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 آیلیق درگی
 آیلیق ادبی درگی

 
 یؤنتمن

 سخاوت عزتی
 

 یازیشما عنوانی
 

edebi.korpu@gmail.com 
.سای١٠  

٨١٣٩یاز خرداد.  
 رگی سی)(نت د

BU SAYIDA 
 

Vuqar NEMƏT   
Qılman İMAN 
Şeref TAŞLIOVA 
Səid SADEQIFƏR 
Seyyid SÜLEYMAN 
Səadət BUTA 
R.Ə(SAZAQ) 
Nüyvər ŞƏRİFOVA 
İqbal NƏHMƏT 
Nigar ARIF 
Bəhmən DƏLIDAĞLI 
Ətayə ODƏR 
Alemzer SADİQQIZI 
Səxavət İZZƏTİ 
Aygün SADIQ 
Xeyrullah ÇƏLİŞ 
Əjdər Ol 
Yusif  NƏĞMƏKAR 
Zilaləbonu_XALIQOVA 
Saqıb RƏŞTABADI 
Əli Talebi QAYABAŞI 
Səmir KƏHİƏOĞLU 
Mehran ƏBBASIYAN 
 Məhəmməd ÇALQIN  
Vida HEŞMƏTI 
Elvin NURİ 
Lalə İSMAYIL  
Vasif SÜLEYMAN 
Duman BƏXTIYARI 

  بو سایدا
  

 ووقار نعمت 
 قیلمان ایمان

 شرف تاشلی اووا 
 فریدصادقیسع

 سلیمان  سیّد
 بوتا سعادت

 .ع(سازاق)ر
 وَر شریف اووا نوي

 ایقبال نعمت 
 عارف  نیگار
 یداغل یدل بهمن
 اودر  عطایه

  يزیزر صادق ق عالم
 آیگون صادیق   
 "شیچل"م  راهللایخ

 اول  اژدر
  نغمکار  یوسیف

 زالله بانو خالق اووا
 يرشت آباد ثاقب

 یاباشیقا یطالب یعل
 اوغلو هیکه ریسم

 انیعباس مهران
 نیچالق محمد

  یحشمت ادیو
 ينور نیائلو
 ایسماعیل الله
 مانیسل فیواص

 ياریبخت دومان
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Aylıq Edebi Dergi 

 
Yayın  Yönetmeni 

Səxavet İzzəti 
 

Yazışma Adresi 
 

edebi.korpu@gmail.com         
          10.Sayı 

Yaz. Mayıs 2019 
   (e-dergi) 

BAŞ SÖZ YERİNƏ 
 
Haziran ayının 17 ci günü türk dünyasi 
şairləri dördüncü “buta” şeir almanaxının 
açiliş mərasımı oldu. Almanaxa iran, 
türkiyə, özbəkistan, azərbaycan, tacikistan, 
qirqizistan və qazaqıstan şairlərinin 
şeirləri verilibdir. “ziyalı ocağı”ictimai 
birliginin xətti ilə hazirlanan “buta”4-cü 
sayı türk dünyasının böyük şairi 
imadəddin nəsimiyə həsr olunur. 
 
“BUTA”NIN YARADICI HEYƏTİ: 
İlahə BAYANDUR –Azərbaycan 
Abdulhadi BAY –Türkiyə 
Ağasəf İMRAN –Azərbaycan 
Ülkü TAŞLIOVA ÖZKAN –Türkiyə 
Bəhadir ATƏŞ – Qazaxıstan 
Səxavət İZZƏTİ –İran 
İkramxan VALİXAN –Özbəkistan 
İslam MAHMUDOV–Azərbaycan 
Solmaz MƏMMƏDOVA–Azərbaycan 
Zilaləbanu XALİQOVA –Özbəkistan 
Asror ALLAYAROV –Özbəkistan 
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YATIM 
Qılman İMAN 

 
Ay ana, gözünə qurban, 
Dur ağla, yuyunum yatım. 
Gözü mənə düşən dərdin, 
Gözündən yayınım, yatım. 
 
Aşiqə - eşqi yuvadı, 
Sözü mübarək duadı. 
Sümüyə düşən havadı - 
Qutarmır oyunum, yatım. 
 
Pərdələnib göy yeddiqat, 
Uyumaz yerdə can rahat. 
Bir az üstümə torpağ at - 
Ruhumu soyunum, yatım. 
 

 یاتیم
  ن ایمانقیلما

   
  آي آنا، گؤزونه قوربان، 
  دور آغال، یویونوم یاتیم. 
  گؤزو منه دوشن دردین، 
  گؤزوندن یایینیم، یاتیم. 

   
  عشقی یووادي،  -عاشیقه 

  سؤزو موبارك دوعادي. 
   -سومویه دوشن هاوادي 
  قوتارمیر اویونوم، یاتیم. 

   
  قات،  نیب گؤي یئدديپردله

  اویوماز یئرده جان راحات. 
   -یر آز اوستومه تورپاغ آت ب

 روحومو سویونوم، یاتیم.
 

  BU KƏNƏDDƏ BIR IT OXUYUR..  
 

 Vuqar NEMƏT   
 
 Bu kənəddə bir ıt oxuyur,  
 Dəyəməyin qoyun oxusun.  
 Ondan boyun qaçırmayın,  
 Boynuna qoyun oxusun.  
  
 Kim nə bilir bu ıt kimdi,  
 Günü keçir bir ıt kimi!   
 Səsi oxşayır ıçımı,  
 Siz allah deyin oxusun.  
  
 Səsinə qurd düşüb nəsə!   
 Itə dönər oxumasa,  
 Amandı quymayın susa,  
 Bıraz da öyün oxusun.  
  
 Başını ova qatmayın,  
 Ona daş, kəsək atmayın,  
 Namazını yayaltmayın,  
 Səsini duyun oxusun  ! ..  
  

  ..اوخویور ایت بیر کندده بو
   نعمت ووقار

  
  
  اوخویور، ایت بیر کندده بو

  اوخوسون. قویون یینیمهده
  قاچیرمایین، بویون اوندان
  اوخوسون. قویون بوینونا

  
  کیمدي، ایت بو بیلیر نه کیم

  کیمی! ایت بیر کئچیر گونو
  ایچیمی، اوخشاییر سسی

  اوخوسون. دئیین آلاله سیز
  

  نسه! دوشوب قورد نهسسی
  اوخوماسا، دؤنر ایته

  سوسا، قویمایین آماندي
  اوخوسون. اؤیون دا بیرآز

  
  قاتمایین، اووا باشینی

  آتمایین، كکسه داش، اونا
  یایالتمایین، نامازینی

 !..اوخوسون دویون سسینی
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EL ÇEK TABİB 
 

Şeref TAŞLIOVA 
 
El çek tabip el çek dertli sinemden, 
Sen benim derdime çare bilmezsin. 
Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın, 
Yaram içerdedir sarabilmezsin. 
 
Düştü gel 
Atlandı gel düştü gel 
İyi günüm iyi dosta 
Kötü günüm düştü gel. 
 
Yıkılsın feleğin taç ile tahtı, 
Öyle bir ok vurdu hicranım aktı, 
O yar de vermişti ikrarı ahtı, 
O ki ikrarında durabilmezsin. 
 
Göze de 
Balık oynar gözede 
Sana da kurban canım 
Seni gören göze de. 
 
İrfani'yim başa gelmez sözlerim, 
Kalem alır kağıt üste izlerim, 
Ne durursun ağlasana gözlerim, 
Bir daha o yari görebilmezsin. 
 
Su da yandı 
Sel bastı su dayandı 
Üstüme su serptiler 
Tutuştu su da yandı. 

  رتلی سینمدن ال چک تابیپ ال چک د
   

  ووا ا شرف تاشلی
   

  لی سینمدن، دال چک در ببیطال چک 
  نیم دردیمه چاره بیلمزسن. مسن 

  الجین، عور خدن یوسببیطسن ناسیل 
  ن. دیر سارابیلمزسدهییارام ایچر

   
  دوشتو گل 

  و گل دآتالندي گل دوش
  گونوم اییی دوستا  یاخشی

  و گل. دکؤتو گونوم دوش
   

  تی، خایله تا جاین تگیلسین فلخیی
  تی، خووردو هیجرانیم آ خاؤیله بیر او
  ي، عهدراري قي ایدرمیشئاو یار ده و

  ن. راریندا دورابیلمزسقاو کی ای
   

  گؤزه ده 
  ده اوینار گؤزه قبالی

  وربان جانیم قسانا دا 
  سنی گؤرن گؤزه ده. 

   
  یم باشا گلمز سؤزلریم،  عیرفانی

  اوسته ایزلریم،  ذلم آلیر کاغیق
  ه دورورسون آغالسانا گؤزلریم، ن

  بیر داها او یاري گؤربیلمزسین. 
   

  سو دا یاندي 
  سل باستی سو دایاندي 

  یلر داوستومه سو سرپ
  توتوشتو سو دا یاندي. 
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UZAQLARDA IŞIQLANAN 
KƏNDLƏR 

Səid SADEQİFƏR 
 

Hava qaranlıqlaşanda hər zaman kı yolum ərdəbilin 
çöllüklərinə tüşür və şəhərin qalabalığından bir az 
ara açıram lap o uzaqlarda ışıqlanan kəndlərin 
çıraqları məni özəl bir duyğuya aparır. Sankı 
uzaqlardan bir neçə kənd məni görüb ardıcıl 
düzülərək çıraqlarını yandırıb söndürürlər. 
boynumu döndərib çevrəmə göz gəzdirəndə bəzi 
çıraqlar lap uzaqlarda görsənirlər bəziləri isə lap 
yaxınlıqlarda. göz qapaqlarımı bir-birinə 
yaxınlaşdırıram hələ çox çətinliklə közərlənən 
çıraqların  ışığı gözlərimə sataşır. özü-özümə 
deyirəm:görəsən o dağın döşündə yerləşən kənd 
hansı kənd dir?o ışığı çox o ışığı az gələn kənd 
hənsı bir kənd ola bilər? yollarını tanıdığım kənd 
dir mi? Ya heç bir zaman ayaqlarım oraların 
torpağına toxanmayıb? Bəziləri mənə elə yaxın - 
yavuq gəlir ki deyirəm elə bir saat oynaqlaya - 
oynaqlaya addımlasam oranın ayağına yetişərəm. 
bu ərdəbilin şaxta kəsən gecələrində başımda bir 
toxunma papaq ceblərim əllərimi qızdırır. həm 
gecəni həmidə doğanı birgə addımlayıram.o 
soyuqda bir neçə saat durandan sonra gecə ki yarını 
sovuşur hər yan qısa bir sukut la bürünür təkcə 
uzaqlardan yada bəlkə o yaxın kəndlərdən itlərin 
könülə yatan hürüşmələri gəlir.nə bilim bəlkə bu 
itlər bir yeri qoruyurlar kı səsləri belə gəlir ya sülək 
itlər soyuğu dözməyib hürüşürlər.  
Savalanın ətəyinə baxdıqca bir neçə kənd parıldayır 
sankı ulduzlar göydə durmaqdan yorulub birlikdə 
dağların döşünə enib və oralara səriliblər ulduzlar 
sürü-sürü bir-birlərindən ayrılıb bəziləri ətəklərdən 
bir az aşağa özlərini ufuq xəttinə yaxınlaşdırıblar, 
bəziləri sə zirvələrə yaxın ucalıqları soyuq görüb 
bir-bir lərindən aralı durublar. və hər axşam it 
qurdların ulamasıla gecələrini səhər edirlər. Gecə 
çağı ışıqlanan kəndlər nəqədər uzaqlarda olsalarda 
hopdurma gücləri çox olur deməli gecə gözəllik 
lərini sevən insanları özlərina sarı çəkirlər. Adam 
deyir:o parıldayan ışıqlara gendən - genə baxmaq 
yerinə qarşımı bir sərt gecə kəssə də heç olmasa bu 
sərtliyi canıma alıb ora gedim,  və yaxından oralara 
toxanım nə bilim bəlkə də ışıqlara yaxınlaşanda o 
uzaqlardan parıldayan kəndlər elə də gözəl 
olmadılar.  
Ürəyimdə bu sözləri deyərək quru arxın yanından 
keçib qoca çinarın silpəyində əyləşdim. bir savalana 
baxıram birdə ışıqlanan kəndlərə tüpürcəyimi 
göydə donduran havadan bir dərin nəfəs alıram 
ürəyim sərinləyib qabığalarım titrəyir hava elə 
doğrudan soyuqdur evə qayıtmalıyam.  
 
