 Kim atsa gülə daşı.  

  

  Dağı düzə   

  Tellərin dağıt üzə  

  Necəsən bir ah çəkəm  

 Döndərəm dağı düzə   

  

 qadınların yazılı ədəbiyata gec qalmasında erkəklərin etgisi vardır. bunu qadın şairlərın şeirlərində yer 

bə yer səzmək olar:  Fatma XANIM KƏMİNƏ bir şeirində deyir :  

  

 Qoymaz edm hal dilim yarə aşikar      

  Cor rəqib o sərzənişi əhli ruzigar  

  

 Xürşidbanu NATTƏVAN deyir :  

  

 Yazılsa nüqtə be nüqtə deyilsə hərf be hərf        

 Qurtarmaz həşrə qədər hal o macərası gülün  

  

  Qərnilər cevr rəqib və sərzəniş əhl ruzigaridan gizlənən qadınlar on doqquz inci yüz ıldən 

başlayaraq bu az müddətdə çox qodrətli və diqqətə layıq bir ədəbiyat yaratdılar. qeyd edim ki geçmiş 

yüz illərdədə gahdan bir qadın şairə ədəbiyatla məşğül olub bunu danmırıq ancaq o qədər az olub ki 

erkək şairlər qalabalığında hər kəsə görünənməyibdir. Xurşid banu natəvan, heyran xanım təbrizi, aşiq 

pəri, şahnigarxanım rəncuri, aşiq bəsti... kimi qüdrətli şairə və aşiq qadınların qaldırdıqları şeir və 

ədəbiyat bayrağını iyirmi inci yüz ildə çoxlu sayda qadın şairələr çiyinlərində daşıdılar: Mədinə gülgün, 

nigar rəfiyə bigli, mirvrid dilbazı, mərziyə iskuyı dalğa, həmidə reyiszadə səhər, susən nəvadə rəzi, 

rüqyə kəbiri, nigar xıyavı... kimi şairlər. həmidə reyiszadə səhər azərbaycan şeir dilində bir inqilab 

yaradan şairələrdəndir. yeri var bu haqqda tədqiqlər və araşdırmalar aparıla. 

Bbu gün azəraycan qadını hər hansı bir mövzü olursa olsun erkəklərdən dalı qalmır heç bəlkə 

öndə olmaqda istə yir. ictimaı, siyasi, iqtisadı, ədəbi və sayrə qonularda qadınlarımız layıqınca əmək 

sərf edirlər və yadda qalan ışlər görürlər. buda dastanlarımızda gedən qadınlara verilən sifətlərin bir 

əfsanə yox bəlkə dadlı gerçək olduğunu bizlərə bildirir banu çiçəklər, həcərlər, nigarlar, taclı xanımlar, 

səlcan xatunların nəvələri bu gerçəgi aydınladır. Dərgimizin bu sayndan başlayaraq hər fəsildə özəl 

olaraq bir qadın sayı yayacağımızı nəzərdə almışıq ınanıram qadın şeirimizin gözəlliklərinin oxuculara 

çatmasında bir payımız ola.  
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 گول آداشی
 سخاوت عزتی

 
نماسیندا شککسیز تورک قادینین دانیلماز یئری راتورک ادبیاتی نین یاشی تورک دیلینین یاشی قدر قدیم دیر.بو ادبیاتین یا

زلو ادبیاتین باشالنیبدیر. سؤ ال«سؤزلوادبیات»واردیر. تورکلرده ده هر بیر میللت ده اولدوغو کیمی ادبیات و ادبی یارادیجیلیق 
سینه محصولو اوالن ناغیلالر، تاپماجاالر، بیلمه جه لر، گولمه جه لر، بایاتیالر، افسانه لر، ماهنیالر... و سایره ادبی تورلر چوخونلوقال 
ی سی سؤز خزینه سی اوالن آناالر طرفیندن یارانیبدیرالر. آدالری و عنوانالری یاراتدیقالری ادبیات نمونه لری ایچینده گیزل

لندیرمک اوچون یارادیبالر. چوخ زامان هر هانسی بیر یکقاالن آناالر بیر بئله سؤزلو ادبیات اؤرنکلرینی اؤز ائوالدالرینی بیل
ناغیل، افسانه ... شکلینده لرینی الدن وئرن بیر ائلین و طایفانین تاریخی آناالر طرفیندن اوشاقالرینا ائرککووروشمادا 

 قورونوب ساخالنمیشدیر.  ردهدیقالری ادبی نمونه لدانیش
 آناالرین چکدیلری آغریالری، آجیالری، شنلیکلری بو گون بایاتیالردا، ناغیلالردا، ماهنی الردا... گؤرمک هئچ ده چتین دگیل. 

روحلو من همیشه بونا آجییرام کی نییه قادینالریمیز رسمی و یازیلی ادبیاتا گئج گلدیلر. بو گئجیکمه ادبیاتیمیزدا نرمه نازیک 
ادبی محصولالرین بیر قدر یئرینی بوش بیراخدی. بو ایکی بایاتی نی بوردا گتیرمکله آجیمامیزین حاققلی اولدوغونو بیلدیرمک 

 ایستردیم:
 

 گوله داشی 
 گولگزین گول آداشی

 ییخار بلبل ائوینی
 کیم آتسا گوله داشی

 
 داغی دوزه 

 تئللرین داغیت اوزه
 نئجه سن بیر آه چکم

 غی دوزه دؤندرم دا
 

 قدینالرین یازیلی ادبیاتا گئج قالماسیندا ائرکک لرین ائتگیسی واردیر. بونو قادین شاعرلرین شعرلرینده یئربه یئر سزمک اوالر:
 فاطمه خانیم کمینه بیر شعرینده دئییر :

 
 قویماز ائدم حال دلیم یاره آشکار       

 جور رقیب و سرزنش اهل روزگار
 

 خورشید بانو ناتوان دئییر :
 

 یازیلسا نقطه به نقطه دئیلسه حرف به حرف           
 قورتارماز حشره قدر حال و ماجراسی گولون

 
قرنلر جور رقیب و سرزنش اهل روزگاردان گیزلنن قادینالر اون دوققوز اینجی یوز ایلدن باشالیاراق بو آز مدت ده چوخ 

یاراتدیالر. قئید ائدیم کی گئچمیش یوز ایللرده ده گاهدان بیر قادین شاعره ادبیاتال مشغول  قدرتلی و دقته الییق بیر ادبیات
 مه ییبدیر.عرلر قاالبالیغیندا هر کسه گؤرونَناولوب بونو دانمیریق آنجاق او قدر آز اولوب کی ائرکک شا

عاشیق بستی... کیمی قدرتلی شاعره و عاشیق جوری، رنخورشید بانو ناتوان، حیران خانیم تبریزی، عاشیق پری، شاهنگارخانم  
 قادینالرین قالدیردیقالری شعر و ادبیات بایراغینی اییرمی اینجی یوز ایلده چوخلو سایدا قادین شاعره لر چیینلرینده داشیدیالر:

واده رضی، رقیه رئیس زاده سحر، سوسن نه مدینه گولگون، نیگار رفیعه بیگلی، میرورید دلبازی، مرضیه اسکویی دالغا، حمید
 کبیری، نیگار خیاوی... کیمی شاعرلر.

