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Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو

BU SAYIDA
Səxavət İzzəti ❁ سخاوت عزتی
Məmməd Araz ❁ ممد آراز
Fikrət Qoca ❁ فیکرت قوجا
Sara Cəvan ❁ سارا جوان
Zilalabanu Xaliqova ❁ زاالال خالیق اووا
Vahid Aslan ❁ واحید اصالن
Nadir Əzhəri ❁ نادر ازهری
Huşəng Cəfəri ❁ هوشنگ جعفری
Rüqəyə Məhmudı ❁ رقیه محمودی
Ceyhun ❁ جیحون
Pərviz Axund ❁ پرویز آخوند
Şah İsmayıl Xətai ❁ شاه اسماعیل حطایی
Nuranə Təbriz ❁ نورانه تبریز
Sahib İbrahimli ❁ صاحیب ابراهیم
Məhəmməd Nori Dudran ❁ محمد نوری دودران
Yusif Dirili ❁ یوسیف دیریلی
Molla Pənah Vaqif ❁ مولال پناه واقف
Abdullah Şaiq ❁ عبداله شایق
Nizami Səyyad ❁ نظامی صیاد
Vida Heşməti ❁ ویدا حشمتی
Haidə Biluki özləm ❁ هایده بلوکی اؤزلم
Qafqaz Əvəzoğlu ❁ قافقاز عوض اوغلو
Rafiq Oday ❁ رافیق اودای

Ədəbi Körpû Aylıq Ədəbi Dərgi
Yayın Yönetmeni: Səxavet İzzəti
eposta: edebi.korpu@gmail.com
30.Yaz.Nisan. 2021
(e-dergi)

Novruz bayramından qədim türk təqviminə görə on iki gün qutsal gün on üç isə
nəhs gün qəbul edilib bu inanca dayanaraq
belə inanıblar ki bu gün evlərə qada- bala
gələbilər o üzdən hər kəs bayıra çıxmalı
olub bu gün nisan ayinin ikisi fərvərdinin
on üçüdür. bu adət bu gündə iran türkləri
tərəfindən qorunub saxlanılır.
Bu gün xalq yeni il üçün göyərtdiyi səmənini aparıb təbiətdə buraxir.
Gənc qilar və oğlanlar təzə bitən otları bir
birinə düyün vuraraq fal açırlar.

ادبی کؤرپو آیلیق ادبی درگی
 سخاوت عزتی:یؤنتمن
1400 .سای.30.فروردین. یاز
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AÇIN QAPILARI GƏLƏN BAHARDI
❁ Səxavət İzzəti- Əndəlib
Yenə daş dibində köyərdi dişə,
Şaxtada qurtardı, qışda qurtardı.
Həzin nəfsilə deyir bənövşə,
Açın qapıları gələn bahardı.
Hər budaq başında bir dəstə gül var,
Güllərin üstündə nə gəlha-gəl var,
Qədim babalardan belə məsəl var,
Soyuğun şaxtanın meydanı dardı,
Açın qapıları gələn bahardı.
Yastı çəmənlərdə otlayır quzu,
Bulaqlar bağrına basıb yarpızı,
Düşün dağ döşündə ərıyən buzu,
Hər bir qaranlığın dan yeri vardı,
Açın qapıları gələn bahardı.
Kəsmə ümidini kəsmə bahardan,
ümiddir qurtaran insanı dardan,
Demə birdə çiçək bitəcək hardan,
Əsnsə küləkdir, yağansa qardı,
Açın qapıları gələn bahardı.
Ənədəlib bu gələn nə xoş qonaqdı,
Təbiət yoluna çiçəklər yağdı,
Hayqıran dərədi, kişnəyən dağdı,
Demə nə hay haray nə şarha şardı,
Açın qapıları gələn bahardı.
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آچین قاپیالری گلن باهاردی
❁ سخاوت عزتی
آچین قاپیالری گلن باهاردی
،یئنه داش دیبینده کؤیردی دیشه
. قیشدا قورتاردی،شاختادا قورتاردی
،حزین نفسیله دئییر بنؤوشه
.آچین قاپیالری گلن باهاردی
،هر بوداق باشیندا بیر دسته گول وار
، گل وار- گوللرین اوستونده نه گلها
:قدیم باباالردان بئله مثل وار
» مئیدانی داردی، شاختانین،«سویوغون
.آچین قاپیالری گلن باهاردی
،یاستی چمنلرده اوتالییر قوزو
،بوالقالر باغرینا باسیب یارپیزی
،دوشون داغ دؤشونده اری یَ ن بوزو
هر بیر قارانلیغین دان یئری واردی
.آچین قاپیالری گلن باهاردی
،کسمه اومیدینی کسمه باهاردان
،اومیددی قورتاران انسانی داردان
دئمه بیرده چیچک بیته جک هاردان؟
 یاغانسا قاردی،اسنسه کولک دی
.آچین قاپیالری گلن باهاردی
«عندلیب» بو گلن نه خوش قوناقدی
طعبیت یولونا چیچک لر یاغدی
، کیشنه ین داغدی،هایقیران دره دی
دئمه نه های هارای نه شارها شاردی
.آچین قاپیالری گلن باهاردی

1400.فروردین.30سای.3ادبی کؤرپو ایل
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SƏHƏR-SƏHƏR
❁ Məmməd Araz
Baharın nə gözəl çağları gəlmiş,
Bülbülü çağırır gül səhər-səhər.
Vətənin eşqiylə dil açıb yenə
Könlümün sazında tel səhər-səhər.
Çıxır meşəlikdən talaya əlik,
Səkir daşdan daşa xınalı kəklik.
Şehdən muncuq düzür güllük, çiçəklik,
Gəlinə bənzəyir çöl səhər-səhər.
Gedirəm tələsik tarlaya sarı,
Hamıdan tez gələ o qız da barı.
Sinəsi qartallı qayalıqları
Əks edir sonalı göl səhər-səhər.
Sevda yolçusunun xəyalına bax,
Sənsiz əfsanədir gözəllik ancaq.
Ey günəş üzlü yar, günəşdən qabaq
Yoluma nur çilə, gəl səhər-səhər.
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سحر-سحر
❁ ممد آراز

،باهارین نه گؤزل چاغالری گلمیش
. سحر-بولبولو چاغیریر گول سحر
وطنین عشقیيله دیل آچیب يئنه
. سحر-کؤنلومون سازیندا تئل سحر
،چیخیر مئشهلیکدن تااليا الیک
.سکیر داشدان داشا خینالی ککلیک
، چیچکلیک،شئهدن مونجوق دوزور گوللوک
. سحر-گلینه بنزهيیر چؤل سحر
،گئدیرم تلهسیک تاراليا ساری
.هامیدان تئز گله او قیز دا باری
سینهسی قارتاللی قايالیقالری
. سحر-عکس ائدیر سونالی گؤل سحر
،سئودا يولچوسونون خيالینا باخ
.سنسیز افسانهدیر گؤزللیک آنجاق
 گونشدن قاباق،ائي گونش اوزلو يار
. سحر- گل سحر،يولوما نور چیله
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SƏNƏ QARŞI KARAM BƏXTIM!
❁ Fikrət Qoca
Dağlar bəyaz, bağlar bəyaz,
Pəncərəmdə şaxta, ayaz.
Ürəyimdə qan qaynayır.
Könlüm deyir şeirini yaz,
Bundan sonra bahar gəlir.
Dağda-daşda qar təpiyir.
Buz əriyir, su yeriyir.
Bir yaşıl ot cücəribdi
Qışı-qarı nə hərləyir...
Bundan sonra bahar gəlir.
Göy itirir, yer qazanır,
Qar altda torpaq qızınır.
Yoldur belə keçib gedir,
Payızda, qışda uzanır...
Bundan sonra bahar gəlir.
Ağacdələn ağac dəlir,
Su üzündə buz kövrəlir.
Bir sərçənin də səsindən,
Ürəyimdə söz kövrəlir,
Bundan sonra bahar gəlir.
Qulaq asın qəlbinizə
Çıxın çölə, yola, düzə,
Özünüzdən xəbərsizsiz
Nur yağıb üz-gözünüzə
Bundan sonra bahar gəlir.
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باهار گلیر

❁ فیکرت قوجا

، باغالر بَياض،داغالر بَياض
. آياز،پنجرمده شاختا
.اورییمده قان قاينايیر
َ
،کؤنلوم دئيیر شعرینی ياز
.بوندان سونرا باهار گلیر
.داشدا قار تپیییر-داغدا
. سو يئریییر،بوز اریییر
بیر ياشیل اوت جوجریبدی
...قاری نه هرلهيیر-قیشی
.بوندان سونرا باهار گلیر
، يئر قازانیر،گؤي ایتیریر
.قار آلتدا تورپاق قیزینیر
،يولدور بئله کئچیب گئدیر
... قیشدا اوزانیر،پايیزدا
.بوندان سونرا باهار گلیر
،آغاج دلن آغاج دلیر
.سو اوزونده بوز کؤورهلیر
،بیر سرچهنین ده سسیندن
،اورییمده سؤز کؤورهلیر
َ
.بوندان سونرا باهار گلیر
قوالق آسین قلبینیزه
، دوزه، يوال،چیخین چؤله
اؤزونوزدن خبرسیزسیز
گؤزونوزه-نور ياغیب اوز
.بوندان سونرا باهار گلیر

1400.فروردین.30سای.3ادبی کؤرپو ایل
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BİRDƏ GƏLİB KƏLBƏCƏRİ GƏZƏRSƏN