 
 

  کند لر قالنانیشیاوزاقالردا ا
  

 فریصادقدیسع
  

چؤللوك  نیلیاردب وْلومی یهر زامان ک قالشاندایقارانل هاوا
الپ  رامیآز آرا آچ ریب ندانیغیقاالبال نیدوشور،  و شهر نهیلر

 ریاؤزل ب یمن يراقالریچ نیکندلر قالنانیشیاوْ اوزاقالردا ا
گؤروب  ینئچه کند من ریاوزاقالردان ب یسانک ریآپار ایغویدو

 بیریاندی ینیراقالریدوزولرك چ لیجیآردب
 رندهیچئوره مه گؤز گزد بییرغاالیی یمیسؤندورورلر.باش

 ندایاخیالپ  سهیا يلر یالپ اوزاقالردا بعض راقالریچ یبعض
هله  رامیرینالشدیاخی نهیریب ریب یمی. گؤز قاپاقالررلریگؤرسه ن
 مهیگؤزلر یغیشیا نیالرراقیله کؤزرله نن چ کینلیچْوخ چت

دؤشونده  نیگؤره سن اوْ داغ رمییاؤزومه دئ - . اؤزو  ریساتاش
 یغیشیچوْخ اوْ ا یغیشی؟ اوْ ا ریکند د یهانس یلتیپار ئرلشنی

 میغیدیتان ینیوْلالری لر؟یکند اوْال ب ریب یآز گلن کند هانس
 نایتوْرپاغ نیاوْراالر میاقالریزامان آ ریهئچ ب ای؟یم ریکند د

 یک ریگل اووقی نیاخیمنه ائله  يلر ی؟بعضیم بییْوخانمات
 مالسامیآدد ایناقالیاوْ  -  ایناقالیساعات اوْ  ریائله ب رمییدئ

 ندهیشاختا کسن گئجه لر نیلیچاتارام .بو اردب نایاغیآ نیاوْران
.  ریریزدیق یمیاللر میلر بیتوْخونما پاپاق ج ریب مدایباش

نئچه  ریب وقدایاوْ سوْ  رامییالمیآدد رگهیب الیدوْغا ا یگئجه ن
سوْوشور هر  ینیاریگئجه  یائله ک اساعات دوراندان سونر

بلکه  ادایبورونور تکجه اوزاقالردان  لهیسوکوت ا ریب سایق انی
 يهوروشمه لر اتانیکؤنوله  نیتلریکند لردن ا نیاخیاوْ 
دا سولک  ای  ورالریقْورو يئری ریب تلریبلکه بو ا میلی.نه بریگل

نه ییاته  نیهوروشورلر.ساواالن بییدؤزمه  وغویلر سوْ  تیا
 دهیاولدوزالر گؤ یسانک رییلداینئچه کند پار ریب قجایباخد

و  بیدؤشونه ائن نیداغالر کدهیرلیب وْرولوبیدورماقدان 
 ندنیرلریب ریسورو ب - لر . اولدوزالر سورو  بیلیاوْراالرا سر

اوفوق  ینیؤزلرآز آشاغا ا ریاتکلردن ب يلر یبعض بیلیریآ
 نیاخیلره  روهیز سهیا يلر یبعض بیرینالشدیاخی نهیخط

دوروبالر و  یآرال ندنیریب - ریگؤروب ب وقیسوْ  يقالریاوجال
سحر  ینیگئجه لر الیاوالماس نیقوردالر تیهر آخشام ا

کندلر نقدر اوزاقالردا  قالنانیشیا ی. گئجه چاغ رلریائد
گئجه  یاوْلور دئمه لچوْخ  ياوْلساالردا هْوپدورما گوجلر

 رلریچک يسار نهیاؤزلر ينسانالریسئون ا ینیلر کیگؤزلل
گئندن گئنه  قالرایشیا انیلدای: اوْ پار رییدئ قجای.آدام باخد

گئجه باغالسادا هئچ  ریب وقیسوْ  یمیقارش نهیئریباخماق 
 ندانیاخیو  میاوْرا گئد بیآل مایجان یییاوْلماسا بو سرتل
اوْ  نالشاندایاخی قالرایشیبلکه ده ا میلینه ب میاوْراالرا تْوخان

.اوره الریکندلر ائله ده گؤزل اوْلماد انیلدایپار الرداناوزاق
 بیکئچ ندانیانی نیرك قورو آرخ هیدئ يبو سؤزلر مدهیی

 ردهیب رامیساواالنا باخ ریب رمیش لهیا ندهیی لپهیس نیناریقوْجا چ
ندوران هاوادان دوْ دهیگؤ یمییکندلره توپورجه  قالنانیشیا

 ترهیت میرغاالریقاب بیی نلهیسر مییاوره  رامینفس آل ریب نیدر
  .قاییتمالییامدور ائوه  وقی.هاوا ائله دوْغرودان سوْ  ریی
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BİLMƏDİK 
 

Seyyid SÜLEYMAN 
 
Çatdı ömrün payız fəsli, 
Yazın qiymətin bilmədik. 
Çoxun arxasınca qaçdıq, 
Azın qiymətin bilmədik. 
. 
Bədəsillər durdu öndə, 
Başbilənlər qaldı gendə. 
Haqq deyəni saldıq bəndə, 
Düzün qiymətin bilmədik. 
. 
Haram pula sərvət dedik, 
Torpaq satıb qeyrət dedik. 
Hər ölənə rəhmət dedik, 
İzin qiymətin bilmədik. 
. 
Dost sözünə sait əkdik, 
Hecaladıq, defis çəkdik. 
Xəmirinə zəhər tökdük, 
Duzun qiymətin bilmədik. 
. 
Seyyid deyir, yolu azdıq, 
Ədəb(i)yyata quyu qazdıq. 
Necə gəldi şeir yazdıq, 
Sözün qiymətin bilmədik. 
 

 دیکبیلمه
 
  د سلیمان سیّ 

   
  لی، صچاتدي عؤمرون پاییز ف

  دیک. یازین قییمتین بیلمه
  آرخاسینجا قاچدیق،  چوخون

  دیک. آزین قییمتین بیلمه
  

  ، هیللر دوردو اؤنداص بد
   ،بیلنلر قالدي گئنده باش

  ، هنی سالدیق بندحاق دئیه
  دیک. دوزون قییمتین بیلمه

  
  ارام پوال ثروت دئدیک، ح

  ،تورپاق ساتیب غئیرت دئدیک
  هر اؤلنه رحمت دئدیک، 

  دیک. ایزین قییمتین بیلمه
  

  نه سایت اکدیک، دوست سؤزو
   ،هئجاالدیق، دئفیس چکدیک

  خمیرینه زهر تؤکدوك، 
  دیک. دوزون قییمتین بیلمه

  
  د دئییر، یولو آزدیق، یّ س

   ،ادب(ي)ییاتا قویو قازدیق
  ر یازدیق، عینئجه گلدي ش

  دیک. سؤزون قییمتین بیلمه

AY ANA 
 

Səadət BUTA 
 
Tapammıram evimimizin yolunu, 
Yolum-izim dəyişibdi, ay ana. 
Sən ovundur yorğun düşən könlümü, 
Dərdi-qəmlə döyüşübdü, ay ana. 
 
Bəzən illər yazmadığın an yazır, 
Ölüm haqdı, əcəl gəlsə can- hazır. 
Lilpar bağla qara bağrım qan sızır, 
Həsrət əzib, qəm deşibdi, ay ana. 
 
Buta deyər, mələr ahum qayıtsın, 
Dağı-daşı dələr ahım qayıtsın. 
Balam gəlsin, nur sabahım qayıtsın, 
Ürəyimə qor düşübdü, ay ana.  

 
 

  آي آنا
  
  ادت بوتاعس
  

  تاپاممیرام ائویمیمیزین یولونو، 
  ایزیم دییشیبدي، آي آنا. - یولوم

  سن اوووندور یورغون دوشن کؤنلومو، 
  مله دؤیوشوبدو، آي آنا. غ- دردي

   
  یللر یازمادیغین آن یازیر، بعضاً ا
  ،حاضیر - اقدي، اجل گلسه جانحاؤلوم 

  لیلپار باغال قارا باغریم قان سیزیر، 
  م دئشیبدي، آي آنا. غحسرت ازیب، 

   
  لر آهوم قاییتسین، بوتا دئیر، م

  لر آهیم قاییتسین. داشی ده- داغی
  باالم گلسین، نور صاباحیم قاییتسین، 

  نا. اورگیمه قور دوشوبدو، آي آ
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EŞQİN İLƏ TUT MƏNİ 
 

Nüyvər ŞƏRİFOVA 
 
Daş olum əllərində, 
Qayalardan at məni. 
Odun kimi doğrayıb, 
Ocağında çat məni. 
 
Dönüm duza, çörəyə, 
Yeməyinə qat məni. 
Ürəyin istəyirsə, 
Eşqin ilə tut məni. 
 
Nə olsam da razıyam, 
Təki əlin toxunsun. 
Nəğməli dodağında, 
Mənim adım oxunsun. 
 
Uzaqdanca eşidim, 
Daima gəlsin səsin. 
Yetərimdi əzizim, 
Tükənməsin nəfəsin. 
 
    

 عشقین ایله توت منی
وواا ر شریفوَ نوي  

 
  ، یهدؤنوم دوزا،چؤر

  یئمگینه قات منی. 
  ، هییرساورگین ایسته

  ایله توت منی. عشقین 
   

  نه اولسام دا راضییام، 
  تکی الین توخونسون. 

  لی دوداغیندا، نغمه
  منیم آدیم اوخونسون. 

   
  اوزاقدانجا ائشیدیم، 
  دایما گلسین سسین. 

  ریمدي عزیزیم، یئتَ
  سین. سین نفتوکنمه

   
   

QƏZƏL 
R.Ə(SAZAQ) 

 
Beş daş oynar zamanından Mənə bir daş qaldı, 
Dedilər dərdini söylə hani sirdaş qaldi?. 
 
Qara gözlərdə gülən Şənliyimə qisqanıban, 
Naz dolu al yanaxımda Quru bir yaş qaldı.  
 
Sevgi adlı küçədə Məndə götürdüm qədəmim, 
Eləcə qopdu yağış Sevgidə çaşbaş qaldı. 
 
Dəlilər tək sürünüb Çölləri uydum yoluna, 
Yol döyən can üzülüb Bir havalı baş qaldı.  
 
Bunu bildim ki pis Olsan da sevər qançəkərin, 
Gözü üstündə olarkən Ata-qardaş qaldı.  
 
Yam yaşıl arzolara sərdi (Sazaq)lar qanadın, 
Axdı könlümdən irinqan ürəgim daş qaldı.  
 

 غزل
 ر.ع(سازاق)

 
 ،داش اوینار زامانیندان منه بیرداش قالديبئش

 دئدیلر دردینی سؤیله هانی سیرداش! قالدي؟
 

 		،قارا گؤزلرده گولن شنلیگیمه قیسقانیبان
 .ناز دولو آل یاناغیمدا قورو بیر یاش قالدي

 
 ،یمده من ده گؤتوردوم قدمسئوگی آدلی کوچه

 .ائله جه قوپدو یاغیش سئوگی ده چاش باش قالدي
 

 ،لر تک سورونوب چؤللري اویدوم یولونادلی
 .یول دؤین جان اؤزولوب بیرهاوالی باش قالدي

 
 		،بونو بیلدیم کی پیس اولسان دا سئور قان چکرین

 .گؤزو اوستونده اوالرکن آتا ـ قارداش قالدي
 

 ،قانادینیام یاشیل آرزوالرا سردي (سازاق)الر 
 .آخدي کؤنلومدن ایرین قان اورگیم داش قالدي
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SƏN GEDƏNDƏ... 
Nigar ARİF 

 
Mən coğrafiya dərslərindən  
həyatın qızarmış gözlərini görürdüm... 
Vulkan kimi püskürən gerçəkləri,  
Gerçəklərin lavasında yalanların süründüyü 
düzənləri, 
Ən uca dağların yerə çökən dizlərini 
görürdüm...  
Bütün ölkələrdə eyni külək əsirdi, 
eyni yağış yağırdı...  
Mən özüm də ölkə idim, mən özüm də... 
Sənin kimi bir ölkəni ram etmək istəyəndə, 
 Ürəyimdə bir zəlzələ olurdu, 
Ən kobud, ən keçilməz yerlərin lap dərin 
qatlarında 
Şirin sular axırdı,saf bulaqlar axırdı... 
 Ən uzaq ərazidə ən gözəl varlıqların üzlərini 
görürdüm.. 
Sən gedəndə... 
Sən gedəndə başa düşdüm ki, 
insan ən böyük aysberqdi 
Illərlə əriyib ölümə doğru axır ...  
 

  سن گئدنده... 
  نیگار عارف 

   
  من جوغرافییا درسلریندن

  حیاتین قیزارمیش گؤزلرینی گؤروردوم... 
  وولکان کیمی پوسکورن گئرچکلري،

  رین الواسیندا یاالنالرین سوروندویو دوزنلري، گئرچکل
  ان اوجا داغالرین یئره چؤکن دیزلرینی گؤروردوم...

  لرده عئینی کولک اسیردي، بوتون اؤلکه
  عئینی یاغیش یاغیردي...

  من اؤزوم ده اؤلکه ایدیم، من اؤزوم ده... 
  ، هیندنی رام ائتمک ایستهسنین کیمی بیر اؤلکه

  زله اولوردو، اورگیمده بیر زل 
  ان کوبود، ان کئچیلمز یئرلرین الپ درین قاتالریندا 

  شیرین سوالر آخیردي،صاف بوالقالر آخیردي... 
ان اوزاق اراضیده ان گؤزل وارلیقالرین اوزلرینی  

  گؤروردوم.. 
  سن گئدنده... 

  سن گئدنده باشا دوشدوم کی، 
  اینسان ان بؤیوك آیسبئرقدي 

  دوغرو آخیر...ایللرله اریگیب اؤلومه 
   
 

 
 

 

BU GECƏ LAYLAMI ÇALMA 
 

İqbal NƏHMƏT 
 
Bu gecə laylamı çalma ay ana, 
Yataram gedənim gələr, qayıdar. 
Mənim yuxularım gözdən asılıb,  
Yavaşca yuxumu dərər, qayıdar.  
 
Tutub əllərindən ayağım üstə, 
Yeriyə bilmişəm, qaça bilmişəm. 
Gör necə laylanı yuxuma qatıb, 
Subhun qapısını aça bilmişəm. 
 
Gözəl avazından, həzin səsindən, 
Kövrələr, ürəyim dayana bilər. 
Bu gecə laylamı çalma ay ana, 
Yatan körpəliyim oyana bilər. 
 