حمیده رئیس زاده سحر آذربایجان شعر دیلینده بیر انقالب یارادان شاعره لردندیر. یئری وار بو حاققدا تدقیق لر و 
 آراشدیرماالر آپاریال.

هئچ بلکه اؤنده اولماقدا ایسته ییر.  رککلردن دالی قالمیرئبو گون آذرایجان قادینی هر هانسی بیر موضوع اولورسا اولسون ا
جتماعی، سیاسی، اقتصادی، ادبی و سایره قونوالردا قادینالریمیزالییقینجا امک صرف ائدیرلر و یاددا قاالن ایشلر گؤرورلر. بودا 

یر بانو چیچکلر، داستانالریمیزدا گئدن قادینالرا وئریلن صفتلرین بیر افسانه یوخ بلکه دادلی گئرچک اولدوغونو بیزلره بیلدیر
 دینالدیر.یهجرلر، نگارالر، تاجلی خانیمالر، سلجان خاتونالرین نوه لری بو گئرچگی آ

درگیمیزین بو سایندان باشالیاراق هر فصیلده اؤزل الراق بیر قادین سایی یایاجاغیمیزی نظرده آلمیشیق اینانیرام قادین 
 پاییمیزاوال.شعریمیزین گؤزللیکلرینین اوخوجوالرا چاتماسیندا بیر 
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DEYİRLƏR, YAZ GƏLİB… 

 
Şəlalə ANA HÜMMƏTLI 

 
Deyirlər,yaz gəlib, duymuram ancaq… 

Nədən heç isinmir bu ev, bu ocaq? 

Yaman üşüyürəm, mənə soyuqdu… 

Bu evin…Bu evin anası yoxdu… 

 

Evdən qaçaq düşüb,elə bil, hamı, 

Sanki uçulacaq divarı, damı. 

Elə ürəyim də oyuq-oyuqdu… 

Bu evin…Bu evin anası yoxdu… 

 

Sönüb bu həyətdə həyat həvəsi, 

Çatmır ana səsi, ana nəfəsi… 

Amma dərddən doyub – gözləri toxdu… 

Bu evin...Bu evin anası yoxdu... 
 

Bu qapı-pəncərə,bu daş,bu divar – 

Onsuz yetim qalıb burda nə ki var... 

Hər biri qəlbimə sancılan oxdu... 

Bu evin..Bu evin anasi yoxdu... 
 

Yaralı könlümün naləsi,ahı, 

Yenə xatırladır “Yetim segah”ın... 

İndi də bir qəmli nəğmə oxudu: 

“Bu evin..Bu evin anası yoxdu...” 

 

 …لیبدئییرلر، یازگه
 تلی شالله آنا همّ

  …از گلیب،دویمورام آنجاقدئییرلر،ی
 ندن هئچ ایسینمیر بو ائو، بو اوجاق؟ 

  …یامان اوشویورم، منه سویوقدو
  …بو ائوین آناسی یوخدو…بو ائوین

  
 ئله بیل، هامی، اائودن قاچاق دوشوب،

 سانکی اوچوالجاق دیواری، دامی. 
  …اویوقدو-یم ده اویوقیائله اورَ

  …بو ائوین آناسی یوخدو…بو ائوین
  

 سی، سؤنوب بو حَیَطده حیات هوه
  …سیچاتمیر آنا سسی، آنا نف

  …گؤزلری توخدو -آما درددن دویوب 
 بو ائوین...بو ائوین آناسی یوخدو... 

  
  -،بو داش،بو دیوار هپنجر-بو قاپی

 اونسوز یئتیم قالیب بوردا نه کی وار... 
 هر بیری قلبیمه سانجیالن اوخدو... 

 ناسی یوخدو... بو ائوین..بو ائوین آ
  

 هی، آسی،یارالی کؤنلومون ناله
 این... "یئتیم سئگاه"یئنه خاطیرالدیر 

 ملی نغمه اوخودو: غایندی ده بیر 
  "بو ائوین..بو ائوین آناسی یوخدو..."

  
 

 

SƏV MƏNİ  

 
Fatimə MƏHƏMMƏDI 

 
Sev məni,  

Könül yarasın sevən kimi.  

Sev məni,  

Dodaqlarım  

Dodaqlarını sardığı kimi.  

Sev məni sinənədən çıxan məğmum ah Kimi.  

Sev məni,   

Aşiq sevilməyən sevdasını sevdiyi kimi. 

Güzlərini açmadan dodaqlarımdan öpdüyün Kimi.  

Sevmək qızıl camdakı zəhəri içmək Olursada  

Qana- qana içəceyəm səni.  

Səni sevmək- 

Qurumuş ağacın son yaprağının düşməməsi İçin,  

Sazaqlara yalvarmaq kimidir.  

Arazın üzü qara  

Sarayı saldı dillərə  

Sevda qoxusu bürüyüb bizim küçəni  

Yanlız qalar baxışların mənsiz o geçidlərdə 

 

 سئو منی
 

 فاطمه محمدی

 سئو منی
 .کؤنول یاراسین سئون کیمی

 سئو منی
 دوداقالریم

 .دوداقالرینی ساردیغی کیمی
 .دن چیخان مغموم آه کیمیسئو منی سیننه

 سئو منی
 .ن سئوداسینی سئودیگی کیمییعاشیق سئویلمه

 ن اؤپدویون کیمیگوزلرینی آچمادان دوداقالریمدا
 سئومک قیزیل جامداکی زهری ایچمک اولورسادا

 .یم سنییقانا ایچج -قانا
 سنی سئومک

 سی ایچینمهقوروموش آغاجین سون یاپراغینین دوشمه
 .سازاقالرا یالوارماق کیمیدیر

 آرازین اوزو قارا
 سارایی سالدی دیللره

 نیسئودا قوخوسو بورویوب بیزیم کوچه
 .یشالرین منسیز او گئچیدلردهیانلیز قاالر باخ
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 SEVGİLİM  
 Məryəm BƏYRAMI 

 

Sənin xəyalında yaman itmişəm,  

Sən gəl bu itgini ara sevgilim.  

Pərişan tellərə şanə gərəkdi,  

Çəngə sal əlləri dara sevgilim,  
  

Gözümə gözlərin sözün verəmişəm,  

Özümü aldatmaq olubdur peşəm,  

Bilmirəm mən sənə nə eyləmişəm,  

Qılmırsan dərdimə çara sevgilim.  
  

Qorxuram qəmindən çöllərə düşəm,  

Ağızlara düşəm,dillərə düşəm,  

Tufana ğərq olam sellərə düşəm,  

Yarada yoxluğun sara sevgilim.  
  

