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GÜL ADAŞI
Türk ədəbiyyatının yaşı türk dilinin yaşı qədər qədimdir. bu ədəbiyyatın yaranmasında şəkkisiz türk qadının danılmaz yeri vardır. türklərdədə hər bir millətdə olduğu kimi ədəbiyyat və ədəbi yaradıcılıq “sözlü ədəbiyat»la başlanıbdır. Sözlü ədəbiyatın məhsulu olan nağıllar, tapmacalar, bilməcələr, gülməcələr, bayatılar, əfsanələr, mahnılar... və
sairə ədəbi türlər çoxunluqla sinəsi söz xəzinəsi olan analar tərəfindən yaranıbdırlar. Adları və ünvanları yaratdıqları
ədəbiyyat nümünələri içində gizli qalan analar bir belə sözlü ədəbiyat örnəklərini öz evladlarını bilikləndirmək üçün
yaradıblar. çox zaman hər hansı bir vuruşmada kişilərini əldən verən bir elin və tayfanın tarixi analar tərəfindən uşaqlarına nağıl və əfsanə şəklində danışdıqları ədəbi əsərlərdə qorunub saxlanmışdır. Anaların çəkdikləri ağrıları, acıları,
şənlikləri bu gün bayatılarda, nağıllarda, mahnılarda... görmək heç də çətin dəgil. mən həmişə buna acıyıram ki niyə
qadınlarımız rəsmi və yazılı ədəbiyata gec gəldilər. bu gecikmə ədəbiyyatımızda nərmə nazık ruhlu ədəbi məhsulların
bir qədər yerini büş bıraxdı. bu iki bayatıni burda gətirməklə acımamızın haqqlı olduğunu bildirmək istərdim:
Gülə daşı
Gülgəzin gül adaşı
Yıxar bülbül evini
Kim atsa gülə daşı.
Dağı düzə
Tellərin dağıt üzə
Necəsən bir ah çəkəm
Döndərəm dağı düzə

BU SAYIDA
Aşıq Hamayıl ❁ Gülnarə Cəmaləddin
Bəsti Bərdəli ❁ Şəfiqə Şəfa
Hacer Alioğlu Yakuti ❁ Şirin Bıtam
Nuranə Nur ❁ Songül Özel
Mərcan Mənafzadə ❁ Rüqəyə Məhmudı
Haldun Camal ❁ Gülnar Səma
Fatimə Məhəmmədi ❁ Səxavət İzzəti
Qocabəylı Qızı ❁ Zeynəb Zütfü
Anlar Şərifi ❁ Əkrəm Haci
Zeynəb Tədin ❁ Adilə Nəzər
Şəhla Noruzi ❁ Məhsa Əbdüləliz
Məsüm Cəbbarpur ❁ Sazaq
Nigar Xıyavi ❁ Süsən Nəvadə Rəzi
Nahid Nəsiri ❁ Sevinc Qərib
Vida Heşməti ❁ Haidə Biluki özləm
Ülkər Nicatlı ❁ Züleyxa Rəncbər
Könül Tatlı ❁ Rânâ İslâm değirmenci
Sıddıka Zeynep Bozkuş ❁ Meryem Yardımcı
❁ Təranə Vahid
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Aşıq Hamayıl
Azərbaycan Qadın Şeirinin Əsas Başlayanlarından Biri
Aşıq Hamayıl təxminən XIX əsrin I yarısında Şəmkir mahalının Dəllər-Cırdahan kəndində
kasıb bir kəndli ailəsində dünyaya gəlmişdir. Bir çox əsərlər yazdığı məlum olsa da, əldə yalnız
bir neçə qoşması vardır. Bu qoşmalar onun Molla Pənah Vaqif və Dilğəm yaradıcılığının təsirilə
yazdığını göstərir.

Gəlmədin

گلم هدین

Əmim oğlu, məndən heç utanmadın,
Üç ay keçdi bir yaylağa gəlmədin.
Yüz min cəfa ilə köç eylədim mən,
Ordan endim Ağbulağa, gəlmədin.

، مندن هئچ اوتانمادین،عمیم اوغلو
.اوچ آي کئچدی بیر يايالغا گلم هدین
،يوز مین جفا ایله کؤچ ائيلهدیم من
. گلم هدین،اوردان ائندیم آغ بوالغا

Mən səni istərəm hamıdan əziz,
Mən sənin yanında oldum bir kəniz,
Ətri can bəslədim, güllərdən təmiz,
Bülbül olub qoxlamağa gəlmədin.

،من سنی ایسترم هامیدان عزیز
،من سنین يانیندا اولدوم بیر کنیز
، گوللردن تمیز،عطری جان بسلهدیم
.بولبول اولوب قوخالماغا گلم هدین

Varlılar yarıyla çəkdilər ləzzət,
Sən yada düşdükcə, mən çəkdim həsrət,
Niyə belə etdin, ay gədaxislət,
Şamama dərməyə tağa gəlmədin.
Mənim adım Həmayildir, həmaya,
Sinəm bənzər həm ulduza, həm aya,
Mənə vədə verdin “gəlləm bir aya”,
Bağlandın arana, dağa gəlmədin.
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،وارلیالر ياریيال چکدیلر لذت
، من چکدیم حسرت،سن يادا دوشدوکجه
، آي گدا خیصلت،نیيه بئله ائتدین
.شاماما درم هيه تاغا گلم هدین
، همايا،منیم آدیم حمايی لدیر
، هم آيا،سینم بنزر هم اولدوزا
،”منه وعده وئردین “گللم بیر آيا
. داغا گلم هدین،باغالندین آرانا
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Siniq Güzgüləri Oxşayiram Mən
❁ Gülnarə Cəmaləddin

سینیق گوزگولری اوخشايیرام من
❁ گولناره جمال الدین

Nənəm ömrümüzün nağıl payıydı,
Gizli dərdlərindən nağıllanardı.
Bir sınıq güzgüyə baxıb hər gecə
Nənəm gizli- gizli sığallanardı.

،ننم عومروموزون ناغیل پايیيدی
.گیزلی دردلریندن ناغیلالناردی
بیر سینیق گوزگويه باخیب هر گئجه
. گیزلی سیغالالناردی-ننم گیزلی

Getmişdi davaya babam nə vaxtdı
Dönüşü ümidsiz,yolları qardı.
Şəklinin önündə cehizlərindən
Nənəmin çatlamış çırağı vardı.

گئتمیشدی داوايا بابام نه واختدی
. يولالری قاردی،دؤنوشو اومیدسیز
شکل ینین اؤنونده جئهیزلریندن
.ننهمین چاتالمیش چیراغی واردی

Qara çaydanı tək elə hər axşam,
Qara taleyinə sızlardı nənəm.
Silib ətəyiylə nəmli gözünü,
Dərdini hamıdan gizlərdi nənəm.
Gəlir yuxumaca gəlir hər gecə,
Yarımçıq bir nağıl yaşayıram mən.
O vaxtdan dərdimi alıb başıma,
Sınıq güzgüləri oxşayıram mən.
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،قارا چايدانی تک ائله هر آخشام
.قارا طالعيینه سیزالردی ننم
،سیلیب اتيیيله نملی گؤزونو
.دردینی هامیدان گیزلردی ننم
،گلیر يوخوماجا گلیر هر گئجه
.ياریمچیق بیر ناغیل ياشايیرام من
،او واختدان دردیمی آلیب باشیما
.سینیق گوزگولری اوخشايیرام من
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Məni bırdəfəlık unutmaq üçün.
❁ Bəsti Bərdəli
Gərək bu dünyanı sən unudasan,
Məni bir dəfəlik unutmaq üçün.
Dəniz səhra ola, çay qurudasan,
Məni bir dəfəlik unutmaq üçün.

منی بیردفعه لیک اونوتماق اوچون
❁ بستی بردهلی
،گرک بو دونيانی سن اونوداسان
.منی بیردفع هلیک اونوتماق اوچون
، چاي قوروداسان،دنیز صحرا اوال
.منی بیردفع هلیک اونوتماق اوچون

Nə çəmən görəsen,nə də bir çiçək,
Nə könül duyasan,nədə ki,ürək.
əlini hər şeydən üzəsən gərək,
Məni bir dəfəlik unutmaq üçün.

،نه ده بیر چیچک،نه چمن گؤرهسن
. اورک،نده کی،نه کؤنول دوياسان
،الینی هر شئ يدن اوزهسن گرک
.منی بیردفع هلیک اونوتماق اوچون

Bir kitab olarsan bağlı qalarsan,
Çaşarsan qaralı,ağlı qalarsan.
Həmişə ürəyi dağlı qalarsan,
Məni bir dəfəlik unutmaq üçün.

،بیر کیتاب اوالرسان باغلی قاالرسان
. آغلی قاالرسان،چاشارسان قارالی
،همیشه اورهیی داغلی قاالرسان
.منی بیردفع هلیک اونوتماق اوچون

Tərk edib gedincə sən bu aləmi,
Yığarsan başına kədəri qəmi.
Sığmazsan dünyaya ayrılıq dəmi,
Məni bir dəfəlik unutmaq üçün.

،ترک ائدیب گئدینجه سن بو عالمی
.يیغارسان باشینا کدری غمی
،سیغمازسان دونيايا آيریلیق دمی
.منی بیردفع هلیک اونوتماق اوچون

Indi unut məni əzizim unut,
Sevdiyim,seçdiyim,təmizim unut.
Tut, o yad əllərdən birdəfəlik tut,
Məni bir dəfəlik unutmaq üçün.

،ایندی اونوت منی عزیزیم اونوت
.تمیزیم اونوت،سئچدیییم،سئودیییم
، او ياد اللردن بیردفع هلیک توت،توت
.منی بیردفع هلیک اونوتماق اوچون
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Sevgi Mövsümü
❁ Şəfiqə Şəfa
Bilirəm getmək vaxtıdı,
Hər şeyi öz dadında,
öz qaydasında bitirməli.
Bilirəm,
sevgi də öz mövsümündə “yeyiləndə” dadlıdı…
Sən də bir qucaq nübar idin –
dadı hələ damağımda.
Bitməsin deyə udqunmağa qorxduğum…
Amma biləsən,
hər mövsümü gözləyəcək qədər səbirli,
gəlişini görəcək qədər dözümlü deyiləm,
Mən çoxdan alışığam istixana sevgilərinə…
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سئوگی مؤوسومو
❁ شفیقه شفا
،بیلیرم گئتمک واختیدی
،هر شئيی اؤز دادیندا
.اؤز قايداسیندا بیتیرم هلی
،بیلیرم
...سئوگی ده اؤز مؤوسومونده “يئيیلند” دادلیدی
... سن ده بیر قوجاق نوبار ایدین
.دادی هله داماغیمدا
...بیتم هسین دئيه اودقونماغا قورخدوغوم
،آمما بیلهسن
،هر مؤوسومو گؤزلهي هجک قدر صبی رلی
،گلیشینی گؤرهجک قدر دؤزوملو دئيیلم
...من چوخدان آلیشیغام ایستیخانا سئوگیلرین
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Biz Kadınlar
❁ Hacer Alioğlu Yakuti
Biz kadınlar yeryüzünün annesi
Tüm dertleri bölen biz değil miyiz
Her canlı bizimle aldı nefesi
Onun yari olan biz değil miyiz
Kimi gülşeninde gonca gülünde
Kimi Aslı gibi yandık külünde
Aşığın elinde sazın elinde
Ağıt olup çalan biz değil miyiz
Kimine yar olduk kimine bacı
Kimine gönüllere olduk baş tacı
Cümle sıkıntıya biz çektik acı
Gözyaşları silen biz değil miyiz
Kimi ırgat olduk bahçe bağında
Kimi yanıp tüttük aşk ocağında
Bazen de dolaştık hasret dağında
Boynu bükük kalan biz değil miyiz
Şu Anadolu'nun sinesi biziz
Mustafa Kemâl'in anası biziz
Onunla bahtiyar onunla aziz
Cihana nam salan biz değil miyiz
Ninni dedik çok alime arife
Yakuti'yim gerek var mı tarife
Bazen Nene Hatun bazen Şerife
Vatan için ölen biz değil miyiz
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هاجر علی اوغلو ياقوتی
❁ بیز قادینالر
بیز قادینالر يريوزونون آننهسی
توم دردلری بؤلن بیز دگیل مییز؟
هر جانلی بیزیمله آلدی نفسی
اونون ياری اوالن بیز دگیل مییز؟
کیمی گولشنینده غونجا گولونده
کیمی اصلی کیمی ياندیق کولونده
عاشیغین الینده سازین الینده
آغیت اولوپ چاالن بیز دگیل مییز؟
کیمینه يار اولدوق کیمینه باجی
کیمینه کؤنوللره اولدوق باش تاجی
جومله سیخینتیيا بیز چکدیک آجی

گؤزياشالری سیلن بیز دگیل مییز؟
کیمی ایشچی اولدوق باغچا باغیندا
کیمی يانیپ توتدوق عشق اوجاغیندا
بعضاً ده دوالشدیق حسرت داغیندا
بوينو بوکوک قاالن بیز دگیل مییز؟
شو آنا دولونون سینهسی بیزیز
مصطفی کمالین آناسی بیزیز
اونونال بختیيار اونونال عزیز
جهانا نام ساالن بیز دگیل مییز؟
الیال دئدیک چوخ عالیمه عاریفه
ياقوت یيم گرک وار می تعریفه
بعضاً ننه خاتون بعضاً شریفه
وطن اوچون اؤلن بیز دگیل مییز؟
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Rəssam Nə Bilir...
❁ Şirin Bıtam
eşitmişəm şəklimi veribsən rəssama
rəssam nə bilir gözlərimin qaranlığında
gizlənn verdiğin əyntizari?!
nə bilir
dodağımda dondurduğun həvəsi
üzümdə soyudduğun sevgi səsi
səssiz şəklimi
şəklimi səssiz
məni mənsiz
mənsiz məni sevn yar
utanmırsa gözlərin
titərəmirsə əllrin
al fırçanı rəssamdan
özün çək
məndə qoyduğun əyzlrin!
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...رسسام نه بیلیر
❁ شیرین بیتام
ائشیتمیشم شکلیمی وئریبسن رسساما
رسسام نه بیلیر گؤزلریمین قارانلیغیندا
!گیزلهنن وئردیغین اینتیظاری؟
نه بیلیر
دوداغیمدا دوندوردوغون هوسی
اوزومده سویوددوغون سئوگی سسی
س سسیز شکلیمی
شکلیمی س سسیز
منی منسیز
منسیز منی سئون یار
اوتانمیرسا گؤزلرین
تیترهمیرسه اللرین
آل فیرچانی رسسامدان
اؤزون چک
!منده قویدوغون ایزلرین
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Başına Dönüm
❁ Nuranə Nur
Məni axtardığın yerdə tapmasan,
Ağla gözlərinin yaşına dönüm.
Yağış əvəzinə yalqızlıq yağır,
Biraz səbrli ol başına dönüm.

باشینا دؤنوم
❁ نورانه نور
،منی آختاردیغین يئرده تاپماسان
.آغال گؤزلرینین ياشینا دؤنوم
،ياغیش عوضینه يالقیزلیق ياغیر
.بیراز صب رلی اول باشینا دؤنوم

Biraz yoxluğunda yaşayım səni,
Yenə misralara daşıyım səni.
Bom boş küçələrdə üşüyərsən gəl,
İsti divarına , daşına dönüm.