❁ Sara Cəvan
Karvan gəlib bu kövşəndən keçəndə,
Təzə gəlin başa topraq tökəndə,
Oğul qəmi ata belin bükəndə,
Səndə mənlən hər bir qəmə dözərsən
Birdə gəlib kəlbəcəri gəzərsən.
Oyan vətən ölkəmə ceyran gəlib,
Ölmuş cana yenə qızıl qan gəlib,
Izzət gəlib kəlbcrə, şan gəlib,
Ayna quran taqçalara dözərsən
Birdə gəlib kəlbəcəri gəzərsən.
Tülkü getdi mən qalmışam aslanım,
Yenə gəldi vətəndə xoş dövranim,
Uzaq yerdə yaşama sən ceyranım,
Durub gəlib isti suda özərsən
Birdə gəlib kəlbəcəri gəzərsən.
Azad olub bülbül qəfəs damından,
Kərəm içər mey əsliynin camından,
Zəhləm gedir ayrılıq axşamından,
Qurbət yerdə şirin candan bezərsən,
Birdə gəlib kəlbəcəri gəzərsən.
Novruz gülü açılıb şah dağında,
Quşlar səsi gəlir bağça, bağında,
Gözüm qalib arazın qonagında,
Urək sözün qələmindən süzərsən
Birdə gəlib kəlbəcəri gəzərsən.
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بیرده گلیب کلبجری گزرسن
❁ سارا جوان
،کاروان گلیب بو کؤوشندن کئچنده
،تزه گلین باشا توپراق تؤکنده
،اوغول غمی آتا بئلین بوکنده
سنده منلن هر بیر غمه دؤزرسن
.بیرده گلیب کلبجری گزرسن
،اویان وطن اولکهمه جیران گلیب
،اولموش جانا یئنه قزیل قان گلیب
، شان گلیب،عزت گلیب کلبجره
آینا قرآن طاقجاالرا دؤزرسن
.بیرده گلیب کلبجری گزرسن
،تولکو گئتدی من قالمیشام اصالنیم
،یئنه گلدی وطنده خوش دؤورانیم
،اوزاق یئرده یاشاما سن جیرانیم
دؤروب گلیب ایستی سودا اؤزرسن
.بیرده گلیب کلبجری گزرسن
،آزاد اولوب بولبول قفس دامیندان
،کرم ایچر مئی اصلیینین جامیندان
،زهلهم گئدیر آیریلیق آخشامیندان
،غربت یئرده شیرین جاندان بئزرسن
.بیرده گلیب کلبجری گزرسن
،نوروز گولو آچیلیب شاه داغیندا
، باغیندا،قوشالر سسی گلیر باغچا
،گؤزوم قالیب آرازین قوناغیندا
اورهک سؤزون قلمیندن سوزرسن
.بیرده گلیب کلبجری گزرسن
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BAHAR MƏNZƏRƏSİ
❁ Zilalabanu Xaliqova
Badamlar gulladi , köz açdi hislar
Lacüvərd asmanga baqqança intiq.
“Talbərgək taqişar bizlərdə qizlar”
Baharni təriflər minbərdə natiq.

باهار منظرهسی
❁ زوالله بانو خالیق اووا
 کؤز آچدی حیسالر، بادامالر گولالدی
.الجوورد آسمانگا باققانچا اینتیق
”“تئل برگک تاقیشار بیزلرده قیزالر
.باهارنی تعریفلر مینبرده ناطیق

O,bahar,ürəkning gülisən özing,
Kəmələk cilasi siyrəting sani.
şomal yelləridə musəffa yüzing,
özinga ,vah , aşiq eyləding məni.

، اورکنینگ گولیسن اؤزینگ، باهار،او
.َک َملَک جیالسی سیيرتینگ سانی
،شومال يئللریده مص ّفا يوزینگ
. عاشق ائيلهدینگ منی، واه، اؤزینگا

Baləri güng’illər qulag’im üzə,
Terək şaxçalari caladi qarsak.
Dil tarimni çertim əriydi gussəm,
Bahardan daraklar momaguldirək.

،بالری گونگیللر قوالگیم اوزه
.تئرک شاخچاالری جاالدی قارساک
،دیل تاریمنی چئرتیم اریيدی قصهم
.باهاردان داراکالر موماگولدیرک

Ətir gül ,lalələr üzləri qirmiz,
Həya pərdəsigə orələr beşək.
Erib ketgəndəyin ələmlər beiz,
Məsum yurəgimdə unər bay çeçək.

،اللهلر اوزلری قیرمیز، عطیر گول
َ حيا پردهسیگه اورهلر
.بئشک
،ائریب کئتگندهيین الملر بئیز
.معصوم يورگیمده اونر باي چئچک

Şifabəxş esadi bahar nəfəsi,
Sayning şaldirəşi tənimgə rahət.
Tazələb gobardan kokrək qəfəsin.
Eşq tələb tuygular eylər səyahət.

،شیفابخش عیسادی باهار نفسی
.ساينینگ شالدیرشی تنیمگه راحت
.تازلب قوباردان کوکرک قفسین
.عشق طلب تويگوالر ائيلر سياحت
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FİLM KİMİDİ
❁ Vahid Aslan
Unudulan iz ki, var,
Yorğun düşən diz ki, var,
Çırpınan dəniz ki, var,
Mənim qəlbim kimidi.
Doğmayammı,.. yoxsa yad?
Yuxumdasan, rahat yat!
Səni ağladan həyat,
Mənə zülm kimidi.
Nəfəsdi – hər doğulan.
Qəfəsdi – vaxtı dolan.
Sonu ayrılıq olan –
Sevgi – film kimidi.
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فیلم کیمیدی
❁ واحید آصالن
، وار،اونودوالن ایز کی
، وار،يورغون دوشن دیز کی
، وار،چیرپینان دنیز کی
.منیم قلبیم کیمیدی
 يوخسا ياد؟..،دوغماياممی
! راحت يات،يوخومداسان
،سنی آغالدان حیات
.منه ظولوم کیمیدی
. هر دوغوالن-نفسدی
. واختی دوالن-قفسدی
-سونو آيریلیق اوالن
. فیلم کیمیدی-سئوگی
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TAPILMAYAN SƏRXOŞ
❁ Nadir Əzhəri
Necə olduğumu sorma,
məni bayırlarda yağış götürüb
və bu şəhərdən pasportasın itirmiş bir yabancı tək
tələsirəm getməyə.
Necə olduğumu sorma,
sanki içimdə ölümə gedir birisi,
məndə bir nisgil,
məndə bir ölən var, qırxı çıxmayır!
Necə olduğumu sorma,
məndə bir fərari yaşayır...
Gahdan gecələr beynimdəki dağlarda-daşlarda
atışır,
tutuşur,
gahdan yuxudan oyadır məni,
sigar istir!
Necə olduğumu sorma
dəniz üzərində içgi qutusu!
Mənə ey tapılmayan sərxoş,
mənə ey tapılmayan dostum,
bardağından bir qurtum,
siqarından bir nəfəs saxla...
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تاپیلمايان سرخوش
❁ نادیر اظهری
،نئجه اولدوغومو سورما
منی بايیرالردا ياغیش گؤتوروب
و بو شهردن پاسپورتاسین ایتیرمیش بیر يابانجی تک
.تلهسیرم گئتم هيه
،نئجه اولدوغومو سورما
،سانکی ایچیمده اؤلومه گئدیر بیریسی
،منده بیر نیسگیل
! قیرخی چیخمايیر،منده بیر اؤلن وار
،نئجه اولدوغومو سورما
...منده بیر فراری ياشايیر
داشالردا-گاهدان گئج هلر بئينیمدهکی داغالردا
،آتیشیر
،توتوشور
،گاهدان يوخودان اويادیر منی
!سیگار ایستهیر
نئجه اولدوغومو سورما
!دنیز اوزرینده ایچگی قوتوسو
،منه ائي تاپیلمايان سرخوش
،منه ائي تاپیلمايان دوستوم
،بارداغیندان بیر قورتوم
...سیقاریندان بیر نفس ساخال

1400.فروردین.30سای.3ادبی کؤرپو ایل
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KEFLİ-KEFLİ
❁ Huşəng Cəfəri
Gülşdir (günəş) əldə camım kefli-kefli,
Özüm kefli, məramım kefli-kefli.
Yıxılmam, saqi, tez-tez tök çaxırdan,
Hələ vardır dəvamım kefli-kefli.

 کئفلی-کئفلی
❁ هوشنگ جعفری
 كئفلی-گولشدیر الده جامیم كئفلی
. كئفلی- مرامیم كئفلی، اؤزوم كئفلی
ییخلمام ساقی تئز تئز تؤك چاخیردان
. كئفلی-هله واردیر دوامیم كئفلی

Həmişə kefliyəm kefsizlər içrə,
Keçir hər sübh o şamım kefli-kefli.

همیشه كئفلی یم كئفسیز لر ایچره
. كئفلی-گئچیر هر صوح و شامیم كئفلی

Ürək volkan kimi od tutdu, yandı,
Alışdı, bişdi xamım kefli-kefli.

اؤره ك وولكان كیمی اوت دوتدی یاندی
. كئفلی-آلیشدی پیشدی خامیم كئفلی

İçim yandı, alışdım dəftər üstə,
Alovlandı kəlamım kefli-kefli.

ایچیم یاندی آلیشدیم دفتر اؤسته
. كئفلی-آلوالندی كالمیم كئفلی

Sən hər səmtə desən, mən səcdə qıllam,
Mənim sənsən imamım kefli-kefli.

سن هر سمته دئسن من سجده قیلالم
. كئفلی-منیم سن سن امامیم كئفلی

Əgər səndən, suvay bir özgəsindən
Xoşum gəlsə, həramım kefli-kefli.

اگر سندن سووای بیر اؤزگه سیندن
. كئفلی-خوشوم گئلسه حرامیم كئفلی

Gülüm, hər yerdəsən, vardır uzaqdan
Sənə çox-çox səlamım kefli-kefli.

گولوم هر یئرده سن واردیر اوزاقدان
 كئفلی-سنه چوخ چوخ سالمیم كئفلی

Bütün dünyada eşq olsun, məhəbbət
Budur, axır pəyamım kefli-kefli.
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بوتون دونیادا عشق اولسون محبت
. کئفلی-بودور آخیر پیامیم کئفلی
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SƏN OLMASAN
❁ Rüqəyə Məhmudı

سن اولماسان
❁ رقیه محمودی

Qoy dağların başında çən olsun, sən olmasan,
Şənlik bu dünyada nədən olsun, sən olmasan.

، سن اولماسان،قوی داغالرین باشیندا چن اولسون
. سن اولماسان،شنلیک بو دونیادا ن َ َدن اولسون

Öz aləmimdə bir yeni dustaq yaratmışam,
Qürbət ki, səhlidir vətən olsun, sən olmasan.

،اؤز عالمیمده بیر یئنی دوستاق یاراتمیشام
. سن اولماسان، سهلیدیر وطن اولسون،قوربتکی

Əlbət ki, gözlərimdə dəniz qan köpükləsin
Əlbət ki, saçlarımda dən olsun, sən olmasan.

البت کی گؤزلریمده دنیز قان کؤپوکلهسین
. سن اولماسان، ساچالریمدا َدن اولسون،الب تکی

Mən ki içimdə oxşayıram yaslılar kimi,
Yer, göy bütün nə fayda şən olsun, sən olmasan.

،من کی ایچیمده اوخشاییرام یاسل یالر کیمی
. سن اولماسان، گؤی بوتون نه فایدا شن اولسون،یئر

Pəs mən kimin gözündə anim sevgi tanrımı,
Kimdə o mayə varkı, sən olsun, sən olmasan.

،پس من کیمین گؤزونده آنیم سئوگی تانریمی
. سن اولماسان، سن اولسون،کیمده او مایه وارکی

Kim dağlara bənövşə dağıtsın qucaq- qucaq,
Bağlarda kim çiçəklə tən olsun, sən olmasan.

، قوجاق-کیم داغالرا بنؤوشه داغیتسین قوجاق
. سن اولماسان،باغالردا کیم چیچکله تن اولسون

And olsun eşqə lap ürəyimdən süzür bu söz,
Əynimdə köynəyim kəfən olsun, sən olmasan.

،آند اولسون عشقه الپ اورهییمدن سوزور بوسؤز
. سن اولماسان،اینیمده کؤینهییم کفن اولسون
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NOVRUZ ADƏTLƏRİ: PAPAQATMA
❁ Ceyhun

Sallanar torbalar bacadan,
Uşaqlar pay istər ucadan.
Baharın gəlişini - Günəş təqvimi (hicri-şəmsi ) ilə yeni ilin başlanmasını dünyanın ayrı-ayrı
ölkələrində müxtəlif tərzdə, forma və məzmunda
bayram edirlər. Şərq xalqlarının məişətində, milli
adət-ənənələrində bu fəsli qarşılamaq üçün çeşidli
mərasimlər, bayramlar var.
Dünya xalqları içərisində “fəsillərin şahı”nı qarşılamağa hamıdan öncə azərbaycanlılar başlayır.
Su, yel, torpaq və od çərşənbələri - bunların hər
həftə birinin qeyd olunması martın 20-dək bütün
bayram hazırlıqlarını həyata keçirməyə şərait yaradır.
Baharın gəlişi ilə bağlı keçirilən mərasimlər
zamanı diqqətçəkən məqamlardan biri Novruz
personajlarının - Kosa ilə Keçəlin pay yığması,
uşaqların qapılara papaq ataraq pay gözləməsidir.
Maraqlıdır, belə adətlər əvvəllər də olub, yoxsa
hansısa adət zaman və məkan daxilində təhrif edilib, dəyişikliyə məruz qalıb? Papaqatma ənənəsi nə
ilə bağlıdır? Bu suallarla alim və folklorşünaslara
müraciət etdik.
AMEA-nın Folklor İnstitutunun elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qalib Sayılbəyli deyir ki, əvvəllər Novruz şənliklərində papaq atmaq
ənənəsi olmayıb. Bayram payının istənilməsi üçün
papaq atılması sonradan yaranıb. “Bilirsiniz ki, papaq həmişə qeyrət rəmzi sayılıb. Qədim dövrlərdə
uşaqlar papaq sallamazdılar, bel şalı sallayardılar.
Bu şairlərimizin əsərlərində qeyd olunur.
Bayram idi, gecəquşu oxurdu,
Adaxlı qız bəy corabın toxurdu,
Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu,
Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq,
Bəy şalına bayramlığın bağlamaq.
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Şal istədim, mən də evdə ağladım,
Bir şal alıb tez belimə bağladım,
Qulamgilə qaçdım, şalı salladım,
Fatma xala mənə corab bağladı,
Xan nənəmi yada salıb ağladı.
Ustad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasında da qeyd olunduğu kimi,
pay istəmək üçün şal atılıb, bacadan torba sallanıb,
papaq atılmayıb. Alim onu da vurğulayır ki, adətən
şal ən doğma adamların qapısına atılardı. Şalın
arasına bayram payı qoyulardı. Çox vaxt şal boş
qalmazdı: “Bu müxtəlif cür yozulurdu. Ola bilsin
ki, şal atan həmin evdən kimisə sevirdi. Çox vaxt
şalı atan adam tanınardı. Əgər razılıq var idisə, pay
qoyulardı. Yox idisə, boş qaytarılardı”.
Folklorşünas alim bu gün ilaxır çərşənbə və Novruz şənliklərində qapılara papaq atılmasına müsbət
yanaşmır.
Uşaq vaxtı bayram günlərində dəfələrlə evlərin
bacasından şal, torba, papaq salladığını deyən qocaman alim, filologiya elmləri doktoru, professor
Məhərrəm Cəfərli bu adətin arxasında sevinmək,
şənlənmək, sevinci paylaşmaq istəyinin dayandığını deyir. “Əvvəllər hər evin bacası olardı. Xüsusilə
kənd yerində o bacalardan torba sallayardılar. Eyni
zamanda şal atardılar. Bu ənənə qədimdən belə
olub. Uşaq papaq atar, sonra qaçıb gizlənərdi. Ev
yiyəsi də evində olan bayram şirniyyatından şala,
papağa pay qoyardı”.
M.Cəfərli Novruz şənliklərində Kosa ilə Keçəlin
pay yığmasında heç bir qəbahət görmür: “Bütün
bunlar xalq tamaşalarıdır, yazın gəlişi ilə bağlı oynanılan xalq mərasimləridir. Əvvəllər indiki kimi
tamaşalar, teatrlar yox idi. Xalqın əylənməyə ehtiyacı var idi. Kəndirbazlar, pəhləvanlarla yanaşı,
kosa və keçəl xalqı əyləndirər, xoş əhval-ruhiyyə
yaradardı”.
Filologiya elmləri doktoru Azad Nəbiyev də papaq atmaq ənənəsinin sonradan formalaşdığını,
əvvəl bacadan şal sallamaqla evdən pay istəmək
ənənəsi olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə,
Novruz nəğmələrində də bu məqam əksini tapıb.
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lər çox səhv fikirləşirlər. Bu sadəcə bayramın bir
elementidir. O, bütün siyasi rənglərdən, mənəvi
əxlaqi ləkələrdən uzaqdır. Bayram ənənələrini siyasiləşdirmək, onları milli-mənəvi dəyərlər çərçivəsindən çıxarıb başqa ölçü və qəliblərdə təqdim
etməyi yanlış hesab edirəm. Bu bayramın özəlliklərindən biri uşaqların sevindirilməsi olduğu halda
papaq atılmasında, bayram payı istənilməsində nə
Azad Nəbiyev: “Bu ənənənin tarixi çox qədimdir. pis cəhət ola bilər ki?!. Keçəllə Kosa Novruz bayO dövrlərdə torpaq damlı evlərin bacasından torba ramının rəmzləridir. Qışın ömrünü başa vurması
sallanar və bu torbaya bayram şirniyyatı qoyular- ilə yazın qovuşması arasında mübarizə gedir. Bu
dı. Son vaxtlar bu ənənə papaqatdı adəti ilə əvəz düşüncənin tərkibində obrazlaşdırma var. Keçəl və
olunub. Bu, Novruz şənliklərinin, mərasim və ritu- Kosa yaz və qışın rəmzləridir. Biri ölür, biri dirilir.
alların maraqlı növlərindən və tiplərindən biridir”. Mərasim eyni zamanda xoş əhval-ruhiyyə yaradan
Son vaxtlar bu mərasimə birmənalı olmayan mü- bir tamaşadır”.
nasibətdən gileylənən folklorşünas pay istəməyin
ətrafında yaradılan mənfi xarakterli fikirlərin yanlış olduğunu vurğuladı: “Papaqatdının guya ələbaxımlılıq kimi keyfiyyətlər aşıladığını düşünənHəcələr, hücələr,
Uzanar gündüzlər,
Qısalar gecələr,
Sallanar torbalar bacadan,
Uşaqlar pay istər ucadan,
Xanım bacı dursana,
Torbanı doldursana.
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نووروز عادتلری :پاپاقاتما
❁ جئحون