Sənsiz necə gəzim, necə dolanım,  

Sən-sən bu dünyada varım olanım,  

Qıyma həsrətinlə yanıb talanım,  

Atma ürəyımı nara sevgılım.  
  

Dərdimi dəftərə yazıram sənsiz,  

İntizar- intizar gəzirəm sənsız,  

Bilmirsən ki necə dözürəm sənsiz,  

Olmuşam ürəyı yara sevgilim.  
 

 سئوگیلیم
 مریم بیرامی

 سنین خیالیندا یامان ایتمیشم،

 سن گل بو ایتگینی آرا سئوگیلیم.

 پریشان تئللره شانه گرکدی،

 چنگه سال اللری دارا سئوگیلیم،
 

 گؤزومه گؤزلرین سؤزون وئرمیشم،

 اؤزومو آلداتماق اولوبدور پئشم،

 بیلمیرم من سنه نه ائیلمیشم،

 قیلمیرسان دردیمه چارا سئوگیلیم.
 

 قورخورام غمیندن چؤللره دوشم،

 آغیزالرا دوشم ، دیللره دوشم،

 طوفانا غرق اوالم سئللره دوشم،

 یارادا یوخلوغون سارا سو گیلیم.
 

 سنسیز نئجه گزیم ، نئجه دوالنیم،

 ونیادا واریم اوالنیم،سن بو د -سن 

 قییما حسرتینله یانیب تاالنیم،

 آتما اورَییمی نارا سوگیلیم.
 

 دردیمی دفتره یازیرام سنسیز،

 انتظار گزیرم سن سیز، -انتظار

 بیلمیرسن کی نئجه دؤزورم سنسیز،

 اولموشام اورَیی یارا سئوگیلیم.

 

 
 
  

 PAYIZ  
Gülnar SADİQ 

 

Payızdır,  

Üşüyür ağaclar,  

uçur yarpaqlar,  

torpaq soyuyur...  

Görəsən yağışla necə yola gedirsən?  

Bilmirəm...  

Mən sənə gəlirəm,  

Çətirlə...  

Narahat olma,  

Dünyanın hər yerində  

Yağış eyni üşüdür adamı.  

Payız eyni göynədir...  

Küləklər də eynidir.  

Əsir sağa, əsir sola...  

Dünyada atılan bombalar kimi,  

Parçalanan körpələr,  

Bayrağa bürünən cəsədlər kimi,  

Qəlpədən düzələn bəzəklər,  

O uçuq evin altındakı diləklər kimi,  

Sevgilər kimi...  

Hər şey eynidir.  

Dünyanın hər yerində eyni ölür insanlar. 

 

 پاییز
 گولنار صادیق 

 پاییزدیر،
 اوشویور آغاجالر،

 اوچور یارپاقالر،
 .تورپاق سویویور..

 سن یاغیشال نئجه یوال گئدیرسن؟گؤره
 بیلمیرم...

 من سنه گلیرم،
 چتیرله...

 ناراحات اولما،
 دونیانین هر یئرینده

 یاغیش عئینی اوشودور آدامی.
 دیر...پاییز عئینی گؤینه

 ده عئینیدیر.کولکلر
 اسیر ساغا، اسیر سوال...

 دونیادا آتیالن بومباالر کیمی،
 لر،پارچاالنان کؤرپه

 راغا بورونن جسدلر کیمی،بای
 دن دوزلن بزکلر،قلپه

 او اوچوق ائوین آلتینداکی دیلکلر کیمی،
 سئوگیلر کیمی...

 هر شئی عئینیدیر.
 دونیانین هر یئرینده عئینی اؤلور اینسانالر. 
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DÜNYANIN 
Leyla NIDAYI 

 
 

Heyrətə dalmışam öz içimdə mən, 

Nədənsə azalmır narı dünyanın. 

Tökülür hər yerdə məzlumun qanı, 

Gün bə gün çuxalır harı dünyanın. 
 
Tuxları azdısa acları saysız, 

Yuxsunlar içində bizim kənd taysız, 

Fikirdən çılpaqdır dilənir vaysiz, 

Bürüyüb hər yeri zarı dünyanın. 
 
Olus var barınır doğa bağından, 

Zövq alır saysızca yaşam çağından, 

Sevdigin götürür dərə ـ dağından, 

Bizlərə zay olur barı dünyanın. 
 
oğul-qız sındırır ana hürmətin, 

Dəyərdən salırlar ata zəhmətin, 

Hər ləhzə daşlaşır qəlbi məllətin, 

Daha qalmayıbdır arı dünyanın. 
 
gülüstan talanır ağlayır bülbül, 

Çəməndə saçını yoluru sünbül, 

Könlünü dağlayır gözəl qərənfil, 

bürüyür bağları xarı dünyanın. 
 
Üçüncü  dünyada savaş dayanmır, 

Ölüsü çuxalıb kimsə sayanmır, 

Bu qədər hay ـ küyə yatan oyanmır, 

Elə bil çoxalıb karı dünyanın. 
 

 
 ونیانیند

 
 لیال ندایی 

 ،حیرته دالمیشام اؤز ایچیمده من
 .دنسه آزالمیر ناری دنیانیننه

 ،تؤکولور هر یئرده مظلومون قانی
 .گون به گون چوخالیر هاری دنیانین

 
 ،توخالری آزدیسا آجالری سایسیز

 ،یوخسونالر ایچینده بیزیم کند تایسیز
 ،سیزنیر وایفیکیردن چیلپاقدیر دیله

 .هر یئری زاری دنیانین بورویوب
 

  ،اولوس وار بارینیر دوغا باغیندان
 ،ذوق آلیر سایسیزجا یاشام چاغیندان

 ،ـ داغیندانسئودیگین گؤتورور دره
 .بیزلره زای اولور باری دنیانین

 
 ،ـ قیز سیندیریر آنا حرمتیناوغول

 ،دَیردن سالیرالر آتا زحمتین
 ،لتینیلهر لحظه داشالشیر قلبی م

 .لماییبدیرعاری دنیانینداها قا
 

 ،گولوستان تاالنیر آغالییر بولبول
 ،چمنده ساچینی یولورو سونبول
 ،کؤنلونو داغالییر گؤزل قرنفیل
.بورویور باغالری خاری دنیانین  

 
 ،اوچونجو دنیادا ساواش دایانمیر

 ،اؤلوسو چوخالیب کیمسه سایانمیر
 ،کویه یاتان اویانمیر بو قدر های ـ
 .لیب کاری دنیانینائله بیل چوخا

 
 

 
 

RÜZGÂR’IM 

 
Hacer ALIOĞLU YAKUTI 

 
Adın gibi kuvvetli ol, 

Yeryüzüne es rüzgar. 

Meltem gibi şefkatli ol, 

Duyulmasın ses rüzgar. 