Tək sənin gözündə uşağam hələ. 
Çoxunun dayısı, əmisiyəm mən. 
Ağıllı görünən dəli dünyanın,  
Hərdən ağıllısı,dəlisiyəm mən.  
 
Ayın kölgəsində görünüm deyə, 
Qoşulub ulduza axdım olmadı. 
Bu gecə laylamı çalma ay ana, 
Bəlkə heç yatmağa vaxtım olmadı. 
 
 

  بو گئجه الیالمی چالما آي آنا!
  متعایقبال ن 

  
  بو گئجه الیالمی چالما آي آنا، 

  لر، قاییدار. یاتارام گئدنیم گ
  منیم یوخوالریم گؤزدن آسیلیب،

  یاواشجا یوخومو درر، قاییدار.
   

  ، هندن آیاغیم اوستتوتوب اللری
  یئرییه بیلمیشم، قاچا بیلمیشم. 

  گؤر نئجه الیالنی یوخوما قاتیب، 
  ون قاپیسینی آچا بیلمیشم. حوبص
   

  گؤزل آوازیندان، حزین سسیندن، 
  لر، اورگیم دایانا بیلر. کؤوره

  بو گئجه الیالمی چالما آي آنا، 
  لیگیم اویانا بیلر. یاتان کؤرپه

   
  اوشاغام هله. تک سنین گؤزونده 
  یم من.  میسیعچوخونون داییسی، 

  عاغیللی گؤرونن دلی دونیانین،
  یم من. لیسیهردن عاغیللیسی،ده

   
  ، هسینده گؤرونوم دئیآیین کؤلگه

  قوشولوب اولدوزا آخدیم اولمادي. 
  بو گئجه الیالمی چالما آي آنا، 

  بلکه هئچ یاتماغا واختیم اولمادي. 
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“DILQƏMI” DIL DEDI 
 

Bəhmən DƏLIDAĞLI 
 
Yenə qarışıbdır çiçək çiçəyə. 
Yənə təbiətin yaz havası var. 
Hər kəsin öz eşqi öz məhəbbəti. 
Hər kəsin öz zövqü öz havası var. 
 
,,Dilqəmi,, dil dedi dilsiz ağladı. 
,Kərəmi,, od aldı sinə dağladı. 
,,Dubeyti ,,  ,,sarıtel,, daşdı çağladı. 
Xalqımın gör neçə saz havası var. 
 
Təb Dəlidağlının bəsidir bəsi. 
Ellərin səsidir könlümün səsi. 
Şairin dilində ,,ana ,,kəlməsi.. 
Şairin qəlbində söz havası var. 
 

 ،،دیلقمی،، دیل دئدي
 

 بهمن دلی داغلی
 

  یه. یچک چیچهیئنه قاریشیبدیر چ
  ینه طبیعتین یاز هاواسی وار. 

  هر کسین اؤز عشقی اؤز محبتی. 
  هر کسین اؤز ذؤوقو اؤز هاواسی وار. 

 
  ،،دیلقمی،، دیل دئدي دیلسیز آغالدي. 

  ،کرمی،، اود آلدي سینه داغالدي. 
  ،،ساریتئل،، داشدي چاغالدي.  ،،،،دوبئیتی

  خالقیمین گؤر نئچه ساز هاواسی وار. 
 

  نین بسیدیر بسی.  داغلی لیتب د
  ائللرین سسیدیر کؤنلومون سسی. 

  سی.. نا ،،کلمهآشاعیرین دیلینده ،،
  شاعیرین قلبینده سؤز هاواسی وار. 

   
 

 

ƏZƏLDƏN SONA KIMI... 
 

Ətayə ODƏR 
 
Göynəyər qəlbindəki nisgilin yara yeri, 
Gözlərə oxtək batar,  bəxtinin qara yeri, 
Səni sevən kəslərdə ruhuna ara yeri, 
Kimsə səni anlamaz, getsə sonuna kimi... 
 
Yorularsan, həyatın dolanbac yollarında , 
Ömrünü daşıyarsan, taqətsiz qollarında, 
İnanarsan, bitəcək əzabın sonlarında, 
Ağrılardan nəzilər, ürəyin cuna kimi... 
 
Bu bəxti sənə yazan Fələyi qınayarsan , 
Bəxtini yelə verən ələyi qınayarsan, 
Yoluna həsrət çıxar, taleyi qınayarsan, 
Bu ömürdür - yol gedir, əzəldən sona kimi... 
 

 ازلدن سونا کیمی...

  ایه اودر عط
 

  نیسگیلین یارا یئري،  کییر قلبیندهیگؤینَ 
  تک باتار،بختینین قارا یئري،  زلره اوخؤگ

  ن کسلرده روحونا آرا یئري، سنی سئو
  کیمسه سنی آنالماز، گئتسه سونونا کیمی... 

   
  یوروالرسان، حیاتین دوالنباج یولالریندا،

  رسان، طاقتسیز قولالریندا، ایعؤمرونو داشی
  جک عذابین سونالریندا، اینانارسان، بیته

  زیلر، اورگین جونا کیمی... آغریالردان ن
   

  ینایارسان،بو بختی سنه یازان فلگی ق
  بختینی یئله وئرن الگی قینایارسان، 

  یولونا حسرت چیخار، طالعیی قینایارسان، 
  یول گئدیر، ازلدن سونا کیمی...  - موردور عؤبو 
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MƏNİM GERCƏK NAĞILIM... 

Alemzer SADİQQIZI 
Əlimə qələm aldım saatlarca donub qaldım görəsən ne yazım? 

Kimi yazır xan, bəy nəslindən olub, Kiminin ulu babası şah oğlu şah Abbas olub, Bəs mən 
kiməm? Belə deyirlər, onda ki, Azəbaycan iki yerə  bölündü. O zamandan qaç-haqaç, qov-haqov başladı. Elə 
ki, hər kəs payını aldı qucağına bərk-bərk sıxdı bağrının başına. İmzalar atıldı, çəpərlər çəkildi. 

Sadəcə sərhədlərə deyil, neçə-neçə ürəklərə tikanlı məftillər əkildi. Kiminin qoynunda analar haray 
çəkib ağladı.Kiminin qoynunda balalar analı- atalı yetim qaldı. Bax onda beş- altı yaşında Ələkbər adlı bir 
qara baxt oğlan çaşıb o biri Vətənində bu biri Vətənə keçdi.  Elə o zamandan Hüseyn adlı atasına Sona adlı 
anasına Leyla, Sahab adlı bacılarına, Həsən adda qardaşına həsrət qaldı. Nə geri dönməyə qoydular nə illərlə 
doğmalarını aramağa qıydılar. Bu tərəfdə bir qarabaxt oğlan böyüdü. Bir qarnı ac, bir qarnı tox. Özgələr 
sahib çıxdı ona, böyüdü, evləndi,üç oğlu dünyaya gəldi. Amma dərd , həsret əlindən yaşı otuzu kecmədi. 

 Bir gün dözməyib doğmalarının həsrətinə əli ürəyinin üstünde gözləri Təbriz’ə tərəf kecinib İsə bir 
bax o tərəfdə gözləri yollara dikilən doğmaların bu tərəfdəki itkilərinin 
ölümünü belə bilməyib...Ondan üç oğul qaldı bu Vətəndə. Ən kiçiyi mənim atam qonşuda bir qız yaşarmış. 
Uşaqlığından anasını itirən minbir acıyla böyüyən qız. Bir gün dözməyib ögey anasının sitəmlərinə gəlib 
durub evlərinin qarşısından axan coşub- daşan Arpacayın sahilində yumub gözlərini özünü dəli sulara 
atmaq istəyib. Qonşuluq da yaşayan o kasıb  
oğlan yəni mənim atam görüb o qızı tutub əllərindən evlərinə gətirib. Bir özgəsinin paltarı, bir başqasının 
yaylığı ilə gəlin köçüb anam. Mən də həmən evdə doğulmuşam. Evimizi də öz əliylə qurub 
qapısını pəncərəsini də özü yonub.Beş körpə doğulub o evdə uşaq böyüdə-böyüdə min bir zillətlə yuva 
qurublar özlərinə. Amma hamımız uşaq ikən ən kiçiyimiz bir yaşında həm də Novruz bayramında evdən 
gülə- gülə işe gedən atamı vay- şivənlə çiyinlərdə gətirdilər. Yadımdadır o gün qonşumuz Çiçək xala yığıb 
bizi başına evlərinə apardı.Qarşmıza süfrə açıb çörək qoydu amma baxıb- baxıb süfrəyə əllərimizi uzada 
bilmedik. Qəhər  boğazımızı eiə kəsdi əllərimiz çörəyi kəsmədi...Sonra hər axşam qısılıb bir birimize 
axşamdan yatdiq. Daha hər axşam bizi kürəyində gəzdirən ,öpüb əzizləyən atamız yoxdu. 

Ömrünün otuz ikinci baharından beş uşaqla yalnız qalan anam. Nə doğulduğu ili 
bilir nə doğulduğu günü yaşı bilinməyən dərdi üzündən oxunan anam. Deyəsən doğulduğu il əzab ilidir 
doğulduğu gün talesizlik oğul toyu edəndə də ağlayıb, qız köçürəndə də hər gün 
bir il qocalan anam menim yazıq anam. Yaşı neçəyə çatıb bilmirik,uşaqlıqdan dərdlə - 
kədərlə qoşa böyüyən biz hələdə dərddən , acıdan ayrıla bilmirik. Biz beşimiz bir yerə yığılıb bizi əzabla 
böyüdəni xoşbəxt edə bilmirik. Yadımdadır bir müəllimiz vardı. Elə hey bir " xarici ölke" haqqında 
danışardı. Sonra da baxıb- baxıb üzümə "sənin gözlərin Anadolu 
qızlarının gözlərinə bənzəyir"- deyərdi və nədənsə dərsimi bildim bilmədim jurnala beşləri düzərdi. 

Aylar aylari , illər- illəri qovdu və bir gün tarix təkrar olundu ...Yenə qaç-haqaç yenə qov-haqov. 
Yenə Vətəndə vətənsizlik, yenə həsrət yenə hüsran, çox şey itirdik. Qazandığımız da oldu." Xarici ölkə" 
deyilən yer dönüb doğmamız oldu. Tikanlı məftillər söküldü əvəzində gömrüklər dikildi çoxları qovuşdu 
çoxdan bəri həsrət qaldıqlarına. Bizimsə nə əslimizdən xəbər çıxdı, nə nəslimizdən. Çünki çox kiçik olmuşdu 
babam yadında qalan sadece doğmalarının adı olmuşdu. Hə bir də deyirlər tərcümeyi- halımda evimi, 
ünvanımı yazmalıyam. Mənimsə filan adda filan ünvanda evim yox. Yaşadığım yer Azərbaycan, milliyetim- 
Türk. Yaşımda dərdlərimin sayından xeyli az vəzifəm- ana adım soyadım - həyatdan vaxtsız köçmüş atam. 
Təhsilim – kitabları daha çox sevdiyimçün kitabxanaçı olmuşam. Uşaqlıqdan kitablara doğmalaşan mən 
həyata yad olmuşam. Bütün kitabları oxuyub bitirdikden sonra dönüb həyata baxmişam. Sən demə kitablar 
basqa həyat bambaşqa imiş. Hobbim məni həyatdan qoparan kitabların acığına özüm yazan olmuşam.  x 
budur mənim tərcümeyi- halım və yaxud gercək nağılım. Nə bəy qızı olmuşam nə də Şah oğlu şah Abbasın 
nəvəsi olmuşam. Mən sadece Şərur rayonunun Aralıq adlı kəndində doğulmuşam. Vallah- billah baş açıb 
dərddən -ələmdən filan tarixdə filankes kimi yaşamamışam mən əslində heç doğulmamışam da. Mən o 
zaman doğulacam ki ,filan ayın filan gününde məni əzizləyəcəklər Alıb çiyinlərinə filan yerdə, filan ünvanda 
dəfn edəceklər. Onda mənim eni - uzunu hər kəsə bəlli kiçik bir yuvam olacaq. Üstündə isə mənim daş 
həsrətim ucalacaq...və üstündə qəribə sözlər yazılacaq. Filan ilde doğuldu , filan ildə vəfat etdi. Aşağıda ise 
bir misra yazilacaq. Fələyin yazdığını mən poza bilsəydim həmən, Onu arzumla , məramımla yazardım 
təzədən və hər kəs bu qızın bu rəqəmlərin arasındakı məsafə qədər də yaşamadığını biləcək. Göydən üç alma 
düşəcək...üçüdə eyni rəngdə eyni bicimdə. Biri həsrət dadacaq ,biri əzab biri ayrılıq Üçünüzədə qurban 
olum.Ey gözləri yollarda qalan Təbriz’im. Ruhumun dolaşdığı Anadolu’m Birdə torpaqları kimi sinəsi 
bölük-bölük ürəyindən qara qan sızan doğmaAzərbaycanım!!! 

Burada bitdi mənim gerçək nağılım. Əslində bu acı nağılı doğmalarımı tapmaq ümidi ilə yazdım... 
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  منیم گئرجک ناغیلیم...

   صادق قیزيزر  لمعا
   

  یازیم... ؟ هسن نقالدیم...گؤره الیمه قلم آلدیم... ساعاتالرجا دونوب
  بباس اولوب...بس من کیمم؟ عاکیمی یازیر خان، بی نسلیندن اولوب. کیمینین اولو باباسی شاه اوغلو شاه 

  باشالدي...ائله کی، هر کس پایینی آلدي قوجاغینا...  قوو -  هاهاقاچ، قوو-  و ...او زاماندان قاچلوندبئله دئییرلر،اوندا کی، آزبایجان ایکی یئره بؤ
  نئچه اورکلره تیکانلی مفتیللر اکیلدي... - جه سرحدلره دئییل ،نئچهه برك سیخدي باغرینین باشینا... ایمضاالر آتیلدي، چپرلر چکیلدي... ساد-برك

  اي چکیب آغالدي .. کیمینین قوینوندا آناالر هار
  قالدي...  آتالی یئتیم -کیمینین قوینوندا باالالر آنالی

ین آدلی سحکئچدي... ائله او زاماندان  هطننیندن بو بیري وطدلی بیر قارا باخت اوغالن چاشیب او بیري وآآلتی یاشیندا علی اکبر - باخ اوندا بئش
 یه قویدوالر نه ایللرله دوغماالرینیرینا، حسن آددا قارداشینا حسرت قالدي...نه گئري دؤنمهاب آدلی باجیالحاصونا آدلی آناسینا لئیال، ص آتاسینا

لرصاحیب چیخدي اونا... بؤیودو...ائولندي...اوچ آراماغا قییدیالر...بو طرفده بیر قاراباخت اوغالن بؤیودو...بیر قارنی آج، بیر قارنی توخ... اؤزگه
گؤزلري  هییب دوغماالرینین حسرتینه الی اورگینین اوستونددي... بیر گون دؤزمهمهچاوتوزو کئ ت الیندن یاشیرسحاوغلو دونیایا گلدي. آما درد،

ییب...اوندان اوچ ایتکیلرینین اؤلومونو بئله بیلمه کیتبریزه طرف کئجینیب... ایسه بیر باخ ...او طرفده گؤزلري یولالرا دیکیلن دوغماالرین بو طرفده
  .. ان کیچیگی منیم آتام...  هندطو واوغول قالدي ب

  بیر آجییال بؤیوین قیز...  آناسینی ایتیرن مین قونشودا بیر قیز یاشارمیش... اوشاقلیغیندان
یلینده...یوموب حداشان آرپاجایین سا -سیتملرینه...گلیب دوروب ائولرینین قارشیسیندان آخان جوشوب ییب اؤگئی آناسینینبیر گون دؤزمه

اوغالن ینی منیم آتام گؤروب او قیزي توتوب اللریندن ائولرینه  ییب...قونشولوق دا یاشایان او کاسیبایسته . اؤزونو دلی سوالرا آتماقگؤزلرینی..
  سینین پالتاري، بیر باشقاسینین یایلیغی ایله گلین کؤچوب آنام... من ده همن ائوده دوغولموشام... گتیریب...بیر اؤزگه
یلتله یووا ذبؤیوده مین بیر - سینی ده اؤزو یونوب...بئش کؤرپه دوغولوب او.ائوده...اوشاق بؤیودهپنجره یله قوروب.. قاپیسینیا یائویمیزي ده اؤز ال

نله شیو - واي گئدن آتامیه گوله ایش -قوروبالر اؤزلرینه... آما هامیمیز اوشاق ایکن ان کیچیگیمیز بیر یاشیندا...هم ده نووروز بایرامیندا ائودن گوله
چؤرك قویدو...آما فره آچیب نا ائولرینه آپاردي...قارشمیزا سچییینلرده گتیردیلر... یادیمدادیر... او گون قونشوموز چیچک خاال ییغیب بیزي باشی

  دیک... ه ریمیزي اوزادا بیلمیه اللفرهباخیب س -باخیب
 آخشامدان یاتدیق...داها هر آخشام بیزي هقیسیلیب بیر بیریمیز دي...سونرا هر آخشامقهر بوغازیمیزي ائیه کسدي...اللریمیز چؤرگی کسمه

  ین آتامیز یوخدو... ؤپوب عزیزلهاکورگینده گزدیرن ،
ن دردي اوزوندن یدوغولدوغو گونو...یاشی بیلینمهبیلیر نه  عؤمرونون اوتوز ایکینجی باهاریندان بئش اوشاقال یالنیز قاالن آنام...نه دوغولدوغو ایلی

هر گون دوغولدوغو ایل عذاب ایلیدیر دوغولدوغو گون طالعسیزلیک...اوغول تویوائدنده ده آغالییب، قیز کؤچورنده ده ... سنآنام. دئیهاوخونان 
  نیم یازیق آنام... بیر ایل قوجاالن آنام...م

دان آیریال بیلمیریک...بیز بئشیمیز بیر یئره ییغیلیب جیآده درددن ،کدرله قوشا بؤیوین بیز هله -یه چاتیب بیلمیریک...اوشاقلیقدان دردله یاشی نئچه 
  بیزي عذابال بؤیودنی خوشبخت ائده بیلمیریک... 

سنین گؤزلرین آنادولو  "باخیب اوزومه  -حاقیندا دانیشاردي...سونرا دا باخیب "هخاریجی اؤلک "یادیمدادیر...بیر موعلیمیز واردي...ائله هئی بیر 
  دیم ژورناال بئشلري دوزردي... دئیردي...و ندنسه درسیمی بیلدیم بیلمه -"ییرقیزالرینین گؤزلرینه بنزه

وطنسیزلیک..یئنه حسرت  هندطهاقوو ...یئنه و-هاقاچ یئنه قوو-ایللري قوودو...و بیر گون تاریخ تکرار اولوندو ...یئنه قاچ -آیالر آیالري،ایللر
  یئنه...چوخ شئی ایتیردیک... 

...چوخالري  دئییلن یئر دؤنوب دوغمامیز اولدو. تیکانلی مفتیللر سؤکولدو...عوضینده گؤمروکلر دیکیلدي "خاریجی اؤلکه "قازاندیغیمیز دا اولدو.
  قوووشدو چوخدان بري حسرت قالدیقالرینا... بیزیمسه نه اصلیمیزدن خبر چیخدي،نه نسلیمیزدن... 

  غماالرینین آدي اولموشدو.. دو هجه موشدو بابام...یادیندا قاالن سادچونکی چوخ کیچیک اول
  ونواندا ائویم یوخ... ع..منیمسه فیالن آددا فیالن  ونوانیمی یازمالییام.ع حالیمدا ائویمی، - هه بیر ده دئییرلر ترجومئیی

  تورك..  -تیمآذربایجان، میللیییاشادیغیم یئر 
  کیتابالري  - دان واختسیز کؤچموش آتام... تحصیلیم حیات - آنا آدیم...سویادیم  - یفمظیاشیمدا دردلریمین ساییندان خئیلی آز...و

ن یتابالري اوخویوب بیتیردیکدداها چوخ سئودیگیمچون کیتابخاناچی اولموشام...اوشاقلیقدان کیتابالرا دوغماالشان من حیاتا یاد اولموشام. بوتون ک
  اؤزوم یازان اولموشام...  ... منی حیاتدان قوپاران کیتابالرین آجیغیناباشقا ایمیش سونرا دؤنوب حیاتا باخمیشام... سن دئمه کیتابالر باسقا حیات بام

  سی اولموشام. من بباسین نوهعاحالیم و یاخود گئرجک ناغیلیم ... نه بی قیزي اولموشام نه ده شاه اوغلو شاه  -باخ بودور منیم ترجومئیی
  دوغولموشام...  شرور رایونونون آرالیق آدلی کندینده هجه ساد
  س کیمی یاشامامیشام...من اصلینده هئچ دوغولمامیشام دا... من او زامان المدن فیالن تاریخده فیالنک- ددن بیلاله باش آچیب در - الهوال

  ونواندا دفن ائدجئکلر... ع، فیالن هجکلر ...آلیب چییینلرینه فیالن یئردمنی عزیزلیه هدوغوالجام کی ،فیالن آیین فیالن گونوند
سؤزلر  ..اوستونده ایسه منیم داش حسرتیم اوجاالجاق...و اوستونده غریبه اوزونو هر کسه بللی کیچیک بیر یووام اوالجاق -ی اوندا منیم ائن

  بیر میصراع یازیالجاق...  هدوغولدو،فیالن ایلده وفات ائتدي.. آشاغیدا ایس هیازیالجاق...فیالن ایلد
  دن. مال،مرامیمال یازاردیم تزهفلگین یازدیغینی من پوزا بیلسیدیم همن، اونو آرزو

  جک... و هر کس بو قیزین بو رقملرین آراسینداکی مسافه قدر ده یاشامادیغینی بیله
  جک...اوچوده عئینی رنگده عئینی بیجیمده... گؤیدن اوچ آلما دوشه

  بیري حسرت داداجاق ،بیري عذاب...بیري آیریلیق ... 
 -سی بؤلوكآنادولوم...بیرده تورپاقالري کیمی سینه یولالردا قاالن تبریزیم... روحومون دوالشدیغی ده قوربان اولوم...ائی گؤزلرياوچونوزه

  بؤلوك اورگیندن قارا قان سیزان دوغما آذربایجانیم !!! 
  بورادا بیتدي منیم گئرچک ناغیلیم... 

  اصلینده بو آجی ناغیلی دوغماالریمی تاپماق اومیدي ایله یازدیم... 
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USTAD HÜSEYN MÜHƏMMƏDZADƏ SƏDIQ 

Səxavət İZZƏTİ 
yaşayışı  
Hüseyn mühəmmədzadə səd q ١٣٢۴ günəş l  t r ayının 15- ndə (25 haz ran 1945 m ladı) təbr z n surxab məhəlləs ndə 
dünyaya göz açmışdır. atası, Ağa Mir Əli surxabının nəvəsi dir. Ağa Mir Əli surxabı rəbiəşşəriə)şəriətin baharı) kitabını 
yaratmışdır. anası isə ərdəbil xanı Abbasqulu xanın qızıdir. Abbasqulu xan məşrutə inqilabinin adlım döyüşçülərindən olmuş 
və şeyx muhəmməd xıyabanı qıyamındada fəəal iştirak etmişdir.  
rəsmi təhsillə yanaşı yeni yetməlikdən  təbrizdə “məscid camə”də və “hüzey talibiyə”də Aqa mırza Qulamhüseyn herisi və 
Aqa mirzə Imranın yanında quran və cameəlmuqədimat kitabların oxudu sonra mərhumlar Vəqayəy meşkat təbrizi və 
əbdulsəməd əmir şəqaqı və mühəmməd həsən burhanı yanında ərəbcə əqdalfrıd, divanu lugati't turk və ibnsının şəfa kitabi 
kimi kitabları oxudu və tərcümə etdi. təbrizdə danışsəray müqəddimatı pesəran(oğlanlar pedaqoq)  mərkəzində oxuyurkən, 
tərbiət kitabxanasında işləmgə və oxumağa başladı.   
d plumunu ١٣۴٢ (1963 m) günəş l ndə təbr z n “danşsray muqddımatı”sındən almışdır. ١٣۴٨(1969) də “fars d l  və 
ədəb yat ” üzrə təbr z bılımyurdundan l sansını almışdır. ١٣۴٨(1969) də ran n şah rəj m  mühəmmədzadə səd q n randan 
çixişini yasaqlayır və elə bu səbəbə görə istanbul bılımyurdundan qəbul olub və çağırıldığına baxmayaraq təhs l nə davam 
edə b lm r. ran nq lab ndan sonra ١٣۶٠(1981) da “əsk  türk d lç l g ” üzrə yüksək l sansını stanbül bılımyurdundan və 
١٣۶٢(1983) də “türk, fars və ərəb d llər  tətb q  d l və ədəb yat ” üzərində elə həmən bılım yurdundan dokturluq dərəcəsinə 
nael olmuşdur.  
ilk ədəbi fəaliyəti  
doktur h. m. sədiq 1344 (1945 m.) ilindən ədəbi- elmi çalışmağa başladı. ilk məqaləsı 1344(1965) ilində “feriştəy mitra və 
cəşni mehrəgan”(mitra mələgi və mehrəgan düyünü) ünvanıilə təbrizdə “eytim idarəsı aylıq dərgisin”də nəşr oldu. 1345 
(1966)ci ildə səməd behrəngi ilə tanış oldu, onunla “adınə” nəşriyəsində əməkdaşlıq etdi. onun əsərlrinə ilk elmi tənqid 
yazanda hüseyn düzgündür. həmin illərdə səməd özünə “qaranquş” taxma adı seçərkən sədiqdə “düzgün” adını seçdi. səməd 
behrəngi şəhid olduqdan sonra, düzgün “hünər və ictıma” dərgisini təbrizdə nəşr etməgə başladı bu dərgi 8 say nəşr olduqdan 
sonra qapandı və doktur düzgün həbsə salındı. səməd behrəngi mənzüməsini onun ölümündən uç gün sonra yazdı.ölüm yolu', 
' uçğun daxma' və ' danişan qolçaq' şeirlərinidə həman zəman yazdı. doktur düzgün 1346(1967)nci ildə təbrizdə “əsri 
nevin”(yeni çağ) gündəliginə bağlı ədəbiyat dər əsri nevin(yeni çağda ədəbiyat) həftəliginidə nəşr etdi.  
doktur sədiq (düzgün) jurnalistik və dərgi çıxartma işində fəaliyət göstərən güney azərbaycanli bir fəal yazıçıdir. o inqılab 
ərəfəsində yoldaş həftəlik dərgisi,sonra inqılab yolunda aylıq dərgisi, sonra yeni yol adı ilə uç aylıq elmi ədəbi fəslinamə və 
sonra əncümən zəban türkü tərəfindən bültən ünvanlı aylıq tǝhqiqi dərgiyə baş yazarlıq və rəhbərlik etdi 1368(1989)ci ildə 
itlaat gündəligi tərəfindən həftəlik türkcə nəşri çıxarmağa dəvət oldu və 14 il (1382(2003)ci ilə qədər) türkcə “səhənd” 
həftəligini gündəlik bişimində buraxılışa verdi.  
doktur h. m. sədiq iranin bir çox bilim yurdlarında azərbaycanli və iran türk tələbələrinin istəgi üzrə 1369(1990)ci ildən 
türəkcə dil və ədəbiyyat kılaslarında hazir olmuş və tədris etmişdir. ilk türkcə kılası tehran bilmyurdunun tib bilimləri 
bılıyurdunda təsıs və idarə etmişdir. bu bili yurdunda icra edilən türkcə qıramer dərsi bir başlanğıc olaraq yavaş-yavaş bütün 
bilim yurdlarına yayılmış və hammısında icra edilmişdir. bu ilk türkcə dil bilgisi kılasına o zaman tehranda yaşayan bir çox 
ədəbiyyat sevərlər iştirak edirdilər. sonra sənəti şərif biliyürdi bu dərsi tədris etmək üçün doktur sədiqdən dəvət etdi. o bilim 
yurdunda füzulinin ğəzllərinin şərhi tədris olunurdu. ondan sonra əmir kəbir bili yurdunda, şəhid behişti bılı yurdunda, tehran 
azad islamı bılı yurdları vahıdlərində və 1370(1991) on illigində isfahan, təbriz, urmıh, zəngan, sımnan, həmədan və ... bılı 
yurdlarında doktur sədiq gedib hərəsində bir və ya iki yarı il tədris edirdi. bu bılım yurduları üçün aşağıdakı kitabları nəşr 
etdirdi:  
Bərgzideyi mütuni nəzm və nəsr türki(türk şeir və nəsr mətnilərindən seçmələr).  
Bərgzideyi mütuni nəzmi tərəki (türk şeir mətnilərindən seçmələr). 
Türəkcə dil bilgisi.  
Füzuli qəzəllərinin şərhi.  
bu kılasların dil bilgisi dərslərini doktur sədiqin tələbələridə yiğib nəşr etmişlər. o cümlədə isfahan bili yurdunda tələbəlik 
edən Mühəmməd sadiq Naebi öz ustadının dərslərini doktur sədiqin dil bilim dərsligi  adı ilə nəşr etmişdir.  
ustad doktur sədiq bu gün iranda çox cəhətli bir alim və türkluqdu bu yorulmaz insan üstə qeyd olan kimi bacarıqlı jurnalist, 
dilçi, şair, müntəqid, ədəbiyyat şünas, dahi bir müdərris... dir.  
ustad nəşr etdigi kətabların saynı saymaq belə saatlar vaxt istəyir. ustadın işlədigi kətablar çeşidli mevzulara ayid kitablardır. 
dram,  şeir, luğət, folklor,aşıq ədəbiyyatı,dil qıramer ktablari, qədim daş yazılarını izah edən kətablar və sairə.  
ustadın nader işlərindən biri nəşr etdigi kılasık şairlərin dıvanlarına yazdığı başlanğıclardır. ustadın çox gəniş halda yazdığı 
bu başlanğıclar ədəbiyyat tariximizdə qalarqı və önəmli işlərdən biridir.   
ustad doktur sədiq həmi də bacarıqlı bir tərcüməçidir. şeirdən başqa ustad divanu lugati't turk kitabı kimi kitabı ərəb dilindən 
çox oxunacaqlı biçimdə farsca çeviriblər. çevirəmələrindən o cəmlədən füzulinin fərsca qəzəlləri və ya çağdaş şerimizdən 
farscaya qiymətli kitablar nəşr ediblər o cümlədən uşaqlıqdan mənə yoldaş olan asar şüərayı azərbaycan kitabı.  
ustadın əsərlərin belə sıralaya bilərik :   
1 - yaratdığı əsərlər qırx cildidən çoxdur. Bu əsərlər içində ustadın şeir toplularıda daxıldır.  
 2 - rəddaktə və toplama əsərlər sayı əlli cilddən çoxdur bu əsərlərin muqəddimələri ustadın təlıf əsərlrinə gərək artılırsın.  
 3 - tərcümə və ya çevirəmə bu əsərlərində sayı əllidən çoxdur. bu əsərlərində muqəddimələri ustadın yaratdığı əsərlrə şamil 
olmalıdırlar.  
 4 - çeşidli dərgilər və qazetlərdə yadığı məqalələr və ustadla aparılan danişiqlar əgər toplanarsa çox cildili kitab olar.  
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  حسین محمدزاده صدیقاوستاد 

  زتیعسخاوت 
 یاشاییشی

سینده دونیایا گؤز آچمیشدیر. محلّه سرخاب تبریزین	میالدي) 1945جوالي  25ینده (- 15نش ایلی تیر آیینین گو 1324حسین محمدزاده صدیق 
قیزي  عباسقلی خانین	خانی اردبیل	سی دیر. آقا میرعلی سرخابی ربیع الشّریعه کیتابینی یاراتمیشدیر. آناسی ایسهنوه آقا میرعلی سرخابینین	آتاسی،

 .قیامیندا دا فّعال ایشتیراك ائتمیشدیر شیخ محمد خیابانی		دیر. عباسقلی خان مشروطه اینقیالبینین آدلیم دؤیوشچولریندن اوْلموش و
ده آقا میرزا غالمحسین هریسی و آقا میرزا عمران یانیندا »ي طالبیهحوزه«ده و »مسجید جامع«تبریزده  ئنی یئتمه لیک دن رسمی تحصیلله یاناشی ی

سونرا مرحومالر وقایعی مشکات تبریزي و عبدالصمد امیر شقاقی و محمد حسن برهانی یانیندا عربجه 	قرآن و جامع المقدمات کتابالرین اوخودو
وخویورکن، دانشسراي مقدماتی پسران مرکزینده ا تبریزده .و شفاء ابن سینا کتابالرین اوخودو و ترجمه ائتدي دیوان لغات الترك	عقدالفرید،

   .اوخوماغا باشالدي مگه وتربیت کتابخاناسیندا ایشله
تبریز 	اوزره» فارس دیلی و ادبّیاتی«ده  1348سیندن آلمیشدیر. »دانشسراي مقدماتی«گونش ایلینده تبریزین  1342دیپلومونو 

رژیمی محمدزاده صدیقی ممنوع الخروج ائدیر و ائله بو سببه گؤره ایستانبول  ده ایرانین شاه 1348 .آلمیشدیر لیسانسینی یوردوندانبیلیم
 »اسکی تورك دیلچیلیگی« دا 1360 سوْنرا نا باخمایاراق تحصیلینه داوام ائده بیلمیر. ایران اینقیالبیندانقبول اوْلوب و چاغیریلدیغی یوردوندانبیلیم

ائله همن  اوزرینده» تورك، فارس و عرب دیللري تطبیقی دیل و ادبّیاتی«ده  1362 و یوردوندانایستانبول بیلیم لیسانسینی اوزره یوکسک
  .سینه نائیل اوْلموشدوریورددان دوکتورلوق درجهبیلیم

  ایلک ادبی فعالیتی
» ي میترا و جشن مهرگانفرشته«ایلینده  1344سی مقاله علمی چالیشماغا باشالدي. ایلک -م.) ایلیندن ادبی 1945( 1344دوْکتور ح. م. صدیق 

سینده نشریه» آدینه«ایله تانیش اولدو، اونونال  صمد بهرنگی	نجی ایلده 1345 .ده نشر اولدو»ي آموزش و پرورشماهنامه«عنوانی ایله تبریزده 
تاخما آدي سئچرکن » قارانقوش«همین ایللرده صمد اؤزونه  .دا حسین دوزگوندورامکداشلیق ائتدي. اونون اثرلرینه ایلک علمی تنقید یازان

 ۇب درگیسینی تبریزده نشر ائتمگه باشالدي هنر و اجتماع	آدینی سئچدي. صمد بهرنگی شهید اوْلدوقدان سْونرا، دوزگون» دوزگون«ده  صدیق
سینی اونون اؤلوموندن اوچ گون سوْنرا اندي و دوْکتور دوزگون حبسه سالیندي. صمد بهرنگی منظومهنومره نشر اوْلدوقدان سوْنرا قاپ 8درگی 
عصر «ـنجی ایلده تبریزده  1346دوْکتور دوزگون  .ده همان زمان یازديشعرلرینی 'دانیشان قولچاق' و 'اوچغون داخما'، 'اؤلوم یولو.یازدي

  .ده نشر ائتديلیگیهفته ادبیات در عصر نوین سینه باغلیروزنامه» نوین
او انقالب  .گؤسترن گونئی آذربایجانلی بیر فعال یازیچی دیر دوْکتور صدیق (دوزگون) ژورنالیستیک و درگی چیخارتما ایشینده فعالیت

آدي ایله اوچ آیلیق علمی ادبی فصلنامه و  یئنی یول	سوْنرا سی،آیلیق درگی انقالب یولوندا	سی،سوْنرالیک درگیهفته یولداش	سیندهعرفه
ـنجی  1368 یه باش یازارلیق و رهبرلیک ائتديعونوانلی آیلیق تحقیقی درگی بولتن	طرفیندن انجمن زبان ترکی	سوْنرا
سهند 	رکجهۆر) تجی ایله قدهـن 1382( ایل 14 و اوْلدو دعوت چیخارماغا نشریه رکجهتولیک لیگی طرفیندن هفتهگونده اطالعات	ایلده
  .لیک قطعینده بوراخیلیشا وئردينی گونده لیگیهفته

  
 رکجهتوـنجی ایلدن  1369ره گی اوزهنین ایستهلريدوْکتور ح. م. صدیق ایرانین بیر چوخ بیلیم یوردالریندا آذربایجانلی و ایران تورك طلبه

یوردوندا لیملري بیلیبی طیب یوردونون بیلم تهران کیالسی رکجهۆت ایلک. ائتمیشدیر تدریس و اوْلموش حاضیر کیالسالریندا تادبیا و دیل
 یوردوالرینا بیلیم بوتون یاواش - یاواش اوالراق باشالنغیج بیر درسی قرامر رکجهتو ائدیلن ایجرا دانیوردو بیلی بوتاسیس و اداره ائتمیشدیر. 

بیر چوخ ادبیات سئورلر ایشتیراك  یاشایان تهراندا زامان او کیالسینا بیلگیسی دیل رکجهتو ایلک بو. ائدیلمیشدیر ایجرا هاممیسیندا و یاییلمیش
 نینفضولی یوردوندا بیلیم او. ائتدي دعوت دنصدیق دوْکتور اوچون ائتمک تدریس درسی بویوردي ائدیردیلر. سوْنرا صنعتی شریف بیلی

یوردوالري ن آزاد اسالمی بیلیتهرا یوردوندا،بیلی بهشتی شهید یوردوندا، بیلی کبیر امیر سوْنرا اوندان. اوْلونوردي تدریس شرحی نینغزللري
یر سینده بیوردوالریندا دوْکتور صدیق گئدیب هر هرههان، تبریز، اورمیه، زنگان، سیمنان، همدان و ... بیلیاون ایللیگینده اصف 1370دلرینده و واح

 :رديائتدی نشر کیتابالري آشاغیداکی اوچون یوردوالريبیلیم ۇو یا ایکی یاري ایل تدریس ائدیردي. ب
 ي متون نظم و نثر ترکیبرگزیده
 ي متون نظم ترکیبرگزیده

 بیلگیسی دیل رکجهتو
 فضولی غزللرینین شرحی

لیک دا طلبهنهان بیلی یوردوده اصفب نشر ائتمیشلر. او جملهیغیلري ده یبو کیالسالرین دیل بیلگیسی درسلرینی دوْکتور صدیقین طلبه
  .آدي ایله نشر ائتمیشدیر 	درسلیگی بیلیم دیل قینصدی دکتر	اؤز اوستادینین درسلرینی محمدصادق نائبی		ائدن

لچی، استاد دکتر صدیق بو گون ایراندا چوخ جهتلی بیر عالیم و تورکلوقدو بو یورولماز انسان اوسته قید اوالن کیمی باجاریقلی ژورنالسیت، دی
  شاعر، منتقد، ادبیات شوناس، داهی بیر مُدرس... دیر.

اینی سایماق بئله ساعتلر واخت ایسته ییر. استادین ایشلدیگی کتابالر چئشیدلی موضوع الرا عاید کتابالردیر. درام،  استاد نشر ائتدیگی کتابالرین س
  شعر، لغت،شعر،فولکلور،عاشیق ادبیاتی،دیل گرامئرکتابالري، قدیم داش یازیالرینی ایضاح ائدن کتابالر و سایره.

ک شاعرلرین دیوانالرینا یازدیغی باشالنغیجالردیر. استادین چوخ گنیش حالدا یازدیغی بو استادین نادر ایشلریندن بیري نشر ائتدیگی کالسی
  باشالنغیجالر ادبیات تاریخیمیزده قاالرقی و اونملی ایشلردن بیریدیر. 