سالالنار تورباالر باجادان،
اوشاقالر پاي ایستر اوجادان.
باهارین گلیشینی-گونش تقویمی (هیجری-شمسی)
ایله يئنی ایلین باشالنماسینی دونيانین آيری-آيری
اؤلکهلرینده موختلیف طرزده ،فورما و مظموندا بايرام
ائدیرلر .شرق خالقالرینین معیشتینده ،میللی عادت-
عنعنهلرینده بو فصلی قارشیالماق اوچون چئشیدلی
مراسیملر ،بايرامالر وار.
دونيا خالقالری ایچریسینده “فصیللرین شاهینی
قارشیالماغا هامیدان اؤنجه آذربایجانلیالر باشاليیر.
سو ،يئل ،اود و تورپاق چرشنب هلری  -بونالرین هر هفته
بیرینین قئيد اولونماسی مارتین 20سینهدک بوتون
بايرام حاضرلیقالرینی حیاتا کئچیرمهيه شرایط يارادیر.
باهارین گلیشی ایله باغلی کئچیریلن مراسیملر زامانی
دقت چکن مقامالردان بیری نووروز پئرسوناژالرینین -
کوسا ایله کئچ هلین پاي يیغماسی ،اوشاقالرین قاپیالرا
پاپاق آتاراق پاي گؤزلهمهسیدیر .ماراقلیدیر ،بئله عادتلر
اوللرده اولوب ،يوخسا هانسیسا عادت زامان و مکان
داخیلینده تحریف ائدیلیب ،د َي یشیکلیيه معروض قالیب؟
پاپاق آتما عنعنهسی نه ایله باغلیدیر؟ بو سوالالرال عالیم و
فولکلورشوناسالرا مراجعت ائتدیک.
آذربایجان ملی علملر آکادئمیاسی-نین فولکلور
اینستیتوتونون علمی ایشچیسی ،فیلولوگیيا اوزره فلسفه
دوکتورو قالیب سايیل بيلی دئيیر کی ،اوللر نووروز
شنلیکلرینده پاپاق آتماق عنعنهسی اولمايیب .بايرام
پاي ینین ایستهنیلمهسی اوچون پاپاق آتیلماسی سونرادان
يارانیب“ .بیلیرسینیز کی ،پاپاق همیشه غئيرت رمزی
سايیلیب .قدیم دؤورلرده اوشاقالر پاپاق سالالمازدیالر،
بئل شالی سالالياردیالر .بو شاعرلریمیزین اثرلرینده قئيد
اولونور.
بايرام ایدی ،گئج هقوشو اوخوردو،
آداخلی قیز َب ي جورابین توخوردو،
هر کس شالین بیر باجادان سوخوردو،
آي نه گؤزل قايدادی شال سالالماق،
َب ي شالینا بايراملیغین باغالماق.
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شال ایستهدیم ،من ده ائوده آغالدیم،
بیر شال آلیب تئز بئلیمه باغالدیم،
غوالم گیله قاچدیم ،شالی سالالدیم،
فاطما خاال منه جوراب باغالدی،
خان ننهمی يادا سالیب آغالدی.
محمد حسین شهریارین “حئیدربابايا سالم”
استاد
ّ
پوئماسیندا دا قئيد اولوندوغو کیمی ،پاي ایستهمک
اوچون شال آتیلیب ،باجادان توربا سالالنیب ،پاپاق
آتیلمايیب .عالیم اونودا وورغواليیر کی ،عادتا شال ان
دوغما آدامالرین قاپیسینا آتیالردی .شالین آراسینا بايرام
پايی قويوالردی .چوخ واخت شال بوش قالمازدی“ :بو
موختلیف جور يوزولوردو .اوال بیلسین کی ،شال آتان
همین ائودن کیمیسه سئویردی .چوخ واخت شالی آتان
آدام تانیناردی .اگر راضیلیق وار ایدیسه ،پاي قويوالردی.
يوخ ایدیسه ،بوش قايتاریالردی.
فولکلورشوناس عالیم بو گون ایل آخیر چرشنبه و نووروز
شنلیکلرینده قاپیالرا پاپاق آتیلماسینا مثبت ياناشمیر.
اوشاق واختی بايرام گونلرینده دفعهلرله ائولرین
باجاسیندان شال ،توربا ،پاپاق سالالدیغینی دئين
قوجامان عالیم ،فیلولوگیيا علملری دوکتورو ،پروفسور
محرم جعفرلی بو عادتین آرخاسیندا سئوینمک ،شنلنمک،
سئوینجی پايالشماق ایستهي ینین داياندیغینی دئيیر.
“اوللر هر ائوین باجاسی اوالردی .خصوصیله کند يئرینده
او باجاالردان توربا سالالياردیالر .عینی زاماندا شال
عنعنه قدیمدن بئله اولوب .اوشاق پاپاق آتار،

آتاردیالر .بو
سونرا قاچیب گیزلنردی .ائو يیي هسی ده ائوینده اوالن
بايرام شیرنیاتیندان شاال ،پاپاغا پاي قوياردی.
م.جعفرلی نووروز شنلیکلرینده کوسا ایله کئچ هلین پاي
يیغماسیندا هئچ بیر قباحت گؤرمور“ :بوتون بونالر خالق
تاماشاالریدیر ،يازین گلیشی ایله باغلی اوينانیالن خالق
مراسیملریدیر .اوللر ایندیکی کیمی تاماشاالر ،تئاترالر يوخ
ایدی .خالقین ايلنمهيه احتیاجی وار ایدی .کندیربازالر،
پهلوانالرال ياناشی ،کوسا و کئچل خالقی ايلندیرر ،خوش
احوال-روحیه ياراداردی.
فیلولوگیيا علملری دوکتورو آزاد نبیيئو ده پاپاق آتماق
عنعنهس ینین سونرادان فورماالشدیغینی ،اول باجادان
شال سالالماقال ائودن پاي ایستهمک عنعنهسی اولدوغونو
بیلدیریر .اونون سؤزلرینه گؤره ،نووروز نغمهلرینده ده بو
مقام عکسینی تاپیب.
هج هلر ،هوج هلر،
Edebi Köprü 3.Yıl 30.Sayı.Nisan. 2021
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ائتمهيی يانلیش حساب ائدیرم .بو بايرامین اؤزللیکلریندن
اوزانار گوندوزلر،
بیری اوشاقالرین سئویندیریلمهسی اولدوغو حالدا پاپاق
قیساالر گئج هلر،
آتیلماسیندا ،بايرام پايی ایستهنیلمهسینده نه پیس
سالالنار تورباالر باجادان،
جهت اوال بیلر کی؟! .کئچلله کوسا نووروز بايرام ینین
اوشاقالر پاي ایستر اوجادان،
رمزلریدیر .قیشین عؤمرونو باشا وورماسی ایله يازین
خانیم باجی دورسانا،
قوووشماسی آراسیندا موباریزه گئدیر .بو دوشونج هنین
توربانی دولدورسانا.
ترکیبینده اوبرازالشدیرما وار .کئچل و کوسا ياز و قیشین
آزاد نبیيئو“ :بو عنعنهنین تاریخی چوخ قدیمدیر .او رمزلریدیر .بیری اؤلور ،بیری دیریلیر .مراسیم عینی زاماندا
دؤورلرده تورپاق داملی ائولرین باجاسیندان توربا سالالنار خوش احوال-روحیه يارادان بیر تاماشادیر.
و بو توربايا بايرام شیرنیاتی قويوالردی .سون واختالر بو
عنعنه پاپاق آتدی عادتی ایله عوض اولونوب .بو ،نووروز

شنلیکلرینین ،مراسیم و ریتوالالرین ماراقلی نؤولریندن و
تیپلریندن بیریدیر.
سون واختالر بو مراسیمه بیر معنالی اولمايان
موناسیبتدن گیلئيلنن فولکلورشوناس پاي ایستهمهيین
اطرافیندا يارادیالن منفی کاراکتئرلی فیکیرلرین يانلیش
اولدوغونو وورغوالدی“ :پاپاق آتدینین گويا الباخیملیلیق
کیمی کئيفیتلر آشیالدیغینی دوشوننلر چوخ سهو
فیکیرلشیرلر .بو سادهجه بايرامین بیر ِا ِل ِمنتیدیر .او ،بوتون
سياسی رنگلردن ،معنوی اخالقی لکهلردن اوزاقدیر .بايرام
عنعنهلرینی سياسیلشدیرمک ،اونالری میللی-معنوی د َي رلر
چرچیوهسیندن چیخاریب باشقا اؤلچو و قلیبلرده تقدیم
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BUDUR, GƏLDI BAHAR FƏSLI...
❁ Pərviz Axund

Novruz Azərbaycan xalqının ən qədim bayramlarından biridir. Baharın qarşılanmasını, həyatın
canlanıb hərəkətə gəlməsini simvolizə edən
Novruzun müxtəlif ayinləri daha əski çağlardan
qeyd olunub. İnanclar sisteminin zaman-zaman
dəyişikliyə uğraması Novruz rituallarına da
münasibəti fərqli istiqamətlərə yönəldib. Hətta
irihəcmli folklor örnəklərində təhriflər olduğunu
görmək mümkündür. Fəsil dəyişikliyinin təbiətlə
deyil, hansısa dini motivlərlə bağlanması halları
baş vermişdir. Belə müdaxilələr isə minillik adətənənələrin kölgədə qalması ilə nəticələnmişdir.
Ancaq elin yaddaşından qopan deyimlərdə,
eləcə də bir çox ədəbi nümunələrdə Novruz bayramı ilə bağlı məqamlara rast gəlmək olur. Türk
dünyasının mənəviyyat abidəsi “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanında bilavasitə Novruzdan bəhs
olunmasa da, bayramın bir çox elementləri ilə
tez-tez qarşılaşırıq. Xüsusilə də odla bağlı məqamlar əski inanclar sisteminin əlamətlərini
qoruya bilmişdir. Daha bir mədəni abidəmiz
olan “Koroğlu” dastanında da bilavasitə Novruzla bağlı məqamlara rast gəlinmir. Burada
qarşılaşdığımız şeir və ya nəsr nümunələrində
daha çox baharın gəlişindən bəhs olunur.
Ümumiyyətlə, ozandan aşığa keçid dövründə
Novruz bayramı da tədricən öz fəlsəfəsinə qovuşmuşdur. Bu daha çox baharla, bayram ovqatı ilə
bağlı şeirlərdə müşahidə olunur. Orta əsrlərdən
üzü bəri Azərbaycan aşıq şeirində Novruzun bu
və ya digər ayinlərini əks etdirən, yəni baharın
gəlişinə sevinən xalqın istəklərini, əhvalını əks
etdirən nümunələr çoxdur. Ustadlar ustadı sayılan
Abbas Tufarqanlı yazır:
Duman, gəl get bu dağlardan,
Dağlar təzə bar eyləsin.
Yaxud:
Duman, gəl get bu dağlardan,
Bahar gəldi, qar əylənməz.
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Deməli, dağların, bağ-bağatın “təzə bar eyləməsi” üçün qar-borandan xilas olmaq, bahara qovuşmaq lazımdır. Aşıq-şair həm də bu qənaətə gəlir
ki, bahar gəldisə, artıq qar duruş gətirə bilməz.
Meydan gül-çiçəyindir.
Öz ustadnamələri ilə məşhur olan, adı aşıq şeirimizə qızıl hərflərlə həkk olunan Xəstə Qasım
baharın gəlişi ilə insanın ruhunun da təravətləndiyini, həyat eşqinin artdığını, hislərinin coşduğunu qeyd edir:
Budur, gəldi bahar vaxtı,
Sinəm oldu yarın taxtı,
Soyuldu bülbülün rəxti,
Gül, başına dolandığım.
Dədə Ələsgər baharın gəlişi ilə dağların al-əlvan libasa büründüyünü yazır:
Bahar fəsli, yaz ayları gələndə
Süsənli, sünbüllü, lalalı dağlar...
Yaxud:
Çərşənbə günündə, çeşmə başında
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü.
Burada da bayramın səhəri - çərşənbədə
xanımların su üstündən atlamağa getməsi, bulaqdan su gətirməsinə işarə vurulur. Eyni zamanda
aşiqin öz sevgilisinə qəlbini açması da bahara
təsadüf edir.
Baharda “eşq odu” ilə sinəsi çağlayan, İsmi
Pünhana sevgisi ilə dillərdə dastan olan Molla
Cümə də baharın qüdrətindən bəhs edir:
Bahar fəsli irmaq kimi çağlayıb,
Eşq oduyla ciyərimi dağlayıb,
Mənsur kimi qollarımı bağlayıb,
Məni dara çəkən yerdi bu yerlər.
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Bunlardan əlavə aşıq şeirində ənənəvi olaraq
“Bayram günləri” rədifli şeirlər də mövcuddur.
Bu rədifdə bir çox aşıq-şairlər divanilər yazmış
və elin toy-düyünlərində, bayramlarda şövqlə
çalıb-oxumuşlar.
Aşıq gərək xalqa tərif yaza bayram günləri,
Əlində saz, şirin avaz gəzə bayram günləri.
El nəfinə yaxşı danış, eşidən əhsən desin,
Gülür yenə novbahartək üzə bayram günləri.
Aşıq Şəmşirdən təqdim etdiyimiz bu nümunədən də göründüyü kimi, el sənətkarı gərək
bayram günlərində əlində saz xalq arasında
dolaşsın, hikmət söyləsin, insanların sevincinə
sevinc qatsın.
Koroğlu aşığı Umbay Axundov Novruzda insanların sanki azadlığa çıxdığını, bunun da sevincə səbəb olduğunu vurğulayır:
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Necə də şirin yaraşır sözə bayram günləri,
Nə qədər sevinc gətirir üzə bayram günləri.
Yaranandan insan oğlu azadlığa təşnədi,
Səadətnən qismət olsun sizə bayram günləri.
Göründüyü kimi, aşıq tarixən şaman funksiyasını yerinə yetirmiş, yaxşı gündə də, dar
gündə də el-obanın ümid yeri olmuşdur. Aşığın
sələfi olan ozan da qolça qopuzunu sinəsinə
basmış, igidləri öymüş, oğuz elinin birliyi,
xoşbəxtliyi üçün Allaha dualar etmişdir. Aşıq el
xanəndəsidir. Bu baxımdan el şənliklərini, bayramlarını aşıqsız təsəvvür etmək çətindir. Novruz
bayramında aşıqlarımız baharı qarşılayan, həyata
köklənən insanlara əlavə güc vermişdir. Çünki
saz və Novruz bayramı qədim-qayım ənənələrdən
qaynaqlanır və hər ikisi milli-mənəvi dəyərimizdir.

1400.فروردین.30سای.3ادبی کؤرپو ایل
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بودور ،گلدی باهار فصلی...
پرویز آخوند
نوروز آذربایجان خالق ینین ان قدیم بايرامالریندان
بیریدیر .باهارین قارشیالنماسینی ،حیاتین جانالنیب
حرکته گلمهسینی سیموولیزه ائدن نوروزون مختلیف
آيینلری داها اسکی چاغالردان قئيد اولونوب .اینانجالر
سیستم ینین زامان-زامان د َي یشیکلیيه اوغراماسی نوروز
ریتوالالرینا دا مناسیبتی فرقلی ایستیقامتلره يؤنلدیب.
حتی ایری حجملی فولکلور اؤرنکلرینده تحریفلر
اولدوغونو گؤرمک مومکوندور .فصیل د َي یشیکلیگ ینین
طبیعتله دئيیل ،هانسیسا دینی موتیولرله باغالنماسی
حالالری باش وئرمیشدیر .بئله مداخیلهلر ایسه مین ایللیک
عادت-عنعنهلرین کؤلگهده قالماسی ایله نتیج هلنمیشدیر.

عاشیق-شاعر هم ده بو قناعته گلیر کی ،باهار گلدیسه،
آرتیق قار دوروش گتیره بیلمز .مئيدان گول-چیچ هيیندیر.
اؤز اوستادنامهلری ایله مشهور اوالن ،آدی عاشیق شعریمیزه
قیزیل حرفلرله حکک اولونان خسته قاسیم باهارین
گلیشی ایله اینسانین روحونون دا طراوت لندیگینی،
حیس لرینین جوشدوغونو
حیات عشق ینین آرتدیغینی،
ّ
قئيد ائدیر:
بودور ،گلدی باهار واختی،
سینم اولدو يارین تاختی،
سويولدو بولبولون رختی،
گول ،باشینا دوالندیغیم.
دده علسگر باهارین گلیشی ایله داغالرین آل-الوان لیباسا

بوروندويونو يازیر:
باهار فصلی ،ياز آيالری گلنده
سوسنلی ،سونبوللو ،الاللی داغالر...

آنجاق ائلین يادداشیندان قوپان دئيیملرده ،ائلهجه
ده بیر چوخ ادبی نمونهلرده نوروز بايرامی ایله باغلی
مقامالرا راست گلمک اولور .تورک دونياس ینین معنویات
“کیتابی-دده قورقود” داستانیندا بیال واسیطه

عابدهسی
ِ
ِ
ِ
نوروزدان بحث اولونماسا دا ،بايرامین بیر چوخ المنتلری
ایله تئز-تئز قارشیالشیریق .خصوصیله ده اودال باغلی ياخود:
مقامالر اسکی اینانجالر سیستم ینین عالمتلرینی قورويا چرشنبه گونونده ،چشمه باشیندا
بیلمیشدیر .داها بیر مدنی آبدهمیز اوالن “کوراوغلو” گؤزوم بیر آالگؤز خانیما دوشدو.
داستانیندا دا بیال واسیطه نوروزال باغلی مقامالرا راست
گلینمیر .بورادا قارشیالشدیغیمیز شعر و يا نثر نمونهلرینده بورادا دا بايرامین سحری  -چرشنب هده خانیمالرین سو
اوستوندن آتالماغا گئتمهسی ،بوالقدان سو گتیرمهسینه
داها چوخ باهارین گلیشیندن بحث اولونور.
عمومیتله ،اوزاندان عاشیغا کئچید دؤورونده نوروز ایشاره وورولور .عینی زاماندا عاشقین اؤز سئوگیلیسینه
بايرامی دا تدریجن اؤز فلسفهسینه قوووشموشدور .بو داها قلبینی آچماسی دا باهارا تصادف ائدیر.
چوخ باهارال ،بايرام اووقاتی ایله باغلی شعرلرده مشاهیده باهاردا “عشق اودو” ایله سینهسی چاغاليان ،ایسمی
اولونور .اورتا عصرلردن اوزو بری آذربایجان عاشیق پونهانا سئوگیسی ایله دیللرده داستان اوالن مولال جومه
شعرینده نوروزون بو و يا دیگر آيینلرینی عکس ائتدیرن ،ده باهارین قدرتیندن بحث ائدیر:
یعنی باهارین گلیشینه سئوینن خالقین ایستکلرینی،
احوالینی عکس ائتدیرن نمونهلر چوخدور .اوستادالر باهار فصلی ایرماق کیمی چاغاليیب،
عشق اودويال جیيریمی داغاليیب،
اوستادی سايیالن عباس توفارقانلی يازیر:
منصور کیمی قولالریمی باغاليیب،
منی دارا چکن يئردی بو يئرلر.
دومان ،گل گئت بو داغالردان،
داغالر تزه بار ائيلهسین.
عالوه عاشیق شعرینده عنعنهوی اوالراق “بايرام

بونالردان
ياخود:
گونلری” ردیفلی شعرلر ده موجوددور .بو ردیفده بیر
دومان ،گل گئت بو داغالردان،
چوخ عاشیق-شاعرلر دیوان یلر يازمیش و ائلین توي-
باهار گلدی ،قار ايلنمز.
دويونلرینده ،بايرامالردا شؤوقله چالیب-اوخوموشالر.
دئمهلی ،داغالرین ،باغ-باغاتین “تزه بار ائيلهمهسی” اوچون
قار-بوراندان خالص اولماق ،باهارا قوووشماق الزیمدیر .عاشیق گرک خالقا تعریف يازا بايرام گونلری،
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الینده ساز ،شیرین آواز گزه بايرام گونلری.
ائل نفعینه ياخشی دانیش ،ائشیدن احسن دئسین،
گولور يئنه نووباهارتک اوزه بايرام گونلری.
عاشیق شمشیردن تقدیم ائتدیگیمیز بو نمونهدن ده
گؤروندويو کیمی ،ائل صنعتکاری گرک بايرام گونلرینده
الینده ساز خالق آراسیندا دوالشسین ،حیکمت سؤيلهسین،
اینسانالرین سئوینجینه سئوینج قاتسین.
کوراوغلو عاشیغی اومباي آخوندوو نوروزدا اینسانالرین
سانکی آزادلیغا چیخدیغینی ،بونون دا سئوینجه سبب
اولدوغونو وورغواليیر:
نئجه ده شیرین ياراشیر سؤزه بايرام گونلری،
نه قدر سئوینج گتیریر اوزه بايرام گونلری.
ياراناندان اینسان اوغلو آزادلیغا تشنهدی،
سعادتنن قیسمت اولسون سیزه بايرام گونلری.
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گؤروندويو کیمی ،عاشیق تاریخ ًا شامان فونکسیياسینی
يئرینه يئتیرمیش ،ياخشی گونده ده ،دار گونده ده ائل-
اوبانین اومید يئری اولموشدور .عاشیغین سلفی اوالن
اوزان دا قولچا قوپوزونو سینهسینه باسمیش ،ایگیدلری
اؤيموش ،اوغوز ائلینین بیرلیگی ،خوشبختلیگی اوچون
اللها دعاالر ائتمیشدیر .عاشیق ائل خوانندهسیدیر .بو
باخیمدان ائل شنلیکلرینی ،بايرامالرینی عاشیق سیز
تصووور ائتمک چتیندیر .نوروز بايرامیندا عاشیقالریمیز
عالوه گوج

باهاری قارشیاليان ،حیاتا کؤکلنن اینسانالرا
وئرمیشدیر .چونکی ساز و نوروز بايرامی قدیم-قايیم
عنعنهلردن قايناقالنیر و هر ایکیسی میللی-معنوی
د َي ریمیزدیر.
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BAHARIYYƏ - DƏHNAMƏN
❁ Şah İsmayıl Xətai
Qış getdi, yenə bahar gəldi,
Gül bitdi və laləzar gəldi.
Quşlar qamusu fəğanə düşdü,
Eşq odu yenə bu canə düşdü.