 

Şah olsa eğleme minnet, 

Bir fidan dik olsun cennet, 

Yeşillensin göster gayret, 

Ne doğra ne kes rüzgar. 

 

Helal kazan ekmek aşın, 

Doğruluk olsun savaşın, 

Ömür boyu uğramasın, 

Yüreğine yas rüzgar. 

 

Gül olup aç her seherde, 

Derman olasın bir derde, 

Haksızlık gördüğün yerde, 

Ne çekin ne sus rüzgar. 

 

Yakuti;de ayrı yerin, 

Manası bir başka derin, 

Zeytin tanesi gözlerin, 

Ay yüzüne süs rüzgar. 

 

 یم ،روزگار
 

 وتی قوغلو یاا لیر عحاج

 تلی اول، قووک کیمیآدین 
 س روزگار. ا هوزونایئر

 تلی اول، قفی شکیممئلتم 
 س روزگار. سدویولماسین 

  
 ت، مینن همه لیشاه اولسا ائ
 ت، یک اولسون جننتبیر فیدان 

 ت، یرغئنسین گؤستر شیلالای
 س روزگار. ک هن ،دوغرا هن
  

 ک آشین، ازان ائکمقالل حا
 اولسون ساواشین،  قدوغرولو

 عؤمور بویو اوغراماسین، 
 یاس روزگار.  هینییور

  
 ، هردحر سآچ ه بگول اولو

 ، هردن بیر دارمان اوالسد
 ، هگؤردوغون یئرد قسیزلیحاق

 سوس روزگار.  هن ،کینچ هن
  

 وتی؛دئ آیری یئرین، قیا
 رین، ا دقناسی بیر باشعم

 رین، سی گؤزله اندن وزئیت
 سوس روزگار.  هوزوناآی 
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 جادوقورق هدد
 

 آتماجا  رحدر. س
 

  ،ا آی دوغارقدارانلیقیر لگون سارا
  ،دؤشو دولو بولوتالری های ساغار

  ،ار یاغارقم م پوسَساچالرینا پوسَ
 انیم هئی! خک آچار هچیچئ هیندیورَا
  

 ر اییاینقجوفوت چاشیت  ائلین اوبان
 ر اییاینق هیریالن کول یئن ایچیندق

 ر اییاینقازان قیلیز یدئ جشوکور آ
 انیم هئی! خر ؤچکونار، قوغلو ا اینسان

  
 یندا پاسالنیر قیلیجی قرین ل یب

 نیر هرکس آیری بیر آغیزدان سسل
 م داغالرا یاسالنیر غن لنسدرسن د

  انیم هئی!خر آغزیم، گؤزوم سویون ایچ
  
 یوروسون  هنلر یورو میللت سقوو

 ینی بوروسون یورَات قفسئوگی ش
 وروسون قنی ن اوالن دایم سحمار

 انیم هئی! خوشالر اوچور قووجوندا او
  

  هیئدی دووئل بیر هینلیغین پئشیند
  هاولسون دوشوند ح، عالی، فاتیههمز

  هنین پئشیند’ون مئوالنا’گئت یونوس
 م هئی! انیخر سئوگی اکن سئوگی بیچ

  
 الیا ارشی دورور تورلو بقابرین ص

 وجونو مئوالیا اودارالینجا آچ 
 الیا اعی رشعانات وورسون قوشالر ق
 انیم هئی! خر ئچکارا گونلر گلیر ق
  

 ر کول گز دساف هفیتن هیئر یوزوند
 ر وزامماندا عهری اوالن لو بؤنک

 وزار پت زور اویون راید هایراد
 انیم هئی! خر اچاقدایانیر دوشمان  درم
  

  هوت آتا اؤزومدقورقم یه ی یقرش
  هیالف وارسا سؤزومدخسین خجانیم چی

 راب اولسا سازیمدا ضالرین میقارماب
 انیم هئی! خاوچار  هسؤزوم تورک ائلیند

  
  
  
 
 

 
 

DEDE KORKUTCA 

 
Dr. Seher ATMACA 

 

Gün sararır karanlıkta ay doğar 

Döşü dolu bulutları Hay sağar 

Saçlarına püsem püsem kar yağar 

Yüreğinde çiçek açar Hanım hey! 

 

Elin oban cufut çaşıt kaynıyor 

Kırılan kol yen içinde kaynıyor 

Şükür aç değiliz kazan kaynıyor 

İnsanoğlu konar, göçer Hanım hey! 

 

Beylerin kılıcı kında paslanır 

Herkes ayrı bir ağızdan seslenir 

Sen dertlensen gam dağlara yaslanır 

Ağzım, gözüm suyun içer Hanım hey! 

 

Vakur yürü millet senle yürüsün 

Sevgi şefkat yüreğini bürüsün 

Rahman olan daim seni korusun 

Avucunda kuşlar uçur Hanım hey! 

 

Yedi düvel bir hinliğin peşinde 

Hamza, Ali, Fatih olsun düşünde 

Get Yunus’un Mevlana’nın peşinde 

Sevgi eken sevgi biçer Hanım hey! 

 

Sabrın karşı durur türlü belaya 

Daralınca aç avcunu Mevlaya 

Kuşlar kanat vursun arş-ı alaya 

Kara günler gelir geçer Hanım hey! 

 

Yer yüzünde fitne fesat kol gezer 

Gönlü bahri olan ummanda yüzer 

İrade dirayet zor oyun bozar 

Mert dayanır düşman kaçar Hanım hey! 

 

Şergiyyeyem Korkut ata özümde 

Canım çıksın hilaf varsa sözümde 

Parmakların mızrab olsa sazımda 

Sözüm Türk elinde uçar Hanım hey! 
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QAR YAĞIR  
  

 Leyli KƏHALI  
  

 Qar yağır  

 Qar üstünə...  

 Izlərımız itir  

 Adlarımız qalır ayaq altında  

 Səslərimiz...  

 Və qar adamları nə ağlayır nə gülür!   

 Qar yağır  

 Yuxularımızda donur göyərçin yuvası...  

 Dilimizdə donur sevirəm sözcüyü  

 Və qarqalar dəstə uçur  

 Mur köynəyindən küçənin...  

 Sonra vitrin kimi gözlərində  

 Mavı satır ürəyimi bazar  

 Qanlı alır...  

 Və qar yağır həsrət üstünə  

 Və qar yağır.   