دیلیندن چوخ  مه چی دیر. شعردن باشقا استاد دیوان اللغات ترکی کتابی کیمی کتابی عربر صدیق همی ده باجاریقلی بیر ترجاستاد دکت
چئویریبلر. چئویرمه لریندن او جمله دن فضولی نین فرسجا غزللري و یا چاغداش شعریمیزدن فارسجایا قیمتلی  فارسجایااوخوناجاقلی بیچیمده 

  کتابالر نشر ائدیبلر اوجمله دن اوشاقلیقدان منه یولداش اوالن آثار شعراي آذربایجان کتابی.
  بیلریک : استادین اثرلرین بئله سیراالیا

  
 یاراتدیغی اثرلر قیرخ جیلددن چوخدور - 1
 
  رداکته و توپالما اثرلر سایی اللی جیلددن چوخدور بو اثرلرین مقدیمه لري استادین تالیف اثرلرینه گرك آرتیلیرسین. - 2
  
  راتدیغی اثرلره شامیل اولمالی دیرالر.ترجیمه و یا چئویرمه بو اثرلرینده سایی اللی دن چوخدور. بو اثرلرینده مقدیمه لري استادین یا - 3
  
 چئشیدلی درگیلرو قازئتلرده یادیغی مقاله لر و استادال آپاریالن دانیشیقالر اگر توپالنارسا چوخ جیلدیلی کتاب اوالر - 4
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BU YOL NƏ UZUN OLDU 

Aygün SADIQ  
 
 Həyat kədərdən savay bir hiss yaşatmayanda, 
Könül bircə gün belə sevinci dadmayanda, 
Taleyin gərdişinə gücümüz çatmayanda 
Barışmaq lazım oldu. 
 
Gerçək ömürdə belə, arzular xəyal çıxdı, 
Bəxtimizə əzəldən yüz cürə zaval çıxdı, 
Qismət paylanılanda hər kəsə vüsal çıxdı, 
Önümüzdə bir dənə ayrılıq kartı vardı- 
O da ki, bizim oldu. 
 
Hərəmiz bir tərəfə yön aldıq gəmi kimi, 
Cavan ömür illəri biçildi zəmi kimi, 
Ağır sitəm varmıdır  həsrət sitəmi kimi? 
Bizim sevgi nəğməmiz gör nə qədər  kədərli, 
Gör necə həzin oldu... 
 
Çox dedilər, təkliyin at daşını, xoş yaşa,  
Nə vaxtadək kənardan edəcəksən tamaşa? 
Həyatın yollarına çıxginən məmnun, qoşa ... 
Axır, evləndirdilər(Mənim bir dənə oğlum, 
Səninsə qızın oldu.)....  
 
Dünyanın sakinləri yamanca qəddar imiş, 
Gör nə qədər maneə, neçə əngəl var imiş, 
Bu dünyada qovuşmaq qismətdən kənar imiş, 
Səni göstərən yolu ha gəlirəm, azalmır, 
Bu yol nə uzun oldu! 
 

  بو یول نه اوزون اولدو 
  آیگون صادیق  

  
  یاشاتمایاندا،  حیات کدردن ساواي بیر حیس 

  ئله سئوینجی دادمایاندا، کؤنول بیرجه گون ب
  طالعیین گردیشینه گوجوموز چاتمایاندا 

  باریشماق الزیم اولدو. 
   

  ، آرزوالر خیال چیخدي، هگئرچک عؤمورده بئل
  بختیمیزه ازلدن یوز جوره زاوال چیخدي، 

  ال چیخدي، صقیسمت پایالنیالندا هر کسه وو
   -اؤنوموزده بیر دنه آیریلیق کارتی واردي

  بیزیم اولدو. او دا کی، 
   

  می کیمی، میز بیر طرفه یؤن آلدیق گه ره
  می کیمی، جاوان عؤمور ایللري بیچیلدي ز

  ی کیمی؟ مآغیر سیتم وارمیدیرحسرت سیت
  میز گؤر نه قدرکدرلی، بیزیم سئوگی نغمه

  گؤر نئجه حزین اولدو... 
   

  چوخ دئدیلر، تکلیگین آت داشینی، خوش یاشا،
  جکسن تاماشا؟ هنه واختادك کناردان ائد
  ن، قوشا ... ن ممنواحیاتین یولالرینا چیخگین

  آخیر، ائولندیردیلر(منیم بیر دنه اوغلوم، 
  سنینسه قیزین اولدو.)....

   
  دونیانین ساکینلري یامانجا غدار ایمیش، 
  گؤر نه قدر مانع، نئچه انگل وار ایمیش، 

  بو دونیادا قوووشماق قیسمتدن کنار ایمیش، 
  یولو ها گلیرم، آزالمیر،  سنی گؤسترن

  بو یول نه اوزون اولدو! 
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DİVANƏLƏR DİVANƏSİ 
 

Xeyrullah ÇƏLİŞ 
Məzar Şərif 

 
ey sənin hicrində mən divanələr divanəsi, 
 içmədən şəhdi ləbin, peymanələr pimanəsi.  
 
 can qüşi etmiş nəzər sünbül sitanın bircə kəz,  
 bağlanibdir əl - əyaq zülanələr zülanəsi.  
 
 gün boyu sənsizligin dərdi ilən hərgecələr  
 oldu mənzil-məskənim meyxanələr meyxanəsi. 
  
 qalmadı əqlim başımda həm mədar cismim əra,  
 ındı dal mən oncə ki ol fərzanələr fərzanəsi.  
 
 bu nə hikkmət firqətin canım alar öldirmədən,  
 kaşkı ölsəm olmadan sərsanələr sərsanəsi.  
 
 ta haçan fəryad, fəğan o şikvələr qilsin “çəliş”  
 gəl gülüm tapsın nişat qəmxanələr qəmxanəsi. 

  دیوانه الر دیوانه سی
 "چلیش"خیراهللا م 
  .مزارشریف

 
 اي سنینگ هجرینگده من دیوانه الر دیوانه سی

 ایچمه دن شهدي لبینگ، پیمانه الر پیمانه سی
 

 جان غوشی ایالب نظر سنبل ستانینگ بیرجه کز
 نه الر زوالنه سیأیاق زوال - باغله نیپدیر إل 

 
 گون بویی سنسیزلیگینگ دردي بلن هرگیجه لر

 مسکنیم میخانه الر میخانه سی - بولدي منزل
 

 غالمادي آنگیم باشیمدا هم مدار جسمیم ارا
 ایندي دأل من اونگکی اول فرزانه الر فرزانه سی

 
 بول نه حکمت فرقتینگ جانیم آالر اؤلدیرمه دن

 نه سرسانه سیکاشکی اؤلسه م بولمه دن سرسا
 

 تا قچان فریاد، فغان و شکوه لر قیلسین چلیش
  م تاپسین نشاط غمخانه الر غمخانه سیوگئل گل

  
 آذربایجان تورکجه سیله

  
  دیوانه الر دیوانه سی

 "چلیش"خیراهللا م 
  .مزارشریف

 
 ر دیوانه سیهجرینده من دیوانه ل اي سنین

 ر پیمانه سی، پیمانه لایچمه دن شهدي لبین
 

 نظر سنبل ستانین بیرجه کز ئتمیشوشی اقجان 
 ر زوالنه سییاق زوالنه لا - ل ادیر بنی باغال

 
 جه لرئلن هرگایدردي  نسنسیزلیگی وگون بوی

 ر میخانه سیمسکنیم میخانه ل - منزل وولدا
 
 باشیمدا هم مدار جسمیم ارا عقلیمالمادي ق
 ر فرزانه سیاول فرزانه ل جه کیل من اونایندي دا

 
 ت فرقتین جانیم آالر اؤلدیرمه دنبو نه حکم

 سرسانه سیلر ن سرسانه اداولماکاشکی اؤلسه م 
 
 چان فریاد، فغان و شکوه لر قیلسین چلیشهاتا 
  ر غمخانه سیلم تاپسین نشاط غمخانه لول گگ
  

  ال و ایاق باغالماق اوچون ایشلنن وسیله –زوالق 
 سرسم ، باشینی ایتیرمیش –سرسام 
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 دییشیک دوشموشوك

 
 اژدر اول 

  
  سیزین آرانیزدان بلکه ده قاچدیم، 

  یک یوخ دردینی بؤلن آداما. شر
  ییب سیرریمی آچدیم، بلکه ده دؤزمه

  اؤزگه پالنئتدن گلن آداما. 
   

  سویوق قارشیالییب بئله کوسکونو، 
  او دا شیکایته باشالیاجاقمی؟! 

  یئرینین سیررینی آچان میسکینی، 
  ی؟! گؤیدن گلن آدام خوشالیاجاقم

   
  گمی،  -ندیگیم او بوشقاب منیم گووَ

  دي بلکه. یاخشینی یاماندان سئچمه
  کیمی،  کیدویوب دئدیکلریم یئرده

  دي بلکه. گؤیده ده بیر ایشه کئچمه
   

  نیم درد بیلن اوال، کاش گؤیدن گل
  سر گلیر.  -بلکه او دا بیزه دردي

  بلکه تانري دؤزمور بو قالماقاال، 
  پئیغمبر گلیر؟! معراجدان تزه بیر 

   
  بلکه کیمسه اونو دیدرگین سالیب، 

  باشقا پالنئته اومیددیر او دا. 
  بلکه منیم کیمی هاوادا قالیب، 

  یئر تاپمیر اؤزونه قورودا، سودا. 
   

  بلکه ده گوناهالر هئچ بیزده دئییل، 
  دیر. گئتده-دییشیک دوشموشوك، او، گل

  بلکه منیم یئریم یئر اوسته دئییل، 
  دیر. دا، اؤزگه بیر پالنئتدهاوزاق

   
 
 

DƏYİŞİK DÜŞMÜŞÜK 
 

Əjdər Ol 
 

Sizin aranızdan bəlkə də qaçdım, 
Şərik yox dərdini bölən adama. 
Bəlkə də dözməyib sirrimi açdım, 
Özgə planetdən gələn adama. 
 
Soyuq qarşılayıb belə küskünü, 
O da şikayətə başlayacaqmı?! 
Yerinin sirrini açan miskini, 
Göydən gələn adam xoşlayacaqmı?! 
 
Mənim güvəndiyim o boşqab – gəmi, 
Yaxşını yamandan seçmədi bəlkə. 
Duyub dediklərim Yerdəki kimi, 
Göydə də bir işə keçmədi bəlkə. 
 
Kaş göydən gələnim dərd bilən ola, 
Bəlkə o da bizə dərdi-sər gəlir. 
Bəlkə tanrı dözmür bu qalmaqala, 
Meracdan təzə bir peyğəmbər gəlir?! 
 
Bəlkə kimsə onu didərgin salıb, 
Başqa planetə ümiddir o da. 
Bəlkə mənim kimi havada qalıb, 
Yer tapmır özünə quruda, suda. 
 
Bəlkə də günahlar heç bizdə deyil, 
Dəyişik düşmüşük, o, gəl-getdədir. 
Bəlkə mənim yerim Yer üstə deyil, 
Uzaqda, özgə bir planetdədir. 
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 یستعدادسیزا

 
  یوسیف نغمکار 

   
  ایستعدادسیز 

  دادسیز- آدسیز
  تامدي، 

  ایستعدادسیز
  اودسوز

  تییاندي. 
   -ایستعدادسیز آدام

  نادان کلگی، 
  واختسیز اسن صحرا کولگی. 

   -ایستعدادسیز آدام
  جک اکیلی، همحصول وئرمی

  آدامین اؤزو یوخ، 
  قوروجا شکیلی. 

   -ایستعدادسیز آدام
  سورتوك، سیرتیق، 

  آغزي ییرتیق و آرتیق... 
   -ایستعدادسیز

  آدسیز. 
  نه کور، نه ماغیل... 

  کینلی،
  خاین، 

  پاخیل. 
   -ایستعدادسیز آدام
  گوپدان اوزو آغ 
  خیانته ان یاخین. 

  حیاتدان چوخ اوزاق... 
  - هاردا آش 
  اوردا باش. 

   -ایستعدادسیز آدام
  سیز، لهصؤوحت، صفور کم

  تاالنچی اولور 
  یاالنین اؤزو کیمی

  یاالنچی اولور. 
   - ایستعدادسیز آدام 

  سی موشکول مئی، ایچیلمه
  چالینماز نئی. 

   -ایستعدادسیز آدام
  آدامدان باشقا هر شئی... 

   
 

 
  
 

  

İSTEDADSIZ 
 

Yusif  NƏĞMƏKAR 
 
İstedadsız 
adsız-dadsız  
təamdı, 
İstedadsız  
odsuz  
tiyandı. 
İstedadsız adam- 
Nadan kələyi, 
Vaxtsız əsən səhra küləyi. 
İstedadsız adam- 
Məhsul verməyəcək əkili, 
Adamın özü yox, 
Quruca şəkili. 
İstedadsız adam- 
Sürtük, sırtıq, 
Ağzı yırtıq və artıq... 
İstedadsız- 
Adsız. 
Nə kür, nə mağıl... 
Kinli,  
Xain, 
Paxıl. 
İstedadsız adam- 
Gopdan üzü ağ 
Xəyanətə ən yaxın. 
Həyatdan çox uzaq... 
Harda aş -  
orda baş. 
İstedadsız adam- 
Kəmfürsət, hövsələsiz, 
Talançı olur 
Yalanın özü kimi  
yalançı olur. 
İstedadsız adam - 
İçilməsi müşkül mey, 
Çalınmaz ney. 
İstedadsız adam- 
Adamdan başqa hər şey... 
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O'ZBEKISTONGA 
 

Zülaləbonu_XALIQOVA 
 
 
Tushlarimga kirgandi to'lqin, 
Upishgancha yomg'irlar bilan.  
Sohilida yurgancha yupin, 
Dengiz bilan sirlashdim dildan.  
 
Orzularim muralab boqar, 
Kaspiyning oq kemalariga, 
Tomirimda jo'shib qon oqar, 
Boqqanimda dilbarlariga.  
 
She'r o'qiyman ,quvnab to'liqib, 
Taraladi sasim har yonga. 
Qardosh xalqlar qarshisida jim, 
Yuzlanaman  O'ZBEKISTONGA. 
 