 دهنامه دن بیر پارپا- بهاریه
❁ شاه اسماعیل خطایی
، يئنه بهار گلدي،قيش گئتدي
.گول بيتدي و الله زار گلدي
،قوشالر قاموسي فغانه دوشدي
.عشق اودي يئنه بو جانه دوشدي

Yer geydi qəbayi-xizar rpuşan,
Cümle dilə gəldi ləbxamuşan.

،يئر گئيدي قباي خضرپوشان
.جمله ديله گلدي لب خموشان

Sərvin yenə tutdu damənin su,
Sərv üstə oxudu faxtə fu-fu.

،سروين يئنه دوتدي دامنين سو
.كو-سرو اوسته اوخودي فاخته كو

Qönçə dəhəni çəməndə xəndan,
Gülməkdən ənar açıldı dəndan.
Bülbül oxudu süfati-hicran,
Dəryada dür oldu əbri-neysan.

،غنچه دهنين چمنده خندان
.گولمکدن انار آچيلدي دندان
،بولبول اوخودي صفات هيجران
.درياده دور اولدو ابر نئيسان

Durna uçuban həvayə düşdü,
Laçın oluban ovayə düşdü.

،دورنا اوچوبان هوايه دوشدي
.الچين آلوبان اوبايه دوشدي

Alma ağacı dibindən sayə,
Tən eylər idi buluda, ayə...

،آلما آغاجي ديبينده سايه
...طعن ائيلريدي بولود دا آيه

Yaşın yerə tökdü əbri-neysan.
Bülbüllər oxudu sədhəzaran.

،ياشين يئره تؤکدي ابر نئيسان
.بولبوللر اوخودي صد هزاران

Mey bəslədi jalə hər vərəqdə,
Turac kitab oxur təbəqdə.

،مئي بسله دي ژاله هر ورقده
توراج کيتاب اوخور طبقده

Qum-qum der idi ağacda qumri,
Məst oldu bənəvşə içdi xəmri.
Şax üstə qabaqlar aslı halı,
Qu gərdənidən verir misalı.

. دئر ايدي آغاجدا قمري،”قوم-“قوم
.مست اولدي بنؤوشه ايچدي خمري
،شاخ اوسته قاباقالر آسلو حالي
.قو گردنيدن وئرير ميثالي

Quş beççələri ünü yuvadən,
Məktəb ünü tək gəlir həvadən.

،بچ ه لري اونو يووادان
ّ قوش
.مکتب اوني تک گلير هوادن

Boyandı zəmin həzar rəngə,
Övraqi-şəcər də təngə-təngə.

،بوياندي زمين هزار رنگه
.تنگه-اؤوراق شجر ده تنگه
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Neylufər açıldı suya girdi,
Pirahənini başına bürdi.
Çinar əlini çü rəqsə açdı,
Gül xürdə zərin şəbaşə saçdı.

،نيلوفر آچيلدي سويا گيردي
.پيراهنيني باشينا بوردي
،چينار اليني چو رقصه آچدي
.گول خرده زرين شاباشه ساچدي

Çaylar bulandı, yıxdı arxı,
Bağlar ağacı göyərtdi şaxı.

، ييخدي آرخي،چايالر بوالندي
.باغالر آغاجي گؤيرتدي شاخي

Gilas ağacı dibində mahim,
Çün mah idi dərmiyani-əncüm.

،گيالس آغاجي ديبينده ماهيم
.چون ماه ايدي درميان انجوم

Yüz dürlü qəba yeyib çəmənlər,
Ağ donunu geydi yasəmənlər.

،يوز دورلي قبا گئييب چمنلر
.آغ دونوني گئيدي ياسمنلر

Sirab gülünün üzündə abi,
Nərgis oturar başında xabi,

،سيراب گولونون گؤزونده آبي
.نرگيس اوتورار باشيندا خوابي

Hər qönçədə vərdi-ərğavəni,
Qumru fəridən verir nişani.

.هر غؤنچه ده ور ِد ارغواني
.قومرو گؤزودن وئرير نيشاني

Ta çalmaya dan yeli tapança,
Üzünə niqabin örtdü qönçə.

،تا چالمايا دان يئلي تاپانچا
،يوزونه نيقابين اؤرتدو غونچا

Yaşıl çəmən üstdə jalə çin-çin,
Əxzər fələk üstə rəşki-Pərvin.
Sərv etdi çəməndə sərfərazi,
Gül cilvələnir başında nazi,
Çıxmış budaq üstə əndəlibi,
Mənbərdə oxur çəmən xətibi.

،چين-ياشيل چمن اوسته ژاله چين
ِ
.رشک پروين
اخضر فلک اوسته
،سرو ائتدي چمنده سرفرازي
،گول جيلوله نير باشيندا نازي
،چيخميش بوداق اوسته عندليبي
.منبر ده اوخور چمن خطيبي
 ختائی:سراینده اثر
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QALIB
❁ Nuranə Təbriz

قالیب
❁ نورانه تبریز

Sənə nə, üzgünəm ya kədərliyəm?
Dərdlərimi çəkmək sənəmi qalıb?
Mən ki yağışlardan quru çıxmışam,
Qorxum çisginəmi, çənəmi qalıb?

 اوزگونم يا کدرلیيم؟،سنه نه
دردلریمی چکمک سنهمی قالیب؟
،من کی ياغیشالردان قورو چیخمیشام
 چنهمی قالیب؟،قورخوم چیسگینهمی

Yüyürdüm bir ömrün qışına düşdüm,
Hər nəyə əl atdım boşuna düşdüm.
Daş oldum taleyin başına düşdüm,
Görəsən dərd, kədər mənəmi qalıb?

،يويوردوم بیر عؤمرون قیشینا دوشدوم
.هر ن َيه ال آتدیم بوشونا دوشدوم
،داش اولدوم طالعيین باشینا دوشدوم
 کدر منهمی قالیب؟،گؤرهسن درد

Gəzirəm bu qərib şəhər içində,
Bəxtimə bal düşdü, zəhər içində.
Bir belə qayğı və qəhər içində,
Güman saçlarımda dənəmi qalıb?
Hardasa bənövşə bəndə düşəndə,
Ürəklər sinənin altda şişəndə,
Arzular, diləklər yanıb bişəndə-Nuranə hamıdan önəmi qalıb?
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،گزیرم بو قریب شهر ایچینده
. زهر ایچینده،بختیمه بال دوشدو
،بیر بئله قايغی و قهر ایچینده
گومان ساچالریمدا دنهمی قالیب؟
،هارداسا بنؤوشه بنده دوشنده
،اورکلر سینهنین آلتدا شیشنده
- دیلکلر يانیب بیشنده،آرزوالر
نورانه هامیدان اؤنهمی قالیب؟-
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SAAT DÜZ 9-DAN 6-YA KIMI
❁ Sahib İbrahimli
Hər gün zəngli saat dəli fit çalır,
Tez işə qaçıram...Yol yorğun salır.
İşdə iki gözüm saatda qalır,
Saat düz 9-dan 6-ya kimi.

يا کیمی6- دان9- ساعت دوز
❁ صاحب ابراهیملی
،هر گون زنگلی ساعت دلی فیت چالیر
.يول يورغون سالیر...تئز ایشه قاچیرام
،ایشده ایکی گؤزوم ساعتدا قالیر
.يا کیمی6- دان9- ساعت دوز

Ömrümü-günümü qəlibləyirəm,
Beləcə qocalır, xərifləyirəm.
Elə yekələri tərifləyirəm,
Saat düz 9-dan 6-ya kimi.

،گونومو قلیبلهيیرم-عؤمرومو
. خریفلهيیرم،بئلهجه قوجالیر
،ائله يئک هلری تعریفلهيیرم
.يا کیمی6- دان9- ساعت دوز

Hər gələn səsini kökləyir zilə,
Seyfimdə dərmanlar çoxalır elə.
Katibəm danışır telefon ilə,
Saat düz 9-dan 6-ya kimi.

،هر گلن سسینی کؤکلهيیر زیله
.سئيفیمده درمانالر چوخالیر ائله
،کاتیبم دانیشیر تئلئفون ایله
.يا کیمی6- دان9- ساعت دوز

Dizim namaz görmür, əlim salavat,
Nə işim abaddır, nə evim abad.
Kefdəyəm, üzümü danlamır arvad
Saat düz 9-dan 6-ya kimi.

، الیم صاالوات،دیزیم ناماز گؤرمور
. نه ائویم آباد،نه ایشیم آباددیر
 اوزومو دانالمیر آرواد،کئفدهيم
.يا کیمی6- دان9- ساعت دوز

Aylarım, günlərim-yorğun dəvələr,
Köhnə stolumu yeyir güvələr.
Evdə məni tapmır, söyür nəvələr,
Saat düz 9-dan 6-ya kimi.

،يورغون دوهلر- گونلریم،آيالریم
.کؤهنه اوستولومو يئيیر گووهلر
، سؤيور نوهلر،ائوده منی تاپمیر
.يا کیمی6- دان9- ساعت دوز
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YAZ GƏLİR

یاز گلیر

❁ Məhəmməd Nori Dudran (Nəmin)

»❁ محمد نوری دودران «نمین

Şaxta baba day qocalıb yaz gəlir,
Bülbül oxur gör necə avaz gəlir.