 
 
 

 قار یاغیر

 
 لئیلی کحالی

 
 قار یاغیر

 ...قار اوستونه

 ایزلریمیز ایتیر

 آدالریمیز قالیر آیاق آلتیندا

 ...سسلریمیز

 !ر نه گولورو قار آدامالری نه آغالیی

 قار یاغیر

 ...یوخوالریمیزدا دونور گؤیرچین یوواسی

 دیلیمیزده دونور سئویرم سؤزجویو

 و قارقاالر دسته اوچور

 ...نینییندن کوچهمور کؤینه

 سونرا ویترین کیمی گؤزلرینده

 ییمی بازارماوی ساتیر اوره

 ...قانلی آلیر

 و قار یاغیر حسرت اوستونه

 ... و قار یاغیر

 

 
  
 
 
 
 

BU QADIN 
 

 Nigar XIYAVI  

  
haaaay y y 

məni sevən kişilər, 

dərdimdən ölən kişilər, 

qirx min ildir bu cənazə otağımın ortasında, 

quruyur… 

qirx min ildir aslaq qalmış, 

qorxur qoxuyur, 

yendirin onu aşağı 

aşağı yendirin 

taxın vitrinlərə, 

taxın matık buyalı pasajlara, 

damarınızda cəsartınız varsa 

ay haaaay 

məni sevən kişilər 

dərdimdən ölən kişilər, 

qirx min ildir bu qadın 

ətir-adkulun yerinə 

benzin səpir üstünə 

və kibrit çəkir özünə 

götürün 

götürün bu yaralını, 

kupıyalayıb üzünü yekəldin! 

sonra bir heykəl dikəldin saat qabağında! 

sözünüzdə sədaqətiniz, 

damarınızda cəsarətınız varsa əgr… 
 

 بو قادین
 

 نیگار خیاوی

 هاااای ی ی
 منی سئون کیشیلر

 دردیمدن اؤلن کیشیلر
 …قیرخ مین ایلدیر بو جنازه اوتاغیمین اورتاسیندا قورویور

 قیرخ مین ایلدیر آسالق قالمیش،
 قورخور قوخویور

 ین اونو آشاغییئندیر
 آشاغی یئندیرین
 تاخین ویترینلره

 تاخین ماتیک بویالی پاساژالرا
 دامارینیزدا جسارتینیز وارسا

 آیهاااای
 منی سئون کیشیلر

 دردیمدن اؤلن کیشیلر
 قیرخ مین ایلدیر بو قادین

 آدکولون یئرینه -عطیر
 بنزین سَپیر اوستونه

 و کیبریت چکیر اؤزونه
 گؤتورون

 الینیگؤتورون بو یار
 !کوْپییاالییب اوزونو یئکلدین

 !سونرا بیر هئیکل دیکلدین ساعات قاباغیندا
 سؤزونوزده صداقتینیز،

 …دامارینیزدا جسارتینیز وارسا اگر
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GƏLIN KÖÇÜR XƏYALLARIM  

  Həkimə BABAKŞI ZADƏ (NƏĞMƏ( 
 

 Dodaq-dodaq dolu camlar,  

 Gəlin köçür xəyallarım.  

 Hər səhərlər,hər axşamlar,  

 Gəlin köçür xəyallarım.  
  

 Qurban olum bu ayama,  

 Köçüm köçür öz röyama,  

 Öz dünyamdan öz dünyama,  

 Gəlin köçür xəyallarım.  
  

 Bu dünyanı heçə satdım,  

 Yeni dünya mən yaratdım,  

 Oyaq-oyaq yuxu yatdım,  

 Gəlin köçür xəyallarım.  
  

 Cəhənnəmi cənnət yorub,  

 Bir rumantık , real... qurub,  

 Bir bəy kimi ölüm durub! _  

 Gəlin köçür xəyallarım.  
  

 Qəm asarı yoxdu burda,  

 Az gözəllik çoxdu burda,  

 Gözlərimiz toxdu burda,  

 Gəlin köçür xəyallarım!   
  

 Qoyun nisgil gözdən ıtsın,  

 Hərnə edir xəyal etsin,  

 Xeyir duva verin getsin!   

 Gəlin köçür xəyallarım.  

 

 میالالریکؤچور خ نیگل
 

 )نغمه(زادهیباباکش مهیحک

 ،دوداق دولو جامالر_دوداق
 .میالالریکؤچور خ نیگل
 ،سحرلر هر آخشامالر هر
 .میالالریکؤچور خ نیگل
 

 ،امایاولوم بو آ قوربان
 ،امایکؤچور اؤز رؤ کؤچوم

 ،امایاؤز دون امدانیدون اؤز
 .میالالریکؤچور خ نیگل
 
 ،میهئچه ساتد یانیدون بو
 ،میاراتدیمن  ایدون یئنی

 ،میاتدی وخوی اقیاو_اقیاو
 .میالالریکؤچور خ نیگل
 

 ،وروبیجننت  یجهنم
 ،رئال...قوروب ک،یرومانت ریب
 _!اؤلوم دوروب یمیک یبئ ریب

 .میالالریکؤچور خ نیگل
 

 ،بوردا ووخدی یآثار غم
 ،چوخدو بوردا کیگؤزلل آز

 ،توخدو بوردا زیمیگوزلر
 !میالالریکؤچور خ نیگل
 

 ،نیتسیگؤزدن ا لیسگین ونیقو
 ،نیائتس الیخ ریائد هرنه

 !نیگئتس نیدووا وئر رییخئ
 .میالالریخ کؤچور نیگل
 
 

 

 

NƏ SAZ BILDI NƏ SIM  

 
 Səkinə TARAN 

 

 Məskənim dağ başı dir bağlıdır amma qəfəsim,  

 Zirvəmi çən bürüyüb ancaq azalmır həvəsim.  

   

 Min kərə suç yürüdü könlümə dağlar çəkdim,  

 Yandım öz atəşimə bilmədi o dadırəsım.  

  

 Aşınadan nə cəfa gördüm özün vaqıf sən,  

 Elə sarsıtdı zaman ağrıda quylandı səsim.  

  

 Sevgi sirrində dönüm döngələrə paylandım,  

 Pərdəmin şəklini toylarda nə saz bildi nə sim.  

  

 Mənki andımda payız yarpağını dincəldim,  

 Hansı dağdan aşalım  hansı düzə yallı əsım.  

  

 Məni taran eləyən təkcə güney sevgimdir,   

 Yuxsa bir an da gərəkməz həyata ağ nəfəsim.  

 

  

 نه ساز بیلدی نه سیم
 

 سکینه تاران

 قفسیم، آمما دیر باغلی دیر باشی داغ مسکنیم
 .هوسیم آزالمیر آنجاق بورویوب چن می زیروه

  
 چکدیم، داغالر کؤنلومه یورودو سوچ کره مین

 .دادرسیم او دی بیلمه آتشیمه اؤز یاندیم
 

 سن، واقیف اؤزون گؤردوم جفا نه آشنادان
 .سسیم قویالندی آغریدا انزام سارسیتدی ائله

 
 پایالندیم، لره دؤنگه دؤنوم سیررینده سئوگی

 .سیم نه بیلدی ساز نه تویالردا شکلینی مین پرده
 

 دینجلدیم، یارپاغینی پاییز آندیمدا کی من
 .اسیم یاللی دوزه هانسی آشالیم داغدان هانسی

 
  سئوگیمدیر، گونئی تکجه یَن ائله تاران منی

 .نفسیم آغ حیاتا گرکمز اد آن بیر یوخسا
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GƏLDİN 

 
Məhsa ƏBDULƏLIZADƏ 

 
gəldin 

Bitdi dünya 

      Yaxınlaşaraq 

Təbrizin qoxusunu sürüyürdü 

Başmaqların 

Və sellollarımda dustaqlanırdıVarlıq! 
 