Türkcəsi 

Mirzahid MUZAFFER 
 
Dalga gördüm rüyalarımda, 
Öpüşerken yağmurlar ile. 
Sahilinde yürüyüb yavaş, 
Sırlarım söyledim denize. 
 
Hayallerim gizlice bakar, 
Hezer’in ağ gemilerine. 
Damarımda kan akar coşkun, 
Baktığımda güzelliğine. 
 
Şiir okurum memnun olarak, 
Yayılıyor sesim her yana. 
Kardeş halklar gözünde suskun 
Bakıyorum Özbekistan’a 
 

 
  آذربایجان تورکجه سیله:

  
 زالله بانو خالق اووا

 
  ا گؤردوم رویاالریمدا، غدال

  . هن یاغمورالر ایلاؤپوشرک
  یورویوب یاواش،  هیلیندحسا

  . هنیزدیم ده سیرالریم سؤیل
   

  ار، خبا هریم گیزلیجایالالخ
  . هرینین آغ گمیل’رزخ

  ون، قار جوشخان آقداماریمدا 
  . هینگللیگوز یغیمداخدبا
   

  ، قمنون اوالرام ماورخر اوعش
  ر یانا. یاییلیر سسیم ه

  سوسکون  هالر گؤزوندقالخش ااردق
 ا’کیستانزبوم اارییخبا

Qəzəl 
Saqıb RƏŞTABADI 

 
Görəsən bağlayacaq hansı yetən çağ yaramı?  
Yarı yadlarda didərgin, yarı çılpağ yaramı.  
 
Hələdir çöldə bu kaftarlara paylanmadayam, 
Gəl barı ağı de oxşa, ana dağ -dağ yaramı. 
 
Doxsan ildir babalar sağlığına lallaşıram 
öz evimdə hürüşür bir sürü yaltağ yaramı! 
 
Qarabağda qaraqançil yaramı mürgülədim, 
urmuda yatdı diyə duzladılar ağ yaramı. 
 
Bir ömür yadlar üçün qardaşa çəkdik tətigi, 
bu külək əsdirəcəkdir hələ zağ -zağ yaramı. 
 
Yanıram indimi,  keçmişlərimi göynəyirəm! 
və canımdır eləyir körpəcə şıltağ yaramı. 
 
Yeddi böl yeddiyə gömdür məni saqib bilirəm 

birləşibsə sağadar yeddi bu toprağ yaramı  
  
  
  

 غزل
  ثاقب رشت آبادي

  
    ؟یارامیچاغ  ئتنی یهانس اجاقییگوره سن باغل

   .یارامی لپاقیچ ياری ،نیدرگید ادالردای ياری
  

   ،امیالنمادایلده بو کافتارالرا پاؤچ رید هله
   .یارامیداغ  - دئ اوخشا آنا داغ یآغ يبار گل

  
  !رامیاللالش نایقیباباالر ساغل رید لیا دوخسان

  !.یارامی تاغالیسورو  ریهوروشور ب مدهیائو اوز
  

  ،میمورگوله د یارامی لیباغدا قارا قانچ قارا
   .یارامیآغ  الریدوزالد هیئد ياتدی اورمودا

  
  ،یگ یته ت کیاوچون قارداشا چکد ادالریمور ؤع ریب

  .یارامیزاغ  - هله زاغ  ریجک د رهیکولک اسد بو
  
  ،رمیی نهیؤگ یمیرشلیکئچم  ،یمیندیا رامیانی
  یارامی لتاغیرپه جه شکو رییائله  ریمدیجان و
  
  ،رمیلیب  ب،یثاق یگؤمدور من هییددئیبؤل  يدئدی
  .یارامیبو توپراق  يددئیساغادار  بسهیشرلیب
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 مهیشعر یسن من

 
 یاباشیقا یطالب یعل
  
 

   سنده سن ئمهی کهیت یاغلی زیمنس
   دئمه سنده سن ینیآج ینیآغر 
   من رامییاشایاوتانجاق  ندایانی

  رمیلمیآزا ،ب سانیملداوا نئجه
  .رمیلمیب ازای مهیشعر یسن من

  
  ازارالری نیگل ازارالری زیق شعره

   الر ازاری،  نیتاپماغا گل میزلندیگ
   ازارالری نیخال نیگوزل لر شعره
  رمیلمیدوزه ب يکلمه لر ساختا

  .رمیلمیب ازای مهیشعر یسن من
  

   ریشئع ریچاالن د یمیک النیا دان گاه
   ریشئع ریقاالن د ریعشئ رید یقالمال
  ریشئع رید االنیده باشا باش  بلکه

  رمیلمیدن سئزه ب يریدوزو أ يدا
  .رمیلمیب ازای مهیشعر یسن من

  
  سن یمیخوش گلن صاباح ک دانیقارش
  سن یمیشاه ک ریحوکم ائدن ب امایدون
  سن یمیگوزومده آلاله ک میمن سن

  رمیلمیب وزایبوندان اوجا  داها
  .رمیلمیب اازی مهیشعر یسن من

  
    آنا شامیدان آزم لیده آغ بلکه
    آنا شامیده من اوزگه بازم بلکه

   آنا شامیازمی مهییاوره  یسن
  رمیلمیپوزا ب ینیازی زیس یلگیس

  .رمیلمیب ازای مهیشعر یسن من
  
  
  
  
 
  
  

 

 

 

MƏN SƏNİ ŞEYRİMƏ 
 

Əli Talebi QAYABAŞI 
 
Mənsiz yağli tikə yemə sənədə sən 
Ağrını acını demə sənədə sən 
Yaninda utancaq yaşayiram mən 
Necə davamlisan aza  ،bilmirəm 
Mən səni şeyrimə yaza bilmirəm. 
 
Şeyrə qız yazarlar gəlin yazarlar 
Gizləndim tapmağa gəlin  ،yazar lar 
Şeyrə gözəllərin xalıən yazarlar 
Saxta kələmələri duzə bilmirəm 
Mən səni şeyrimə yaza bilmirəm. 
 
Gah dan   ilan kimi çalan dır şeyir 
Qalmalı dır şeyir qalan dır şeyir 
Bəlkə də başa baş yalan dır şeyir 
Day düzü əyri dən sezə bilmirəm 
Mən səni şeirimə yaza bilmirəm. 
 
Qarşıdan xoş gələn sabah kimi sən 
Dünyama hükm edən bir şah kimi sən 
Sən mənim  güzümdə allah kimi sən 
Daha bundan uca yüza bilmirəm 
Mən səni şeirimə yaza bilmirəm. 
 
Bəlkə də ağıl dan azmışam ana 
Bəlkə də mən üzgə bazmişam  ana 
Səni urh yimə yazmişam ana 
Silgi siz yazini poza bilmirəm 
Mən səni şeirimə yaza bilmirəm. 
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 زیتبر داعیالو
 

  اوغلو هیکه ریسم
  (کرکوك) 

  
  یم سنه تبریزجهدئیه داعیالو نییار
  منى گئدیرم شالیباغ

  جک زوروندایامگئده سندن
  کیلومئتر گئجه قاتاریندا یوزلرجه
  یاتاجاغام خیالیندا

  یمجههیبویو سنى اؤزله عؤمور
  منى شالیباغ

  چوخ قاالمادیم سنده
  لهمیاغام منقوخوسونو آپاراج آمل

  اجاغامیگؤزلریمده ساخال حوزونلرینى
  لرینى ده بیر کاغاذا ساراجاغامتبسم یاالنچى

  منى تبریزیم شالیباغ
  سندن دویمادیم

  زلریندنگؤ شلىییاغ
  منى شالیباغ
   ده بیر حایاتیم وار اوزاقالردا چوخ اوزاقالردا میمن

  دئییم سنه
   لر وارینده یولومو گوزله میمن
   ئودیکلریم وار سنین کیمىده س میمن

  تبریزیم داعیالو
   منى شالیباغ

  سنى شسامیبیر گون آغالتم اگر
   .. تک یالقیز قویموشسام سنىیا

   سن؟؟یبیلیرم
   منده گؤرورلر سنى
   ده سنده منى
  زامان ایکیمیزى دئییرلر هر

   باشقاسینى یوخ
   سنده امانت قویورام سنى

   دهیاغمورلو گئجه بو
  اآلتیند ترافیک

  گلیرسه آغالماغین
  منى.. منى.. منى آغال!!!  جهساده

   
 
 

ƏLVİDA TƏBRİZ 
 

Səmir KƏHİƏOĞLU 
( KƏRKÜK  ) 

 
Yarın əlvida deyəcəyəm sənə təbriz 
Bağışla məni gedirəm, 
Səndən gedəcək zorundayam 
Yüzlərcə kilometr gecə qatarında 
Xəyalında yatacağam, 
Ömür boyu səni özələyəcəyəm 
Bağışla məni 
Səndə çox qalamadım, 
Amıl qoxusunu aparacağam mənimlə 
Hüzünlərini gözlərimdə saxlayacağam, 
Yalançı təbsmlərini də bir kağaza saracağam 
Bağışla məni təbrizim. 
Doymadım səndən 
Yağışlı gözlərindən 
Bağışla məni 
Mənim də bir hayatım var uzaqlarda çox 
Uzaqlarda 
Sənə deyim 
Mənim də yolumu güzləyənlər var 
Mənim də sevdiklərim var sənin kimi, 
Əlvıda təbrizim 
Bağışla məni. 
Əgər bir gün ağlatmışsam səni 
Ya.. tək yalqız qoymuşsam səni 
Bilirmi sən?? 
Səni məndə görürlər 
Məni də səndə 
Hər zaman ikimizi deyirlər 
Yox başqasını 
Səni səndə əmant quyuram 
Bu yağmurlu gecə də 
Tirafık altında 
Ağlamağın gəlirsə 
Sadəcə məni.. məni.. məni ağla!!! 
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QƏZƏL 

Mehran ƏBBASIYAN 
 
Əgər əsirgəməsə yeddi qələm mürəkkəbini , 
Yazardım onda elin kəlmə-kəlmə mətləbini. 
 
Hava soyuqdu, şəhər get bə get mərizləyəcək, 
Əlimlə hiss edirəm təbrizin soyuq təbini. 
 
Saram bu zülmə dözənmir, büyün- sabah özünü, 
Atıb çaya puzacaq qaydasız elin dəbini. 
 
Zaman məni ələdi, kimligim ələndı bütün, 
Günə çıxartdı mənim tupraqımla, əcnəbıni. 
 
Özüm gərək qayıdam, qaytaram nağıllardan, 
 Koroğlu’nu, dəli sov eyuaz’ı, qaçaq nəb’ni. 
 
İsalətin itirən bir adam, min ıl də qala, 
Gəlib dulandıra bilməz nəsimi məktəbini. 
 
Sara’m adaqlım olan gün, dilimlə söz verdim 
Araz’lı gözlərim olsun adaqlımın kəbini... 
 

  غزل
 انیعباس مهران

 
  ،ینیقلم مورککب يدیسه مَرگیاگر اس

  .ینیکلمه مطلب-کلمه نیاوندا ائل میازاردی
  

  ،جک هی ضلهیشهر گئت به گئت مر وقدو،یسو هاوا
  .ین یبتَ وقیسو نیزیتبر رمیائد سیح ملهیال
  

  صاباح اؤزونو،- ونیبو ر،یبو ظولمه دؤزنم سارام
  .ینیبدَ  نیائل زیداسیپوزاجاق قا ایچا بیآت
  

  ،بوتون يالند میگیملیک ،يده لاَ یمن زامان
  .ین یاجنب مال،یتوپراق میمن يخارتدیچ گونه

  
  لالردان،یناغ تارامیقا دام،ییگرك قا اؤزوم

  .ین »یقاچاق نب« ،ي»وازیائ«سوو  ینو، دل»اوغلو کور«
  
  ده قاال، لیا نیآدام، م ریب رنیتیا نیصالتیا

  .ینیمکتب »یمینس« لمزیب رایدوالند بیگل
  
  میسؤز وئرد ملهیلیاوالن گون، د میآداقل م»سارا«
  ...ینیکب نیمیاولسون آداقل میگؤزلر یل»آراز«
  
  
  
 
 
 

DƏRDDİR  
 Məhəmməd ÇALQIN  

  
 Hələ nə yatıbsan nə görəsənki?   
 Həyatın ay dədə çox ışı dərddir.  
 Önündə dayanan bu oca dağın,   
 Enişi həsrətdir, yoxuşü dərddir.  
  
 Kövrəlmə, sarsılma, tablaş ay qağa,  
 Bizlər doğulmüşüq dərd oxumağa,  
 Bizim alnımızda başdan_ayağa,  
 Fəlgin çəkdigi naxışı dərddir.  
  
 Bəli fıkırdaşım ayıq ol ayıq,  
 Yatan fikirləri ayıtmalıyq,  
 Çayları tərsinə qayıtmalıyq,  
 Bizlərə suların axışı dərddir.  
  

 درددیر
  

 نیچالقمحمد 
  

 ؟یسن کنه گؤره بسانـیاتیهله نه 
 .ریدردد یشیخ اده چوده يآ نـیاتیح
  ،نـیداغ جااو بو انانیدا ندهنواؤ

 .ریدردد شوخووی ریدحسرت یائـنیش
 

 ،قاغا يتابالش آ لـمایسارس کؤورلـمه
 ،ماغاخودرد او قشومولغوود زلریب
 ،اغایآ_باشدان ـزدایـمیآلن میزیب

 .ریدردد یـشیناخ یگیچکد نیفلگ
 
 ،ـقییل آاو ـقییآ میرداشیکیف یبل
 ،ـقیییـتمالیآ يرلریکیف اتانی

 ،قـییتمالیـیقا نهیترسري الیچا
 .ریدردد یشـیآخ نـیالرسو زلرهیب
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ADA  SALIM MI? 