،شاختا بابا دای قوجالیب یاز گلیر
.بولبول اوخور گؤر نئجه آواز گلیر

Sanki qoşur nəğmə, Ozanlar bu gün,
Xatirələr dünyasına saz gəlir.

، اوزانالر بوگون،سانکی قوشور نغمه
.خاطره لر دونیاسینا ساز گلیر

Yaz nəfəsi çöl, bayrı doldurur,
Şur yaranır «şur» ilə «şəhnaz» gəlir.

، بایری دولدورور،یاز نفسی چؤل
.شور یارانیر «شور» ائله «شهناز» گلیر

Ətir səpir bağça- bağa güllənə,
Çay çimənə ürdəgilən- qaz gəlir.
Çaylarımız can tapacaq qar- sudan,
Aşıb daşıb arx dolu araz gəlir.
Yel əsəcək, gün şaxacaq kövşənə,
Əərşi bəridən ona cavaz gəlir.
Hər fəsilin vardı gözəl töhfəsi,
Yer dirilir, yerlərə ecaz gəlir.

، باغا گوللنه-َعطیر َس پیر باغچا
. قاز گلیر- چای چیمنه اُردگیلین
، سودان-چایالریمیز جان تاپاجاق قار
.آشیب داشیب آرخ دولو آراز گلیر
، گون شاخاجاق کؤوشنه،یئل اسه جک
.رش ِ ب َریدن اونا جاواز گلیر
ِ َع
،هرفصیلین واردی گؤزل تحفه سی
. یئ رلره اعجاز گلیر،یئر دیریلیر

Qırx beşi var, bab lisi var leysanı
Gün uzanır, day gecəmiz az gəlir.

 باب لیسی وار لیسانی،قیرخ بئشی وار
. دای گئجه میز آز گلیر،گون اوزانیر

Şənlik edək naz baharın eşqinə,
«Nuri» sevin qış qutarır yaz gəlir.

،شن لیک ائدک ناز باهارون عشقینه
.«نوری» سئوین قئیش قوتاریر یاز گلیر
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NOVRUZ, GƏL

يوسیف دیریلی

❁ Yusif Dirili
 گل،❁ نووروز

Süfrədə düzüm-düzüm:
Ləb-ləbi, xurma, üzüm.
Plovda qalıb gözüm,
Novruz, gəl ha, Novruz , gəl.
Sənsən parlayan ulduz
Keçəl, kosa, bahar qız.
Qoyma gəl bizi yalqız,
Novruz, gəl ha, Novruz, gəl.
Könül evi viran var
Bəxtindən nigaran var
Aralıqda hicran var,
Novruz, gəl ha, Novruz, gəl.
Xoş niyyətin dolaşsın
Küsülülər barışsın
Bərəkət açıb-daşsın
Novruz, gəl ha, Novruz, gəl.
Göyərtmişəm səməni
Gözləyirəm il səni.
Tez gəl, sevindir məni,
Novruz, gəl ha, Novruz, gəl.
Burda dağlar baş-başa
Bağ-bağçalar tamaşa
Əlvida dedik qışa,
Novruz, gəl ha, Novruz, gəl.
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:دوزوم-سفرهده دوزوم
. اوزوم، خورما،لبی-لب
،پلوودا قالیب گؤزوم
. گل،  نووروز، گل ها،نووروز
سنسن پاراليان اولدوز
. باهار قیز، کوسا،کئچل
،قويما گل بیزی يالقیز
. گل، نووروز، گل ها،نووروز
کؤنول ائوی ویران وار
بختیندن نیگاران وار
،آرالیقدا هیجران وار
. گل، نووروز، گل ها،نووروز
خوش نیتین دوالشسین
کوسولولر باریشسین
داشسین-برکت آچیب
. گل، نووروز، گل ها،نووروز
گؤيرتمیشم سمنی
.گؤزلهيیرم ایل سنی
، سئویندیر منی،تئز گل
. گل، نووروز، گل ها،نووروز
 باشا-بوردا داغالر باش
 باغچاالر تاماشا-باغ
،الویداع دئدیک قیشا
. گل، نووروز، گل ها،نووروز

1400.فروردین.30سای.3ادبی کؤرپو ایل
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BAYRAM OLDU
❁ Molla Pənah Vaqif

بايرام اولدو
❁ مولال پناه واقیف

Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim...
Bizim evdə dolu çuval da yoxdur.
Dügüylə yağ hamı çoxdan tükənmiş
Ət heç ələ düşməz, motal da yoxdur.

... هئچ بیلمیرم نئيلهيیم،بايرام اولدو
.بیزیم ائوده دولو چووال دا يوخدور
دوگويله ياغ هامی چوخدان توکنمیش
. موتال دا يوخدور،ات هئچ اله دوشمز

Allaha bizmişik naşükür bəndə,
Bir söz desəm, dəxi qoymazlar kəndə.
Xalq batıb noğula, şəkərə, qəndə,
Bizim evdə axta zoğal da yoxdur.

،اهللا بیزمیشیک ناشوکور بنده
. دخی قويمازالر کنده،بیر سؤز دئسم
، قنده، شکره،خالق باتیب نوغوال
.بیزیم ائوده آختا زوغال دا يوخدور

Bizim bu dünyada nə malımız var,
Nə də evdə sahibcamalımız var.
Vaqif, öyünmə ki, kamalımız var,
Allaha şükür ki, kamal da yoxdur.
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،بیزیم بو دونيادا نه مالیمیز وار
.نه ده ائوده صاحب جامالیمیز وار
، کمالیمیز وار، اؤيونمه کی،واقیف
. کمال دا يوخدور،اهللا شوکور کی
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BAHAR GƏLİR
❁ Abdullah Şaiq
Əs, ey ətirli dan yeli,
Könülaçan bahar gəlir.
Bənövşə, yan dara teli,
Bağa sevimli yar gəlir.
Günəşlə vermiş əl-ələ,
Üzü şəfəq saçır gülə,
Görüncə hüsnünü elə,
Sevinc gəlir, vüqar gəlir.
Baxın qanadlanan göyə,
Qaranquşa, qaz, ördəyə,
-Vətən, Vətən, Vətən, - deyə
Yenə qatar-qatar gəlir.
Bulud, gecikmə, düş yola,
Çəmənləri süpür, sula,
Səadət ilə qol-qola
Könülaçan nigar gəlir.

باهار گلیر
❁ عبداهلل شایق
، ائي عطی رلی دان يئلی،اس
.کؤنول آچان باهار گلیر
، يان دارا تئلی،بنؤوشه
.باغا سئویملی يار گلیر
،اله-گونشله وئرمیش ال
،اوزو شفق ساچیر گوله
،گؤرونجه حوسنونو ائله
. ووقار گلیر،سئوینج گلیر
،باخین قانادالنان گؤيه
، اؤردهيه، قاز،قارانقوشا
 دئيه- ، وطن، وطن،وطن.قاتار گلیر-يئنه قاتار
، دوش يوال، گئجیکمه،بولود
، سوال،چمنلری سوپور
 قوال-سعادت ایله قول
.کؤنول آچان نیگار گلیر

Məhəbbətin çırağıdır,
Yeri könül bucağıdır.
Sıxıntı, dərdi dağıdır,
Elə, günə dutar gəlir.

،محبتین چی راغیدیر
.يئری کؤنول بوجاغیدیر
، دردی داغیدیر،سیخینتی
. گونه دوتار گلیر،ائله

Günəşlə vermiş əl-ələ,
Üzü şəfəq saçır gülə,
Görüncə hüsnünü elə,
Sevinc gəlir, vüqar gəlir.

، اله-گونشله وئرمیش ال
،اوزو شفق ساچیر گوله
،گؤرونجه حوسنونو ائله
. ووقار گلیر،سئوینج گلیر

Baxın qanadlanan göyə,
Qaranquşa, qaz, ördəyə,
-Vətən, Vətən, Vətən, - deyə
Yenə qatar-qatar gəlir.
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،باخین قانادالنان گؤيه
، اؤردهيه، قاز،قارانقوشا
 دئيه- ، وطن، وطن،وطن.قاتار گلیر-يئنه قاتار
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KİM BİLİR?
❁ Nizami Səyyad
Rəhmətlik Kərim babam deyərdi: Ən az qoyulan
ad Yəhyadır.Yenə də axirət günü bir qəbirdən yeddi Yəhya cavab verəcək.
Bir qəbirdən yeddi Yəhya çıxacaq
Neçə Əli, neçə Vəli kim bilir.
O Əlinin, bu Vəlinin o anda
Hansı aqil, hansı dəli kim bilir.
Əli bu dünyaya dəli gəlməyib,
Vəli bu dünyaya dəli gəlməyib,
Dəli olduğunu dəli bilməyib,
Ağlamalı ya gülməli kim bilir.
Bu Əlinin hər əməli kəs-ha-kəs
O Vəlinin hər işində bəd nəfəs
Bu dəlinin günahları nədi bəs
Nə ağlı var, nə də halı kim bilir.
Əlinin halını Vəlidən soruş
Vəlinin halını Əlidən soruş
Dünyanın halını dəlidən soruş
Kimə çatar qeylü-qalı kim bilir.
Allah sənə rəhmət etsin ay dədə
Axirət gününə inanan idin.
Səsin qulağımda indi də sağdır
Sözdə hikmət deyib söz anan idin.
Halallığı hər əməldən baş bilib
Haqqı gəzdi işdə əlin ay baba.
Bir qəbirdən neçə Kərim çıxacaq
İndi söyləyərmi dilin ay baba.
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کیم بیلیر؟
❁ نظامی صیاد
يئنه ده. ان آز قويوالن آد يحيادیر:رحمتلیک کریم بابام دئيردی
.آخیرت گونو بیر قبیردن يئددی يحيا جاواب وئرهجک
بیر قبیردن يئددی يحيا چیخاجاق
. نئچه ولی کیم بیلیر،نئچه علی
 بو ولینین او آندا،او علینین
. هانسی دلی کیم بیلیر،هانسی عاقیل
،علی بو دونيايا دلی گلمهيیب
،ولی بو دونيايا دلی گلمهيیب
،دلی اولدوغونو دلی بیلمهيیب
.آغالمالی يا گولمهلی کیم بیلیر
کس-ها-بو علینین هر عملی کس
او ولینین هر ایشینده بد نفس
بو دلینین گوناهالری ندی بس
. نه ده حالی کیم بیلیر،نه عاغلی وار
علینین حالینی ولیدن سوروش
ولینین حالینی علیدن سوروش
دونيانین حالینی دلیدن سوروش
.کیمه چاتار قئيل و قالی کیم بیلیر
اهلل سنه رحمت ائتسین آي دده
.آخیرت گونونه اینانان ایدین
سسین قوالغیمدا ایندی ده ساغدیر
.سؤزده حیکمت دئيیب سؤز آنان ایدین
حاالللیغی هر عملدن باش بیلیب
.حاقی گزدی ایشده الین آي بابا
بیر قبیردن نئچه کریم چیخاجاق
.ایندی سؤيلهيرمی دیلین آي بابا
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QOY GÜNƏŞ KÖLGƏSİNDƏ ÖLÜM
❁ Vida Heşməti
Uzaq yolların
şırın ləhcələrinin vurğunuyam
Onlarda ayaqlanmış qayalar
Zirvələrin güneyini keflənir.
Hərdən də
Boş istikanlardan
Sürgün gedirlər.
Çeşmələrin gözündəki
Sınıq salğaq güzgülərdə.
Mənə o hörüklü qayalardan demə
onların qartalları,
Göylərin könlündə can verdiCaynağında qıp-qırmızı ıldırımların göbək ciyəsi.
O yollarda anamın bal bəlləsi ağrırdı
Hələ də donundakı heyva qülləri
Məni dalğalanırdı
Balaca güzgüsünə sığınmayırdı küyük saçları,
Gılavarı gedərdi yastığının dəlı sov yuxusunda.
Demə mənə!
Oraların
kərkükü duman keçdı havalarındanVətən köçdü ağrılarından
Demə mənə!
Qoy günəş kölgəsində ölüm
Qoy dünya adında vətənimin
TBRİZ bölgəsində ölüm...
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قوی گونش کؤلگ هسینده اؤلوم
❁ ویدا حشمتی
اوزاق یولالرین
شیرین لهج هلرینین وورغونویام
اونالردا آیاقالنمیش قایاالر
زیروهلرین گونئیینده کئفلهنی رلر
،هردن
بوش ایستیکانالردان سورگون گئدی رلر
-چشم هلرین گؤزونده
.سینیق سالخاق گوزگولرینده
!منه او هؤروکلو قایاالردان دئمه
اونالرین قارتالالری
،گؤیلرین کؤنلونده جان وئردی
.قیرمیزی ایلدیریمالرین گؤبکجیی هسی-جایناغیندا قیپ
او یولالردا آنامین بال بللهسی آغریردی
هله ده دونونداکی هئیوا گوللری منی دالغاالنیردی
باالجا گوزگوسونده
سیغماییردی
،کویوک ساچالری
گیالواری گئدیردی یاستیغ ینین دلی سوو یوخوالریندا
!دئمه منه
اوراالرین کرکوکو دومان کئچدی هاواالریندان
وطن کؤچدو آغریالریندان
!دئمه منه
قوی گونش کؤلگ هسینده اؤلوم
قوی دونیا آدیندا وطنیمین
...تبریز بؤلگ هسینده اؤلوم
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GÖRMƏDİM ÜLFƏTİN DÜZÜN

گؤرم هدیم اولفتین دوزون

❁ Haidə Biluki özləm

)❁ هایده بلوکی(اؤزلم

Ürəyimin ayağına
Gərək qandalı bağlayam
Didərgin sevgi üzündən
Hər gecə bolca ağlayam

اورییمین آیاغینا
گرک قاندالی باغالیام
دیدرگین سئوگی اوزوندن
هرگئجه بولجا آغالیام

Gərək döşənəm yoluna
Qandallanam sağ soluna
Güc olam sevgi qoluna
Hicranın əlin dağlayam

گرک دؤشه نم یولونا
قاندالالنام ساغ سولونا
گوج اوالم سئوگی قولونا
هیجرانین اَلین داغالیام

Düşməyəm gərək nəfəsdən
Məhəbbət içrə həvəsdən
Sevgi adlı bir qəfəsdən
İntizar gözün çağlayam
Çən bürüdü sevgi gözün
Görmədim ülfətin düzün
Özləmin dağlanan üzün
Haq kölgəsində sağlayam
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دوشمه یم گرک نفسدن
محبت ایچره هوسدن
سئوگی آدلی بیر قفسدن
اینتظار گؤزون چاغالیام
چن بورودو سئوگی گؤزون
گؤرم هدیم اولفتین دوزون
اؤزلمین داغالنان اوزون
حق کولگه سینده ساغالیام
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ŞUŞAM!
❁ Qafqaz Əvəzoğlu
Səkkiz may doxsan iki – Şuşanın işğal günüdür
Nadan gözlərində qiymətsiz oldun,
Dönüb oyuncağa satılan Şuşam!
Alışdın bir anda, yandın bir anda,
Ocaqtək qalanıb çatılan Şuşam,
Dönüb oyuncağa satılan Şuşam!
Şuşa alınarsa bir paslı güllə,
Vurmayıb başına söz verən hələ…
Dönüb ümidlərim tamam müşkülə,
Düşən yuvasından pərən bir quşam,
Dönüb oyuncağa satılan Şuşam!
Tər güllü qucağın, çiçəkli çölün,
Qanına bələndi neçə oğulun –
Didəmdə yurd salıb sovrulan külün,
Qəlbindən gözünə süzülən yaşam,
Dönüb oyuncağa satılan Şuşam!
Hələ bir kimsəyə çatmayır ünün,
Hələ bir zülmətdi hər gələn günün.
Sinəsi gülləli neçə büstünün,
Ümid qığılcımı sönür hər axşam,

شوشام
❁ قافقاز عوض اوغلو
 شوشانین ایشغال گونودور1992  ماي8
،نادان گؤزلرینده قیيمتسیز اولدون
!دؤنوب اويونجاغا ساتیالن شوشام
، ياندین بیر آندا،آلیشدین بیر آندا
،اوجاق تک قاالنیب چاتیالن شوشام
!دؤنوب اويونجاغا ساتیالن شوشام
،شوشا آلینارسا بیر پاسلی گوهلل
-وورمايیب باشینا سؤز وئرن هله
،دؤنوب اومیدلریم تامام موشکوله
،دوشن يوواسیندان پرن بیر قوشام
!دؤنوب اويونجاغا ساتیالن شوشام
، چیچکلی چؤلون،تر گوللو قوجاغین
- قانینا بلندی نئچه اوغولون
،دیدمده يورد سالیب سووروالن کولون
،قلبیندن گؤزونه سوزولن ياشام
!دؤنوب اويونجاغا ساتیالن شوشام
،هله بیر کیمس هيه چاتمايیر اونون
.هله بیر ظلمتدی هر گلن گونون
،سینهسی گوهلللی نئچه بوستونون
،اومید قیغیلجیمی سؤنور هر آخشام
!دؤنوب اويونجاغا ساتیالن شوشام
،اولماسا بو قدر غئيرت چک هنین
!قوينونا قايیتماق گوماندی سنین
، اؤزگ هنین،اینانیب وعدینه يادین
،هله خيالالرال قوجاقالشمیشام
!دؤنوب اويونجاغا ساتیالن شوشام
.1995

Dönüb oyuncağa satılan Şuşam!
Olmasa bu qədər qeyrət çəkənin,
Qoynuna qayıtmaq gümandı sənin!
İnanıb vədinə yadın, özgənin,
Hələ xəyallarla qucaqlaşmışam,
Dönüb oyuncağa satılan Şuşam!
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SƏN YER ADAMI DEYİLSƏN!
❁ Rafiq Oday
Özün şəklindən qəşəngsən,
Şəklin də özündən gözəl.
Həyat səni düşürməsin,
Heç zaman gözündən, gözəl.

سن یئر آدامی دئییل سن
❁ رافیق اودای
،اؤزون شکلی ندن قشنگسن
.شکلین ده اؤزوندن گؤزل
،حیات سنی دوشورم هسین
. گؤزل،هئچ زامان گؤزوندن

Bu necə bir gözəllikdi? –
Eşqə sığışdırmaq olmur.
Üzündən süzülən nuru,
Yığıb-yığışdırmaq olmur.

- بو نئجه بیر گؤزللیکدی؟
.عشقه سیغیشدیرماق اولمور
،اوزوندن سوزولن نورو
.ییغی شدیرماق اولمور-ییغیب

Baxırsan həyat dolusu,
Qadınsan – adın üstündə.
Yıxılır evi baxanın,
Kül olur odun üstündə.

،باخیرسان حیات دولوسو
. آدین اوستونده- قادینسان
،ییخیلیر ائوی باخانین
.کول اولور اودون اوستونده

Yığış, tez get buralardan,
Sən yer adamı deyilsən!
Gəlişinlə yer üzünü
Tutsun qadamı deyirsən?!

، تئز گئت بوراالردان،ییغیش
!سن یئر آدامی دئییلسن
گلیشینله یئر اوزونو
!توتسون قادامی دئییرسن؟

Gör necə əsir etmisən,
Düzü-dünyanı özünə.
Səni görən zindan sanır,
Düzü, dünyanı özünə.

،گؤر نئجه اسیر ائتمیسن
.دونیانی اؤزونه-دوزو
،سنی گؤرن زیندان سانیر
. دونیانی اؤزونه،دوزو

Apar, Tanrım, bu gözəli,
Mələklərə ortaq eylə.
Hamı azad olsun deyə,
Öz hücrəndə dustaq eylə.

، بو گؤزلی، تانریم،آپار
.ملکلره اورتاق ائیله
،هامی آزاد اولسون دئیه
.اؤز حجرنده دوستاق ائیله
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