Gəldin 

Şəhərin qapsanmış gözləri aydınlaşırdı artıq 

Və tanrı qurban olurdu qarşında 

Və sankı ananın yuxusu çin... 
 

Gəldin 

Susmadan söylədi darıxmalarını 

Içinin sümük milələrini qıraraq 

Söylədi duyğnun eytisabından 

      Və  tutulurdu dilin 

      Səs‘siz  səmir‘siz 

      Özünə və gedişinə tay... 
 

      Gəldin 

      Qandallanmışdı 

     Alnının qırışıqlığında sözcüklər 

     Və ulayırdı ağzının bom’boşluğunda 

     Bir qurd 

     Boz qurd 

     Uuuuuu... mən türkəm deyə!!! 
 

 ...گلدین
 

 مهسا عبدالعلی زاده

 گلدین 
 ونیابیتدی د

 یاخینالشاراق 
 تبریزین قوخوسونو سورویوردو 

 باشماقالرین
 قاناییردی تبریز

 و دامال دامال
 !سئلولالریمدا دوستاقالنیردی وارلیق

 
 گلدین

 شهرین قاپسانمیش گؤزلری آیدین الشیردی آرتیق
 و تانری

 قوربان اولوردو قارشیندا
 ...و سانکی آنانین یوخوسو چین

 
 گلدین

 له دین داریخماالرینیسوسمادان سؤی  
 له لرینی قیراراقییایچینین سوموک م

 سؤیله دین دویغونون اعتیصابیندان
  و توتولدو دیلین یئنی دن

 سس سیز سمیرسیز  
 ... اؤزونه و گئدیشینه تای         

 
 گلدین

 قاندالالنمیشدی
 آلنین قیریشیقلیغیندا سؤزجوکلر

 و اوالییردی آغزینین بوم بوشلوغوندا
 قوردبیر  

 بوز قورد            

 !!!دئیه "من تورکم"اووووو                         

KÜSMÜŞƏM FƏLƏKDƏN  

 
 Əkrəm HACI  

 

 Qorxuram sevgimi bököb tullıyam,  

 Sən adlı baharı qışa yollıyam,   

 Dəlilik,dəvəsin qara çullıyam,  

 Dözələm yollara,qocalar kimi  

 Küsmüşəm fələkdən küsən yar kimi.  
  

 Şaxtalı havanı,yox sayyıb geçdim,  

 Qabları yuvarkən,göz yaşı içdim,   

 Göynəyən yaraya,hey qucaq açdım,  

 Ki yanar sevgidə,dunam qar kimi?   

 Küsmüşəm fələkdən küsən yar kimi. 
  

 Dilənçi gecə tək çırağ dilədim,  

 Hər sətir baxışa ışıq ələdim,  

 Yollara gözümün yaşın çilədim,  

 Di utan gözümnən,ar çək ar kimi  

 Küsmüşəm fələkdən küsən yar kimi. 
  

 Aramızda qurub dumanlar kümə,  

 Yarı can olmuşam ayrılaq demə,  

 Baxarsan bu qorxu,dönər tərs timə,   

 Yol yağıb qarşıma,qan yağar kimi  

 Küsmüşəm fələkdən küsən yar kimi. 

  
 دن فلک کوسموشم

 
 اکرم حاجی

 ،امیتولل بوکوب یمیسئوگ قورخورام
  ،امیوللی شایق یباهار یآدل سن

 ،امیچولل قارا نیک،دَوَسیل یدَل
 یمیک ،قوجاالر ولالرای لمزَود

 .یمیک اری سنوک دن فلک کوسموشم
 

 ،میگئچد بییسا وخی،یهاوان یشاختال
  ،میچدیا یاشی کن،گؤز واروی یرقابال
 ،میآچد قوجاق یئا،هیارای نیَه نیگؤ

 ؟؟یمیک قار ،دونام  ده یسئوگ اناری یک
 .یمیک اری سنوک دن فلک کوسموشم

 
 ،میلدید چراغ تک گئجه یچلنید

 ،دیمالَ ایشیق باخیشا ریسط هر
 ،مید لهیچ نیاشی گؤزومون ولالرای

 یمیک رعا چک رعا، گؤزومنن اوتان ید
 .یمیک اری سنوک دن فلک وسموشمک
 

 ،مهوک دومانالر بوروق زدایآرام
 ،دئمه القیریآ اولموشام جان یاری

  ،مهیت ترس نرؤ،د قورخو بو باخارسان
 یمیک اغاری ،قان مایقارش بیاغی ولی

 .یمیک اری سنوک دن فلک سموشموک
 

 

 

 

 

http://mehsa1.blogfa.com/post/23/%da%af%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-
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ŞAİR DARIXANDA 

 
Araylı TÜRK QIZI  

  

Sevgilim bilirəm sevməyəcək sən, 

Ürəyim darıxdı bu şeiri yazdım. 

Şair darıxanda tanrı darıxar, 

Şeirimdə adımı qəlbinə qazdım. 

  

Səndən başqasını sevmərəm dedim, 

Tanrı tək sevgilim tək oldun mənə. 

Birdə bu dünyaya gələrsəm əgər, 

Yenidən bu şeiri yazaram sənə. 

  

Fəsillərdən yazı sevdim əzəldən, 

Qiş ötüşdü gəldi yazın zamanı. 

Yaz gülündən mənə bir dəstə bağla, 

Araylı bəzəsin bütün dünyanı. 
 

 شاعر داریخاندا...

 
 یزیتورک ق یلآرای

 
 ،جک سن هیسئومه  رمیلیب میسئوگئل 

 .میازدی یعربوش یخدیدار مییاؤرَ
 ،خاریدار یتانر خاندایدار ریشاع

 .میقازد نهیقلب یمیدآ مدهیعرش
 

 ،میسئومه رم دئد ینیباشقاس سندن
 .تک اولدون منه میلیتک سئوگ یتانر

  گر،گلرسم اَ ایایبودون ردهیب
 .سنه ازارامی یعردن بوش یئنی

 
 ،ازلدن میسئود یازیلردن  لیفص

 .یزامان نیازی یاؤتوشدو گلد شیق
 ،دسته باغال ریگولوندن منه ب ازی

 .یانیدونبوتون  نیبَزَس یلیآرا
 

 
 
 

ÜRƏYİM 
Şahinə KÖNÜL 

 

Darıxmışam səninçün, 

Ay təmiz, ağ ürəyim. 

Hardasan, ay bənövşə, 

Nərgiz, zanbağ ürəyim? 