Elvin NURİ 
 

Bəlkə xatirəmdə qalıbdır adın, 
İndi xatirəmi yada salımmı ? 
Sevginə vəfasız olmusan deyə, 
Sənli günlərimi oda salımmı ? 
 
Düşsə nalə səsim yerlərə, göyə, 
Dönük, çıxammaram, gülüm, sevgiyə, 
Sən mənim ömrümü yandırdın deyə 
Ömrünə min bəla, qada salımmı ? 
 
Niyə bu yollarda yorursan məni ? 
Hər dəfə verdiyin əzabın yeni, 
Məndən uzaqdasan, tapmaqçün səni 
Bağırıb dünyaya səda salımmı ? 
 
Görünmür uzaqlar, hava çiski, çən, 
Dəniz mərkəzində dayanmısan sən. 
Sənə, söylə görüm, çatmaq üçün mən 
Dənizdə sevgimdən ada salımmı ?.. 
 

  آداسالیممی؟
  

  ائلوین نوري
   

  بلکه خاطیرمده قالیبدیر آدین، 
  می یادا سالیممی؟ایندي خاطیره

  ن دئیه سئوگینه وفاسیز اولموسا
  الیممی؟سنلی گونلریمی اودا س

   
  ، ه، گؤیهدوشسه ناله سسیم یئرلر

  ، هدؤنوك، چیخاممارام، گولوم، سئوگیی
  سن منیم عؤمرومو یاندیردین دئیه 

  عؤمرونه مین بال، قادا سالیممی؟
   

  نییه بو یولالردا یورورسان منی؟
  وئردیگین عذابین یئنی،  هر دفعه

  مندن اوزاقداسان، تاپماقچون سنی 
  سالیممی؟دا صباغیریب دونیایا 

   
  گؤرونمور اوزاقالر، هاوا چیسکی، چن، 

  دنیز مرکزینده دایانمیسان سن. 
  ، سؤیله گؤروم، چاتماق اوچون من هسن

  دنیزده سئوگیمدن آدا سالیممی؟ ..  
 
 

TƏBRIZ 
 

Vida HEŞMƏTI 
 
Günəşin qüzey pəncərəsi dir tabriz 
Orda hər laladan bir iz  
Baxma dəsmalçılar bazarında əmir yandı 
Ondada hər tut ağacı  
Bir şəhid sazın anasıydı 

  
Hələ də qulağı səsdədi təbrizlərin 
Çınqıllı daşlı bulaqdan süzülən 
Köpük qızlar 
Çiyinlərində tabaq-tabaq nərgiz 
Həlmə sazandan mahnı daşıyacaqlar , 
Hörüklü-hörüklü... 
Oxuyacaqlar kölgəsiz günəş havası: 
....... Bala zəri xanım 
........ Bala-bala zəri xanım... 

  
Daşından yanan ocaq sönməz ki 
Urmular qonaq gələcək 
Təbrizin pıyan yaddaşına 
Varıq deyəcəklər biz 
Ahaaaaaaaay 
Çaxır xuylym! 
Kömür genətikli bal təbrizim . 

 زیتبر
 

   یحشمت دایو
  

  زیتبر رید یپنجره س یقوزئ نیگونش
   زیا ریهر الالدان ب اوردا
  ياندی ریام ندایبازار الریدستمالچ باخما

  یهر توت آغاج اوندادا
  يدیآناس نیساز دیشه ریب 

  
    نیزلریتبر يسسده د یده قوالغ هله

   بوالقدان سوزولن یداشل یللینقیچ
   زالریق کؤپوك

  زیتاباق تاباق نرگ هندینلرییچ
   اجاقالرییداش یسازاندان ماهن حلمه

  ... ،هؤروکلو هؤروکلو
  : یگونش هاواس زیکؤلگه س اجاقالریاوخو
   میخان يباال زر.....
 ... میخان يباال باال زر.....

  
  یاوجاق سؤنمز ک انانی ندانیداش

   قوناق گله جک اورموالر
   نایادداشی انییپ نیزیتبر
   زیب جکلر هیدئ قیوار

   يآهاااااااااا
  ! لومیخو ریچاخ

  .زی*  بال تبریکلیگئنه ت کؤمور
  
  یل کیژئنئت*
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QISQANAM SƏNI 
 

Lalə İSMAYIL  
 
 
Göy dənizin bəzəyi, şirin, şıltaq ləpələr, 
Dalğalar göy suları qayalara səpələr, 
Əsən səhər küləyi tellərini öpələr, 
Gizlincə əsib keçən yeldən qısqanam səni. 
 
Günəş vura dağların başında qar çözülə, 
Sular cığır yarada, cərgə-cərgə düzülə, 
Qayalardan qaynayan buz bulaqlar süzülə, 
Dərələrdə çağlayan seldən qısqanam səni. 
 
Qızilgüllər oyanıb, qönçə düymələnəndə, 
Arı əlvan güllərin şirəsini əməndə, 
Səhər-axşam gəzdiyin, yaşıl şehli çəməndə, 
Ətəyinə toxunan güldən qısqanam səni. 
 
Qar altdan baş qaldırıb, qonaq gəlmiş bahara, 
Gülün sevdası ilə bülbül fəqan qopara, 
Alıb özümdən yenə, məni xəyal apara, 
Sənə nəğmə oxuyan dildən qısqanam səni. 
 
Köç eyləyə durnalar qürbət ölkədən bizə, 
Lalələr əlvan geyib, çıxalar yaşıl düzə, 
Salxım söyüdlər teli tökələr üzə, gözə, 
Sonalar rəqs eyləyən göldən qısqanam səni. 
 
Yazın nəfəsi ilə gizlin qəlbinə dolam, 
Sən şamın pərvanə tək hey, başına dolanam, 
Yola çıxan karvanın sarvanı özüm olam, 
Dağlara köç eyləyən eldən qısqanam səni. 
 
Divanəyə çevirib salma yarı peşinə, 
Yoxdur imkanı səndən özgə bir kəs düşünə, 
Rəbbimin göndərdiyi ilham pərisin yenə, 
Sənə tərəf tuşlayın məndən qısqanam seni. 

 
 

 سنی قیسقانام
 

  یلعایسما الله
   
   

   لر،ه لپ شیلتاق شیرین، بزگی، دنیزین يؤگ
   ،لرسپه قایاالرا سوالري گؤي دالغاالر

   لر،پهاؤ تئللرینی کولگی سحر اسن
  . سنی قیسقانام یئلدن کئچن اسیب گیزلینجه

   
   ،هچؤزول قار باشیندا داغالرین وورا گونش
   ،هدوزول جرگه-جرگه یارادا، جیغیر سوالر

   ،هسوزول بوالقالر بوز قاینایان قایاالردان
  . سنی قیسقانام سئلدن چاغالیان لردهدره

   
   ،هلنند دویم قؤنچه نیب،اویا گوللر لیقیز

   ،هامند سینیشیره گوللرین الوان آري
   ،هچمند شئهلی یاشیل گزدیگین، آخشام-سحر

  . سنی قیسقانام گولدن توخونان اتگینه
   

   باهارا، گلمیش قوناق یریب،دقال باش آلتدان قار
   قوپارا، انغف بولبول ایله سئوداسی گولون

   ،آپارا خیال منی ،هیئن اؤزومدن آلیب
  . سنی قیسقانام دیلدن اوخویان نغمه سنه

   
   ،هبیز دنلکهاؤ قوربت دورناالر یهائیله چؤک

   ،هدوز یاشیل الرچیخا گئییب، الوان لرالله
   ،هزؤگ ،هاوز لرکهؤت تئلی سؤیودلر سالخیم
  . سنی قیسقانام لدنؤگ ینائیله رقص سوناالر

   
   دوالم، قلبینه گیزلین ایله سینف یازین

   دوالنام، باشینا هئی، تک پروانه امینش سن
   اوالم، اؤزوم ساروانی کاروانین چیخان یوال

  . سنی قیسقانام ائلدن ینائیله کؤچ داغالرا
   

   ،هپئشین یاري سالما چئویریب یهدیوانه
   ،هدوشون کس بیر زگهاؤ سندن ایمکانی یوخدور
   ،هیئن پریسین ایلهام ندردیگیؤگ رببیمین

  . سئنی قیسقانام مندن ینتوشالی طرف سنه
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NƏ GƏLDI BU ELIN ARZILARINA? 
 

Duman BƏXTIYARI 
 
Kaş  bu yuxuları sel aparaydı 
Durnalar qayıdıb gələydi ... amma. 
Yağışın səsi lə  bir çılğın kişi 
Təbrizin göz yaşın siləydi ...amma. 
 
Bizim yuxuların cırttanı yox kı!! 
Günəşin qalası söküldü yatdıq. 
Duzlu yaramızın dərinligində 
Urmu gözümüzdən töküldü yatdıq. 
 
Nə gəldi bu elin arzılarına? 
Yandı baxa baxa budaqlarımız. 
Körpüsü dağılan fasilələrdə 
Sevişə bilmədi dodaqlarımız. 
 
Getdi yaramızı göynəyən kişi 
Yolların ağrısın daşıyanmadı. 
O qatar səsində uçan dağ kimi  
Uçub veran oldu yaşayanmadı. 

  
 نه گلدي بو ائلین آرزي الرینا

  
یاریدومان بخت  

 
  يدیسئل آپارا يوخوالریکاش بو 
  ....آمما يدیگله  بیدییقا دورناالر

  یشیک نیلغیچ ریب لهیایسس نیشیاغی
  ....آمما يدی لهیس نیاشیگؤز نیزیتبر
  
  !!یک وخی یرتدانیج نیوخوالری میزیب

  .قیاتدیسؤکولدو...  یقاالس نیگونش
  ندهیگینلیدر نیزیارامی دوزلو
  .قیاتدیگؤزوموزدن تؤکولدو...  اورمو

  
  !!نا؟یالريآرز نیبو ائل يگلد نه
  .زیمیالرباخا بوداق-باخا  ياندی

   لرده لهیفاص النیداغ کؤرپوسو
  .زیمیالردوداق يد لمهیب شهیسئو

  
  یشیک نی نهیگؤ يزیارامی يگئتد

  .ينماد اییداش نیسیآغر نیولالری
  یمیاوچان داغ ک ندهیقاطار سس او

  .ينماد اییاشیوئران اولدو،  اوچوب
  

 
 

SƏNƏ DEYİLƏSİ ÜRƏK ... 
 

Vasif Süleyman 
 
Ağlımmı çoxuydu onda, sən Allah, 
Onda xoşa gələn boyummu vardı... 
Boyum gödək oldu, indi ağlım az… 
Dünya dəyişmədi məni sevəndə, 
Məni sevməsən də dünya dağılmaz. 

  
Nə yazım indi mən, aramız sərin, 
Gözlərim yollardan yığışmaz daha. 
Sənə deyiləsi ürək sözlərim, 
Əl boyda kağıza sığışmaz daha. 

  
Daha qənşərinə  bağlanır yolum, 
Qırılır, sökülür adam içindən. 
Demişəm sevirəm, deməmiş olum, 
Minnətə əl atma adam içində. 

  
Guya ulduz olub çəkildik göyə, 
Bacarsan indi tap, orda hansıyıq... 
Təsəlli axtarma yaşayaq deyə, 
Dünyada o qədər ölüm-itim var   -  
Hərəmiz birinə qoşulasıyıq. 

  
Vədəli qismətə sığınammadıq, 
Qoşa gəlməyin də bəlası varmış. 
Ürəyə axmağın, qəlbə yatmağın, 
Xoşa gəlməyin də bəlası varmış. 

  
Nə yazım indi mən, aramız sərin, 
Gözlərim yollardan yığışmaz daha. 
Sənə deyiləsi ürək sözlərim, 
Əl boyda kağıza sığışmaz daha. 
 

  سی اورك سؤزلریمسنه دئییله
  واصیف سلیمان

   
   ؟عاغلیممی چوخویدو اوندا، سن آهللا
  اوندا خوشا گلن بویوممو واردي... 

   …بویوم گؤدك اولدو، ایندي عاغلیم آز
  ، هدي منی سئونددونیا دییشمه

  سنده دونیا داغیلماز. منی سئومه
   

  ن، نه یازیم ایندي من، آرامیز سری
  گؤزلریم یولالردان ییغیشماز داها. 

  سی اورك سؤزلریم، سنه دئییله
  ال بویدا کاغیذا سیغیشماز داها. 

   
  باغالنیر یولوم، ه داها قنشرین

  قیریلیر، سؤکولور آدام ایچیندن. 
  میش اولوم، دئمیشم سئویرم، دئمه

  میننته ال آتما آدام ایچینده. 
   

  ، هگویا اولدوز اولوب چکیلدیک گؤی
  باجارسان ایندي تاپ، اوردا هانسیییق... 

  ، هتسللی آختارما یاشایاق دئی
  - ایتیم وار -دونیادا او قدر اؤلوم

  میز بیرینه قوشوالسیییق. ه ره
   
  لی قیسمته سیغیناممادیق، دهعو

  قوشا گلمگینده بالسی وارمیش. 
  یه آخماغین، قلبه یاتماغین، اوره

  خوشا گلمگینده بالسی وارمیش. 
   

  نه یازیم ایندي من، آرامیز سرین، 
  گؤزلریم یولالردان ییغیشماز داها. 

  سی اورك سؤزلریم، سنه دئییله
  ال بویدا کاغیذا سیغیشماز داها. 

 