،بیراز يوخلوغوندا ياشايیم سنی
.يئنه میصراعالرا داشیيیم سنی
،بوم بوش کوچ هلرده اوشويرسن گل
. داشینا دؤنوم، ایستی دیوارینا

Gündüzün günlərə qarışıb itib,
Gecə yuxuların gözündə bitib .
Bəlkə də xəyalım yadından çıxıb,
Gəlim kipriyinə , qaşına dönüm.

،گوندوزون گونلره قاریشیب ایتیب
. گئجه يوخوالرین گؤزونده بیتیب
،بلکه ده خيالیم يادیندان چیخیب
. قاشینا دؤنوم، گلیم کیپریگینه

Demirəm həyatın, nəfəsin olum
Bir qurtum yaşamaq həvəsin olum.
Bəlkəni əkənlər xeyrin görməyib,
Kaş ki, həyatının “kaş”ına dönüm.
Məni axtardığın yerdə tapmasan,
Ağla gözlərinin yaşına dönüm.
Yağış əvəzinə yalqızlıq yağır,
Biraz səbrli ol başına dönüm.
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 نفسین اولوم،دئمیرم حیاتین
.بیر قورتوم ياشاماق هوسین اولوم
،بلک هنی اکنلر خئيرین گؤرم هيیب
. حیات ینین “کاش”ینا دؤنوم،کاش کی
،منی آختاردیغین يئرده تاپماسان
.آغال گؤزلرینین ياشینا دؤنوم
،ياغیش عوضینه يالقیزلیق ياغیر
.بیراز صب رلی اول باشینا دؤنوم
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Cemre
❁ Songül Özel
aşk cemresi düştü göklerden
yüreğime çisil çisil
gönlüm aşka tomurcuklandı
sarmış bedenimi sarmaşık gibi aşk
çiçek çiçek açacak yüreğim
gönül bahçemde
gözümden düşen damlalarla
can buldu kurak yüreğim
İlâhî, adınla zevke daldı gözlerim
aşk ikliminin nuruyla
şulelendi gönlüm
bir bir çıktı gök katlarını
koşar adım yüreğim
ve nihayet aşkına
kul oldu yüreğim
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) ایستی-جمره (قور
❁ سونگول اؤزل
عشق جمرهسی دوشدو گؤیلردن
اورهییمه چیسیل چیسیل
کؤنلوم عشقه تومورجوقالندی
سارمیش بدنیمی سارماشیق کیمی عشق
چیچک چیچک آچاجاق اورهییم
کؤنول باغچامدا
گؤزومدن دوشن دامالالرال
جان بولدو قوراق اورهییم
 آدینال ذوقا دالدی گؤزلریم،الهی
عشق ایقلیم ینین نورويال
شعلهلندی کؤنلوم
بیر بیر چیخدی گؤی قاتالرینی
قوشار آدیم اورهییم
و نهايت عشقینه
کول اولدو اورهییم
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Payızın xumar baxışında
❁ Mərcan Mənafzadə
Asıldılar səni
Sani asdilar
Y'ni
Təbrizın dar kuçələrındən asdılar səni
Alıb ovcuma səsini çığırdım
Yola saldılar səni bizdən
Qarqalar apardılar ağacları da
Sevgimi çatdılar səsinə
Payızın xumar baxışında
Əllərın arxada qalmış uzaqlığı, uzaqlarda
Uzaqlar səsindı
Səsını çağır yusun saçlarımı
Bir ağac mənı qərənfil çağırdı
Burnu qanadı qərənfilin
Durdu, yıxıldı
Nəfəsi qərənfildə kəsildi...
Vay
Vay
Vay...
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پاییزین خومار یاغیشی ندا
❁ مرجان منافزاده
آسیلدیالر سنی
سنی آسدیالر
یعنی؛
تبریزین دار کوچ هلریندن آسدیالر سسینی
آلیب اووجوما سسینی چیغیردیم
یوال سالدیالر سنی بیزدن
قارقاالر آپاردیالر آغاجالری دا
سئوگیمی چاتدیالر سسینه
پاییزین خومار یاغیشی ندا
 اوزاقالردا،اللرین آرخادا قالمیش اوزاقلیقی
اوزاقالر سسین دی
. سسینی چاغیر یوسون ساچالریمی
بیر آغاج منی قرنفیل چاغیردی
بورنو قانادی قرنفیلین
دوردو ییخیلدی
...نفسی قرنفیلده کسیلدی
وای
وای
....وای
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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 ندن اولسون

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

،اؤز عالمی مده بیر یئنی دوستاق یاراتمیشام
. وطن اولسون سن اولماسان، سهلیدیر،قوربت کی

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

،البت کی گؤزلریمده دنیز قان کؤپوکل هسین
. سن اولماسان، ساچالریمدا دن اولسون،البت کی

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 بنویشه 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 بو سؤز
. سن اولماسان،اینیمده کؤین هییم کفن اولسون
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Özü də, Sözü də Dəyərli Şairimiz (Gülnar Səma)
❁ Haldun Camal (Orxan Əfəndiyev)
Onunla xoş bir təsadüf nəticəsində tanış olduq.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcidin yanına gəlmişdim, o da orada idi. Salamlaşıb,
bir-birimizə tanışlıq verdik, bir qədər söhbət etdik.
Gördüm ki, səmimi, istiqanlı bir insandır. Həm də
Azərbaycan xanımına xas olan bir səbat, mətanət və
cürət hiss etdim həmsöhbətimdə! Söhbət istedadlı
qələm dostum Gülnar Səmadan gedir.
Bugünlərdə Gülnarı axtardım, xahiş etdim ki, şeirlərini göndərsin, onun haqqında nəsə yazım. Sağ olsun,
sözümü yerə salmadı, şeirlərini göndərdi. Oxudum
və... əsla təəccüblənmədim!... Elə bunu da gözləyirdim!
Şair gərək özü də təmiz olsun, sözü də. Şairin şəxsiyyəti ilə yaradıcılığı bir-birini tamamlamalıdır. Şəxsiyyət olmayanda yaradıcılıq da kölgədə qalır. Gülnar
Səma o xoşbəxt şairlərdəndir ki, şəxsiyyəti ilə yaradıcılığı yüzdəyüz bir-birini tamamlayır. Onun şeirləri
kristal kimi təmizdir, safdır. Bu şeirlərdə nə qondarmalıq var, nə qeyri-təbiilik. Odur ki, bu şeirlər doğma gəlir insana, duyğuları oxşayır. Mən tam cəsarətlə deyə
bilərəm ki, Gülnar Səma əsl şairdir! Sözün başına ip
salıb oynadan hoqqabazların bolluğunda əsl şairlərə o
qədər çox ehtiyac var ki!..
Gülnar Səma məhəbbət şairidir, ülvi duyğular şairidir. İnam şairidir.
Elə istəyirəm ki,
Sadəlövh uşaq kimi
İnanım hər sözünə.
Elə istəyirəm ki,
Sənə ümid bağlayıb,
Düşüm sənin izinə.
Onun şeiriyyəti boyda da ürəyi var. Daim narahat və
təlatümlü ürəyi! Gülnar Səma ürək şairidir...
Nə dərdin var sənin məndən xəbərsiz,
Ağrısı canımı yaxan ürəyim!
Qanıma qəltansan, daha nə lazım?
Rahat döyünməyə qorxan ürəyim!
Gülnar Səma qəm şairidir... həsrət şairidir...
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Yenə də şeirimə tumar çəkir qəm,
Sevincin ayağı büdrəyir yolda.
Mən sənin üzünə elə həsrətəm,
Sən mənim üzümə həsrət qalantək.
Qoru bu həsrəti, qoru inadla
Qoru, ən alınmaz bürcün, qalantək.
Gülnarın şeirləri süni pafosdan uzaqdır, həyatın özü
qədər sadə, təbii və axıcıdır. Bu şeirləri oxuyarkən,
adama elə gəlir ki, müəllif səninlə mənzum şəkildə
söhbət edir, aydın və aram bir səslə. Elə bil, Gülnar öz
oxucusuna taleyinin müəyyən fraqmentlərini danışır.
Həsrətini, dərdini, qəmini... Amma inləmədən, sızlamadan danışır. Əksinə, Gülnar kədərin üzünə incə bir
kinayə ilə gülümsəməyi bacarır. Gülnar sözlə insanın
psixoloji portretini yaradır. İnsanın daxili qatlarına enməyi, ən əsası o qatları kəşf etməyi, açmağı bacarır. Və
bu xüsusda, orijinal fikirlər yazmağa nail olur.
Bərk yapışar kor ağacdan,
Səma umar nur ağacdan,
İçimdəki dar ağacdan,
Özünü asan arzular.
Arzular və ümidlər insan üçün böyük bir stimuldur.
Arzuları puç olanda insan özünü necə hiss edir? Bəzi
insanlar elə düşünür ki, arzular ya həyata keçir, ya da
puç olur, sabun köpüyü kimi partlayıb, qeyb olur. Gülnarın fikrinə görəsə, arzular qeyb olmur, onlar küsüb
gedirlər, hətta bəzən intihar edirlər. Arzuların intiharı
nə qədər kədərli bir hadisədir, deyilmi? Nə qədər arzuları intihar etsə də, müəllif yenə də həyata nikbin
baxmağı bacarır, bədbinliyə qapılmır, ruhdan düşmür.
Yeni arzularının - bələkdəki arzularının xatirinə!
Deyirlər, şairlər Allahın seçilmiş bəndələridir. Nə
yaxşı ki, bu seçilmişlər içində mənim dəyərli qələm
dostum Gülnar Səma da var! Mən ona daha böyük
yaradıcılıq uğurları arzulayıram. İnanıram ki, o, ədəbiyyatda iz qoyan irihəcmli, fundamental əsərlər yaradacaq. Poeziyamızda öz üslubu və orijinallığı ilə yeni
üfüqlər açacaq! Yaz-yarat, özü də, sözü də dəyərli olan
şairimiz!

1400.اردیبهشت.31سای.3ادبی کؤرپو ایل
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اؤزو ده ،سؤزو ده ديَ رلی شاعریمیز(گلنار سما)
❁ حالدون جمال (اورخان افندیيئو)
اونونال خوش بیر تصادف نتیجهسینده تانیش اولدوق.

گولنار سما غم شاعریدیر ...حسرت شاعریدیر...

آذربایجان يازیچیالر بیرلیگینین کاتیبی رشاد مجیدین يانینا يئنه ده شعریمه تومار چکیر غم،
گلمیشدیم ،او دا اورادا ایدی .سالمالشیب ،بیر-بیریمیزه تانیشلیق سئوینجین آياغی بودرهییر يولدا.
وئردیک ،بیر قدر صؤحبت ائتدیک .گؤردوم کی ،صمیمی،
ایستیقانلی بیر اینساندیر .هم ده آذربایجان خانیمینا خاص اوالن من سنین اوزونه ائله حسرتم،
بیر ثبات ،متانت و جرأت حیسس ائتدیم همصؤحبتیمده! صؤحبت سن منیم اوزومه حسرت قاالن تک.
قورو بو حسرتی ،قورو اینادال
ایستعدادلی قلم دوستوم گولنار سمادان گئدیر.
قورو ،ان آلینماز بورجون ،قاالن تک.
بوگونلرده گولناری آختاردیم ،خواهیش ائتدیم کی ،شعرلرینی
گؤندرسین ،اونون حاقیندا نسه يازیم .ساغ اولسون ،سؤزومو يئره گولنارین شعرلری صنعی پافوسدان اوزاقدیر ،حیاتین اؤزو قدر
سالمادی،شعرلرینیگؤندردی.اوخودومو...اصالتعجبلنمهدیم! ...ساده ،طبیعی و آخیجیدیر .بو شعرلری اوخويارکن ،آداما ائله
گلیر کی ،مؤالیف سنینله منظوم شکیلده صؤحبت ائدیر ،آيدین
ائله بونو دا گؤزلهيیردیم!
و آرام بیر سسله .ائله بیل ،گولنار اؤز اوخوجوسونا طالعيینین
شاعر گرک اؤزو ده تمیز اولسون ،سؤزو ده .شاعرین شخصیتی معين فراقمئنتلرینی دانیشیر .حسرتینی ،دردینی ،غمینی ...آمما
ایله يارادیجیلیغی بیر-بیرینی تامامالمالیدیر .شخصیت اولماياندا اینلهمهدن ،سیزالمادان دانیشیر .عکسینه ،گولنار کدرین اوزونه
يارادیجیلیق دا کؤلگهده قالیر .گولنار سما او خوشبخت شاعرلردندیر اینجه بیر کینايه ایله گولومس ه َميی باجاریر .گولنار سؤزله اینسانین
کی ،شخصیتی ایله يارادیجیلیغی يوزده يوز بیر-بیرینی تاماماليیر .پسیخولوژی پورترئتینی يارادیر .اینسانین داخیلی قاتالرینا
اونون شعرلری کریستال کیمی تمیزدیر ،صافدیر .بو شعرلرده نه ائنمهيی ،ان اساسی او قاتالری کشف ائتمهيی ،آچماغی باجاریر.
قوندارمالیق وار ،نه غئيری-طبیعیلیک .اودور کی ،بو شعرلر دوغما و بو خصوصدا ،اوریژینال فیکیرلر يازماغا نایل اولور.
گلیر اینسانا ،دويغوالری اوخشايیر .من تام جسارتله دئيه بیلهرم
کی ،گولنار سما اصل شاعردیر! سؤزون باشینا ایپ سالیب اوينادان برک ياپیشار کور آغاجدان،
هوققابازالرین بوللوغوندا اصل شاعرلره او قدر چوخ احتیاج وار سما اومار نور آغاجدان،
ایچیمدهکی دار آغاجدان،
کی!..
اؤزونو آسان آرزوالر.
گولنار سما محبت شاعریدیر ،اولوی دويغوالر شاعریدیر .اینام
آرزوالر و اومیدلر اینسان اوچون بؤيوک بیر استیمولدور(انگیزه).
شاعریدیر.
آرزوالری پوچ اوالندا اینسان اؤزونو نئجه حیسس ائدیر؟ بعضی
اینسانالر ائله دوشونور کی ،آرزوالر يا حیاتا کئچیر ،يا دا پوچ اولور،
ائله ایستهيیرم کی،
صابون کؤپويو کیمی پارتاليیب ،غئيب اولور .گولنارین فیکرینه
ساده لؤوح اوشاق کیمی
گؤرسه ،آرزوالر غئيب اولمور ،اونالر کوسوب گئدیرلر ،حتی بضا
اینانیم هر سؤزونه.
اینتیحار ائدیرلر .آرزوالرین اینتیحاری نه قدر کدرلی بیر حادثهدیر،
ائله ایستهيیرم کی،
دئيیلمی؟ نه قدر آرزوالری اینتیحار ائتسه ده ،مؤالیف يئنه ده حیاتا
سنه اومید باغاليیب،
نیکبین باخماغی باجاریر ،بدبینلیيه قاپیلمیر ،روحدان دوشمور .يئنی
دوشوم سنین ایزینه.
آرزوالرینین  -بلکهدهکی آرزوالرینین خاطیرینه!
اونون شعریتی بويدا دا اورگی وار .دایم ناراحات و تالطوملو اورگی!
دئيیرلر ،شاعرلر اهللین سئچیلمیش بندهلریدیر .نه ياخشی کی ،بو
گولنار سما اورک شاعریدیر...
سئچیلمیشلر ایچینده منیم ديَرلی قلم دوستوم گولنار سما دا وار! من
اونا داها بؤيوک يارادیجیلیق اوغورالری آرزواليیرام .اینانیرام کی،
نه دردین وار سنین مندن خبرسیز،
او ،ادبیاتدا ایز قويان ایری حجمیلی ،فوندامئنتال اثرلر ياراداجاق.
آغریسی جانیمی ياخان اورهییم!
پوئزیيامیزدا اؤز اوسلوبو و اوریژیناللیغی ایله يئنی اوفوقلر آچاجاق!
قانیما قلتانسان ،داها نه الزیم؟
ياز-يارات ،اؤزو ده ،سؤزو ده ديَرلی اوالن شاعریمیز!
راحت دؤيونمهيه قورخان اورهییم!
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Yetim Xoşbəxtlik
❁ Gülnar Səma

يئتیم خوشبختلیک
❁ گولنار سما

Yetim xoşbəxtliyə ögey anayam,
Ona balam dedim, bəlama döndü.
Hər yetən verməyə can atır sanki,
Xoşbəxtlik mənimçün salama döndü.

،يئتیم خوشبختلیيه اؤگئي آنايام
. بالما دؤندو،اونا باالم دئدیم
،هر يئتن وئرم هيه جان آتیر سانکی
.خوشبختلیک منیمچون سالما دؤندو

Salamtək verdilər, aldılar məndən,
Bir Allah bəndəsi qıymadı mənə.
Dedim, çox sevəcəm səni balamtək,
O bədbəxt xoşbəxtlik uymadı mənə.

، آلدیالر مندن،سالم تک وئردیلر
.بیر اهلل بندهسی قیيمادی منه
، چوخ سئوهجم سنی باالم تک،دئدیم
.او بدبخت خوشبختلیک اويمادی منه

Bircə şans vermədi, vermədi ki o,
Mən də qismətimi bir də sınayam.
Mənə möhtac qaldı anası ölmüş,
Yetim xoşbəxtliyə ögey anayam.

Edebi Köprü 3Yıl 31.Mayıs. 2021

، وئرم هدی کی او،بیرجه شانس وئرم هدی
.من ده قیسمتیمی بیر ده سینايام
،منه مؤحتاج قالدی آناسی اؤلموش
.يئتیم خوشبختلیيه اؤگئي آنايام
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Qalx Ayağa

قالخ آیاغا

❁ Fatimə Məhəmmədi
1
Urəyım yapışıb
Darıxmalarımın əlindən
Sizin küçə nizdən geçirik,
Otağının işiği düşüb xıyavana
Uzandım
Kölgə ilə qucaqlaşam.
Süpürgəçi dedi:
qalx ayağa
Bu fazilabda
Adam yeyən sıçan var.
2

❁ فاطمه محمدی
1
اورهییم یاپیشیب
داریخماالریمین الیندن
،سیزین کوچه نیزدن گئچیریک
اوتاغینین ایشیغی دوشوب خیاوانا
اوزاندیم
.کؤلگه ایله قوجاقالشام
:سوپورگ هچی دئدی
قالخ آیاغا
بو فاضالبدا
.آدام یئین سیچان وار
2

Diməyin Mənim Şeirimə

دیمه یین منیم شعریمه

Səninlə danışıram öz özümə
Eşidənlər deyirlər dəlidir
Oxuyanlar deyirlər şair
Deyirlər bu sözü götür
Onu yaz
Axı heç olar sənin
Sevgindən bir nüqtə götürüb
Bir səs artırmaq
Mən nə şairəm nə də dəli...
Dəyməyin mənim dilimə
Mənim qişim bəyaz donlu gəlin
Yazım yağışın harayı
Yayım gözlərinin ətəşi
mən aşığam
birdə dəli
Diməyin mənim şeirimə.

سنینله دانیشیرام اؤز اؤزومه
ائشیدنلر دئیی رلر دل یدیر
اوخویانالر دئیی رلر شاعیر
دئیی رلر بو سؤزو گؤتور
اونو یاز
آخی هئچ اوالر سنین
سئوگی ندن بیر نقطه گؤتوروب
بیر سس آرتیرماق
من نه شاعیرم نه ده دلی
دیمه یین منیم دیلیمه
منیم قیشیم بیاض دونلو گلین
یازیم یاغیشین هارایی
یاییم گؤزلرینین عطشی
من عاشیغام
بیرده دلی
.دیمه یین منیم شعیریمه
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Ədəbiyyatımızın Yorulmaz Ruhu: Susən Nəvadə Rəzi
Səxavət İzzəti
Çağdaş güney Azərbaycan ədəbiyyatının
gəlişməsində və güclənib gözəllənməsində şair və
yazar qadınların danılmaz rolu və imzası vardır
ki, heç bir ədəbiyyatçı bunu dana bilməz .çəşidli
nədənlər ucbatından min illər boyu susdurulub və
yasaq edilmiş qadın ürək duyğuları əgər bir vaxtlar özünü nağıllarda, bayatılarda və muxtəlif xalq
ədəbiyyatı varyantılarında göstərirdi on doqquz
inci yoz ilin ortalarından Qəzəl, Quşma və digər
şeir qaliblərində güclü şeir nümünələri yaratmağa
başladı. bu gün şeir və ədəbiyyatımızda harada gözəllik varsa orda yaradıcı qadınların incə
doyğularının silinməyən izləri vardır.
Bu incə doyğulu və yorulmaz qadınlardan biridə şair- yazıçı və jurnalist Susən xanım Nəvadə
Rəzıdır ki, ədəbiyyatın çeşidli sahələrində nəsr,
şeir, tərcümə və folklurda yorulmadan çalışmaqdadır.
Susən xanım Nəvadə Rəzi, adını hər zaman
gözəl yazıları ilə oxuyub, dinib danişmişiq. türkcə nəsrimiz uğrunda güclü yaradıcılardan biri
və şerimiz üzrə təmiz duyğulu şairimız adlanır.
"şəlalələr şələsi" adlı şeir toplusu ilə dillər əzbəri
olan Susən Nəvadə Rəzi vaxtı ilə məhd-i azadı
dərgisinin türkcə yazarı və rəhmətlik ustad Yəhya
Şeydanın əlaqəsını qazanan ən güclü yazarlardan
biri olmuş.

1990-cı ildən şeirlərimi, köçürmələrimi, qısa
yazı və nağıllarımı yerəl dərgilərdə yaymağa
başladım. Ardıcıl olaraq hər gün türkcə- farsca
və farsca- türkcə topladığım sözcüklər “Azəri
səhifə”də çap olundu. Quzey Azərbaycan dərgilər
və qəzetlərindən bir çox yazı köçürüb çapa vermişəm. Dörd kitabım yayımlanıbdır:
1-“Şəlalələr şələsi”- şeir toplusu ,
2-“Arzuların yeni Gülşan bağı” - hekayə və
şeirlər,
3-“Ənnəmnən mən”- folkoyazı ( folklor ağırlıqlı
xtirələr),
4-“Təbrizim kimi” (musahibələrim, şeirlerim və
tərcümələrim.
Bir sıra klassik və müasir fars şair və yazarlarının əsərlərini Azərbaycan türkcəsinə çəvirmişəm.
7-8 il “Elbilimi dərnəyi” ilə yaxlndan işbirliyim
olub, yazarlar heyətinin üzvü də olmuşam.
Hal hazırda, 4 ildən çoxdur hər gün yayımlanan “Sancaq səfhəsi”nin başyazarı və sorumlusuyam."

Hürmətli şair və yazarımızdan həyati haqqında
yazı istəyəndə təvaze ilə bu sətirləri yazır:
"Susən Nəvadəyə Rəzi 1963-cü ildə Təbriz
şəhərində anadan olmuşam. Aydın düşüncəli
atam, kitab oxuyan anam və sinəsi folklor xəzinəsi olan hikmətli bir ənnəm (yəni atamın anasınənəm) var idi.
Birinci sinifdən farscadan əlavə, firansızca dərs
aldım. İran inqilabının qarmaqarışıqlığına qurban
gədən bir çox gəncimiz kimi, mən də yüksək təhsilata davam etməkdən məhrum qaldım. Ancaq
öz- özümü eyitm almaqdan həç vaz geçməyib,
doğma türkcəmizi kiril, latin və ərəb əlifbasıyla
öyrənməyə qeyrət etdim.
Edebi Köprü 3Yıl 31.Mayıs. 2021
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Xanim Nəvadə Rəzinin Kitablarinin Şəkilləri
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ادبیاتیمیزین یورولماز یولچوسو سوسن خانیم نواده رضی
❁ سخاوت عزتی

چاغداش گونئی آذربایجان ادبیاتینین گلیشم هسینده
و گوجلنیب و گؤزللنم هسینده شاعر و یازار قادینالرین
دانیلماز رولو و امضاسی واردیر کی هئچ بیر ادبیاتچی
بونو دانا بیلمز .چشیدلی ندنلر اوجباتیندان مین ایللر
بویو سوسدورولوب و یاساق ائدیلمیش قادین اورک
دویغوالری اگر بیر واختالر اؤزونو ناغیلالردا ،بایاتیالردا و
مختلیف خالق ادبیاتی واریانتیالریندا گؤستریردی اون
دوققوز اینجی یوزایلین اورتاالریندان غزل ،قوشما و
دیگر شعر قالیبلرینده گوجلو شعر نمونهلری یاراتماغا
باشالدی .بو گون شعر و ادبیاتیمیزدا هارادا گؤزهللیک
وارسا اوردا یارادیجی قادینالرین اینجه دویغوالرینین
سیلینم هین ایزلری واردیر.
بو اینجه دویغولو و یورولماز قادینالردان بیریده شاعیر-
یازیچی و ژورنالیست سوسن خانیم نوادهرض یدیر
کی ،ادبیاتین چئشیدلی ساح هلری :نثر ،شعر ،ترجمه
وفولکلوردا یورولمادان چالیشماقدادیر.
سوسن خانیم نواده ی رضی ،آدینی هر زامان گؤزل
یازیالری ایله اوخویوب ،دینیب ـ دانیشمیشیق .تورکجه
نثریمیز اوغروندا گوجلو یارادیج یالردان بیری و شعریمیز
اوزره تمیز دویغولو شاعی رمیز آدالنیر .شاللهلر شلهسی
آدلی شعر توپلوسو ایله دیللر ازبری اوالن سوسن نوادهی
رضی واختی ایله مهد آزادی درگیس ینین تورکجه یازاری
رحمتلیک اوستاد یحیی شیدانین عالقهسینی قازانان ان
گوجلو یازارالردان بیری اولموش.
حورمتلی شاعر و یازاریمیزدان حیاتی حاققیندا یازی
بیلگی ایستهینده تواضع ایله بو سطی رلری یازیر:
سوسن نواده رضی -1963جو ایلده تبریز شهرینده آنادان
اولموشام .آيدین دوشونج هلی آتام ،کیتاب اوخويان آنام
و سینهسی فولکلور خزینهسی اوالن حیکمتلی بیر اننم
(یعنی آتامین آناسی-ننم) وار ایدی.
بیرینجی صینیفدن فارسجادان عالوه ،فرانسیزجا درس
آلدیم .ایران اینقیالب ینین قارماقاریشیقلیغینا قوربان
گئدن بیر چوخ گنجیمیز کیمی ،منده يوکسک تحصیالتا
داوام ائتمکدن محروم قالدیم .آنجاق اؤز -اؤزومو
ايیتمکدن هچ واز گئچم هيیب ،دوغما تورکج همیزی
کیریل ،التین و عرب الیفباسیيال اؤيرنم هيه غيرت
ائتدیم.
-1991جی ایلدن شع رلریمی ،کؤچورم هلریمی ،قیسا يازی
و ناغیلالریمی يئرل درگیلرده يايماغا باشالدیم .آردیجیل
19
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اوالراق هر گون تورکجه -فارسجا و فارسجا -تورکجه
توپالدیغیم سؤزجوکلر “آذری صحیفه”ده چاپ اولوندو.
قوزئي آذربایجان درگیلر و قزتلریندن بیر چوخ يازی
کؤچوروب چاپا وئرمیشم .دؤرد کیتابیم يايیمالنیبدیر:
“-1شاللهلر شلهسی” -شعر توپلوسو ،
“-2آرزوالرین یئنی گولشان باغی”  -حکايه و شع رلر،
“-3اننمنن من” -فولکوريازی ( فولکلور آغی رلیقلی
خاطیرهلر)،
“-4تبریزیم کیمی” (مصاحیب هلریم ،شع رلریم و
ترجوم هلریم.
بیر سیرا کالسسیک و معاصر فارس شاعر و يازارالرینین
اث رلرینی آذربایجان تورکج هسینه چئویرمیشم.
 8-7ایل “ائلبیلیمی درنهيی” ایله ياخیندان ایشبی رلیگیم
اولوب ،يازارالر هئيت ینین عضوو ده اولموشام.
حال حاضردا 4 ،ایلدن چوخدور هر گون يايیمالنان
“سانجاق صفح هسی”نین باش يازاری و سوروملوسويام.
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Gəzirm Səni
❁ Qocabəylı Qızı
A tuğyan dərdimin təkcə əlacı,
Gedişin gör necə acıdır, acı,
Varlığın başımın tacıdır, tacı,
Desən unud məni, sən unud məni,
Unuda bilmirəm gəzirəm səni.

گزی رم سنی
❁ قوجاب َیلی قیزی
،آ طغیان دردیمین تکجه عالجی
، آجی،گئدیشین گؤر نئجه آجیدیر
، تاجی،وارلیغین باشیمین تاجیدیر
، سن اونود منی،دئسن اونود منی
.اونودا بیلمیرم گزی رم سنی

Baxtım qaralanıb tərsinə dönüb!
Zülmətdə qalmışam ulduzum sönüb,
Gedişin qəlbimi ikiyə bölüb,
Çökdürdün baxtıma dumanı, çəni,
Unuda bilmirəm gəzirəm səni.

!باختیم قاراالنیب ترسینه دؤنوب
،ظولم تده قالمیشام اولدوزوم سؤنوب
،گئدیشین قلبیمی ایک ییه بؤلوب
، چنی،چؤکدوردون باختیما دومانی
.اونودا بیلمیرم گزی رم سنی

Bir sevməkdən başqa sənə neylədim,
Hansı səhv eylədim bilə bilmədim,
Sənsiz hey ağladım gözüm silmədim,
Bil sənin yoxluğun çox üzür məni
Unuda bilmirəm gəzirəm səni.

،بیر سئوم کدن باشقا سنه نئیلهدیم
،هانسی سهو ائیلهدیم بیله بیلم هدیم
،سنسیز هئی آغالدیم گؤزوم سیلم هدیم
بیل سنین یوخلوغون چوخ اوزور منی
.اونودا بیلمیرم گزی رم سنی

"Quca Bəyli qızın" nə dərdə saldın,
Dərdi tükənməzdi yeni dərd aldın,
Köz olub könlümdə əbədi qaldın,
Dərdin bir- bir saldı saçıma dəni
Unuda bilmirəm gəzirəm səni.
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،«قوجا ب َیلی قیزین» نه درده سالدین
،دردی توکنمزدی یئنی درد آلدین
،کؤز اولوب کؤنلومده اَبدی قالدین
 بیر سالدی ساچیما دنی-دردین بیر
.اونودا بیلمیرم گزی رم سنی
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Yenidən Inanıram
❁ Zeynəb Zütfü (Yapraq)
Dodaqlarım büzülmüş
yanaqlarım göldə bir ay şəkili
Nəfəs içimdə partlayır
Sənin gözlərini görən mütləq darıxan qız dir
sankı dünya yarıdan damarlarımda
Yarıda xərçəng rəqs edir qanımda
Bir səs...
Yurdumdu yoxsa sevgilim
Bilmirəm
Bəlkə də Tanrıdır
Daraşıb qulağıma
Həzin həzin mahnı çalır
Tanrı sabahların yaşamıdır
Səni xatırladır mənə
Yenidən ınanıram
Səni
Tanrını
Sabahın ümüdün.
Əllərin saçlarıma sarılarkən
Hayat darıxır mənə
Sanıram bu ay düşəcək yanaqlarımdan

Edebi Köprü 3Yıl 31.Mayıs. 2021

یئنی دن اینانیرام
)❁ زینب لطفی ( یاپراق
دوداقالریم بوزولموش
یاناقالریم گؤلده بیر آی شکیلی
نفس ایچیمده پاتالییر
...سنین گؤزلرینی گؤرن موطلق داریخان قیز دیر
سانکی دونیا یاریدان دامارالریمدا
یاریدان دا سرطان رقص ائدیر قانیمدا
...بیر سس
یوردومدور یوخسا سئوگلیم
بیلمیرم
بلکه د تانریدیر
داراشیب قوالغیما
حزین حزین ماهنی چالیر
تانری صاباح الرین یاشام یدیر
سنی خاطیرالدیر منه
یئنی ده اینانیرام
سنی
تانرینی
.صاباحین اومودون
اللرین ساچالریما ساریالر کن
حایات داریخیر منه
سانیرام بو آی دوشهجک یانالقالریمدان
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Lütfən Əl Saxla Qadın!
❁ Anlar Şərifi
Lütfən əl saxla qadın !
Bu ipək, arx kimi axmış saçını kəsmə qadın!
Bir cinayət törədən fırtına tək əsmə qadın !
Azca təmkinli, bir az sayqılı ol !
Bu didərgin ruhunu asma qadın!
Lütfən əl saxla qadın.....
Göz yaşınla üzünün makiyajını;
Dodağından matiki;
Dırnağından lakını;
Silmə birdən biri hətta əgər almış
Bu gözəl, incə,təmiz,
İffətinin ilk akını.
Lütfən əl saxla qadın.....
Yenə dur güzgüyə bax
Gözlərindən yenə də könlünə ax,
Əyninin pintiliyin səhmana sal;
Bu didərgin ruhunun qeydinə qal;
özünü bir ələ al
Lütfən əl saxla qadın.....
Hər kəs öz boynuna biçmiş günahın
Səni bu hala salan kişi qoymuşdur adın?!
Yox;
Yox, sənin iffətəni o yumadan,
özünün iffətini kirlətdi;
Adının səviyyəsin məhv etdi
Lütfən əl saxla qadın....
Bilirəm atmacalı çoxlu baxışlar sənin üstə
çox kişi çoxlu tamahkar;
Bəlkə də hətta tələbkar!
Sənin öz cinsini danmış
sənin cinsində qadınmış
ki, sənin qəlbinə çarpmış !
Və daha;
Daha alçaltmaq üçün
sənə təskin yeri ,əlbət
Yarana duz basacaqlar!
Sanki sən bir ləkələnmiş;
Bir utanmaz;

22

Edebi Köprü 3.Yıl 31.Sayı.Mayıs. 2021

لوطفن اَل ساخال قادین
❁ آنالر شریفی
لوطفن اَل ساخال قادین
بو ایپک آرخ کیمی آخمیش ساچینی َک سمه قادین
بیر جنایت تؤره دن فیرتینا تک اَسمه قادین
 بیر آز سایغیلی اول، آزجا تمکینلی
.....بو دیدرگین روحونو آسما قادین
گؤز یاشینال اوزونون ماکیاژینی؛
دوداقیندان ماتیکی ؛
دیرناغیندان الکینی
سیلمه بیردم بیری حتا اگر آلمیش
 تمیز، اینجه،بو گؤزل
عفتی نین ایلک آکینی
...لوطفن اَل ساخال قادین
یئنه دُور ُگ وزگویه باخ
گؤزلریندن یئنه ده كؤنلونه آخ
اَینی نین پینتی لیگین ساهمانا سال
بو دیدرگین روحونون قادینا قال
اؤزونو بیر اَله آل
.....لوطفن ال ساخال قادین
هر کس اؤز بوینونا بیچمیش گوناهین
سنی بو حاله ساالن
!کیشی قویموشدو آدین؟
یوخ ؛
یوخ سنین عفتی نی او یومادان
اؤزونون عفتی نی کی رلتدی
آدی نین َس ویه سین محو ائتدی
...لوطفن اَل ساخال قادین
بیلیرم آتماجالی چوخلو باخیشالر سنین اوسته
چوخ کیشی چوخلو طمعکار ؛
بلکه ده حتا طلبکار
! سنین اؤز جینسینی دانمیش
سنین جینسینده قادینمیش
! کی سنین قلبینه چارپمیش
و داها؛
داها آلچالتماق اوچون
سنه تسکین یئری البت
یارانا دوز باساجاقالر
! سانكی سن
 بیر اوتانماز،بیر لکه لنمیش
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و اونالردی نجیب ،
عیفتی یوکسک ،
اوزلری سولو بیرجیداجاقالر ....
دوالجاق سنده اوالن هر نه توتوم وار
داشاجاقسان،
گئجه نی صبحه کیمی آغالیاجاقسان...

Və onlardı nəcib,
İffəti yüksək,
Üzləri sulu burcudacaqlar....
; Dolacaq səndə olan hər nə tutum var
Daşacaqsan,
Gecəni sübhə kimi ağlayacaqsan....

امما؛
یوخ
جمع له بوتون هر نه کوبودلوق،
آجیلیق،
گؤز یاشی واردیر...
یئنه ده باشقا سيريق
كؤهنه سيريقالر سيراسيندا
يارانين سيزالماسيندا...

;Amma yox
Cəmlə bütün hər nə Kobudluq, acılıq,
göz yaşı vardır...
Yenə də başqa sırıq,
Köhnə sırıqlar sırasında,
Yaranın sızlamasında.....

امما؛
یئنه بوش وئر
يئنه  ،گؤرکملی یاشا
دیک دایان  ,قویماگیالن
منلیگین دیزلرین اوستونده آشا
لوطفن اَل ساخال،
یاشا....
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Amma boş ver
Yenə görkəmli yaşa
Dik dayan, qoymagınan
; Mənliyin dizlərin üstündə aşa
Lütfən əl saxla,
yaşa .....
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Yandı Soyuq Duyğularım
❁ Əkrəm Haci
Zaman bizi yarqıladı,
Yerlə göyün arasında.
Yandı soyuq duyğularım
Odla suyun arasında.

یاندی سویوق دویغوالریم
❁ اکرم حاجی
،زمان بیزی یارقیالدی
یئ رله گؤیون آراسیندا؛
یاندی سویوق دویغوالریم
.ا ْودال سویون آراسیندا

Bitdi bu aləmdə yerim,
Qımıldayınca hislərim,
Ağı qoşdu nəfəslərim,
Yasla toyun arasında.

،بیتدی بو عال مده یئریم
،قیمیلدایینجا حسلریم
،آغی قوشدو نفسلریم
.یاسال تویون آراسیندا

Söylədilər bizlərə bax,
Kəndini də bizə burax,
Gəzmə böyle duraq duraq.
Qurdla qoyun arasında.

،سؤیلهدیلر بیزلره باخ
،کندینی ده بیزه بوراخ
،گزمه بؤیله دوراق دوراق
.قوردال ق ْویون آراسیندا

Dünü bizə abartdılar,
Beyin daşında dartdılar,
Çoxlarını aldatdılar,
Dünlə bu gün arasında.

، دونو بیزه آبارتدیالر
،بئیین داشیندا دارتدیالر
،چ ْوخالرینی آلداتدیالر
.دونله بو گون آراسیندا

Günə çıxmadıq, ən azı,
Bitik oldu yalan yazı,
Boğdular qalın boğazı,
İncə tükün arasında.

، ان آزی،گونه چیخمادیق
،بیتیک ا ْولدو یاالن یازی
.ب ْوغدوالر قالین ب ْوغازی
.اینجه توکون آراسیندا
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Sığışmayır Ürəyımə Kədərim
❁ Zinət Tədin
Kədər yağır, nəfəsimdən, sözümdən
Qanlı yaşdır, calanır hey, gözümdən
Bezikmişəm ,yan yövrəmdən, özümdən
Zülfün kimi, qaranlıqdı qədərim
Sığışmayır, urəyımə, kədərim.
Bağlamışdım, ümüd sənə, söz sənə
Danişar kən, sataşar bu gözsənə
Gözüm qaldı, kaş dəyməsin göz sənə
Itirmişəm buludlarda ayımı
Qismət belə, yazıb mənim, payımı.
Nişan alim hansı dağdan, dənizdən
Neyləmişik, üz döndərir o, bizdən
Soraqladım bakı, tehran, təbrizdən
Sözün gəldi, özün nədən gəlmədin
Nələr çəkdim, sənsiz öldüm, bilmədin.
Səsim saldım, bu dağlara, qayıtdım
Bülbül oldum, o dağlara, qayıtdım
«Tədin»əm şən çağlara qayıtdım
Gecə oyaq qaldım gündüz, gözlədim
Getdiyn bir ömür yülün izlədim.
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 کدریم، اورهییمه،سیغیشماییر
❁ زینت تدین
 سؤزومدن، نفسیمدن،کدر یاغیر
 گؤزومدن، جاالنیر هئی،قانلی یاشدیر
 اؤزومدن،یؤورمدن
یان، بئزیکمیشم
َ
 قارانلیقدی قدریم،زولفون کیمی
. کدریم، اورهییمه،سیغیشماییر
 سؤز سنه، اومود سنه،باغالمیشدیم
 ساتاشار بو گؤزسنه،دانیشار کن
 کاش دیم هسین گؤزسنه،گؤزوم قالدی
ایتیرمیشیم بولودالردا آییمی
. پاییمی، یازیب منیم،قیسمت بئله
 دنیزدن،نیشان آلیم هانسی داغدان
 بیزدن، اوز دؤندریر او،نئیلهمیشیک
 تبریزدن، تهران،سوراقالدیم باکی
 اؤزون نهدن گلم هدین،سؤزون گلدی
. بیلم هدین، سنسیز اؤلدوم،نهلر چکدیم
 قاییتدیم، بو داغالرا،سسیم سالدیم
 قاییتدیم، او داغالرا،بولبول اولدوم
م شن چاغالرا قاییتدیم-»«تدین
 گؤزلهدیم،گئجه اویاق قالدیم گوندوز
.گئتدیین بیر عؤمور یولون ایزلهدیم
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Olmaq Mənə Düşər Oldurmaq Sənə
❁ Adilə Nəzər
Ya Hu, yenə xəyalına dalmışam,
Dalmaq mənə düşər, daldırmaq sənə.
Ol! demisən, mən yazıq da olmuşam,
Olmaq mənə düşər, oldurmaq sənə.
Gəl, yarımçıq işlərimi eylə tam,
Bir eşq göndər, sına, olum xətircam,
Ürəyimin atəşindən belə kam,
Almaq mənə düşər, aldırmaq sənə.
Əlim-qolum çarpaz budaqlar kimi,
Xatirələr çat-çat dodaqlar kimi,
Tez sovuşub keçən o çağlar kimi,
Solmaq mənə düşər, soldurmaq sənə.
Hara baxsam xəyanətin izləri,
Anlatmaqda aciz qalır sözlərim,
Dikilibdir ümidinə gözlərim,
Dolmaq mənə düşər, doldurmaq sənə.
Sən Rəhmansan, mən günahkar bir bəndə,
Düyünlədim günahımı bir bəndə,
Saatlarla dizi üstə səcdəndə,
Qalmaq mənə düşər, qaldırmaq sənə.
Şeytanlar var daim sağı-solunda,
Düz yol gedənlərin qandal qolunda.
Adiləyəm, bir gün Haqqın yolunda
Ölmək mənə düşər, öldürmək sənə.
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 اولدورماق سنه،اولماق منه دوشر
❁ عادیله نظر
، يئنه خيالینا دالمیشام،يا هو
. دالدیرماق سنه،دالماق منه دوشر
، من يازیقدا اولموشام،اول! دئمیسن
. اولدورماق سنه،اولماق منه دوشر
، ياریمچیق ایشلریمی ائيله تام،گل
، اولوم خطیرجام، سینا،بیر عشق گؤندر
،اورهییمین آتشیندن بئله کام
. آلدیرماق سنه،آلماق منه دوشر
،قولوم چارپاز بوداقالر کیمی-الیم
،چات دوداقالر کیمی-خاطیرهلر چات
،تئز سوووشوب کئچن او چاغالر کیمی
. سولدورماق سنه،سولماق منه دوشر
،هارا باخسام خيانتین ایزلری
،آنالتماقدا عاجیز قالیر سؤزلریم
،دیکیلیبدیر اومیدینه گؤزلریم
. دولدورماق سنه،دولماق منه دوشر
، من گوناهکار بیر بنده،سن رحمانسان
،دويونلهدیم گوناهیمی بیر بنده
،سجدنده
ساعتالرال دیزی اوسته
َ
. قالدیرماق سنه،قالماق منه دوشر
،سولوندا-شیطانالر وار دایم ساغی
.دوز يول گئدنلرین قاندال قولوندا
 بیر گون حا ّق ین يولوندا،عادیلهيم
. اؤلدورمک سنه،اؤلمک منه دوشر
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بیر آغاجی اوز ایچیندن قورد یئ یَ ر
❁ شهال نوروزی
گئجه چاغی کولک چالیر قاپینی،
کیم وار اوردا؟
سسله نیرم کیمسه یوخ.
آنام دئییر باال قاییت شاختادی،
دئیینیرم قار قیروودان اؤلن چوخ.
قی شدا قدیم قی شالر اوزو آغ اولسون،
بیر سوبایال ائوی ایستی بوروردو.
 َدستَرخاندان چؤرک اکسیک اولمازدی
اؤزگه سسله کندین ایتی هوروردی!

Bir Ağacı Öz Içindən Qurd Yeyər
❁ Şəhla Noruzi
Gecə çağı külək çalır qapıni
?Səslənirəm kim var orda
kimsə yox.
Anam deyir bala qayıd şaxtadı
Deyinirəm qar qirovdan ölən çox.
Qış da qədim qişlar üzü ağ olsun
Bir sobayla evi isti bürürdü.
Dəstər xandan çörək əksik olmazdı
!Özge səslə kəndin iti hürürdü

قودوز اولوب کندیمیزین ایتلری
شنگولوموز قاش -گؤز آتیر قوردالرا!
چوپان یاتیب سورو ایتگین دوشوب دور
ناغیل کیمین یاییلیب دیر یوردالرا.

Quduz olub kəndimizin itləri
Şənliyimiz qaş göz atır qurdlara.
Çoban yatıb, sürü itgin düşübdür
Nağıl kimin yayılıbdır yurdlara.

بیر سوز واردی ائل ایچینده دئیی رلر:
«بیر آغاجی اوز ایچیندن قورد یئ یَ ر»
دوست -دوست اولسا گوناهالرین دونونو
گؤزون یوموب سؤزسوز اَینینه گئ یَ ر.

Bir söz vardı el içində deyərlər
"Bir ağacı öz içindən qurd yeyər".
Dost-dost olsa günahların donunu
Gözün yumub sözsüz əyninə geyər.

شاختا داها اوزوموزو قیزارتمیر
یوخسوللوغون چرشابینی بیچمیشیک.
دوست آدینا چوخالریال دیز -دیزه
بیر اوتوروب ،بیر یئییب بیر ایچمیشیک.

Şaxta daha üzümüzü qızartmır
Yoxsulluğun çərşabını biçmişik.
Dost adına çoxlarıla diz-dizə
Bir oturub, bir yeyib, bir içmişik.

ایندی داها دوستلوقالردا یاد اولموش
دوس قلینجین داها اوزدن باغالمیر.
شاد گونونده یئییب -ایچن دوستالرین
بیر چیلته یاش سنین اوچون آغالمیر.
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İndi daha dostluqlarda yad olmuş
Dost qılıncın daha üzdən bağlamır.
Şad günündə yeyib içən dostların
Bir çiltə yaş sənin üçün ağlamır.
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Darıxmaq
❁ Məhsa Əbdüləlizadə

داریخماق
❁ مهسا عبدالعلیزاده

Bir az darıxmaq istəyirəm dostum
Səni darıxmaq ən gözəl
Darıxa bilsəm,
Baxışlarında səni darıxan
Heyva ağacınızda yıeğalanan intihar pandolu kimi...
Ananın səni itirdiyi gələcəklər kimi
Səni məndən soranların qarşısında
Boğazımı qurudan hıçqırtılarım kimi
Biraz mənə darıxmaq dadızdır dostum,
Sevirəm sənin darıxmalarını
Mənə bax darıxım,
Doğranmış kələmələrinin şe'rlərimə qarşı
Cinayətdən söylə
Söylə gecənin qoltuğuna sığınmış
Özündən darıxım

بیراز داریخماق ایستهییرم دوستوم
سنی داريخماق ان گؤزل
،داريخا بيلسم
باخي شالريندا سنی داريخان
...حئيوا آغاجينيزدا ييرغاالنان انتحار پاندولو کیمی
آنانين سنی ايتيردييی گلهج کلر کیمی
سنی مندن سورانالرین قارش یسیندا
بوغازیمی قورودان هیچقیرت یالریم کیمی
،بیراز منه داریخماق دادیزدیر دوستوم
سئويرم سنين داريخماالرينی
،منه باخ داريخيم
دوغرانميش كلمه لرینين شع رلريمه قارشی
جنايتيندن سؤيله
سؤيله گئج هنين قولتوغونا سيغينميش
اؤزوندن داريخيم

Burası sətəlcəm yaşamımız
Toraxayların başlarını qaçıtdıqları
Qar qədər soyuqdur burası,
Titrəyirik
Silkələnir qartımış duyğular içimizdə
Ayrılmağım itliyimizdən
Və insanlıq leşini sıçradır çevrəmizə
Buraxır duvarlara izini
Və yayılır şəhrə bir-birimizi anlaya bilmədiklərimiz
Darıxmaq istəyirəm
Qadınlığımın yüz illik qatından
Ayrılmağım gəlir
Düşə bir ürəyinə,
Ürəyinə düşə bilsəm
Dənizlər yollarını itirib dola bilsə gözlərimə
Doluxsuna bilsə içimdə susan körpələrim
Gözlərinə dala bilsəm
Və ürəyimin sıxıldığı kimi
Əllərini sıxsam
Gözlərin dilimə gətirə bilmədiyim e'tiraf
Dodaqlarımın qırağından sızan
Qırmızı ləkənin izi
Gözlərin ıztırabdı
İçindəyəm,
Esteresdi
Yollar boyu çəkirəm
Darıxmaq istəyirəm
Dar...yıxdır mənə
Darıxdır məni...

بوراسی ستلجم ياشام يميز
توراخایالرين باشالرينی قاچیرتدیقالری
،قار َق َدر سویوقدور بوراسی
تیترهییریک
سيلك هلَنير قارتيميش دويغوالر ايچیمیزده
آيريليريق اي تلييميزدن
و انسانليق لئشینی سيچرادير چئورهميزه
بوراخير دووارالرا ايزينی
 بیریمیزی آناليا بيلم هديكلريميز-و یاییلیر شهره بیر
داريخماق ايستهييرم
قادينليغيمين يوز اي لليك قاتيتدان
آيريلماغيم گلیر
،دوشه بیر اورهیینه
اورهیینه دوشه بیلسم
دنی زلر یولالرینی ایتیریب دوال بیلسه گؤزلريمه
دولوخسونا بيلسه ايچیمده سوسان کؤرپ هلريم
گؤزلرينه داال بيلسم
و اورهييمين سيخيلديغی كيمی
اللرينی سيخسام
گؤزلرين ديليمه گتیره بیلم هدیییم اعتراف
دوداقالریمین قیراغیندان سیزان
قيرميزى لك هنين ايزی
گؤزلرين اضطرابدی
،ايچیندهیم
استرسدی
يولالر بويو چکیرم
داریخماق ایستهییرم
 ییخدیر منه...دار
...داریخدیر منی
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Gedirəm
❁ Məsüm Cəbbarpur
Gedirəm
Bir boğça qəgər düyünlənmiş yolçuluğuma
Mən yoxYoxluğum səninlə qalsın
Qınadığım göLərin
Buludla dolsun
Gedirəm
İtirdiklərimin yiyəsiHələlik demiri könəz ürəyim
İnadının
Nədənin
Nilmirəm axı!
Səslənir tanış səs
Düşüncələrə
"Getmək istəyirsən bəhanəsiz get"
Nüsrət bu şe'ri yazandaKeşgə
Dəli ürəkləri gözə alaydı
Sevgisiz çağlarım yad olmur axı!
Anılar yüküm ağırdı axı
Yüklənir
Gözümə istər-istəməz
Bu gecə
Nüsrət gülür mənə
Deyirəm
Dilənçi dilim əl açam...
Gedirəm...
Bəhenə istəmir
Getməyim daha
Anladım
Erkəklər
Dünyası
Dünyalar boyu
Çeşidiylə dolu!
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گئدیرم
❁ معصوم جبارپور
گئدیرم
بیربوقچا قهر دویونلنمیش یولچولوغوما
- من یوخ
یوخلوغوم سنینله قالسین
قینادیغیم گؤزلرین
بولودال دولسون
گئدیرم
-ایتیردیگلریمین ییی هسی
هلهلیک دئمیری کؤنز اورهییم
عینادینین
نهدن ینین
!بیلمیرم آخی
سسلهنیر تانیش سس
دوشونج هلره
»«گئثمک ایسته ییر سن بهانه سیز گئت
- نصرت بو شعری یازاندا
کئشگه
دلی اورکلری گؤزه آالیدی
!سئوگیسیز چاغالریم یاد اولمور آخی
آنیالر یوکوم آغیردی آخی
یوکلهنیر
 ایستهمز- گؤزومه ایستر
بو گئجه
نصرت گولورو منه
دئییرم
...دیلنچی دییلم ال آچام
... گئدیرم
باهانا ایستهمیر
گئتم هییم داها
آنالدیم
ائرککلر
دونیاسی
دونیاالر بویو
! چئشیت ایله دولو
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Yaşımı Yadıma Salan Sevgilim
❁ Sazaq

یاشیمی یادیما ساالن سئوگیلیم
❁ سازاق

Yaşımı yadıma salan sevgilim
Dəydin ürəyimə sındım güzgü tək.
Yaşımla bərabər əriyib, yandım
Alışan canımı üzdün, üzgü tək.

یاشیمی یادیما ساالن سئوگیلیم
.َدیدین اورهییمه سیندیم گوزگو تک
 یاندیم،یاشی مال برابر ارییب
.آلیشان جانیمی اوزدون اوزگو تک

Sanırdım ayinam on dürd gecəlik
İllərdən illərə demək savundum.
Günsüz kölgələrin əsiri düşmüş
Yahalıb göz yaşlı demək avundum.

سانیردیم آیینام اون دؤرد گئج هلیک
. ایللردن ایللره دئمک ساووندوم
گون سوز کؤلگ هلرین اسیری دوشموش
.یاهالیب گؤز یاشلی دئمک آووندوم

Əlliyə çatsa da ay gün sayları
Yaşadığım günlər ona çatmayır.
Sevgiylə yaşamaq anlıq olsa da
Əlli il sevgisiz! Ona çatmayır.
Deyəsən incidir saysız məhəbbət
Sayıb bağlayım mı? Sevgi dəftərin.
Bütün qusurlara boyun olaram
Könlünü sən saxla sazaqla sərin.
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گون سایالری-الل ییه چاتسا دا آی
.یاشادیغیم گونلر اونا چاتماییر
سئوگ ییله یاشاماق آنلیق اولسادا
.اللی ایل سئوگیسیز! اونا چاتماییر
دئی هسن اینجیدیر سایسیز محبت
.ساییب باغالییم می؟! سئوگی دفترین
بوتون قوصورالرا بویون اوالرام
.کؤنلونو سن ساخال سازاقال سرین
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Bu Qadın
❁ Nigar Xıyavi
Haaaaayyy
Məni sevən kişilər
Dərdimdən ölən kişilər
Qırx min ildir bu cənazə
Otağımın ortasında quruyur...
Qırx min ildir aslaq qalmış;
Qoxur, qoxuyur
Endirin onu aşağı
Aşağı endirin
Taxın vitrinlərə
Taxın matik boyalı pasajlara
Damarımızda cəsarətiniz varsa
Ay haaaaaay
Məni sevən kişilər
Dərdimdən ölən kişilər
Qırx min ildir bu qadın
Ətir-odkolon yerinə
Benzin səpir üstünə
Və kibrit çəkir özünə
Götürün
Götürün bu yaralını
Kopıyalayıb, üzünü yekəldin!
Sonra heykəl dikədin sa'at qabağında!
Sözünüzdə sədaqətiniz,
Damarızda cəsarətiniz varsa əgər....
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بو قادین
❁ نگار خیاوی
هاااااای ی ی
منی سئون کیش یلر
دردیمدن اؤلن کیش یلر
قیرخمین ای لدیر بو جناره
... اوتاغیمین اورتاسیندا قورویور
قیرخمین ای لدیر آسالق قالمیش؛
 قوخویور،قورخور
یئندیرین اونو آشاغی
آشاغی یئندیرین
تاخین ویترینلره
تاخین ماتیک بویالی پاساژالرا
دامارینیزدا جسارتینیز وارسا
آی هااااااای
منی سئون کیش یلر
دردیمدن اؤلن کیش یلر
قیرخمین ایلدیر بو قادین
آدکلون یئرینه-عطیر
بنزین سپیر اوستونه
و کیبریت چکیر اؤزونه
گؤتورون
گؤتورون بو یارالینی
! کؤپییاالییب اوزونو یئکه لدین
! سونرا هئیکل دیکلهدین ساعات قاباغیندا
،سؤزونوزده صداقتینیز
.... دامارینیزدا جسارتینیز وارسا اگر
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Məni Çağır
❁ Süsən Nəvadə Rəzi
Məni güzgü çağır
Sən olum
Sənləşim
Keçim baxışından
Sənliləşim.
Məni səssiz
Məni sözsüz
Məni elə belə
Bəhanəsiz çağır.
Məni göy çağır
Günəşləşim, aylaşım, ulduzlaşım
Dəniz çağır
Sulaşım, şəpələşim, balıqlaşım
Dalım damarlarına
Qarışım dalğalarına
Baaaaaax!
Gecə quşlarının ətrini özləmişəliyim
Yığıb boğazıma canımı
Gəl də Əflatun istidlalına yerləşdir sənsizliyimi
Və iqlimlərin sənlisindən yığıb, yığışdır
Sevişmələrin qırıq qalıntılarını
Bərk ürəksizləmişəm
Bir az ürək ver mənə
Şe'rlərim inciməsin
Bir az da özündən
Yazılarım ağrımasın deyə
Bir mənlik verərsən yetər sanıram.
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منی چاغیر
❁ سوسن نواده رضی
منی گوزگو چاغیر
سن اولوم
سنلشیم
کئچیم باخیشیندان
.سنل یلشیم
منی س سسیز
منی سؤزسوز
منی ائله بئله
.بهانهسیز چاغیر
منی گؤی چاغیر
 اولدوزالشیم، آیالشیم،گونشلشیم
دنیز چاغیر
 بالی قالشیم، شپ هلشیم،سوالشیم
دالیم دامالالرینا
قاریشیم دالغاالرینا
!باااااااااخ
گئجه قوشوقالرینین عطرینی اؤزلهمیشلیییم
ییغیب بوغازیما جانیمی
گل ده افالطونون استداللینا یئ رلشدیر سنسیزلیییمی
و اقلی ملرین سنل یسیندن ییغیب ییغیشدیر
سئویشم هلرین قیریق قالینت یالرینی
ب َرک اورهکسیزلهمیشم
بیر آز اورهک وئر منه
شع رلریم اینجیم هسین
بیرآز دا اؤزوندن
یازیالریم آغریماسین دئیه
.بیر منلیک وئررسن یئتر سانیرام
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داد منی
❁ ناهید نصیری
دادیزدیر منه دادینی
دوداقالریما بیرده،
پای گتیر
داد منی
سن سیز!
آجاق دوتورام
آج
و...
آ......رزیسیز قالیرام
یئن یدن وئر منه قانادالرینی
اوجاالردان!
توپراق گؤزلدیر
بایراق گؤزلدیر
آخار سو داها گؤزل ...
حب سدن قورتار اوچاغان قارتالالری
یئر وئر اورهیینده،
آزادلیق سئون اینسانالری
داها یورغوندور!
قانلی توپراق
دی لسیز بایراق
و آخار سویون گؤزلری ...
دادیزدیر منه
اوچوقلو دوداقالرینی.
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Dad Məni
❁ Nahid Nəsiri
Dadızdır mənə dadını
Dodaqlarıma bir də
Pay gətir
Dad məni
!Sənsiz
Ac
Və...
A......rzısız qalıram
Yenidən ver mənə qanadlarını
!Ucalardan
Topraq gözəldir
Bayraq gözəldir
Axar su daha gözəl...
Həbsdən qurtar uçağan qartalları
Yer ver ürəyindəAzadlıq sevən insanları
!Daha yorğundur
Qanlı topraq
Dilsiz bayraq
Və axar suyun gözləri...
Dadızdır mənə
Uçuqlu dodaqlarını.
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Bir Qara Əl Oynayır Sevincimin İçində
❁ Sevinc Qərib

.بیر قارا ال اوينايیر سئوینجیمین ایچینده
❁ سئوینج قریب

Ayrılıqdan vüsala salınıb bu körpülər,
Eh... hələ də uzaqlar yetimlik çəkir orda.
Qorxuram bu
yolların etibarı qırıla,
Həsrət yerin bərkidir, təzə ev tikir burda...

،آيریلیقدان وصاال سالینیب بو کؤرپولر
. هله ده اوزاقالر يئتیملیک چکیر اوردا...ائه
قورخورام بو
،يولالرین اعتباری قیریال
... تزه ائو تیکیر بوردا،حسرت يئرین برکیدیر

Körpülərin tağları qırıq bəndə söykənib,
Bir qara əl oynayır sevincimin içində.
Gün təzə boylanırdı duman özün yetirdi,
Yenə yollar üşüyür yiyəsizlik biçimdə.

،کؤرپولرین طاغالری قیریق بنده سؤيک هنیب
.بیر قارا ال اوينايیر سئوینجیمین ایچینده
،گون تزه بويالنیردی دومان اؤزون يئتیردی
.يئنه يولالر اوشويور يیي هسیزلیک بیچیمده

Bir talesiz yurd orda, üstü kədər örtüklü,
Bəxt güzgüsü çatlamış gəlin ömrüdü ömrü.
Çırağının nefti yox, suyu başdan bulanıb,
Ocağı közsüz qalıb, oğurlanıb kömürü.
Şeytan quyruq bulayır tüstüsüz bacasında,
Qapısında iblisin nökərləri yallanır.
İlahi göydən baxıb nə düşünür görəsən,
O yurdun adamları yenə nəyə aldanır?!!
Yenə savaş oxuyur meşələrdən gələn səs,
Səbri daha dar gəlir bu torpağın əyninə.
Ağaclar qulağını söykəyib qayalara,
Güllələrin səsini həkk eləyir beyninə...
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، اوستو کدر اؤرتوکلو،بیر طالعسیز يورد اوردا
.بخت گوزگوسو چاتالمیش گلین عؤمرودو عؤمرو
، سويو باشدان بوالنیب،چیراغ ینین نفتی يوخ
. اوغورالنیب کؤمورو،اوجاغی کؤزسوز قالیب
،شیطان قويروق بواليیر توستوسوز باجاسیندا
.قاپیسیندا ایبلیسین نؤک رلری يالالنیر
،ایالهی گؤيدن باخیب نه دوشونور گؤرهسن
!!او يوردون آدامالری يئنه ن َيه آلدانیر؟
،يئنه ساواش اوخويور مئشهلردن گلن سس
.صبری داها دار گلیر بو تورپاغین اينینه
،آغاجالر قوالغینی سؤيک هيیب قاياالرا
...گوهلللرین سسینی حکک ائلهيیر بئينینه
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Burası Ölkədir
❁ Vida Heşməti
Burası ölkədir
Ölmək yeri!!
Buranın qar çiçəyi
Son beşik bacımdır
Subay lalaları isə
Qan qardaşım
Burda tanrı
Sağlıq verir əllərini
Boyda-boyda istikanlara
Günəş məzəsilə sərxoşlayar
Payızlamış dodaqları
Daynasor qaş qabağında
Gülümsəyən qırmızı kəpənəklər
Günəş qadınlarmış
Cəhənnəm gömrüküylə qazanma məni
Erkəyim vətəndaş!
Məni sevinc sorağında ara
Uz qırağında ara!
Sanıram bu köndələn kürəmizin
Qanlı göbək ciyəsi
Orta doğuya atılmış
Burda batan
Burda itən
Ancaq boğazıma taxılsa da nişanlıq bəlgəm
Burası adaxlımdır
Burası vətən...
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بوراسی اؤلک هدیر
❁ ویدا حشمتی
بوراسی اؤلک هدیر
!!اؤلمک یئری
بورانین قار چیچ هیی
سون بئشیک باجی مدیر
سوبای الالالری ایسه
قان قارداشیم
بوردا تانری
ساغلیق وئرر اللرینی
بویدا ایستیکانالرا-بویدا
گونش مزهس یله سرخوشالیار
پاییزالمیش دوداقالری
دایناسور قاش قاباغیندا
گولومس هین قیرمیزی کپ هنکلر
گونش قادینالرمیش
جهننم گؤمروکویله قازانما منی
!ائرک هییم وطنداش
منی سئوینج سوراغیندا آرا
اوز قیراغیندا آرا
سانیرام بو کؤندهلن کورهمیزین
قانلی گؤبک جیی هسی
اورتا دوغویا آتیلمیش
بوردا باتان
بوردا ایتن
آنجاق بوغازیما تاخیلسا دا نیشانلیق بلگ هم
بوراسی آداخلی مدیر
...بوراسی وطن
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Görmədim Ülfətin Düzün
❁ Haidə Biluki özləm
Bu hayat üzümə gözlərin qisir
Btirib ışığın bəlkədə görmür.
Görməsə aydınca yaşar görəsən?
Görməzcə əl sürtür saçlarım hörmur.
Belə bir yaşama çoxlu güvən yox
Gözünü qisarkən baxır qiqacı.
Quraraq tuzaqlar gizlicə baxır
Gözündən asıbdır bir dar ağacı.
Yaşamlar al_alvan donla oynayır
Kimisi varlıdır , kimisi kasıb.
Ədalət can üstə dirildən yoxdur
Çörəksiz yoxsülda özünü asıb.
Bu hayat dərdilə dolu dağarcıq
Acısı çoxdursa şirini yoxdur.
Bir qurtum yaşama özləmdi xalqım
Toxundan qat ba qat acılari çoxdur.
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گؤرم هدیم اولفتین دوزون
)❁ هایده بلوکی(اؤزلم
بو حیات اوزومه گؤزلرین قیسیر
ایتیریب ايشغين بلکهده گؤرمور
 یاشار گؤرهسن،گؤرم هسه آيدينجا
گؤرمزجه ال سورتورساچالریم هؤرمور
بئله بير ياشاما چوخلو گوون یوخ
 باخير قيقاجي،گؤزونو قيساركن
قوراراق دوزاقالر گيزليجه باخير
گؤزوندن آسیبدير بیر دار آغاجی
یاشامالر آلـ الوان دونال اویناییر
 کیم یسی کاسیب،کیم یسی وارلیدیر
عدالت جاناوسته ديريلدن يوخدور
ل دا اؤزونو آسیب
 چؤرکسیز يوخسو
بو حيات درد ايله دولو داغارجيق
آجيسي چوخدورسا شيريني يوخدور
بير قورتوم ياشاما اؤزل مدي خالقيم
توخوندان قات با قات آجالري چوخدور
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Sevginin Payızı
❁ Ülkər Nicatlı
Canım gözüm ayrılıqlar içindən,
Keçib gedən o qız sənə tanışmı?
Bəxt dalınca göndərdiyi ümidi,
Qayıtsa da xəcalətdən danişmır.
Kirpikləri yarpaqlayır hər gecə,
Duaları daha payız qoxuyur.
Ayrılığın əlifbasın öyrənib,
Ovcumdakı ürəyini oxuyur.
Ləpirləri güzgüsüdü yolların,
Tellərini öpüb qaçır küləklər.
Bəyaz-bəyaz varaqlarda ağlayır
Arzu-arzu çiliklənən ürəklər.
Unudubdur doğmalığın dadını,
Bir yaxın gəl öp uzündən o qizın.
Bu şəhərin yaddaşına sevgi səp,
Könlünü al doluxsunan payızın.
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سئوگ ینین پايیزی
❁ اولکر نجاتلی
،جانیم گؤزوم آيریلیقالر ایچیندن
کئچیب گئدن او قیز سنه تانیشمی؟
،بخت دالینجا گؤندردییی اومیدی
.قايیتسا دا خجالتدن دانیشمیر
،کیرپیکلری يارپاقاليیر هر گئجه
.دعاالری داها پايیز قوخويور
،آيریلیغین الیفباسین اؤيرهنیب
.اووجومداکی اورهیینی اوخويور
،لپی رلری گوزگوسودو يولالرین
.تئللرینی اؤپوب قاچیر کولکلر
ب َياض واراقالردا آغاليیر-ب َياض
.آرزو چیلیکلنن اورکلر-آرزو
،اونودوبدور دوغمالیغین دادینی
.بیر ياخین گل اؤپ اوزوندن او قیزین
،بو شهرین يادداشینا سئوگی سپ
.کؤنلونو آل دولوخسونان پايیزین
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Qəlb Pərişan
❁ Züleyxa Rəncbər
Nar firqətdə yanan sıney nalalnimə bax
Əli qoynunda qalan qəlb-i pərişanimə bax.
Yediyim,içdiyim, olmuş tək ürək qanı fələk
Xanimanım dağılıb, xanəmə bax xanimə bax.

قلب پریشان
❁ زلیخا رنجبر
نار فرقتده یانان سینه نااللنیمه باخ
.الی قوینوندا قاالن قلب پریشانیمه باخ
 اولموش تک اؤرهک قانی فلک،ایچدیگیم،یئدیگیم
. خانهمه باخ خوانیمه باخ،خانیمانیم داغیلیب

Gözlərimdən nə dənizlər ayırıb ayrılığın
Boğulan arzuları görməyə damanimə bax!!

گؤزلریمدن نه دنیزلر آییریب آیریلیغین
!!بوغوالن آرزوالری گؤرم هیه دامانیمه باخ

Mən nəmaz üstədə fikrim gediri gözlərinə
Zikr-i sərməst olalı məst olan imanimə bax.

من نماز اوستهده فکریم گئدیری گؤزلرینه
.ذکر سرمست اواللی مست اوالن ایمانیمه باخ

Saralardır, buğazımda boğulan nisgillər
Xan çobanlar sayağı neydəki əfğanimə bax

 بوغازیمدا بوغوالن نیسگی للر،ساراالردیر
خان چوبانالر سایاغی نئ ی َدکی افغانیمه باخ

Səs səmirsiz nə «səməd»lər arazın qoynunda
Qulaq as təbrizimə, şəkiyə, şirvanimə bax.

سس سمیرسیز نه «صمد»لر آرازین قوینوندا
. شک ییه شیروانیمه باخ،قوالق آس تبریزیمه

Hay duran yox daha məzlumlara, hayda yatıb
Ayaq üstündə yatan, gülməli vicdanimə bax.

 هایدا یاتیب،های دوران یوخ داها مظلوم الرا
. گولم هلی وجدانیمه باخ،آیاق اوستونده یاتان

Kafdən qafə kimi “şövkət”inin şöhrəti var
Incəli istəməli azərebaycanimə bax.

کافدن قافه کیمی شوکت ینین شؤهرتی وار
.اینج هلی ایستم هلی آذ ِربایجانیمه باخ
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آغالتدین نه اوچون سئون قادینی؟
❁ کؤنول تاتلی

?Ağlatdın Nə Üçün Sevən Qadını
❁ Könül Tatlı

ایللرله عشقینین اودونا ياندی.
سنی اؤز اورهیی اؤز جانی ساندی.
چیخارا بیلمهدی عشقین دادینی.
آغالتدین نه اوچون سئون قادینی؟

İllərlə eşqinin oduna yandı.
Səni öz ürəyi öz canı sandı.
Çıxara bilmədi eşqin dadını.
?Ağlatdın nə üçün sevən qadını

او سنی اورهیی ياری بیلیردی.
دؤولتی بیلیردی واری بیلیردی.
ياشاتدین سن اونا غم فريادینی.
آغالتدین نه اوچون سئون قادینی؟

O səni ürəyi yarı bilirdi.
Dövləti bilirdi varı bilirdi.
Yaşatdın sən ona qəm fəryadını.
?Ağlatdın nə üçün sevən qadını

سن ایدین دیلینده ان شیرین سؤزو.
دونيانین خوش اوزلو ان نورلو گؤزو.
يازمیشدی قلبینه سنین آدینی.
آغالتدین نه اوچون سئون قادینی؟
او چوخ خوشبخت ایدی يالنیز سن ایله.
دوشونوردو سنله قورار عائله.
هله او داشیيیر اؤز سوي آدینی.
ایتیردین وفالی سئون قادینی.
آغالتدین نه اوچون نهدن قادینی؟
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Sən idin dilində ən şirin sözü.
Dünyanın xoş üzlü ən nurlu gözü.
Yazmışdı qəlbinə sənin adını.
?Ağlatdın nə üçün sevən qadını
O çox xoşbəxt idi yalnız sən ilə.
Düşünürdü sənlə qurar ailə.
Hələ o daşıyır öz soyadını.
İtirdin vəfalı sevən qadını.
?Ağlatdın nə üçün nədən qadını
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Gülə Məftûn Adəmkızı
❁ Rânâ İslâm Değirmenci
ne yana dönsem hatıralarım
ne yana dönsem hayallerim
tam ortasında yanık yanık ben
toprağı kazımaktan nasırlaştı ellerim
gözlerim, gece ay ışığında sessizce ağlamaktan
gündüz inadına inadına güneşe bakmaktan
kan çanağı
yüreğim, şu pervasız yüreğim
tüm hayatların tek müjdecisi müşteri yıldızının
itaatkâr çırağı
güneş ve ay, yoluma ışıltılar serpiyor
deva diye
ya da, ya da kim bilir
bir öksüze, bir yetime verilen
o paha biçilmez şifa diye
hakikatin yanı başında çırılçıplak
ve yalnızım
bütün fazlalıklarını üstünden atmış
başındaki yaprakları rengârenk bir gül,
içten içe benliğine gülümseyen
halinden memnun bir yıldızım
her bakışım birer arzu
her adımım içli sızım
Ayaklarım, ayaklarım şişmiş ve paramparça
sanki birer alev topu
ateşler içinde bir yolda yürümeye mahkûmum
sanmayın ki bu halden şikayetçi
ve mutsuzum
gözlerindeki ışıltıya minnettar
bir ademkızıyım topu topu
// Bilmez misiniz; belki, yürekle bakmadan
Görmezsiniz… //
ne yana dönsem ya yemyeşil bir orman
ya da ıpıssız bir deniz
ve her demde
Güneşimle Ay’dan iz
Bildiniz, işte siz de bildiniz
bunlar benim hiç tükenmeyen umutlarım
gözyaşım, yıldızım, ateşim, yüreğim
ve taç yapraklarım
işte muradım; denizim ve ormanım
ben, o sonsuz hazine “sadaka” ile varım
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گوله مفتون آدم قیزی
❁ رعنا اسالم دگیرمنچی
نه يانا دؤنسم خاطیراالریم
نه يانا دؤنسم خايالالریم
تام اورتاسیندا يانیق يانیق من
توپراغی قازیماقدان قابارالشدی اللریم
 گئجه آي ایشیغیندا سس سیزجه آغالماقدان،گؤزلریم
گوندوز اینادینا اینادینا گونشه باخماقدان
قان چاناغی
 بو پرواسیز اورهییم،اورهییم
توم حاياتالرین تک موژده جیسی موشتری اولدوزونون
اطاعتکار چیراغی
 يولوما ایشیلتیالر سرپیر،گونش و آي
دوا دئيه
 يا دا کیم بیلیر،يا دا
 بیر يتیمه وئریلن،بیر اؤکسوزه
او باها بیچیلمز شیفا دئيه
حقیقتین يانی باشیندا چیریل چیپالق
و يالنیزیم
بوتون فازاللیقالرینی اوستوندن آتمیش
،باشینداکی ياپراقالری رنگارنک بیر گول
ایچدن ایچه منلیگینه گولومس هين
حالیندان ممنون بیر اولدوزام
هر باخیشیم بیرر آرزو
هر آدیمیم ایچلی سیزیم
 آياقالریم شیشمیش و پارام پارچا،آياقالریم
سانکی بیرر آلو توپو
آتشلر ایچینده بیر يولدا يوروم هيه محکومام
سانمايین کی بو حالدان شیکايتچی
و موتسوزام
گؤزلریندهکی ایشیلتیيا میننت دار
بیر آدم قیزیيام توپو توپو
 يورکله باکمادان، بیلمز میسینیز؛ بلکی//
//...گؤرمزسینیز
نه يانا دؤنسم يا يام ياشیل بیر اورمان
يا دا ایپیسسیز بیر دنیز
و هر دمده
گونشیمله آيدان ایز
 ایشته سیز ده بیلدینیز،بیلدینیز
بونالر منیم هیچ توکنم هين اومودالریم
 اورهییم، آتشیم، اولدوزوم،گؤزياشیم
و تاج ياپراقالریم
ایشته مورادیم؛ دنیزیم و اورمانیم
 او سونسوز خزینه “صاداقا” ایله وارام،من
 يولومو سارمااليان،ساکین اوال کانمايین
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sakın ola kanmayın, yolumu sarmalayan
kızgın kumların gölgesine
ben gül yüreğimi örttüm serap misali
çöllerin sinesine
ne yana dönsem hatıralarım
ne yana dönsem hayaller
ve hakikati yaprak yaprak büyüten eller
yetimlik payesi ölümsüz sadakama sebep
ateşli yolum çöller
içten içe gülerken döktüğü her damlayla
duaya dönen gözler
her nefeste daha kızıl, müşteri yıldızımın büyüttüğü
mühür bakışlı güller
// Bilmediniz… Ya da içten görmediniz… //
siz aldanmayın bana
gözüme güneş kaçtı, yüreğimde ay
ben ki güle meftûn bir ademkızı
mihmandarım O, müşteri yıldızı
ne yana dönsem çırılçıplak
ve bir başına hakikatim
işte bundandır ateşler içindeki
çöle şefkatim
İşte bundandır, tek başına
Yürek takatim
// Bilemezsiniz… Belki, belki yürekle bakmadan…
Göremezsiniz… //
(*topu topu : en fazla …anlamında..)
( *müşteri yıldızı: Hz. Muhammed)
– Eğitimci / Şair-Yazar – Ankara-Türkiye
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قیزقین قومالرین گؤلگ هسینه
من گول اورهییمی اؤرتدوم سراب مثالی
چؤللرین سینهسینه
نه يانا دؤنسم خاطیراالریم
نه يانا دؤنسم خايالالر
و حقیقتی ياپراق ياپراق بؤيودن اللر
يتیملیک پاي هسی اؤلومسوز صاداقاما سبب
آتشلی يولوم چؤللر
ایچذن ایچه گولرکن تؤکدویو هر داماليال
دوعايا دؤنن گؤزلر
 مشتری اولدوزومون بؤيوتدویو،هر نفسده داها قیزیل
موهور باخیشلی گوللر
// ... يا دا ایچتن گؤرم هدینیز... بیلم هدینیز//
سیز آلدانمايین منه
 اورهییمده آي،گؤزومه گونش قاچدی
من کی گوله مفتون بیر آدم قیزی
 مشتری اولدوزو،میهمانداریم او
نه يانا دؤنسم چیریل چیپالق
و بیر باشینا حقیقتم
ایشته بونداندیر آتشلر ایچیندهکی
چؤله شفقتیم
 تک باشینا،ایشته بونداندیر
اورک طاقتیم
... بلکی اورکله باخمادان، بلکی... بیلهمزسینیز//
// ...گؤرهمزسینیز
) مح ّم د. هز:( *موشتری يیلدیزی
).. ان فازال آنالمیندا: (*توپو توپو
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Hiç Kimsem
❁ Sıddıka Zeynep Bozkuş
Herkes olamadın, doğmak nasıl sancılıydı bilirdin
Kimselerin derdi değildi bir olmak
Uykularından uyandıkça doğardın hem
Salıncaklarında sarsılarak duyardın
Defalarca insan yeniden yeniden…
Hayırherkes olamadın gitti
Doyuracakken bir avuç toprağa gönlümüzü,
Açlık, tek ortak yanımızdı belki.
Şehrin betonlarında fosilleşirdi halk
Bilirdin sarsıntıları sallar da abartırdı bazılar
Sonra, nasılsa herkes olamadın sen fakat
Hiçkimse bile değildin, bilirdin
Kolay değildi ki hiçkimse olmak misal;
Dayanamazdın akşamın sarı sefalarına
Kuşları, böcekleri, nehrin çirkin kurbağalarını severdin
Sineklerden nefret ederdin, gülüşürdük
Hiçkimse değildin
Her birimizin güneşini çalardın bakışlarına
Yüzüne Allah’ın suyunu çarpardın
İki kere iki, sekiz ederdi
Kimse dört değilsin der mi?
Sekizi tanıyan, bilenlerin Cerrahpaşa tıp fakültesine…
Hiç kimsemsin.
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هیچ کیمسم
❁ صیدیقه زينب بوزقوش
 دوغماق ناسیل سانجیلیيدی بیلیردین،هرکس اوالمادین
کیمس هلرین دردی دگیلدی بیر اولماق
اويکوالریندان اوياندیقجا دوغاردین هم
سالینجاقالریندا سارسیالراق دوياردین
...دفاالرجا اینسان یئنیدن یئنیدن
خئیرهرکس اوالمادین گئتدی
،دويوراجاقکن بیر آووچ توپراغا کؤنلوموزو
. تک اورتاق يانیمیزدی بلکی،آجلیق
شهرین بئتونالریندا فوسیللشیردی خالق
بیلیردین سارسینتیالری سالالر دا آبارتیردی بعضی لر
 ناسیلسا هرکس اوالمادین سن فقط،سونرا
 بیلیردین،هئچ کیمسه بئله دگیلدین
قوالي دگیلدی کی هئچ کیمسه اولماق مثال؛
دايانامازدین آخشامین ساری صفحه لرینه
 نهرین چیرکین قورباغاالرینی سئوردین، بؤجکلری،قوشالری
 گولوشوردوک،سینکلردن نفرت ائدردین
هئچ کیمسه دگیلدین
هر بیریمیزین گونشینی چاالردین باخیشالرینا
اوزونه اهلل ین سويونو چارپاردین
 سککیز ائدردی،ایکی کره ایکی
کیمسه دؤرد دگیلسن دئر می؟
... بیلنلرین جراح پاشا طیب فاکولتهسینه،سککیزی تانیيان
.هیچ کیمسم سن
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Renklerin Ayini

رنکلرین عینی

❁ Meryem Yardımcı Küçük

❁ مريم ياردیمجی کوچوک

Anlamını arayan
Sesler –nefesler doluyor
Sisli iklimlerin çataklarına
Yeşim taşları baş veriyor
Lal buğusunda mayalandıkça

آنالمینی آرايان
 نفسلر دولور- سسلر
سیسلی ایقلیملرین چاتاقالرینا
يشیم داشالری باش وئریر
الل بوغوسوندا ماياالندیقجا

Duvarın tualinde çözünürlük
Kelebekler ah kelebekler
Düşüyor-üşüyor
Coşku -korku ve ölümün ağırlığında
Oysa şehriyanlar ışık arıyor
Şenlik meydanlarında
Karanlık çok karanlık
Ressamın çatlayan damarlarına
Zerk edilen zehrin görünmezliği
Solan ikindilere karışıyor
Sihrin paslı aynalarında
Utancın ve günahın kamburu
Dövünüyor turkuvaz pervazlarında
Maviye uzanan eller
Kar yüceliğini giyinirken
Kahverengi bir semtte hüzne alınan
Biletler kesilir gişelerde
Beyaz yaseminler çağırır buhurdanlarında
Ölmek ve yaşamak arasında
Kanla beslenen tahtlar
Nişanın ortasında
Mühürle gizlenen sır
Habercinin terli avuçlarında
Tellalın çanlarından yükselen
Kırmızı yasak
Meydanlarda
Yünü belli olmayan seferler var
Pusuya açılan yelkenler
Alabora düşler ortasında
Bir şair kelamından düşenler var
Yazılabilir –çizilebilir-boyanabilir
Mor kanatlı kartallar ve dağlar
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دووارین توالینده چؤزونورلوک
کلبکلر آه کلبکلر
اوشويور-دوشور
قورخو و اؤلومون آغیرلیغیندا- جوشقو
اويسا شهریيانالر ایشیق آراییر
شنلیک ميدانالریندا
قارانلیق چوخ قارانلیق
رسسامین چاتاليان دامارالرینا
زرق ائدیلن زهرین گؤرونمزلیگی
سوالن ایکیندیلره قاریشیر
سیحرین پاسلی آيناالریندا
اوتانجین و گوناهین کامبورو
دؤوونور تورکوواز پروازالریندا
ماویه اوزانان اللر
قار اوجالیغینی گئیینیرکن
کاهو رنگی بیر سمتده حوزنه آلینان
بیلئتلر کسیلیر گیشهلرده
بَياض ياسمینلر چاغیریر بوخوردانالریندا
اؤلمک و ياشاماق آراسیندا
قانال بسلنن تاختالر
نیشانین اورتاسیندا
مؤهورله گیزلنن سی ّر
خبرجینین ترلی آووچالریندا
دلاللین چانالریندان يوکسهلن
کیرمیزی ياساق
ميدانالردا
يونو بللی اولمايان سفرلر وار
پوسويا آچیالن يئلکنلر
آالبورا دوشلر اورتاسیندا
بیر شاعر کالمیندان دوشنلر وار
بويانا بیلیر-چیزیله بیلیر- يازیالبیلیر
مور قاناتلی قارتالالر و داغالر
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Katran siyahı mürekkep –
Safran sarısı yaralar yaralarla
Dinginleşen bakışlar varSoğuk mermerler –maytaplar –barutlar
Yağmurun şarkısına dayanan çocuklar
Ürpertinin kurşun gibi mıhlanışı
Her ıstırap esintisinde
Başlamış ve bitmiş olan
Yaşam biçimini tazeleyenler var

- قطران سیياهی مورکب
زعفران ساریسی ياراالر ياراالرال
-دینگینلشن باخیشالر وار
باروتالر- مايتابالر- سویوق مرمرلر
ياغمورون شارقیسینا دايانان چوجوقالر
اورپرتینین قورشون کیمی میخالنیشی
هر ایسطیراب اسینتیسینده
باشالمیش و بیتمیش اوالن
ياشام بیچیمینی تازلهينلر وار

Nefes almak için
Damarını koparan atlar
Kan alacasında
örsünü ateşe veren nalbantlar
Ahu dudu fırçasına sarılan ressamdan
Geriye son kalanlar …

نفس آلماق ایچین
دامارینی قوپاران آتالر
قان آالجاسیندا
اؤرسونو آتشه وئرن نالبانتالر
آهو دودو فیرچاسینا ساریالن رسسامدان
... گئریيه سون قاالنالر
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❁ Təranə Vahid

Qorxu Çiçəkləri
Hekayə

Adam, ağac, dozanqurdu, paxla, balina - hamısı bir-birinə oxşayır...
Qarlar əriyib dağ yuxarı çəkiləndə qoca Bağban elə bil ilan ağzından qurtardı. Dəhrəsini, dırmığını,
bağ qayçısını, çalğusunu qoltuğuna vurub bağa yollandı. Payızda bağdan çıxanda fındıq çubuğundan
hördüyü qapını məftillə möhkəm-möhkəm düyünləmişdi. Bir xeyli əlləşəndən sonra məftilləri açdı,
bununla sanki həm də ömrünün səksəninci baharının qapısını itələyib içəri keçdi. Ürəyində “Şükür
Allahın kərəminə!”- dedi. Düzdü, bu sözləri hər il deyirdi, amma bu dəfə lap ürəkdən dedi. Səbəbsiz də
deyildi.
Bu qış ömründə birinci kərə Əzraillə qarşılaşmışdı. Əzrail olanda noolar, birinci dəfədir deyib güzəştə
getmişdi. Kəndçiləri Çırttaqoz Veysəl olmasaydı, heç başına bu həngamə də gəlməyəcəkdi. Çırttaqoz
Veysəl durub-durub kiçik çillədə öldü. Camaat daş atıb başını tutdu: bu qiyamətdə gərək canından
keçəsən ki, qəbir qazasan. Bağban onlarla razılaşmadı. Dedi, yekə kişisiz, ölü ortada qalmayacaq ki;
külüngünü belinə taxıb Veysələ kefin istəyən bir qəbir qazdı. Tər dabanından süzülə-süzülə kəndə
qayıdanda nəfsini saxlaya bilmədi, dərədəcə ağzını buz kimi suya söykəyib doyunca içdi.
Veysəldən sonrakı qəbir onunku olacaqdı, amma arvadı Güləbətin özünü ölümə qoydu ki, Bağban
ölməyəcək. Bilirdi ki, dünyada görüb-görəcəyi yeganə kişi Bağbandır, o da ölsə vay halına. Qonşu
kəndə həkim dalıycan adam göndərdi. Nəvəsinin sünnətinə saxladıqları toğlunu kəsdirib Bağbanı dəriyə
bükdü, umacı bişirib isti-isti ərinin boğazına tökdü, təkgöz Zəriyə nəzir-niyaz dedi, axır ki, ərini Əzrailin
əlindən zorla dartıb qopartdı. İndi budu, Bağban qıpqıvraq əvvəl özünə, sonra bağa xeyir-duasını verib
içəri keçdi. Əlindəki dəhrə ilə kolu-kosu qırıb-çatdı, küləyin qovub gizlətdiyi xəzəli dırmıqladı, çəmənləri
çalğuladı. Bağbanın bu qayğıkeşliyindən bağın üzü güldü. Yaz günəşi ağacların çılpaq budaqlarından
süzülüb çoxdan isti dəyməyən kökləri qıdıqlayıb oyatdı. Günəşin istisi Bağbanın qartımış kürəyini də
yumşaltdı. Quluncunu qırıb dərindən nəfəs aldı. Sonra qolunu çırmayıb ağacları budadı. Belə vaxtlar
Bağban cəllad kimi soyuqqanlı olur, lazımsız zoğları bağ qayçısı ilə üsulluca üzüb atırdı.
Alma ağacına çatanda duruxdu. Altdan-yuxarı incik-incik ağaca baxdı. O biri ağaclara dediyini alma
ağacına deyə bilmədi. Bayaq armud ağacını budayanda ağacın qulağına heç kəsin eşitmədiyi sözlər
demişdi. Demişdi ki, səndən bu bağda, heç bu kənddə, belə baxanda heç bu dünyada yoxdur. Keçən il
özünü əsl kişi kimi apardın. Dolu da yağdı, tufan da qopdu, payızın axırlarında dəli bir külək yeri-göyü
oynatdı, bircə meyvənin də burnu qanamadı. Nə belin əyildi, nə budaqların sındı. Kökünlə torpaqdan
elə yapışdın ki, olmayan kimi. Bu isti sözlər armud ağacına budanan qollarının ağrısını unutdurdu. İlıq
sözlərdən elə utandı ki, ən uca budağının ən uca zoğu qızarıb düymələdi. Amma bunu Bağban görmədi.
Görə də bilməzdi. Birincisi boyu boy deyildi, ikincisi, sol gözü axır vaxtlar ancaq qaraltını seçirdi. Bu
sözləri armud ağacına demişdi. İndi o mayıf gözünü qıyıb salamat gözü ilə alma ağacına baxırdı. Sonra
əlinin içi ilə ağacın gövdəsinə bir-ikisini ilişdirdi. Səsini alçaltdı. Heç kəs eşitməsin deyə pıçıldadı:
- Mənim də səbrimin həddi-hüdudu var axı. Boynuna al ki, qocalmısan. Üç ildir nə çiçəyin olub, nə də
meyvən. Bu yaz da çiçək açmasan vay halına!!!
Alma ağacının kötüyə dönmüş gövdəsi bağbanın sözlərindən çat verdi. Bal kimi şirə çatdan torpağa
süzüldü. Bağban ağaca dediyini deyib, ötüb keçdi. Heç saya salıb ağacı budamadı da. O yaz bağda bütün
ağaclar çiçək açdı. Alma ağacından başqa. Qonşu ağaclar qanadlarını barsız ağacın boynuna dolayıb
könlünü aldılar. Həm də istəmədilər ki, bu biabırçılığı kimsə görsün. Sonra bağbanın başı qarışdı. Ərik
kefini açdı, armud ağzında yağ kimi əridi, şaftalının tükləri üz-gözünü daladı. Yediyini yedi, yemədiyini
pay verdi. Qonşunun yük maşını üç dəfə bağın meyvəsini bazara daşıdı. Bağbanın kefi kökəldi, arvadEdebi Köprü 3Yıl 31.Mayıs. 2021
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uşağın əyni-başı təzələndi, qohum-əqrəbaya baş çəkdi, toylara nəmər saldı. Həm öz könlü xoş oldu, həm
də özgələrin.
Yaxındakı dağın başına qar düşən gün Bağbanın meyvələrini bazara daşıyan qonşu xəbər gətirdi ki,
bazardakılar alma istəyir, bilirsən də hansı almadan?
Bağbanı od götürdü. Kötüyün üstünə taxdığı baltanı götürüb bağa cumdu. Yol boyu alma ağacının
keçmiş-keçəcəyini, kökünü-köməcini, yedi arxa dönənini söyüb buladı. Bağa girəndə ilk məhəbbətini
uzun illərdən sonra görən adam kimi sir-sifəti çiçək açdı. Bu bağ onun Güləbətindən əvvəlki məhəbbəti
idi. Ancaq bunu heç açıb-ağartmazdı. Xəzəli yara-yara ağaclara tərəf yeridi. Ağaclar barını yerə qoyub
yüngülləşmişdi. Birdən Bağbana elə gəldi ki, ağaclar birtəhərdir. Elə bağ da gözünə birtəhər dəydi.
Alma ağacının yanına çatanda gözlərinə inanmadı. İlin bu vədəsində ağac başdan-başa çiçək açmışdı.
Bu ağlı-çəhrayılı çiçəklər gözlərini geniş acıb günəş axtarırdı.
Qoca bağban ömründə belə sarsılmamışdı. Birdən heyrətini qorxu üstələdi. Yaxınlaşan qar havasının
soyuğu qocanı səksəndirdi. Qorxudan çiçəkləmiş ağacın dərdi onu götürdü. Amma neyləyə bilərdi... Bu
boyda ağacı evə aparası deyildi ha. Heç bükmək də mümkün deyildi. Bağban xəcalətdən əlindəki baltanı
arxasında gizlətdi. Gözləri dolmuşdu, başdan ayağa tir-tir titrəyirdi. Elə titrək səslə də pıçıldadı:
- Sən yaxşı ağacsan. Yaxşılığına heç söz olmaz. Yadındadı, Qaraş oğlu Vəlinin uşaqları acından ölən
il sən bolluca bar verdin, külfəti ölməyə qoymadın. Çox illər karımıza gəldin. Görünür mən səndən də
çox qocalmışam. Rəhmətlik babam deyərdi ki, bağban bağın üstünə əlibaltalı gedəndə göydən daş yağar.
O gecə göydən daş yağmadı, qar yağdı. Bağban çiçəklə qarı bir yerdə qoyub hara gedə bilərdi... Qar
lopa-lopa yağdıqca hər ikisi üşüyür, Bağban xəcalətdən özünə yer tapa bilmirdi.
Gecə yarıdan keçəndə Bağbanın son ümidi də boşa çıxdı. Xırda qar başladı. Bağban ağacın necə
qorxduğunu, titrədiyini aydınca hiss edir, dünyanın bərkindən-boşundan çıxmış əlləri ilə gövdəni
sığallayır, nəfəsi ilə isidir, arabir ağacı qucaqlayıb ana balasına layla deyən kimi kal səslə alma ağacına
layla deyirdi.
Gecəynən kənd bir-birinə dəydi. Bağban yoxa çıxmışdır. Nə qədər axtarsalar da xeyri olmadı. Səhər
kiminsə ağlına gəldi ki, bağa baş çəksin. Qarı yara-yara gəlib Bağbanın cəsədini ağaca söykəli vəziyyətdə
tapdılar. Cəsəd buz bağlamışdı. Səlim kişi bağbanın cəsədini belinə alıb kəndə tərəf yönəldi. Qar altında
şaxta vurmuş çiçəkləri isə kimsə görmədi...
Bağbanın müəmmalı ölümünün sirri uzun illər kənd camaatı üçün açılmadı və gün gəldi ki, bu hadisəni
kənddə xatırlayacaq daha kimsə qalmadı...
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❁ ترانه واحید

قورخو چیچکلری

حکایه

آدام ،آغاج ،دوزانقوردو ،پاخال ،بالینا  -هامیسی بیر-بیرینه اوخشايیر...
قارالر ارییب داغ يوخاری چکیلنده قوجا باغبان ائله بیل ایالن آغزیندان قورتاردی .دهرهسینی ،دیرمیغینی ،باغ قايچیسینی،
چالغوسونو قولتوغونا ووروب باغا يولالندی .پايیزدا باغدان چیخاندا فیندیق چوبوغوندان هؤردويو قاپینی مفتیلله مؤحکم-
مؤحکم دويونلهمیشدی .بیر خئيلی اللشندن سونرا مفتیللری آچدی ،بونونال سانکی هم ده عؤمرونون سکسن اینجی
باهارینین قاپیسینی ایتلهيیب ایچری کئچدی .اورهیینده “شوکور اهللین ک رمینه!” -دئدی .دوزدو ،بو سؤزلری هر ایل دئيیردی،
آمما بو دفعه الپ اورکدن دئدی .سبب سیز ده دئيیلدی.
بو قیش عؤمرونده بیرینجی کره عزرائیلله قارشیالشمیشدی .عزرائیل اوالندا نو اوالر ،بیرینجی دفعهدیر دئيیب گذشته
گئتمیشدی .کندچیلری چیرتتاقوز وئيصل اولماسايدی ،هئچ باشینا بو هنگامه ده گلم هي هجکدی .چیرتتاقوز وئيصل دوروب-
دوروب کیچیک چیللهده اؤلدو .جاماعت داش آتیب باشینی توتدو :بو قیيامتده گرک جانیندان کئچ هسن کی ،قبیر قازاسان.
باغبان اونالرال راضیالشمادی .دئدی ،يئکه کیشیسیز ،اؤلو اورتادا قالماياجاق کی؛ کولونگونو بئلینه تاخیب وئيصله کئفین
ایستهين بیر قبیر قازدی .تر دابانیندان سوزوله-سوزوله کنده قايیداندا نفسینی ساخاليا بیلم هدی ،دره َدجه آغزینی بوز کیمی
سويا سؤيک هيیب دويونجا ایچدی.
وئيصلدن سونراکی قبیر اونونکو اوالجاقدی ،آمما آروادی گولهبطین اؤزونو اؤلومه قويدو کی ،باغبان اؤلم هي هجک .بیلیردی
کی ،دونيادا گؤروب-گؤرهج هيی يئگانه کیشی باغباندیر ،او دا اؤلسه واي حالینا .قونشو کنده حکیم دالیيجان آدام گؤندردی.
نوهس ینین سوننتینه ساخالدیقالری توغلونو کسدیریب باغبانی دریيه بوکدو ،اوماجی بیشیریب ایستی-ایستی ارینین
بوغازینا تؤکدو ،تک گؤز زریيه نذیر-نیاز دئدی ،آخیر کی ،ارینی عزرائیلین الیندن زورال دارتیب قوپارتدی .ایندی بودو ،باغبان
قیپ قیوراق ا ّول اؤزونه ،سونرا باغا خئيیر-دعاسینی وئریب ایچری کئچدی .الیندهکی دهره ایله کولو-کوسو قیریب-چاتدی،
کولهيین قوووب گیزلتدیگی خزهلی دیرمیقالدی ،چمنلری چالغوالدی .باغبانین بو قايغیکئشلیگیندن باغین اوزو گولدو .ياز
گونشی آغاجالرین چیلپاق بوداقالریندان سوزولوب چوخدان ایستی ديَ م هين کؤکلری قیدیقاليیب اوياتدی .گونشین ایستیسی
باغبانین قارتیمیش کورهگینی ده يومشالتدی .قولونجونو قیریب دریندن نفس آلدی .سونرا قولونو چیرمايیب آغاجالری
بودادی .بئله واختالر باغبان جلالد کیمی سويوققانلی اولور ،الزیمسیز زوغالری باغ قايچیسی ایله اصوللوجا اوزوب آتیردی.
آلما آغاجینا چاتاندا دوروخدو .آلتدان-يوخاری اینجیک-اینجیک آغاجا باخدی .او بیری آغاجالرا دئدیگینی آلما آغاجینا دئيه
بیلم هدی .باياق آرمود آغاجینی بوداياندا آغاجین قوالغینا هئچ کسین ائشیتم هدیگی سؤزلر دئمیشدی .دئمیشدی کی ،سندن
بو باغدا ،هئچ بو کندده ،بئله باخاندا هئچ بو دونيادا يوخدور .کئچن ایل اؤزونو اصل کیشی کیمی آپاردین .دولو دا ياغدی ،طوفان
دا قوپدو ،پايیزین آخیرالریندا دلی بیر کولک يئری-گؤيو اويناتدی ،بیرجه مئيوهنین ده بورنو قانامادی .نه بئلین ايیلدی ،نه
بوداقالرین سیندی .کؤکونله تورپاقدان ائله ياپیشدین کی ،اولمايان کیمی .بو ایستی سؤزلر آرمود آغاجینا بودانان قولالرینین
آغریسینی اونوتدوردو .ایلیق سؤزلردن ائله اوتاندی کی ،ان اوجا بوداغ ینین ان اوجا زوغو قیزاریب دويملهدی .آمما بونو باغبان
گؤرم هدی .گؤره ده بیلمزدی .بیرینجیسی بويو بوي دئيیلدی ،ایکینجیسی ،سول گؤزو آخیر واختالر آنجاق قارالتینی سئچیردی.
بو سؤزلری آرمود آغاجینا دئمیشدی .ایندی او مايیف گؤزونو قیيیب سالمات گؤزو ایله آلما آغاجینا باخیردی .سونرا الینین
ایچی ایله آغاجین گؤودهسینه بیر-ایکیسینی ایلیشدیردی .سسینی آلچالتدی .هئچ کس ائشیتم هسین دئيه پیچیلدادی:
 منیم ده صبریمین حددی-حدودو وار آخی .بوينونا آل کی ،قوجالمیسان .اوچ ایلدیر نه چیچ هيین اولوب ،نه ده مئيون .بو يازدا چیچک آچماسان واي حالینا!!!
آلما آغاج ینین کؤتويه دؤنموش گؤودهسی باغبانین سؤزلریندن چات وئردی .بال کیمی شیره چاتدان تورپاغا سوزولدو.
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باغبان آغاجا دئدیگینی دئيیب ،اؤتوب کئچدی .هئچ سايا سالیب آغاجی بودامادی دا .او ياز باغدا بوتون آغاجالر چیچک
آچدی .آلما آغاجیندان باشقا .قونشو آغاجالر قانادالرینی بارسیز آغاجین بوينونا دواليیب کؤنلونو آلدیالر .هم ده ایستهم هدیلر
کی ،بو بیابیرچیلیغی کیمسه گؤرسون .سونرا باغبانین باشی قاریشدی .اریک کئفینی آچدی ،آرمود آغزیندا ياغ کیمی اریدی،
شافتال ینین توکلری اوز-گؤزونو داالدی .يئدیگینی يئدی ،يئم هدیگینی پاي وئردی .قونشونون يوک ماشینی اوچ دفعه باغین
مئيوهسینی بازارا داشیدی .باغبانین کئفی کؤکلدی ،آرواد-اوشاغین اينی-باشی تزهلندی ،قوهوم-اقربايا باش چکدی ،تويالرا
نمر سالدی .هم اؤز کؤنلو خوش اولدو ،هم ده اؤزگ هلرین.
ياخینداکی داغین باشینا قار دوشن گون باغبانین مئيوهلرینی بازارا داشیيان قونشو خبر گتیردی کی ،بازارداکیالر آلما
ایستهيیر ،بیلیرسن ده هانسی آلمادان؟
باغبانی اود گؤتوردو .کؤتويون اوستونه تاخدیغی بالتانی گؤتوروب باغا جومدو .يول بويو آلما آغاج ینین کئچمیش-
کئچ هج هيینی ،کؤکونو-کؤم هجینی ،يئددی آرخا دؤنهنینی سؤيوب بوالدی .باغا گیرنده ایلک محبتینی اوزون ایللردن سونرا
گؤرن آدام کیمی سیر-صیفتی چیچک آچدی .بو باغ اونون گولهبطیندن ا ّول کی محبتی ایدی .آنجاق بونو هئچ آچیب-
آغارتمازدی .خزهلی يارا-يارا آغاجالرا طرف يئریدی .آغاجالر بارینی يئره قويوب يونگوللشمیشدی .بیردن باغبانا ائله گلدی کی،
آغاجالر بیرتهردیر .ائله باغ دا گؤزونه بیرتهر ديَدی .آلما آغاج ینین يانینا چاتاندا گؤزلرینه اینانمادی .ایلین بو وعدهسینده آغاج
باشدان-باشا چیچک آچمیشدی .بو آغلی-چؤهرايیلی چیچکلر گؤزلرینی گئنیش آچیب گونش آختاریردی.
قوجا باغبان عؤمرونده بئله سارسیلمامیشدی .بیردن حئیرتینی قورخو اوستلهدی .ياخینالشان قار هاواس ینین سويوغو
قوجانی سکسندیردی .قورخودان چیچکلهمیش آغاجین دردی اونو گؤتوردو .آمما نئيلهيه بیلردی ...بو بويدا آغاجی ائوه آپاراسی
دئيیلدی ها .هئچ بوکمک ده مومکون دئيیلدی .باغبان خجالتدن الیندهکی بالتانی آرخاسیندا گیزلتدی .گؤزلری دولموشدو،
باشدان آياغا تیر-تیر تیترهییردی .ائله تیترک سسله ده پیچیلدادی:
 سن ياخشی آغاجسان .ياخشیلیغینا هئچ سؤز اولماز .يادیندادی ،قاراش اوغلو ول ینین اوشاقالری آجیندان اؤلن ایل سنبوللوجا بار وئردین ،کولفتی اؤلم هيه قويمادین .چوخ ایللر کاریمیزا گلدین .گؤرونور من سندن ده چوخ قوجالمیشام .رحمتلیک
بابام دئيردی کی ،باغبان باغین اوستونه الی بالتالی گئدنده گؤيدن داش ياغار.
او گئجه گؤيدن داش ياغمادی ،قار ياغدی .باغبان چیچکله قاری بیر يئرده قويوب هارا گئده بیلردی ...قار لوپا-لوپا ياغدیقجا
هر ایکیسی اوشويور ،باغبان خجالتدن اؤزونه يئر تاپا بیلمیردی.
گئجه ياریدان کئچنده باغبانین سون اومیدی ده بوشا چیخدی .خیردا قار باشالدی .باغبان آغاجین نئجه قورخدوغونو،
تیترهدیگینی آيدینجا حیسس ائدیر ،دونيانین برکیندن-بوشوندان چیخمیش اللری ایله گؤودهنی سیغالاليیر ،نفسی ایله
ایسیدیر ،آرابیر آغاجی قوجاقاليیب آنا باالسینا اليال دئين کیمی کال سسله آلما آغاجینا اليال دئيیردی.
گئج هينن کند بیر-بیرینه ديَدی .باغبان يوخا چیخمیشدیر .نه قدر آختارساالر دا خئيری اولمادی .سحر کیمینسه آغلینا گلدی
کی ،باغا باش چکسین .قاری يارا-يارا گلیب باغبانین جسدینی آغاجا سؤيک هلی وضعیتده تاپدیالر .جسد بوز باغالمیشدی.
سلیم کیشی باغبانین جسدینی بئلینه آلیب کنده طرف يؤنلدی .قار آلتیندا شاختا وورموش چیچکلری ایسه کیمسه
گؤرم هدی...
باغبانین مع ّم الی اؤلومونون سیرری اوزون ایللر کند جاماعتی اوچون آچیلمادی و گون گلدی کی ،بو حادثهنی کندده
خاطیرالياجاق داها کیمسه قالمادی...
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