 

Kimdi sənə daş atan, 

Kimdən gəldi xoş xatan, 

Eşqi qanına qəltan, 

Köksü dağ-dağ ürəyim? 

 

Ağlama, bəsdi, kiri, 

Dedimmi, sevmə şeri, 

Ay bir zaman dipdiri, 

Ay sappasağ ürəyim?! 

 

İndi yan-yaxıl belə, 

İndi çox sıxıl belə. 

Mərd Şahinə Könülə, 

Namərd, alçağ ürəyim… 

 

 اورَییم 

 
 شاهینه کؤنول 

  
 داریخمیشام سنینچون، 

 . اورَییمآی تمیز، آغ 
 ، ههارداسان، آی بنؤوش

 ؟ اورَییمنرگیز، زانباغ 
  

 آتان،  کیمدی سنه داش
 ان، طکیمدن گلدی خوش خ

 عشقی قانینا قلتان، 
 ؟ اورَییمداغ -کؤکسو داغ

  
 آغالما، بسدی، کیری، 

 دئدیممی، سئومه شعری، 
 آی بیر زامان دیپدیری، 

 ؟! اورَییمآی ساپپاساغ 
  

 ، هیاخیل بئل-ایندی یان
 ایندی چوخ سیخیل بئله. 

 ، همرد شاهینه کؤنول
  …اورَییمنامرد، آلچاغ 
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GECƏLƏR  

 

 Səddiqə ATLUPUR (GÜNƏŞ) 
 

 Günəş tək evimə ışıq gətirdin,  

 Qaranlıq gecələr , yalqız gecələr.  

 Verdigin ılqarı başa yetirdin,  

 Könlümə payladın olduz gecələr.  

  

 Yatırtdın sən məni ay qucaqında,  

 Quymadın can verəm qəm bucaqında,  

 Kül olsun kədrin şən ocaqında,  

 Hər an sənə qurban bir qiz gecələr.  

  

 Talanmış könlümü tufanda gördün,   

 Məhəbbət körpüsün könlümdə qurdun,  

 Mənim könlüm sənin viranə yurdun,  

 Günüm ağlar geçər sənsiz gecələr.  

  

 Qulaq ver könlümün yanar sözünə,  

 Alışdı ürəgim hıcran közünə,  

 Gülümsə günşin gülər üzünə,   

 Mehrıban gecələr , əziz gecələr. 

 

 گئجه لر

 
 صدیقه آتلوپور )گونش(

 ،ایشیق گتیردین گونش تک ائویمه
 .قارانلیق گئجه لر،یالقیز گئجه لر
 ،وئردیگین ایلقاری باشا یئتیردین

 .کؤنلومه پایالدین اولدوز گئجه لر
 

 ،یاتیتدین سن منی آی قوجاقیندا
 ،قویمادین جان وئرم قم بوجاقیندا

 ،کول اولسون کدرین شن اوجاقیندا
 .هر آن سنه قوربان بیر قیئز گئجه لر

 
  ،لومو طوفاندا گؤردونتاالنمیش کؤن

 ،محبت کؤرپوسون کؤنلومده قوردون
 ،منیم کؤنلوم سنین ویرانه یوردون

 .گونوم آغالر گئچه ر سن سیز گئجه لر
 

 ،قوالق وئر کؤنلومون یانار سؤزونه
 ،آلیشدی اوره گیم هیجران کؤزونه

  ،گولومسه گونشین گولر اوزونه
 .مهریبان گئجه لر ،عزیز گئجه لر

 
 

HƏYAT FANİ ÖMÜR QISA 

 

Şəlalə DAĞLARQIZI 
  

Həyat fani,ömür qısa,gün gödək, 

Ürəyimdə göyərmədi,bir arzum. 

Fələk yazdı,qismətimi tərsinə, 

Əl atdım,alnıma qarışdı yazım. 

 

Ömür dəftərimdə,bir ağ sətir yox. 

Yazılıb, pozulub qaralanıbdı. 

Mənim təmiz arzum,ağ vərəq üstən, 

Taleyim xoş gündən ,aralanıbdı. 

 

Fələk baha satdı,hər qara günü, 

Çəkisi ömrümdən,qat qat ağırdı. 

Bir qara qəpiyə,dəyməyən dünya, 

Mənim yaşadığım qorxunc nağıldı. 

 

Qəbristandı Şəlalənin ürəyi, 

Yatan cansız xəyal,bədəni yoxdu. 

Hər ölən içimdə,bir dastan olub. 

Gələn qonaq gəlir ,gedəni yoxdu. 

 

 حیات فانی،عؤمور قیسا 

 
 شالله داغالرقیزی 

 حیات فانی،عؤمور قیسا،گون گؤدک، 
 دی،بیر آرزوم. یمده گؤیرمهیاورَ

 ، هفلک یازدی،قیسمتیمی ترسین
 لنیما قاریشدی یازیم. آال آتدیم،

  
 ،بیر آغ سطیر یوخ. همدعؤمور دفتری

 ، پوزولوب قاراالنیبدی. بیازیلی
 غ ورق اوستن، آمنیم تمیز آرزوم،

 راالنیبدی. آطالعییم خوش گوندن ،
  

 فلک باها ساتدی،هر قارا گونو، 
 چکیسی عؤمرومدن،قات قات آغیردی. 

 ن دونیا، ییمه،دَ هبیر قارا قپیی
 منیم یاشادیغیم قورخونج ناغیلدی. 

  
 ی، ینین اورَی شاللهقبریستاند

 دنی یوخدو. یاتان جانسیز خیال،بَ
 ،بیر داستان اولوب. ههر اؤلن ایچیمد

 نی یوخدو. گلن قوناق گلیر ،گئدَ 
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MƏN OLMASAM 
 

Əfsanə RƏVAN 
Bax deyirəm- 
Mən olmasam pozulacaq,həyatının düzəni. 
 Bağışlama, məndən başqa səni hər gün üzəni. 
 
Mən olmasam tək dolaşma, gəzmə dar küçələrdə. 
Şeir deyib, reqs eləmə,mənsiz kar küçələrdə. 

 
Dost-tanışla vaxt keçirib, 
Baş qatmağa çalışma. 
Mən olmasam gecələri, 
Təkliyinlə barışma. 
Yeddi binə yada çevir, 
Doğmaları, dostları. 
Yağdır hər gün şərəfimə, 
Sağlıqları, tostları. 

 
Çünki sən olmasan mənim, 
Qan donar damarımda. 
Çünki sən olmusan mənim, 
Dövlətim də, varım da. 
Səndən yana darıxmağ e, 
Məni sürüdü, yıxdı. 
Bilirsənmi mənim üçün, 
Səndən sonrası yoxdu! 

 
Bax deyirəm sən olmasan, 
Bu saçı süsən qadın. 
Hər kəlmədən tez inciyib,  
Hər sözdən küsər qadın. 
Sən olmasan, bu qadının  
Ruhu çəkilər şişə, 
Bu kimsəsiz, tənha qadın  
Bax beləcə, dəli kimi, 
Səni sevir həmişə. 

 من اولماسام
 افسانه روان

  -باخ دئييرم 
 ني. من اولماسام پوزوالجاق، حياتينين دوزه

 باغيشالما، مندن باشقا سني هر گون اوزني. 
 

 لرده. من اولماسام تک دوالشما،گزمه دار کوچه
 لرده. ، منسيز کار کوچههائلم صير دئييب، رقعش
  

 تانيشال واخت کئچيريب، -دوست
 باش قاتماغا چاليشما. 

 لري، من اولماسام گئجه
 تکليگينله باريشما. 

 يئددي بينه يادا چئوير، 
 دوغماالري، دوستالري. 
 ياغدير هر گون شرفيم، 

 ساغليقالري، توستالري. 
  

 چونکي سن اولماسان منيم، 
 اريمدا. قان دونار دام

 آچونکي سن اولموسان منيم، 
 دؤولتيم د، واريم دا. 

 سندن يانا داريخماغ ائ، 
 مني سورودو، ييخدي. 

 بيليرسنمي منيم اوچون، 
 سندن سونراسي يوخدو! 

  
 باخ دئييرم سن اولماسان، 

 بو ساچي سوسن قادين. 
 دن تئز اينجيگيب،هر کلمه

 هر سؤزدن کوسر قادين. 
 قادينينسن اولماسان، بو 

 روحو چکيلر شيش، 
 سيز، تنها قادينبو کيمسه

 باخ بئلج، دلي کيمي، 
 سني سئوير هميشه. 

  
 

 

IŞIQ SİZ  
 
 Zəhra TƏHMASIB ZADƏ (SON BAHAR)  

  
 Yenə gecəyə quylandı günş,   

 Gözlərin ağardıb bərəldir hərdən,   

 Hopub gözlərimin dərinliyınə,   

 Ötüb keçən çıraqlar   

 Şəhrin ışıq sizgecəliyındə.  

 Gövdəsin yamsılayır,   

 Kölgələr böyük ölçüdə,   

 Yürüyür gah qaçır,   

 Yaxınlaşarkən  

 Kiçilir əriyir ışıq öldükdə.  

 Baxışlar tullanır şüşədən bəri,   

 Iaqlar sürüyür gözləri,  

 Aparır özünlə şəhrin   

 Işıq siz gecəliyində  

 Qaranlıq yol gedir   

 Qoca gövdədə.   

 Düşünür ışıqlı gündüzü birdə,   

 üşənir içimdə  yalqız bir qadın,  

 Şəhərin ışıqsiz gecəliyində.  

 
 

 زیس قیشیا

 
 طهماسب زاده )سون باهار( زهرا

  گونش یالندیقو هی گئجهه ئنی
  هردن ریبرلد بیآغارد نیگؤزلر

  نهیینلیدر نیمیگؤزلر هوپوب 
  راقالریچ کئچن اؤتوب

 ندهییگئجه لزیس قیشیا نیشهر
  رییالیامسی نیس گؤوده

  اؤلچوده وکیبؤ کؤلگه لر
  ر،یگاه قاچوریوروی
 نالشارکنیاخی

 اؤلدوکده قیشیا رییار ریلیچیک
  یشوشه دن بر ریتولالنشالریباخ

 ،یگؤزلر وریسورو اقالریا
  نیشهر اؤزونله ریآپار

 ندهییگئجه ل زیس قیشیا
  رییول گئد قارانلیق

  قوجا گؤوده ده
  ردهیگوندوزو ب یقلیشیا دوشونور

 نیقاد ریب زیقالی  مدهیچیا رین اوشه
 ندهییگئجه ل زیس قیشیا نیشهر
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YABANCI 
Rabia BARIŞ 

 
 

Hasret yolcusuyum aşk diyarında, 

Vuslat limanında dur be yabancı. 

Katıl kervanıma taze yarında, 

Yüküme inciler vur be yabancı. 

 

Şevkime aldırma ışığım sönük, 

Bir ulu çınarım kendime dönük, 

Dertli bülbül gibi yüreğim yanık, 

Sorma ahvalimi sır be yabancı. 

 

Hicranı gamdayım çile ördüğüm, 

Çözemem sırrımı sanki kördüğüm, 

Gönül aynasında neydi gördüğüm? 

İnleyen firakım zar be yabancı. 

 

Sandım ki o yâri serime sertaç, 

Gül dedim gülşene giydirmedi taç, 

Yaramı sarmadı yârdeki ilaç, 

Diyemem derdimi ar be yabancı. 

 

Kanayan yaramı rüzgâra astım, 

Dertli yüreğimi dehlize bastım, 

Sevda ikliminde bir kara yastım, 

Canda sereyânım var be yabancı. 

 

Ruhumu astılar darağacına, 

Aşkımı bastılar gül ağacına, 

Yıllardır hasretim yar kucağına 

Teselli kar etmez zor be yabancı. 

 

Mavi semalarda yaralı kuştum, 

Kanadım kırıldı yoluna düştüm, 

Vadiler kat ettim, dağları aştım, 

Hastayım, bu cihan dar be yabancı... 

 

  یابانجی
 
 

 ربیعه باریش

 
  

 حسرت یولجوسویام عشق دیاریندا، 
 ووصالت لیمانیندا دور به یابانجی. 

 قاتیل کروانیما تازه یاریندا، 
 یوکومه اینجیلر وور به یابانجی. 

  
 آلدیرما ایشیغیم سؤنوک، شوقوما 

 بیر اولو چینارام کندیمه دؤنوک، 
 دردلی بولبول کیمی اورَییم یانیق، 

 سورما احوالیمی سیر به یابانجی. 
  

 هیجرانی غمده یم چیله اؤردوغوم، 
 چؤزه مم سیرریمی سانکی کؤردوغوم، 
 کؤنول آیناسیندا نه ایدی گؤردوغوم؟ 

 ین فراقیم زار به یابانجی. اینله
  

  سرتاج، سریمه ساندیم کی او یاری

  تاج، دیگئیدیرمه گولشنه دئدیم گول

  عالج، کییارده سارمادی یارامی

  .یابانجی به عار دردیمی مم دئیه

  
  آستیم، روزگارا یارامی قانایان

  باستیم، دهلیزه اوَرییمی دردلی

  یاستیم، قارا بیر ایقلیمینده سئودا

  .ابانجیی به وار یانیمرَسَ جاندا
  

  آغاجینا، دار آستیالر روحومو

  آغاجینا، گول باسدیالر عشقیمی

  قوجاغینا یار حسرتم ایللردیر

  .یابانجی به زور ائتمز کار تسللی

  
  قوشدوم، یارالی سماالردا ماوی

  دوشدوم، یولونا قیریلدی قانادیم

  آشدیم، داغالری ائتدیم، قطع وادیلر

  ...یابانجی به دار جیهان بو یم، خسته

  
  
 
 


