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زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ:
اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا و ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﻓﻘﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﻢ آﺑﺎن ﺳﺎل  1957در ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎي

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وي ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﯾﺎ ﮐﺮد ﺗﺒﺎر و اﻫﻞ ﺷﻬﺮ آدﯾﺎﻣﻦ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻟﺘﯿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺎدرش ﺗﺮك ﺗﺒﺎر و اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ارزروم ﺑﻮد در ﺷﺶ

ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺪﯾﻪ ﭘﺪرش ﺑﺎ
ﺳﺎز ﺑﺎﻗﻼﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .و در
 9ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش را اﺟﺮا

ﮐﺮد .از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺪر

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده وي در
ﺳﺎل  1972ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﺪر او ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدوﺋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﺧﻮد در وﺻﻒ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ

ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﺮ روز ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﭘﺪر را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﺑﺮاي ﭘﺪر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ
ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ  .وي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﯾﯽاش ﺑﯿﺶ از  1ﺳﺎل در ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻦ آﻟﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪ .او ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ

روزﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻬﺮي ﻧﺒﻮدم دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﺎﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ

ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎي ﮐﻨﺎن اورن و ﺧﻔﻘﺎن ﺷﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻀﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل 1977
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮت  5ﻣﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل  1980ﭘﺪرش را از دﺳﺖ داد.

در ﺳﺎل  1985ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد آﻟﺒﻮﻣﯽ از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻨﺎم ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻋﺰﯾﺰم را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪاش ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪي ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آن از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ
اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ اﻋﻼم دارد .ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ آﻟﺒـﻮم ﻣـﺄﻣﻮران ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿـﻪ
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ﮐﺎﺳﺖ او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﻓﺮاوان در ﻧﻬﺎﯾـﺖ
ﻓﺮوش ﮐﺎﺳﺖ او آزاد اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺮت ﻧﺎم ﮐﺎﯾـﺎ ﮔﺸـﺖ و ﮐﺎﺳـﺖ او ﺑـﺎ

اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻧﺴــﺒﺘﺎً ﺧــﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟــﻪ
ﺷــﺪ .ﻣــﺪت ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ ﭘــﺲ از

اراﺋــﻪ آﻟﺒــﻮم اوﻟــﺶ دوﻣــﯿﻦ
ﮐﺎﺳــﺖ وي ﺑﻨــﺎم دلﺗﻨﮕــﯽ

ﺑﺮاي ﻏﻢ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن رﻧـﮓ و

ﺑــﻮي اﻋﺘﺮاﺿــﯽ وارد ﺑــﺎزار

ﺷــﺪ .آﻟﺒــﻮم ﺳــﻮم او ﺗﺮاﻧــﻪي
ﺷــﻔﻖ ﻧــﺎم داﺷــﺖ .وﺟــﻮد

ﺷﻌﺮي ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻧـﺎم از اوﻟﮑـﻮ
ﺗﺎﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷـﺘﻦ اﻓﮑـﺎر

ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺪام ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ آوازهي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﯾﺎ ﺷﺪ آﻟﺒﻮم ﭼﻬﺎرم ﮐﺎﯾـﺎ ﻟﺤﻈـﻪاي ﺧﻮاﻫـﺪ
رﺳﯿﺪ ﻧﺎم داﺷﺖ .ﺑﺎ اﺷﻌﺎري از اوﻟﮑﻮ ﺗﺎﻣﺮ و آﺗﯿﻼ اﯾﻠﻬﺎن .آﻟﺒﻮم ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮات ﺧﺴﺘﻪ ﻧـﺎم داﺷـﺖ.

ﻟﻘﺐ ﮐﺎﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮات ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺳﺘﺶ ﺑﻮد .ﮐﺎﯾﺎ در ﺳﺎل  1987در ﭘﯽ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺎﯾﺎل اوﻏﻠﻮ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪي را در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮي ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮد .آﻟﺒﻮم ﺑﭙﺎ ﻣﯽ ﺧﯿـﺰﯾﻢ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ

ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ از ﻫﺎﯾﺎل اوﻏﻠﻮ ﺑﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺪاد ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ او را در زﻣﺮه ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗـﺮ و

ﻣﻌﺘﺮض ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺮار داد .ﮐﺎﯾﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺮاي ﺑﺰرگ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺮد .ﻋـﻼوه

ﺑﺮ ﻫﺎﯾﺎل اوﻏﻠﻮ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﺗﯿﻼ اﯾﻠﻬﺎن و اورﻫﺎن ﮐﻮﺗـﺎل از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﻌﺮاﺋﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎﯾـﺎ از
ﺷﻌﺮﻫﺎي آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﻀﻮر او در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آزادي در ﺗﺮﮐﯿﻪ را آزار ﻣﯽداد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ،ﮐﺎﯾﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ از اﺟﺮاي ﮐﻨﺴﺮت در داﺧﻞ ﺗﺮﮐﯿـﻪ

ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﭘﺎك ﻧﮕﺮدد و ﻫﻤﻪ ﮔﺎه

آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ آزرد .ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻔﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ

و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎدهي ﻣﺮگ در راه آزاديﺳﺖ.

ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ

3

ﮐﺎﯾﺎ در ﺳﺎل  99در ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪاي ﺟﺎﯾﺰهي ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﺟﻮاﯾﺰ اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻮ ﺗﯽ وي( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻟﺒﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺮاﻧﻪاي ﮐﺮدي ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎروان ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و

ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮاي آن ﮐﻠﯿﭙﯽ ﺑﺴﺎزد و از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آنرا ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي
رﺳﺎﻧﻪاي ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺨﺶ

ﮐﻠﯿﭗ آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺘﯽ

ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎب اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﻮري ﭼﻮن ﺳﺮدار و اﺑﺮو و ﻣﻌﺰز و

 ...ﻟﺐ ﺑﻪ دﺷﻨﺎم و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاري از آﺗﺎ ﺗﺮك و ﺗﺮك ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻓﺮدا

آن روز روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺰرگ وي را

ﺑﯽ ﺷﺮف ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع درﮔﯿﺮي در آن ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺑﻌﺪ دادﮔﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺎﯾﺎ را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮده
و ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض وﮐﻼي ﮐﺎﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ آزاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ و آﻟﻤﺎن ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از

ﺣﺰب پ .ك .ك ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻨﺴﺮت راﻫﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻮﻏﺎي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪاش ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در آن ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺖ او ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﯿﺘﺮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﯾﺎ
در دادﮔﺎه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،در ﺻﺒﺤﮕﺎه  16ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 2000در ﺳﻦ  42ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ در

ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮگ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﮐﺮدﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮم

ﮐﺮدﻧﺶ وي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﯾﺎ در ﻣﺠﻤﻮع  22آﻟﺒﻮم از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  19ﮐﺎﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ و  3ﮐﺎﺳﺖ
ﺑﻌﺪي ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻤﺴﺮ وﻓﺎدارش

ﮔﻮﻟﺘﻦ ﮐﺎﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آﻟﺒﻮم او
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮاي ﮐﻮهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  94ﻣﻨﺘﺸﺮ و

ﺑﺎ  1و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮوش ﺟﺰء ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ آﻟﺒﻮمﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ او
ﭼﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻫﻤﯿﻦ آﻟﺒﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ واداﺷﺖ .ﺷﻌﺮ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎي

او در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺒﮏ ﭘﺮوﺗﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ او را ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺳﺒﮏ ﭘﺮوﺗﺴﺖ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮزﯾﮏ او را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آزاد در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

رك ﮔﻮﯾﯽ و ﺟﺮﺋﺖ ﻓﺮاوان از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺑﺎرز ﮐﺎﯾﺎ ﺑﻮد .ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ
ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻗﺪم ﻣﯽدارد و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻔﻨﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد در ﺟﯿﺒﺶ
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آراﻣﮕﺎه او در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﭘﺮﻻﺗﺶ ﭘﺎرﯾﺲ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﺟﻨﺎزهاش ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮد

ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن او در ﺧﺎك آن دﻓﻦ ﮔﺮدد.
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اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ آﻟﺒﻮمﻫﺎي اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ:
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آﻟﺒﻮم وي ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اي از ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي اﺟﺮا

ﺷﺪهاش در ﮐﻨﺴﺮت زﻧﺪه ﺑﻮد رﺳﯿﺘﺎل ﻟﺮ ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺑﺎ ﺗﮏﻧﻮازي ﺑﺎﻗﻼﻣﺎ)ﺳﻪ ﺗﺎر ﺗﺮﮐﯽ(

ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎﯾﺎ در ﺳﺎل 1988ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .آﻟﺒﻮم ﻫﺸﺘﻢ

وي ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1988ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .آﻟﺒﻮم
ﻧﻬﻢ ﮐﺎﯾﺎ دﯾﻮار ﻋﺸﻖ ﻧﺎم دارد .ﺑﺎ اﺷﻌﺎري از ﻫﺎﯾﺎل اوﻏﻠﻮ
ﮐﻪ در ﺳﺎل 1990ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .آﻟﺒﻮم دﻫﻢ رﺳﯿﺘﺎل ﻫﺎ  2ﻧﺎم

دارد ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ رﺳﯿﺘﺎل ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل1990

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .آﻟﺒﻮم ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﺎﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻼ ﺷﺪهام ﻧﺎم دارد
ﮐﻪ در ﺳﺎل 1991ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .آﻟﺒﻮم دوازدﻫﻢ در

ﺳﺎل 1991ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮ وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯽ

ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺎم داﺷﺖ .آﻟﺒﻮم ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﮐﺎﯾﺎ در ﺳﺎل 1993ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ دﻟﺨﻮرده ﻧﺎم داﺷﺖ .آﻟﺒﻮم ﭼﻬﺎردﻫﻢ
در ﺳﺎل 1994ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮاي ﮐﻮهﻫﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ .آﻟﺒﻮم ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮐﺎﯾﺎ در ﺳﺎل 1995ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﻣﺮا

درﯾﺎب ﻧﺎم داﺷﺖ .آﻟﺒﻮم ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮐﺎﯾﺎ در ﺳﺎل 1996ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﺳﺘﺎره و ﯾﺎﮐﺎﻣﻮز ﻧﺎم داﺷﺖ در اﯾﻦ

آﻟﺒﻮم اﮐﺜﺮ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﯾﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻟﺒﻮم ﻫﻔﺪﻫﻢ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ در ﺳﺎل 1998ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﻧﺎم داﺷﺖ .آﻟﺒﻮم ﻫﺠﺪﻫﻢ ﮐﺎﯾﺎ ﺧﺪا ﻧﮕﻪ دار ﻧﺎم دارد و ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ و در

ﺳﺎل  2001ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدي ﺑﻨﺎم ﮐﺎروان اﯾﻦ آﻟﺒﻮم اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ
آﻟﺒﻮمﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﻮم ﻧﻮزدﻫﻢ وي ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻤﺴﺮ

وﻓﺎدارش در ﺳﺎل  2003ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ﻧﺎم داﺷﺖ.
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Bir Anka Kuşu
ﻗﻘﻨﻮس
ﺻﺪﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮد ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﺪ
Yüzlerce soğuk namlu üzerime çevrildi,
ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﺷﻪ آﻫﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ
Yüzlerce demir tetik aynı anda
ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ
gerildi!
ﻣﺎدر ﻣﺮا در ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺖ ﺑﯿﺪي زدﻧﺪ
Anne, beni söğütün gölgesinde vurdular,
ﻓﺮزﻧﺪي را ﮐﻪ در ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺶ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮدي ﺑﺮ
Öpmeye kıyamadığın oğlun
.زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد
yere serildi.
ﺷﻐﺎلﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ روﯾﻢ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ
Üşüştü birer birer çakallar üzerime,
از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﺟﮕﺮم ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ
Üşüştü her bir yandan göğsüme, ciğerime.
ﻣﺎدر ﻣﺮا ﻫﻤﭽﻮن ﻻﺷﻪ اي درﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮدﻧﺪ
Anne, beni leş gibi yiyip talan ettiler,
ﺗﻤﺎم ﺗﻠﺨﯽﻫﺎي زﻣﯿﻦ را
Yeryüzündeki acıların
ﻫﻤﺸﻮﻧﻮ ﻫﻤﺸﻮﻧﻮ ﭼﺸﯿﺪم
Hepsini, hepsini tattım!"
ﻓﻨﺎ ﺷﺪم ﻧﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮﺗﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮدم
Heder oldum, ekmeğime tütün kattım!
ﻣﺮا ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺎر ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ
Beni milyon kere yaktılar üstüste.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﻪ ﻗﻘﻨﻮس ﻣﺎدر
Bir Anka kuşu gibi anne,
ﺧﻮدم را از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم ﺳﺎﺧﺘﻢ
Kendimi külümden yarattım.
ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
Geceler tanır beni
در آن ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮐﻨﻢ و از آن ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﻢ
konarım göçerim ben.
ﺷﺐﻫﺎا ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
Geceler tanır beni
.در دروﻧﻢ ﺧﻮن ﻣﯽﭼﮑﺪ
kan damlar içerim ben.
ﻣﺎدر ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ در دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ
Anne, sen beni unut. Karanlığın bağrında
ﺳﺮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺎرم و ﺳﯿﺎﻫﯽ درو ﻣﯽﮐﻨﻢ
Kırmızılar ekerim, siyahlar biçerim ben.
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم
Suçüstü yakalandım
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﻗﻠﺒﻢ
bölüşürken kalbimi,
ﻣﭻ دﺳﺘﻢ را ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎن زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
Suçüstü kelepçeyle yardılar bileğimi.
ﻣﺎدر ﻣﻦ دﯾﺎر ﺑﻪ دﯾﺎر ﺟﻨﮕﺠﻮي اﻣﯿﺪم
Anne, ben diyar diyar umudun savaşçısı,
ﺑﺮاي اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ را داغ ﻧﻬﺎدم
Bir tutam sevgi için dağladım gözlerimi.
ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪه، ﭘﺮوﻣﺘﺌﻮس ﻫﺴﺘﻢ
Prometheus'tum, çiviyle
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪم ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎ
çakılırken taşlara
ﺟﮕﺮم را ﺑﻪ ﻋﻘﺎبﻫﺎ ﺧﻮراﻧﺪم
Ciğerimi kartallara yedirdim.
اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮﺳﻢ ﻟﮕﺪ ﮐﻮب ﺷﺪه در ﺑﺮدﮔﯽ
Spartakus'tüm, köleliğin çığlığında.
ﺧﻮراك ﺷﯿﺮان ﺷﺪم و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻢ
Aslanlara yem oldum, tükendim.
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Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum,
Kerbela çölünde Hüseyin.
Zindanlarda Cem Sultan,
sehpada Pir Sultan.
Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu?
Tanrılardan ateş çaldım,"
Yüzyıllarca tutuştum, üstüste yandım.
Bir Anka kuşu gibi anne,
Kendimi külümden yarattım

در ﻗﻌﺮ ﭼﺎهﻫﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ
و در ﺻﺤﺮاي ﮐﺮﺑﻼ ﺣﺴﯿﻦ
در زﻧﺪانﻫﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻢ ام
در ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﺪام ﭘﯿﺮ ﺳﻠﻄﺎن
اﯾﻦ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺮگ و ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﻢ ﻫﺴﺖ
از ﺧﺪاﯾﺎن آﺗﺶ رﺑﻮدم
ﻗﺮنﻫﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺳﻮﺧﺘﻢ
 ﻣﺎدر،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﻪ ﻗﻘﻨﻮس
.ﺧﻮدم را از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم ﺳﺎﺧﺘﻢ

Doğum günü
روز ﺗﻮﻟﺪ
İnsanların yüzlerini göremiyorum
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum
İstesen de yanına gelemiyorum
Tutsam şu karanlığı
Tutsam da yırtsam
Ah elim tutuşmasa, elini tutsam
Susmasan konuşsan sesini duysam
Tutsam güzel yüzünü bağrıma bassam.
Doğum günüm bugünüm
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm diyorsun;
Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene
Karakollar beni alır sorgular gecelerce
Hiç bekleme
belki gelmem gelemem senelerce

ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺑﻐﺾ در ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﻢ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ
اﮔﺮ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺑﮕﯿﺮم
ﺑﮕﯿﺮم و ﭘﺎره ﮐﻨﻢ
 دﺳﺘﺎن ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮم,آه اﮔﺮ دﺳﺘﻢ آﺗﺶ ﻧﮕﯿﺮد
ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﺗﺎ ﺻﺪا ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم
. اﮔﺮ ﺻﻮرت زﯾﺒﺎﯾﺖ را ﺑﮕﯿﺮم و در آﻏﻮش ﺑﮑﺸﻢ
اﻣﺮوز روز ﺗﻮﻟﺪم اﺳﺖ
روز ﺗﻮﻟﺪم ﮔﻠﻢ
روز ﺗﻮﻟﺪم ﺗﻮ ﻣﯿﮕﯽ
روز ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺒﺎرك ﺑﺎ ﺷﻪ
.ﺳﺎلﻫﺎي ﺳﺎل ﺷﺎد ﺑﺎش
 ﭘﺮﻧﺪه اي در ﺳﺖ ﮐﺮدم،ﺑﺮاﯾﺖ از ﻣﻨﺠﻮق
ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺮهات ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ
ﻫﺮ ﺷﺐ در ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ
اﺻﻼً ﻣﻨﺘﻈﺮم ﻧﺒﺎش
.ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎم ﻧﯿﺎم ﺳﺎلﻫﺎ
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Hani benim gencligim
ﮐﻮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ
Hani benim sevincim nerde
Bilyelerim Topacım
Kiraz ağacında yırtılan gömleğim
Çaldılar çocukluğumu habersiz
Penceresiz kaldım anne
Penceresiz kaldım anne
Uçurtmam tel örgülere takıldı
Hani benim gençliğim anne
Ah... Ne varsa güzellikten yana
Bölüştüm Büyümüştüm
Bu ne yaman çelişki anne

Bu ne yaman çelişki anne
Kurtlar sofrasına düştüm
Hani benim gençliğim nerde
Hani benim sevincim nerde
Akvaryumum Kanaryam
Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği
Aldılar kitaplarımı sorgusuz
Duvarlar konuşmuyor anne
Duvarlar konuşmuyor anne
Açık kalmıyor hiç bir kapı
Hani benim gençliğim anne
Yağmurları biriktir anne
Çağ yangınında tutuştum
Hani benim gençliğim anne

ﮐﻮ ﺷﺎدي ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺗﯿﻠﻪﻫﺎﯾﻢ ﻓﺮﻓﺮه ﻫﺎﯾﻢ
ﭘﯿﺮاﻫﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ درﺧﺖ ﮔﯿﻼس ﭘﺎره ﺷﺪ
ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﮐﻮدﮐﯽام را دزدﯾﺪﻧﺪ
ﺑﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎﻧﺪم ﻣﺎدر
ﺑﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎﻧﺪم ﻣﺎدر
ﺑﺎدﺑﺎدﮐﻢ در ﺳﯿﻢﻫﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮد
ﮐﻮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺎدر
 ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻏﯿﺮ از زﯾﺒﺎﯾﯽ،آه
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺰرگ ﺷﺪم
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﺪي اﺳﺖ ﻣﺎدر
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﺪي اﺳﺖ ﻣﺎدر
در ﺳﻔﺮهي ﮔﺮگﻫﺎ اﻓﺘﺎدم
ﮐﻮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺎدر
ﮐﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺎدر ﮐﺠﺎﺳﺖ
آﮐﻮارﯾﻮﻣﻢ ﻗﻨﺎريام
ﮔﻞ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﻧﮕﺮاﻧﺶ ﺑﻮدم
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺪون ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
دﯾﻮارﻫﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ ﻣﺎدر
دﯾﻮارﻫﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ ﻣﺎدر
ﻫﯿﭻ دري ﺑﺎز ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺎدر
ﺑﺎرانﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﻣﺎدر
در آﺗﺶ زﻣﺎﻧﻪ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪم
ﮐﻮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺎدر
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Adi Bahtiyar
اﺳﻤﺶ ﺑﺨﺘﯿﺎر
از ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻣﯽﮔﺬرد در ﻣﯿﺎن آژﯾﺮﻫﺎ
آه ،در ﺑﺎﻻي دﺳﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﻞﻫﺎ
اﻧﺪوه ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ
ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ اي ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ؛ در ﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻮاﺧﻮري ﺗﻮ ﺣﯿﺎط ﺑﺎﻫﺎش روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪم

در ﺣﺎل ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن و ﯾﺎ ﭼﻤﺎق ﺧﻮردن
ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪاي ﻣﯽﻟﺮزﯾ ﺪ
ﻫﻨﮕﺎم آب دادن ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدك وار دوﺳﺶ داﺷﺖ
اﻫﻞ دﯾﺎرﺑﮑﺮ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺨﺘﯿﺎر
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺳﺎز زدن ﺑﻮد
از ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮔﻞ ﭼﻬﺮه
زﺧﻢ ﺧﻮردهام ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎز ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪهاش
ﻣﺮا زود رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و او در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
در "ﯾﻮزﻗﺎت" در ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ ﮐﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه
ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
آﺳﻤﺎن آﺑﯽ را ﺑﺮ او ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
در روزﻧﺎﻣﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ در ﺳﻪ ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺎ رﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺎز ﺷﮑﺴﺘﻪاش
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻧﻤﺮده اي
در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ
اﻫﻞ دﯾﺎرﺑﮑﺮ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺨﺘﯿﺎر
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدم ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺳﺎز زدن ﺑﻮد
از ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮔﻞ ﭼﻬﺮه
زﺧﻢ ﺧﻮردهام ﺑﻪ اﻧﺪازهي ﺳﺎز ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪهاش

Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah eller üstünde çiçekler içinde
Dudağında yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü türküler içinde
Rastlardım avluda hep volta atarken
Cıgara içerken yahut coplanırken
Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeği sularken
Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Beni tez saldılar o kaldı içerde
Çok sonra duydumki
Yozgatta sürgünde
Ne yapsa ne etse
üstüne gitmişler
Mavi gök yüzünü ona dar etmişler
Gazetede çıktı üç satır yazıyla
uzamış sakalı çatlamış sazıyla
Birileri ona'' Ölmedin'' diyordu
Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu
Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
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Yorgun Demokrat

دﻣﮑﺮات ﺧﺴﺘﮫ
از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ
آبﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ زﻫﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ
ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻤﻮن ﻣﺮگ
ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻤﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﯾﺎر ﺷﺪﯾﻢ
ﯾﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺰار و ﯾﻪ ﺑﺎره
از ﭘﻞ ﺻﺮاط ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺟﻬﻨﻢ
ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻮ ﺳﻮراخ ﮐﺮدﯾﻢ رد ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮدﻧﺪ
ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﻊ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ
از ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎر ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آوردن
زده ﺷﺪه و از ﭘﺎي اﻓﺘﺎدهﻫﺎ ﻣﺮدن
ﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﻮﻧﺪي
آه ﮐﺸﺎن ﺣﯿﺎت اداﻣﻪ داره
دﻟﻢ ﺗﻮ رو ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻪ
دﯾﮕﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻦ دﻣﮑﺮات ﺧﺴﺘﻪ
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ از ﻟﺐﻫﺎ روي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ
در زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎش
درﮔﯿﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﺪه
ﺑﮕﺬرﯾﻢ از درد ﻫﺎت دﻣﮑﺮات
ﭼﻮن ﯾﺎد آورﯾﺶ دﻟﮕﯿﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
اﺛﺮات اون روزﻫﺎ
ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮدﻧﺪ
ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﻊ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ
از ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎر ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آوردن
زده ﺷﺪه و از ﭘﺎي اﻓﺘﺎدهﻫﺎ ﻣﺮدن
ﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﻮﻧﺪي
آه ﮐﺸﺎن ﺣﯿﺎت اداﻣﻪ داره
دﻟﻢ ﺗﻮ رو ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻪ
دﯾﮕﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻦ دﻣﮑﺮات ﺧﺴﺘﻪ

Karanlık yollardan geçtik
Zehir gibi sular içtik
Bir yanımızda ölüm
Bir yanımızda yar sevdik
Bir değil bin bir kere
Sırat köprüsünden geçtik
Cehennem denen illetin
Ta göğsünü deldik geçtik.
Bu yolda dönenler oldu
Mum gibi sönenler oldu
Yar göğsüne baş koymadan
Vurulup düşenler oldu.
Bir sen kaldın geride
Ah akıp gidiyor hayat
Yüreğim anlıyor seni
Artık susma Yorgun Demokrat.
Şarkılar küsmüş dudağa
Ömründe gecikmiş hasat
Karışmış çoluk çocuğa
Geçim derdinde demokrat
İçlenir hatırladıkça
İzlerini o günlerin
Bu yolda dönenler oldu
Mum gibi sönenler oldu
Yar göğsüne baş koymadan
Vurulup düşenler oldu.
Bir sen kaldın geride
Ah akıp gidiyor hayat
Yüreğim anlıyor seni,
Artık susma Yorgun Demokrat
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Beni vur
ﻣﺮا ﺑﮑُﺶ
در ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺎه ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﺳﺮ راﻫﻢ اﻓﻌﯽ
در ﺷﺐ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ
در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﻔﻨﮓ اﻧﺘﻈﺎرم را ﻣﯽﮐﺸﺪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﺳﻢ در ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﻢ
ﺑﻪ آن ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻈﻠﻮﻣﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ در ﺣﺎل ﻓﺮارم
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺸﺐ ﻗﻠﺒﻢ در دﺳﺘﻢ اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ رازي را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ دروﻧﻢ را ﺳﻮراخ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد
ﺗﻮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽﺑﺮدم
ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ اوﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪه
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ راﻫﻬﺎي دور ﺑﭙﺎش
ﺗﺎ در ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮد
وﻟﯽ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ
در ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺎه ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻢ
اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ
در اﻧﺘﻬﺎي راﻫﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﯽ ﺻﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ
آه در ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
و ﺑﻪ آن روﯾﺎﻫﺎي ﻣﻌﺼﻮم
ﻧﻤﯽرﺳﻢ در ﺣﺎل ﻣﺮﮔﻢ
ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ اوﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪه
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم را ﺑﮕﯿﺮو ﺑﻪ راﻫﻬﺎي دور ﺑﭙﺎش
ﺗﺎ در ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮد

Bir ince pusudayım
Yolumun üstü engerek
Bir garip akşamdayım
Sırtımı gözler tüfek
Ben senin sokağına
Ulaşamam dardayım
O mazlum gözlerine
Bakamam firardayım
Oysa ben bu gece yüreğim elimde
Sana bir sırrımı söyleyecektim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer
Seni alıp götürecektim
Beni vur beni onlara verme
Külümü al uzak yollara savur
Dağılsın dağlara
dağılsın bu sevdamız
Ama sen ağlama dur
Bir ince pusudayım
Bu gece zehir-zemberek
Bir yolun sonundayım
Sessizce tükenerek
Ah senin ellerine Uzanamam yerdeyim
O masum hayallere
Varamam ölmekteyim
Beni vur beni onlara verme
Külümü al uzak yollara savur
Dağılsın dağlara
dağılsın bu sevdamız
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Beni bul
ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻦ
دﯾﺸﺐ در روﯾﺎﻫﺎم دﯾﺪﻣﺖ
دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﻣﺎدر
ﺑﺎز دﺳﺘﺖ در دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻮد
و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﮔﺮﯾﺎن
اﺷﮏﻫﺎﯾﺖ را ﭘﺎك ﮐﺮدم ،ﻣﺎدر!
ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد،
دﺳﺖﻫﺎم در درون ﺧﻮن
ﺑﯿﺎ ﮐﻨﺎرم ﮐﻨﺎرم ﻣﺎدر
در دو ﻃﺮﻓﻢ دو ﭘﻠﯿﺲ
و دﺳﺖ ﻫﺎم در دﺳﺖ ﺑﻨﺪ
ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﻣﺎدر
دﯾﺸﺐ در روﯾﺎﻫﺎم دﯾﺪﻣﺖ
دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﻣﺎدر
اﺷﮑﯽ ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﻬﺎت ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻮدم
ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪات اﻓﺘﺎدم
ﺑﮕﻮ ،آﯾﺎ ﺟﺎﻧﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎدر
ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد
دﺳﺖﻫﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪ،
ﺑﯿﺎ ﮐﻨﺎرم ،ﮐﻨﺎرم ﻣﺎدر
در دو ﻃﺮﻓﻢ دو ﭘﻠﯿﺲ
و دﺳﺖ ﻫﺎم در دﺳﺖ ﺑﻨﺪ
ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﻣﺎدر

Dün gece gördüm düşümde
Seni özledim anne
Elin yine ellerimde
Gözlerin ağlamaklı
Gözyaşlarını sildim anne
Camlar düştü yerlere
Elim elim kan içinde
Yanıma gel yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul beni bul anne
Dün gece gördüm düşümde
Seni özledim anne
Gözlerinden akan bendim
Düştüm göğsüne
Söyle canın yandımı anne
Camlar düştü yerlere
Elim elim kan içinde
Yanıma gel yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul beni bul anne

ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ

13

DAĞLARDA ÖLMEK İSTERİM

ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در ﮐﻮهھﺎ ﺑﻤﯿﺮم
در زﻧﺪﮔﯽام دردﻫﺎي زﯾﺎدي وﺟﻮد داره
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ در زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﻠﺒﻢ در ﺣﺼﺎرﻫﺎ در ﺗﻨﮕﻨﺎﺳﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻤﯿﺮم

Ömrümde nice sızı var
Kışların önü yazı var
Kalbim kuşatmalarda dar
Dağlarda ölmek isterim

ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ زده ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ
در ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻢ ﻫﺰار ﭼﺸﻢ ﻧﺎﻣﺮد
ﺑﺮادراﻧﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻤﯿﺮم

Verilir hiç tutulmaz söz
Her yanımda bin namert göz
Kardaşlarım olmuş bir köz
Dağlarda ölmek isterim

آﻫﺎي ﮐﻮهﻫﺎ آﻫﺎي ﮐﻮهﻫﺎ
آﯾﺎ در دور دﺳﺖﻫﺎ ﯾﺎري دارم
آﻫﺎي ﮐﻮهﻫﺎ .آﻫﺎي آﻫﺎي ﮐﻮهﻫﺎ
آﯾﺎ ﯾﺎر ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر در ﺧﺎﻧﻪ دارم

Oy dağlar, Hoy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
Oy dağlar, Hoy oy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var

ﻣﻦ از آﺗﺶ از ﻧﻔﺮت زاده ﺷﺪم
ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ﺑﯽ زﻣﺎن ﺷﺪم
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﯽ ﭘﻮل ﺑﻨﺪه ﺷﺪم
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻤﯿﺮم

Ben ateşten hınçtan doğdum
Zamansız solan gül oldum
Üç-beş kuruşa kul oldum
Dağlarda ölmek isterim

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم ﻣﺎﻧﺪم
در ﺣﺴﺮتﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﺳﻮﺧﺘﻢ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻇﺎﻟﻤﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدم
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻤﯿﺮم

Kaç bahar ağladım kaldım
Derin hasretlerde yandım
Kentler zalimdi dayandım
Dağlarda ölmek isterim

آﻫﺎي ﮐﻮهﻫﺎ آﻫﺎي ﮐﻮهﻫﺎ
آﯾﺎ ﯾﺎر ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر در ﺧﺎﻧﻪ دارم
آﻫﺎي ﮐﻮهﻫﺎ آﻫﺎي آﻫﺎي ﮐﻮهﻫﺎ
آﯾﺎ در دور دﺳﺖﻫﺎ ﯾﺎري دارم

Oy dağlar, Hoy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var
Oy dağlar, oy oy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
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ARKA MAHALLE
ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺸﺘﯽ
Ağladım göz yaşlarım döndü denize
Ben derdimi kimseye söyleyemedim
Kurşunlara gelirken arka mahlede
Düştüm de yerlere bir of demedim
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaçkere dövdüler
Adını söylemedim
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaçkere dövdüler
Adını söylemedim
hof hof of of Yıkılsın evin
Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe
Yine de bu yangını söndüremedim
Bağıra bağıra yazdım seni içime
Bir kez olsun yüzünü güldüremedim
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaçkere dövdüler
Adını söylemedim
hof hof of of Yıkılsın evin

ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم اﺷﮏﻫﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺷﺪ
ﻣﻦ دردم را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻢ
وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﺎرﯾﺪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم وﻟﯽ اف ﻧﮕﻔﺘﻢ
ﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮم آﻣﺪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮا زدﻧﺪ
اﺳﻤﺘﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ
ﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮم آﻣﺪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮا زدﻧﺪ
اﺳﻤﺘﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ
 ﻫﻒ ﻫﻒ ﺧﻮﻧﺖ ﺧﺮاب ﺷﻪ-ﻫﻒ ﻫﻒ- ﻫﻒ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم اﺷﮏﻫﺎم رو آﺗ ﯿﺶ رﯾﺨﺖ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ آﺗﯿﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻢ
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﺎن ﺗﻮ را در دروﻧﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ
وﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺻﻮرﺗﺘﻮ ﺑﺨﻨﺪوﻧﻢ
ﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮم آﻣﺪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮا زدﻧﺪ
اﺳﻤﺘﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ
 ﻫﻒ ﻫﻒ ﺧﻮﻧﺖ ﺧﺮاب ﺷﻪ-ﻫﻒ ﻫﻒ- ﻫﻒ
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acılara tutulmak
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه در دردﻫﺎ

ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪن اﮔﺮ آزادي ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺮ دو آزاد ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﺎن
ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮي دو دﻧﯿﺎ
دوﺗﺎﯾﯽ ﭼﻮن دو رود ﻟﺠﻮج از دو ﮐﻮه
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه و آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ
در ﺗﻘﺎﻃﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﺪار ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺟﺪاﯾﯽ را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ
ﺣﺴﺮت ﮐﺸﯿﺪن را ﻫﯿﭻ ﺷﻤﺮده ﺑﻮدﯾﻢ
در ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ،ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ آﺑﯽ
در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺎن ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﺮد.
درد ﮐﺸﯿﺪن اﮔﺮ آزادي ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ دو آزادﯾﻢ
آن ﭘﺮﻧﺪهي ﺑﯽ ﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ
ﯾﮏ ﻗﻨﺎري در ﻗﻔﺲ اﺳﺖ
او از ﺷﺎﺧﻪ اي ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪي دﯾﮕﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد
ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎد داده ﺑﻮد
ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهام
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺮﮐﺶ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺮت ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻢ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزياي روﯾﺎﯾﯽ
دروغ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ دروغ
دروغ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ دروغ
ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ وﺟﻮد داره
ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
درد )ﺗﻠﺨﯽ( ﮐﺸﯿﺪم روزﻫﺎ
درد ﮐﺸﯿﺪم ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺎن
در اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه
در ﺷﻠﻮﻏﯽ ﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل

Kavuşmak özgürlükse
özgürdük ikimizde
Elleri çığlık çığlık
yan yana iki dünya
İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi
akıp gelmiştik
Buluşmuştuk bir kavşakta.
Unutmuştuk ayrılığı
Yok saymıştık özlemeği
Şarkımıza dalmıştık
Mutluluk mavi çocuk
oynardı bahçemizde
Acı çekmek özgürlükse
özgürüz ikimizde
O yuvasız çalı kuşu bense
kafeste kanarya
O dolaşmış daldan dala
savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
başkaldıran dizelere
Aramakmış oysa sevmek
özlemekmiş oysa sevmek
Bulup bulup yitirmekmiş
düşsel bir oyuncağı
Yalanmış hepsi yalan
yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey vardi
Sevmek diye bir şey yokmuş
Acı çektim günlerce
acı çektim susarak
Şu kısacık konuklukta
deprem kargaşasında
Yaşadım bir kaç binyıl
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ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در دردﻫﺎ
ﺗﻠﺨﯽ ﮐﺸﯿﺪن اﮔﺮ آزادي ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ دو آزاد ﺑﻮدﯾﻢ
آن ﭼﻪ ﮐﻪ از دردﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،اﮐﻨﻮن
اﯾﻦ ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﺑﺨﺎر در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ،
ﻏﺮوب را اﺑﺮي ﮐﺮده ﺑﻮد
دروغ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ دروغ
دروغ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ دروغ
اﮔﺮ اﺻﺮاري در رﻓﺘﻦ ﺑﻮده
در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ

acılara tutularak
Acı çekmek özgürlükse
özgürdük ikimizde
Acılardan arta kalan işte
şu bakışlarmış
Buğu diye gözlerimde
gün batımı bulutlarmış
Yalanmış hepsi yalan
yalanmış hepsi yalan
Savrulup gitmek varmış
Ayrı yörüngelerde

sorgular
ﺑﺎز ﺟﻮھﺎ

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ رو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ رو ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻗﻠﺐ زﺧﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣ ﯽزﻧﺪ
آن ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺷﺮم ﮐﻨﺪ
آن ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺷﺮم ﮐﻨﺪ
آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دوﺳﺖ در آﻏﻮش ﻣﯽﮐﺸﻢ
ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﺷﺮم ﮐﻨﺪ.
ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣ ﯽﭘﺮﺳﻨﺪ
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺗﺮك ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻗﻠﺐ زﺣﻤﺘﮑﺸﻢ اﺳﺘﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﮔﺮي ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺟﺪال ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ
دوﺳﺘﻪ دوﺳﺖ ،اﺟﻞ دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ )اﯾﻦ را( ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﻮﯾ ﺪ ﺷﺮم ﮐﻨﺪ.
آن ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺷﺮم ﮐﻨﺪ
آن ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺷﺮم ﮐﻨﺪ
آن ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪار ﻣﺶ و در آﻏﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺸﻢ
ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﺷﺮم ﮐﻨﺪ

Kimileri hep suçluyor
Kimileri sorguluyor
Yaralı yüreğime kara çalıyor
İhanet zincirini tutan utansın
Dönüp arkasına bakan
utansın
Dost diye bağrıma bastığım insanlar
Arkamı dönünce vuran utansın
Durmadan hep soruyorlar
Aç bırakıp gülüyorlar
Emekleğen yüreğime usta diyorlar
Usta değil acemi bir işçiğim ben
Onurlu bir kavganın neferiğim ben
Dostun dostu düşmanın eceliğim ben
Bilipde söylemeyen diller utansın
İhanet zincirini tutan utansın
Dönüp arkasına bakan
utansın
Dost diye bağrıma bastığım insanlar
Arkamı dönünce vuran utansın
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nerden bileceksiniz
از ﮐﺠﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪ
Üstüm başım toz içinde
Önum arkam pos içinde
Sakallarım pas içinde
Siz benim nasıl yandığımı nerden
bileceksiniz
Bir fidandım derildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum çok yoruldum
Siz benim neler çektiğimi nerden
bileceksiniz
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim; hey
Siz benim neden kaçtığımı nerden
bileceksiniz
Gökte yıldız söner şimdi
Siz benim niye içtiğimi nerden
bileceksiniz
Bir pınardım kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yandım ah ziyan oldum
Siz benim neden susduğumu nerden
bileceksiniz
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım; hey
Siz benim kime küsdüğümü nerden
bileceksiniz

ﺳﺮ و روﯾﻢ درون ﻏﺒﺎر
ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻢ در درون زﺷﺘﯽﻫﺎ
رﯾﺶﻫﺎﯾﻢ درون زﻧﮕﺎر
ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮﺧﺘﻨﻢ رو از ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ
.ﻧﻬﺎﻟﯽ ﺑﻮدم ﮐﻨﺪه ﺷﺪم
ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪم
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم
ﺷﻤﺎ ﭼﻪﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮا از ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ
.دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻢ و آﻣﺪم
آﻫﻦﻫﺎ را ﮐﻨﺪم آﻣﺪم
 ﻫﯽ. زﻧﺪﮔﯽام رو ﺳﻮزاﻧﺪم و آﻣﺪم
ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﻣﺮا از ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﺳﺘﺎره در آﺳﻤﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد اﮐﻨﻮن
ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺮا از ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﭼﺸﻤﻪ اي ﺑﻮدم و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪم
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر راﻫﯽ ﺷﺪم
ﺳﻮﺧﺘﻢ آه آﺳﯿﺐ دﯾﺪم
ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدن ﻣﺮا از ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ
.ﻣﻦ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺷﮏ رﻫﺎ ﮐﺮدم
ﻫﻤﺴﺮي ﮔﺮﯾﺎن رﻫﺎ ﮐﺮدم
ﺳﻤﺖ ﭼﭙﻢ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدم ﻫﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯽ ﻗﻬﺮ ﮐﺮدﻧﻢ را ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ
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Birazda sen ağla
ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ

ﺷﺐﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دردﻧﺎك ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯿﺮه.
ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﺮو،
دﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﺮو،
از درون زﺧﻤﯿﻢ
از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻢ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ
ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ،ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ
ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻫﻢ ﺣﺴﺮﺗﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﺖ
اﯾﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﻔﻬﻢ اﯾﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﻔﻬﻢ

Akşamlar böyle biter
Hep böyle dertli biter
Evli evine gider
Kuşlar yuvaya döner
Bir de sen gitme
Bir de sen gitme
içimden Yaralıyam ben
Giden bu yolculardan
En çok ben şanssızım
Ne kadar çok yaşadıysam
O kadar çok yanlızım
Biraz da sen agla Biraz da sen agla
Ölürken bile hasretimden sana
Bir tek sen anla. Bir tek sen anla

Öyle Bir Yerdeyim Ki
در ﭼﻨﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
در ﭼﻨﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﻣﯿﺨﮑﯽ و ﻧﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ اي )ﻫﺴﺖ(
در ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻢ ﺧﺰه ﻫﺎي آﺑﯽ در آب ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻢ ﺧﺰه ﻫﺎي آﺑﯽ در آب ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﻨﺪ
دوﺳﺘﻢ دوﺳﺘﻢ دوﺳﺖ ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪي اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﻌﺎدل دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺴﺖ
ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎن ﺑﺮگ رﯾﺰان
ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎن ﺑﻬﺎر و ﺑﺎﻏﭽﻪ
در ﭼﻨﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻢ ﺟﯿﻎ و ﻓﺮﯾﺎد
در ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎدرم ﻣﯽرود ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎ
دﺧﺘﺮم در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ آواره ﺷﺪه
ﻣﺎدرم ﻣﯽرود ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎ
ﻣﺮگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﻓﺘﺎده

Öyle bir yerdeyim ki
Ne karanfil ne kurbağa
Öyle bir yerdeyim ki
Bir yanim mavi yosun dalgalanır sularda
Bir yanim mavi yosun dalgalanır sularda
Dostum dostum güzel dostum
Bu ne beter çizgidir bu
Bu ne çıldırtan denge
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar bahçe
Öyle bir yerdeyim ki
bir yanim çığlık çığlığa
Öyle bir yerdeyim ki
Anam gider allah allah
kızım düşmüş sokağa
Anam gider allah allah
ölüm düşmüş sokağa
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Başkaldırıyorum
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
Cevap veriyorum
Eli böğründe analardan
Mahpuslardan ve acılardan
Çokça bahs ediyorum çünkü
Başını kuma saklıyanlardan tiksindim
Başkaldırıyorum
Ve söz veriyorum
Kırmızı rujlu sokakların
Aşağılık pazarlıkların
Adı anılmayacak benle
Bir çiçeğim halk ormanında
Fışkırdım.Başkaldırıyorum
Ben bir bıçak ucuyum
Kavga vermiş halkına
Başkaldırıyorum hey
Yine söylüyorum
Gözü bağlanmış korkulardan
Yasaklardan baskılardan
Asla irkilmiyorum çünkü
Kan emici yarasadan çıldırdım
Başkaldırıyorum.Yemin ediyorum
Üç kağıtçının pezevengin
Teslimiyetin ve mihnetin
Yolu uğramayacak bana
Bir dalgayım halk denizinde
Köpürdüm.Başkaldırıyorum
Ben bir namlu ağzıyım
Omuz vermiş halkına
Başkaldırıyorum işte

:ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻢ
از ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ دارﻧﺪ
 و دردﻫﺎ،از زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ
از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺮ در ﺧﺎك ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮم
.ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﭘﺴﺖ
و ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺴﺖ
ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﺎد ﻧﺸﻮد
ﮔﻠﯽ ﻫﺴﺘﻢ در ﺟﻨﮕﻞ ﺧﻠﻖ؛
.ﻓﻮران ﮐﺮدم ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ﻧﻮك ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﺮاي ﺧﻠﻘﺶ
 ﻫﯽ،ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
دوﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
از ﺗﺮسﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ
 از ﻫﺠﻮمﻫﺎ،از ﻗﺪﻏﻦﻫﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯿﺸﯿﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ
از ﺧﻔﺎش ﺧﻮن آﺷﺎم دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪم
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ
راه ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﻓﺮوش ﺑﯽ ﺷﺮف
راه ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﻧﺞ
ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﻮﺟﯽ ﻫﺴﺘﻢ در درﯾﺎي ﺧﻠﻖ
.ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪم ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻣﻦ دﻫﺎﻧﻪي ﻟﻮﻟﻪي ﺗﻔﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺶ
اﯾﻨﮏ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
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ﻣﺮﻏﺎن در ﯾﺎﯾﯽ در زﺑﺎﻟﻪدان ﻫﺎ ﻣ ﯽﮔﺮ ﯾﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻤﺐ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ
ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
ﺣﺎﻻ اﯾ ﻦ ﻗﺪر ﺑﯽ رﺣﻢ ﻧﺒﺎش
ﻣﺜﻞ دﯾﺮوز ﻣﺜﻞ دﯾﺮوز از ﮐﻨﺎرم ﻧﺮو
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ
ﻣﺜﻞ ﺧﺎك ﻣﺮا زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﻟﻪ ﻧﮑﻦ و رد ﺷﻮ
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﺑﺮ روﯾﻤﺎن
ﻣﺎ ﺑ ﺎ ﺗﻮ زرد ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﺪرﺧﺸﺪ اﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎي زﺷﺖ
ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﯽ رﺣﻢ ﻧﺒﺎش
ﻣﺜﻞ دﯾﺮوز ﻣﺜﻞ دﯾﺮوز از ﮐﻨﺎرم ﻧﺮو
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ
ﻣﺜﻞ ﺧﺎك ﻣﺮا زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﻟﻪ ﻧﮑﻦ و رد ﺷﻮ
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KUM GİBİ
ﻣﺜﻞ ﺧﺎك
Martılar ağlardı çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Bırakta sarılayım/dolanayım ayaklarına
Kum gibi kum gibi ezip geçme
Sonbahar damlardı damlalarımıza
Biz seninle sararırdık
Aydınlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan şavaşırdık
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Bırakta sarılayım/dolanayım ayaklarına
Kum gibi kum gibi ezip geçme

UÇUN KUŞLAR
ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ زادﮔﺎه ﻣﻦ
اﯾﻨﮏ در ﮐﻮهﻫﺎﯾﺶ ﺳﻨﺒﻞ ﺑﻨﻔﺶ روﯾﯿﺪه
در آﻏﻮش ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﯾﮏ دره ﺧﻨﮏ
در ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎﯾﺶ ﮔﻞﻫﺎي زرد وﺟﻮد داره
ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ وﻓﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻨﯿﻦ آبﻫﺎي ﺟﺎري و ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮاي ﭘﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﯾﺎدم اﻧﻌﮑﺎس ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﺮد وﺟﻮد داره

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarımda mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır.
Uçun kuşlar uçun burda vefa yok
Öyle akar sular, öyle hava yok
Feryadıma karşı aksi seda yok
Bu yangın yerinde soğuk kül vardır
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Suskun
ﺳﺎﮐﺖ
Rüya bütün çektiğimiz
Rüya kahrım rüya zindan
Nasılda yılları buldu
Bir mısra boyu maceram
Nasılda yılları buldu
Bir mısra boyu maceram
Sus kimseler duymasın duymasın
ölürem ha
Aymışam yarı gecede
seni bulmuşam sonra
Sus kimseler duymasın duymasın
ölürem ha
Yağar bir yağmur sonra yağıyor yeşil yeşil
Bilmezler nasıl aradık birbirimizi
Bilmezler nasıl sevdik birbirimizi
Bilmezler nasıl aradık birbirimizi
Bilmezler nasıl sevdik birbirimizi
İki yitik hasret iki parça can
Sus kimseler duymasın duymasın
ölürem ha
Aymışam yarı gecede
seni bulmuşam sonra
Sus kimseler duymasın duymasın
ölürem ha
Yağar bir yağmur sonra yağıyor yeşil yeşil

ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ از روﯾﺎ ﺑﻮد
روﯾﺎ ﻋﺬاﺑﻢ روﯾﺎ زﻧﺪا ن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎ رو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد
ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔﯽام در اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﺼﺮع
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎ رو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد
ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔﯽام در اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﺼﺮع
، ﻧﺸﻨﻮد،ﺳﮑﻮت ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﻮد
ﮐﻪ دارم ﻣﯽﻣﯿﺮم
، در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮدم او ﻣﺪم
ﺳﭙﺲ ﺗﻮ را ﯾﺎﻓﺘﻪام
، ﻧﺸﻨﻮد،ﺳﮑﻮت ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﻮد
ﮐﻪ دارم ﻣﯽﻣﯿﺮم
ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎرد و ﺳﭙﺲ ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را

ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ

ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را

ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ
 دو ﻧﯿﻤﻪي ﺟﺎن،دو ﺣﺴﺮت ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه
، ﻧﺸﻨﻮد،ﺳﮑﻮت ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﻮد
ﮐﻪ دارم ﻣﯽﻣﯿﺮم
،در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮدم او ﻣﺪم
ﺳﭙﺲ ﺗﻮ را ﯾﺎﻓﺘﻢ
، ﻧﺸﻨﻮد،ﺳﮑﻮت ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﻮد
ﮐﻪ دارم ﻣﯽﻣﯿﺮم
ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎرد و ﺳﭙﺲ ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ

22

Dardayım
در ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﻢ
Dardayım yalanım yok
Baskın yedim gün gece
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Günaydın anneciğim, günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor
Yüreğimi bir kalkan bilip, sokaklara çıktım
Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum
Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum
Bugün de ölmedim anne
Kapalıydı kapılar, perdeler örtük
Silah sesleri uzakta boğuk boğuk
Bir yüzüm ayrılığa,
bir yüzüm hayata dönük
Bugün de ölmedim anne
Üstüme bir silah doğruldu sandım
Rüzgar beline dolandığında bir dalın
Korktum, güldüm, kendime kızdım
Bugün de ölmedim anne
Bana böylesi garip duygular
Bilmem neye gelir nereye gider
Döndüm işte, acı yüreğimden
beynime sızar
Bugün de ölmedim anne

در ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﻢ دروﻏﯽ ﻧﺪارم
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﻋﺸﻖﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوري ﻫﺴﺘﻢ
ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﺎدرم ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ ﭘﺪرم
دوﺑﺎره ﺳﺤﺮ ﻣﯿﺸﻪ
ﻧﮕﻮ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ
ﻧﮕﻮ ﮐﻪ اوﻧﺠﺎ روزﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرن
ﮐﻪ در دروﻧﻢ درد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾ ﺪ

ﻗﻠﺒﻢ رو ﻣﺜﻞ ﺳﭙﺮ ﻓﺮض ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ رﻓﺘﻢ
در ﻗﻬﻮه ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺣﺮف زدم
ﺧﺴﺘﻪ و دردﻣﻨﺪ ﺷﺪم و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎم دﯾﺪار ﮐﺮدم
ﻣﺎدر اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻧﻤﺮدم
درﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺮدهﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدن
ﺻﺪاي اﺳﻠﺤﻪ از دوردﺳﺖ
ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻢ ﺟﺪاﯾﯽ
ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻢ روي ﺑﺮﮔﺮ داﻧﺪن از زﻧﺪﮔﯽ
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻧﻤﺮدم ﻣﺎدر
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺳﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ
ﺷﺎﺧﻪ اﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎد ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺧﻨﺪﯾﺪم از ﺧﻮدم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻧﻤﺮدم ﻣﺎدر
ﺑﺮاي ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﺑﺮاي ﭼﯽ ﻣﯿﺎد و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ره
ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و درد از ﻗﻠﺒﻢ
ﺑﻪ ﻣﻐﺰم ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻧﻤﺮدم ﻣﺎدر
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Yeter
دﯾﮕﻪ ﮐﺎﻓﯿﻪ
Bilmediğim birşey söyle bana
Mutluluğu anlat mesela
Bilmediğim birşeyler söyle
O çok duyduğum yalanlar olmasın
Bilmediğim bir şarkı söyle
Sözlerinde ayrılık olmasın
Yeter bu dünyanın cefası derdi
Yeter boş yere kaç bahar tükendi
Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti
Gel bana bilmediğim birşeyler söyle
Yıllarca dinlediğim aynı masallar yetti
Gel bana bilmediğim birşeyler söyle
Bilmediğim birşey söyle bana
Gülmeyi anlat mesela
Bilmediğim birşeyler söyle
Ezbere bildiğim dertler olmasın
Bilmediğim bir şarkı söyle
Gözlerimde hüzün bırakmasın

از ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
ﻣﺜﻼً ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎن
از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮ
از دروغﻫﺎ زﯾﺎدي ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪهام ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﯾﻪ ﺗﺮاﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ رو ﺑﮕﻮ
ﺗﻮ ﺷﻌﺮش ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﮐﺎﻓﯿﻪ دﯾﮕﻪ ﺟﻔﺎ و درد اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﮐﺎﻓﯽ دﯾﮕﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ
ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﻮ ﻋﺬاب دادم ﺑﻪ ﺳﺮ اوﻣﺪ
ﺑﯿﺎ و از ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ

ﺳﺎلﻫﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ﮔﻮش دادم ﺑﻪ ﺳﺮ اوﻣﺪ

ﺑﯿﺎ و از ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
از ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
ﻣﺜﻼً ﺧﻨﺪﯾﺪن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎن
از دردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮ دارم ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺗﺮاﻧﻪ اي ﺑﺨﻮان ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺮاﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎم اﻧﺪوه ﻧﯿﺎره

Sürgün acısı
ﻏﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ

Tarifi imkansız acılar içindeyim
Gurbette akşam oldu yine
rüzgar peşindeyim
Yurdumdan uzak yağmurlar içindeyim
Akşam oldu sürgün susuyor
Dönecekler bir gün
Alkırlara bozkırlara
güneşi sunacaklar
Yanacaklar yanacaklar
Ama bir daha yalnız kalmayacaklar

درون ﻏﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﺶ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﻪ
ﺗﻮ ﻏﺮﺑﺖ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺐ ﺷﺪ
در ﺟﺴﺘﺠﻮي روزﮔﺎرم
از ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ دور و در ﻣﯿﺎن ﺑﺎراﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ
ﺷﺐ ﺷﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ
روزي ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ
ﺑﻪ دﺷﺘﻬﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ
 ﺑﺎره دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ،اﻣﺎ
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Giderim
ﻣﯽروم
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﻢ
اﻣﺸﺐ ﺑﯿﺮون زده ﻣﯽروم
ﺣﺴﺎﺑﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاي روز ﻣﺤﺸﺮ
دﺳﺘﻢ را ﺷﺴﺘﻪ و ﻣﯽروم
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮدت زﺣﻤﺖ ﻧﺪه
از ﺗﻪ دل داد ﻧﻤﯽزﻧﻢ
از روي ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎم
ﻣﺜﻞ آب روان ﺷﺪه ﻣﯽروم
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮي
ﻧﻪ ﺟﺴﻤﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻪ ﻇﻠﻤﻢ
اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
دﻧﺪانﻫﺎﯾﻢ را ﻓﺸﺎر داده ﻣﯽروم
آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدي ﮐﻪ ﻏﻢﻫﺎ ﻣﻦ را داﻏﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻮدﻣﻮ در ﺑﻼ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽروم
ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻣﺜﻞ ﮐﻮه ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽروم
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰم را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ
اﯾﻦ ﻋﺸﻖ را ﭘﺎره ﮐﺮده ﻣﯽروم
رﻓﺘﻨﻢ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در را ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽروم
ﺗﺮاﻧﻪ اي را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﺮوده ﺑﻮدم
از ﺳﺎزم ﮐﻨﺪه ﻣ ﯽروم
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﺮﯾﻢ
روﯾﻢ را ﭘﺎك ﮐﺮده ﻣﯽروم
از ﺳﮓﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪهام
از ﺑﭽﻪام رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽروم
از ﺗﻮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪام
ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﯽروم
ﺧﻮدم را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ﺗﻨﻢ را ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽروم
ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش
ﺑﻪ ﺳﺮم ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﻣﯽروم

Artık seninle duramam
Bu akşam çıkar giderim
Hesabım kalsın mahşere
Elimi yıkar giderim
Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmaklarımın üzerinden
Su gibi akar giderim
Artık sürersin bir sefa
Ne cismim kaldı ne cefa
Şikayet etmem bu defa
Dişimi sıkar giderim
Bozar mı sandın acılar
Belaya atlar giderim
Kursun gibi mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim
Kaybetsem bile herşeyi
Bu aşkı yırtar giderim
Sinsice olmaz gidişim
Kapıyı çarpar giderim
Sana yazdığım şarkıyı
Sazımdan söker giderim
Ben ağlayamam bilirsin
Yüzümü döker giderim
Köpeklerimden kuşumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldığım ne varsa
Yerine koyar giderim
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem üzülme
Kafama sıkar giderim

ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ

25

Ağladıkça
ﭼﻮن ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدﯾﻢ
در ﮐﻮﻫﺎ ﺳﺮم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﻣﺮز ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻪ
آﯾﺎ از زﻣﺴﺘﻮن ﺑﺪون ﺑﻬﺮه اﺳﺖ ،آﯾﺎ از ﺑﺎروﻧﻪ
و ﯾﺎ ﮐﻪ از ﻋﺸﻘﻪ
ﭼﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻮ ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ
ﭼﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺷﺒﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ
اول ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ﺗﻼﺷﻢ
در روﺑﺮوم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮه
آﯾﺎ از ﺣﺮص ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ
آﯾﺎ از ﺑﻬﺎره و ﯾﺎ ﮐﻪ از ﻋﺸﻘﻪ
ﭼﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻮﯾﺮﻫﺎ ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ
ﭼﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ

Dağlarda öfkeli başım
Serhatda hep akşam oluyor
Nasipsiz kıştan mı, yamurdan mı
yoksa aşktan mı
Ağladıkça, ağladıkça
dağlarımız yeşerecek
Görecek, göreceksin
Ağladıkça, Ağladıkça
Geceyi tutacağız
göreceksin, göreceksin
İlk yazıda bitti telaşım
Alnımda hep kavga duruyor
Vakitsiz hırstan mı
Bahardan mı yoksa aşktan mı
Ağladıkça, ağladıkça
bozkırlar yeşerecek
Görecek göreceksin
Ağladıkça,Ağladıkça
Güneşi tutacağız
göreceksin, göreceksin
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İçimde ölen biri var
در دروﻧﻢ ﻣﺮده اي وﺟﻮد دارد
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎن
روﺣﻢ ﺧﯿﻠﯽ در ﻋﺬاﺑﻪ
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎن
دل ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ
وﻗﺘﯽ در ﮐﻨﺎرﻣﯽ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زﻧﯽ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ
آزارم ﺑﺪي از ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ )ﯾﺦ ﻣﯽﮐﻨﻢ(
در دروﻧﻢ ﺗﺮس از ﺧﻮدﮐﺸﯽ وﺟﻮد داره
اﮔﻪ ﺑﺨﻨﺪي ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
اﮔﻪ ﺑﺨﻨﺪي ﺧﻮدم رو ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ
در ﺳﺮم زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد
در ﺑﯿﺮون ﺻﺪاي وﺣﺸﺖ وﺟﻮد داره
ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺳﮑﻮت ﮐﺮده
در دروﻧﻢ ﻣﺮده اي ﻫﺴﺖ
زود ﺑﺎش ﯾﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﮕﻮ
ﺗﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎي ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪام ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻪ دﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮو
ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮔﻞ ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ،ﺗﻤﻮم ﺑﺸﻪ
ﺗﻮ دﻟﻢ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯿﺸﯽ
در ﺑﺪﻧﻢ دو ﺟﺎن ﻫﺴﺖ
ﻣﺮا ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪازي
ﺗﺮسﻫﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ

Bana birşeyler anlat
Canım çok sıkılıyor
Bana birşeyler anlat
İçim içimden geçiyor
Yanımdasın susuyorsun
Susuyor konuşmuyorsun
Bakıyor görmüyorsun
Dokunsan donacağım
İçimde intihar korkusu var
Bir gülsen ağlayacağım
Bir gülsen kendimi bulacağım
Depremler oluyor beynimde
Dışarda siren sesi var
Her yanımda susmuş insanlar
İçimde ölen biri var
Hadi birşeyler söyle
Çocuk gözlerim dolsun
İçinden git diyorsun
Duyuyorum gülüm
Gideceğim, son olsun
İçimde soluyorsun
İki can var içimde
Korkular salıyorsun üstüme
korkular Heran başka biçimde
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Macera
ﻣﺎﺟﺮا
وﻗﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدم وﻗﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدم
ﻗﻼب را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻢ
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ دورش ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ
درