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ایللــر  حؤکومتــی،  اســرائیل  قورولمــوش  حیله ســی ایله  قولدورالرینیــن  دونیــا 
بویــودور فلســطین تورپاقالرینــی ایشــغال ائدیــب و بــو تورپاقــدا اینســانی فاجعه لــر 
ــوی  ــر و ...ده کوتل ــل زعت ــم، ت ــین، کفرقاس ــی دیریاس ــر ک ــه دی ــدیر. هل تؤره تمیش
قورومامیشــدیر.  صحیفه لرینــدن  تاریــخ  قانــی  قیزیــل  قیرغینالریــن  اینســانی 
ــزه  ــاراق غ ــویقونچوالرینا آرخاالن ــا س ــا و دونی ــن نئولیبرال الرین ــدی ده آمریکانی این

چکمکده دیــر. اودا  بؤلگه ســینی 
گوناهســیز کؤرپه لــر، یازیــق قادینــالر و الســیز - آیاقســیز قوجــاالری آنــاراق 
واختــی ال )1363-1366 ایللرینــده( یازدیغیــم بــو شــعرلری "محمــود درویش"یــن 

ــرم.  ــه ائدی ــینه هدی ــز خاطیره س اؤلم
حسن ایلدیریم
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عؤمور باریم، 
کؤرپه باهاریم!

گؤزلرین، بوالقالرین دوروسودور 
حسرتله، گؤز یاشیال بوالنماسا؛

اوره یین سئوینج چمني دیر
             کپنکلي، چیچکلي      

غم ـ کدرین بولودویال سوالنماسا،
           شاختاالرال یانماسا.

آرزوالرین، دوم ـ دورو گؤیده اوچان گؤیرچینلر      
گؤیرچینلر، چووغون الرا دوشمه سه؛   

دوداقالرین سؤز پته یي 
گولوشلرین داغ چیچگي

             سازاقالردا بوزوشمه سه.             
گؤزلریمین ایشیغي، اوره ییمین بندي، آغزیمین قندي باال!،

طالعیني دوشونورم:
چاتاجاقسان بویا- باشا؛

دؤورانیمیز بئله قالسا

 اوشوتمه لر ايچينده ايستکلريم
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یاشایارسان منیم کیمي:
گؤزلرینده حسرت

اوره یینده اودلو محبت؛
یاشایارسان

باهارا تامارزي قوشالرینال
آغالییب گولن نغمه لرینله

اومید دولو باخیشالرینال         
عؤمور یولالریندا، کیشي کیمي آددیمالرسان یوکلرینله 

صاباحا دوغرو گئدرسن، باهار طراوتلي دیلکلرینله.

آرتیق قورخویال اوره ییم سویولور،
جانیما اوشوتمه یاییلیر،
اوستوموزو آلیب تهلوکه؛

آخي باال
اورکلري نوترون بومباسیندان،

گولوشلري قیزیل سویوندان
 قوزغون گؤزلو اینسانالر وار؛

دولالر دوشگونلري، قان حریص لري
           نووه بومباسیال دونیامیزي دولدوروبالر؛ 

بیر دویمه یه باغالییبالر دونیامیزي،
دویمه باسیلدي بلکه!
ائله بو ساعات، بو آن 

بیر گؤز قیرپینیمدا آلیشار جاهان،
یانار باهار، یانار کؤرپه لر، قوشالر

اوستوموزو قاپار قارا بولودالر،
 بوالنار باخیشالر.

اینیلتیلر قلبیمیزي یارا- یارا
اللرین اللریمده

گؤزلرین گؤزلریمده
آلیشیب یانا- یانا واخت تاپماریق-

قوجاقالشماغا    
ویداعالشماغا            

دویونجا آغالشماغا!              
عؤمور باریم، 

کؤرپه باهاریم!
نه یاخشي کي سن هله منیم کیمي اوشومورسن 

سن بونالري دوشونمورسن
قاباغیمدا دئییب- گولوب، اویناییرسان
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اوره ییمین یاراسیني گولوشونله سارییرسان 
آغریماغا قویماییرسان.                 

کاش آي باال
قوشالر، بوالقالر، دنیزلر، بولودالر، اوتالر، آناالر، باالالر،

دونیادا هر نه وار-           
بیر نغمه باشالیا ائله بو ساعات بو آن:

نووه دن سیلینسین بو گؤزه ل جاهان
باهارین قوینوندا یاشاسین اینسان.
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سمامیزدان داش یاغماییب،
بال یاغیب

اؤلوم یاغیب 
بومبا یاغیب

دام- داش اوچوب
حیات قاچیب.              

ویران اولموش بو یئرلرده
هاي - هارایال سوسوب یاتیب

بو ائولرین آدامالري
آرزوسونو، اومیدیني

کوله دونموش یوواسینا قاتیب
یاتیب.                
داشالر دیله گلسه بئله

اینیلتیلر، سون هارایالر دیله گلمز
بوردا یاتان آغریالري، سئوینجلري کیمسه بیلمز

نه گزیرسن گوزوم؟ بوراخ !
ویران اولموش بو یئرلرده نه اوالجاق؟

 گؤز گيله سي
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اوره ک وورور
گؤز آراییر:

او، قولچاقدیر
قیزجیغازال دانیشارمیش، ساواشارمیش، باریشارمیش،

یئلده قاچان او ورقلر 
اوخونارمیش، یازیالرمیش، پوزوالرمیش،

او داراقدیر
نارین-نارین دیشلریله

اؤیه- اؤیه آنا الي، دارایارمیش شوه تئلي، ساري تئلي،
او باشماقدیر،
او کؤینکدیر،

بس او نه دیر؟
اودور او ها .... تورپاق اوسته قارالیر باخ !

بلکه، اودا بیر اوغالنین یاخاسینین ارکویونلوک نیشاني ایمیش!

یاخینالشدیم
گؤز مینجیغین گؤتورمکچون چؤکدوم دیزه،

شیله دونموش الیم ده یجک
گؤزلریمي دومان آلدي

محوریندن چیخدي دونیا
باشیم اوسته دؤرد آیاقلي چیخدي دونیا؛

گؤز مینجیغي ساندیغیم شئي:
چاناغیندان چیخیب قالمیش گؤز گیله سي؛ 

گؤرومونده 
بو دونیانین گؤرونوشو،

حیاتینین سون باخیشي؛
بو گیله ده

بیر جاوانین نیفرتلري، غضبلري-
دونوب قالیب.                             

بو گیله ده 
آرزوالرین، ایستکلرین قانادالري

               یانیب قالیب.             
بلکه بو گؤز

خوش گونلري گؤره جکمیش؛
بلکه بو گؤز

اوزون ایللر، باخیشیني توزلو یوال سره جکمیش؛
یقین بو گؤز سئوگیلیسین گؤرمه ییبدیر

باخیشي ال ساچالرینی هؤرمه ییبدیر؛
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الیمده کي گؤز گیله سي
حسرتلرین، محبتین، سیغناغي ایمیش،

شیرین حیات نغمه سینین قایناغي ایمیش؛
قالدین یئنه

دونیامیزي سیئر ائده سن گؤز گیله سي؟
دئمه تکجه سن کور اولدون، سن قوورولدون           

مین- مین گؤزو تورپاق ائدیب موحاریبه 
گؤز گیله سي!                            

مین- مین گؤزو ایشغیندان محروم ائدیب موحاریبه 
                   گؤز گیله سي!        

 هله دیر کي 
یئر اوزوندن آیاقالري کسیلمه ییب؛

هله دیر کي
یئر کوره سی آغالر گؤزون بیر سیلمه ییب؛

بیر گون منیم گؤزلریم ده سنین کیمي یاناجاقدیر                  
بیر گون منیم گوزلریمده آرزوالریم، ایستکلریم                   

سال بوز کیمي دوناجاقدیر.                                    
بلکه دونیا آلیشاجاق موحاریبه آلوویال،

بلکه نووه یئر اوزونو
قارا سویوق قبیریستانا دؤندره جک،

بلکه قالخیب اینسان اوغلو
موحاریبه آتشیني سؤندوره جک!

مني درده ساال- ساال
اوره ییمده بیر داغ کیمي قاال- قاال

اوره ییمین گؤزو سن اول
گؤز گیله سي!                              

دوداغیمین سؤزو سن اول
               گؤز گیله سي!               

گل گؤزله یک-
ماوي گؤیلو، ایشیق اوزلو دونیامیزي!

گؤیوموزدن ایشیق یاغسین، یاغیش یاغسین              
آزاد اینسان اللریله آنا تورپاق یاشیلالنسین

گوزللیگین شیره سیني چکسین گؤزلر                 
اؤلمز عشقین توخومونو اورکلرده اکسین گؤزلر؛                    

گل گؤزله یک او گونلري
گؤزگیله سي!                
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یورغون قارا بولودالر آغیر- آغیر سورونور
قارقینمیشالر بختي تک

راکئتلر یانیر، سؤنور؛             

کوچه لرده ازدحام
کوچه لرده اضطراب

هاوا باریت قوخولو، 
بو زاواللي شهرین 

گوندوزلري یوخولو
گئجه لري قورخولو

اؤلوم ـ دیریم ایچینده
اوتاغیمین کونجونده

اونوتماییب »سولماز«یم
ناغیلینین شن قیزین،

طالعینین اولدوزون:
ـ»آتا باشال ناغیلي، یوخوم گلیر یوباتما

نیگران دوروب بئله، بو گئجه کي یوخوما

 آغ گؤيرچين
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زهر قاتما، شر قاتما«!  

ـ» نازلي قیزیم، آي قیزیم  
آیي بوغوب بولودالر  
یوخو باسیب گؤزونو  

یات یوخال، شیرین - شیرین  
گؤیلرین گؤزه ل قیزي!  

درمییه جک اولدوزو  
اولدوزالر دریلیبدیر  
تورپاغا سریلیبدیر  

کوچه لري بو گئجه اوز حالینا قوي قالسین  
سن یوخال، درین- درین، آتان قاداني آلسین.«  

سوزالدي یاناقالري
تیتره دي دوداقالري

باالجا گؤزلریندن
یاش دامدي دامجي- دامجي

دوداغیندان سیلیندي تبسسومون ایشیغي
دویدوم سولور عؤمرومون، چیچگي، یاراشیغي؛

ـ » باال سیخما قلبیمي، آغالما بو گئجه لیک  
آرزومدان قاناد وئردیم  
گؤیرچین اول هله لیک  

آغ گؤیرچین اوچ... اوچ... اوچ...  
بولودالري یاریب کئچ  

قوشول گؤیرچینلره، سحره ساري یولالن  
قون صاباحین باغینا، قیزارمامیش هله دان؛  

گونش ساچین هؤرنده  
آل یایلیغین سرنده  

گؤیرچین دونون چیخارت، سحرین نوروندا چیم  
ساچالریني هؤر چین- چین  

بیر قیرمیزي دون گئیین  
سن ده قوشول قیزالرا  

دونیانین اوشاقالري توپالشیبدیر او باغا؛  
گله جه یین باغیندان اتک - اتک گول درین  

بو گونلره گؤندرین  
شنلیکدن قاناد گئییب، قانادالنین اوچماغا  

سئوینجک سپین چیچک  
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دونیا چیچکله دولسون  
گئجه لر اولدوز دولو  

گوندوزلرده آي باال عؤموره یاراشیق اولسون.«  

آال گؤزلرین یومموش
میشیل- میشیل اویوموش،

دوداغیندا تبسسوم
یوخوسو شیرین- شیرین

تر غنچه تک سئوینجدن دوداقالري اینجه لیر
یاتاغیندا دینجه لیر؛

قورویورام اونو من گوهلل لرین سسیندن
قورویورام گؤزومله، اوره ییمله، سؤزومله

آجي باریت قوخولو یئللرین نفسیندن،
دئییرم آیریلماسین آال گؤزلو قیزالردان

ائنمه سین اولدوزالردان...

گورالدي طیاره لر
پارتالدي نئچه بومبا،

سیلکه لندي دام - دیوار
دیسکیندي یوخالیانالر،
دیسکیندي آغ گؤیرچین
آغالدي ایچین - ایچین،

اوره ییم اسدی زاغ- زاغ
بو یارالي قلبیمه داغ اوستن چکیلدي داغ؛

میلیون- میلیون اوره یین ایسته یینه قاریشدي-
اوره ییمین ایسته یي،   

میلیون - میلیون دوداغین فریادینا قاریشدي-
دوداغیمین فریادي:   

رد اولسون موحاریبه!      
رد اولسون موحاریبه!     
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گؤیده اوچورقیریجی الر،
}دمیر قاناد بایقوشالر{
بایقوشالری ایزله مکده

قورخو دولو
نیفرت دولو باخیشالر.

دمیر قاناد بایقوشالرین دیمیدیگیندن، جایناغیندان
راکئت یاغیر، بومبا یاغیر،

قومپاراالر فیشیلداییر،
یئر باغیریر

گؤی باغیریر باغیر- باغیر
بومبا یاغیر

یاغیر
یاغیر.

بوغاناقدی آخار باخار
بوغاناقدا

کیریییب دیر گؤیرچینلر، قارانقوشالر؛
دوشور یئره دسته- دسته

سالخیق قاناد بو باخیشالر؛

 يئر باغيرير... گؤی باغيرير
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نه گلیرسه گؤزلرینه قاچیشدادیر،
دوداقالردان

قیریق- قیریق گولوش اوچور
نغمه اوچور

هارای اوچور
آخ وای اوچور؛

اورکلرین بوداغیندان قیریلیبان
آرزو اوچور

ایستک اوچور؛
ساپاغیندان اوزولوبن

سئوینج ایله
کدر ایله

اوره ک اوچور؛
یوواسیندان قوشالر قاچیر

قان بویالی بئشیگینده کؤرپه اوچور
اوشاق اوچور
ناغیل اوچور

بؤیوک اوچور
نلر اوچور، نلر اوچور

نه اوچورسا ملر اوچور.
اوچوشانالر

گؤی اوزونده توخونورالر بیر- بیرینه،
ییغیشیرالر

یاواش یاواش بولوت الرین بوز بئلینه؛
اوزولمکده یئر اوزوندن-

بوغاناغین آیاقالری،  
دوزولمکده دال باداالگؤی اوزونده-

بولوت الرین، تابوت الرین  
تاال- تاال قاییق الری.  

قارا گئییب گوی مئشه لر، یاشیل داغالر،
یئر یانیقلی، گؤی یانیقلی

بوردا نه وار آل قان آغالر؛
سیزالر، سیزالر اؤلولرین بو قاطاری-

هارا گئدیر  
هارا ساری؟  

اؤلولرله دوالجاقدیر گؤی اوزونون قبریستانی،
گئجه گوندوز

دیرلری دیده جکدیر یئر اوزونون چوپور جانی.
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قارا قیرمیز تابوت الری آغیر- آغیر یئل آپاریر
اوره کلره سیغماز غمی،

بو ماتمی
آغالر گؤزلو ائل آپاریر.
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ائله بیل 
یئر، گؤیه قووشوب 

یوخسا، عالمین گردیشي ده ییشیب!
زامانین بوغازینا تیخانمیش بوغو 
آي مي ؟    

گونش مي؟     
نه یاز، نه قیش، نه پاییز

فصیللر یانمیش 
گونلره کول النمیش 

آي آسیلمیش 
گونش گوهلل لنمیش. 

نه گئجه قارانلیغي 
نه گوندوز آغلیغي

نه یاتاق دینجلیگي 
نه یول اینجیکلیگي؛

قاریشیب زامان، مکان

 کولک
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قاریشیب بویاالر، ایشیقالر
پیرتالشیب دویومالر، دویغوالر.

بوغاناقدا یولونوب تؤکولن
اوره ک تؤکونتولو آن الرال

دولور بوز بوشلوقالر!

کولک اسیر باییردا، اوتاقدا 
بئیینده، اورکده، کولک اسیر.

باغیریر، نریلده ییر، اوالییر کولک.

کولک اسیر ...
 کوله یه دوشوب قبیرلر، بئشیکلر

کوله یه دوشوب ا ئو - ائشیکلر
کوله یه دوشوب گولوشلر، باخیشالر، گؤروشلر

کوله یه دوشوب قوردالر، قوشالر
کوله یه دوشوب یوخوالر، دویغوالر، قورخوالر

کوله یه دوشوب داغ، دنیز...

کولک اسیر،
بئینیمده، اوره ییمده کولک اسیر... 

کوله یه دوشوب گئجه، گوندوز
کوله یه دوشوب آي، گونش 

کوله یه دوشوب دونیا. 

کولک اسیر!
کولک اسیر!

کولک ...
...



20

»حسین «مین آد گونودور:
دیوارالر بزه نیب

تاوان دا پارالییر ایشیقلي المپاالر
شارالر 

                           رنگلي کاغاذالر؛    
اوتاغي باشینا گؤتوروب 

                      اوغالنالر،  قیزالر.      
چال چاغیردیر:

گولوشلر قاریشیب چیچکلره
قیشقیریقالر شیلتاقلیغا                                               
اوره ییمدن کئچیرکي، تکی غملر قاریشمایا اوشاقلیغا !

بیرسس گلیر اوزاقالردان
 »بو سس قارانقوشالرین سسي اوالیدي 

یادا گؤیرچینلرین،                             
آنجاق اولمایایدي طیاره لرین گورولتوسو   
بومباالرین، راکئتلرین ائولر ییخان گومبولتوسو.«

 آد گونو
قارداشیم، اوغلوم حسین
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سس سوووشدو 
یاندیریلدي آلتیجا شام، 

پارالدي آلتي ایللیک اوشاق عؤمرونون سئوینجي
یاییلدي اوزلره، قاریشدي سؤزلره.

»حسین«مین دوداغینا قوندو سئوینج گؤیرچینلري؛
آناسي اونوتموشدو

یوخوسوز گئجه لرین آغریسیني، 
آنا سئوینجي له بوروندورموشدو یاوروسونو...

آنام
آستا- آستا یاخینالشدي

اوغلونا،  نوه سینه؛ 
سکگیز ایل اوغول حسرتیني

 آلتي ایل نوه نازیني چکه- چکه 
قولالري آچیلدي:

»باالمین نیشاني،    
اوره ییمین تواني، 

گؤزلریمین ایشیغي،
ائویمین چیراغي باالم« - دئیه 
»حسین« نیني باسدي باغرینا.

گؤزلریندن آخدي ایکي دامجي:
بیري سئوینج،

بیري کدر.

بیر سووال قیوریلدي بئینیمده!
»قارداشیمین آد گونومو، یا اوغلومون؟«

 بیر گؤزوم گولوردو
بیري، ایچیمه آغالییردي!

بیر یانیم گئجه ایدي 
بیر یانیم گوندوز.

شامالر سؤندورولدو،
باشیمدا دومان سوروندو؛

جانالندي قارشیمدا اؤلکه میز
}قازیلدي سنگرلر 

سیراالنیب، آالیالندي عسگرلر                              
آلووالندي سنگرلر    

دوزولدو تینلرین  باشینا حیجله لر {
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ایچیمده کي سس دئییر:
 »سنه نه اولوب اوره ک !

بیرگول گؤره ک!«
من، منه جواب وئردی:

»بیرجه آندا قاریشیق سئوینج، کدري     
نئجه آییریم ، نئجه بؤلوم ؟                 
من کي بؤلوب ،گولنمه د یم     
سن بؤلوب، گول گؤره ک !«   
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گؤي اوزونده سئیره ک اولدوز، واخت گئجیشیب، قاش قارالیب
کؤنول قوشوم بیر مزارین باش داشینا، قونوب قالیب؛

آغ بیرچکلي آنام کیمي ظولوم- ظولوم آغالر، او دا
آنام، ساچین یوالن کیمي سینه سیني داغالر او دا:

یاد گلدي باخدي گئتدي  
خنجرین تاخدي گئتدي  

اولدوزون گؤیدن آخدي  
قلبیمي یاخدی گئتدی...  

داغ دالیندا، گونش یاتجاق آل شفقین یاتاغیندا  
سن ده یاتدین ایگید باالم قان بزه کلي اوتاغیندا  
قارا یئل لر پر- پر ائتدي قیزیل گولو بوداغیندا  

دومانلي داغیم آغالر  
بولبول سوز باغیم آغالر  

گؤزومده یاش قوروسا  
سینمده داغیم آغالر...  

گؤزونو آچ، باالم منیم ،گؤزومده قان یاشیما باخ  

کؤنول قوشوم
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آغزیم دادي سنله گئتدي، زهرلنمیش آشیما باخ  
درد اودوندا یانیراوره ک کول النمیش باشیما باخ  

اوزاقالر اولماز یوووق  
تورپاغین اوزو سویوق  

غمیندن عزیز باالم  
اوره ییم اویوق اویوق...  

گؤي اوزونده، قات قات بولوت، شر قاریشیب ،گون قارالیب
کؤنول قوشوم مین مزارین باش داشینا قونوب قالیب.
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ایلین دؤنر- دؤنمزیندن 
»سولماز«یم  چاغیریر:

ننه، آي ننه!  
قوشا باخ!  

آنام قاچیر اوشاق کیمي 
گؤزلري گوله- گوله دئییر:

باالم روحلو قارانقوشا باخ!  

بایرام قوشو دوشوب باهار ایزینه، 
باهار سوراغینا؛     

اوچوب ...اوچوب ...قونموشدو-
بیزیم پنجره نین قیراغینا. 

  
کؤرپه قوشا

بوز- بوز باخیردي پنجره آرخاسیندان- 
قارتیمیش قیش،     

کؤرپه جه اوره ک کیمي وورنوخوردو
ایلین دؤنر- دؤنمزینه قونموش-

بايرام قوشو
آنامین قوش خیالی
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قارانقوش.        
قوش اوچوب  قونموشدو 

                           آنامین اوره گینه،     
قارانقوش آپارمیشدي آنامي

آرخادا قالمیش ایللرین 
سئوینج دادلي گونلرینین قوجاغینا،

کؤورک کؤنلونو بوکموشدو قیزیل گول یارپاغینا.

قوش اوچوب قونموشدو 
 »سولماز«یمین یاز نغمه لي خیالینا 

بله میشدي اوره گیني 
بادام چیچکلرینین آغ عطیرلي قونداغینا.

قوش اوچموشدو،
بلکه ده یوبانان باهارالردان کوسوب

یالین آغاجالردان، آجي سازاقالردان- 
اؤتوب کئچمیشدي.

اوتاغا
سئوینج بویالي سوکوت چؤکموشدو.

آنام 
بویات غملر ایچیندن

گئدر- گلمز ایللرین دادیني دادیردي؛ 
قیزیم

آچیلمامیش سحرلرین
        آرزو قورشاغینا آسیلمیش اوره گیني-
                                       اوینادیردي.      

من 
قالمیشدیم فصیللر آیریجیندا،

کدرلي سئوینجین 
گوموشو، قیزیلي چیرپینتیالري ایچینده، 

حسرتلرین یاماجیندا !
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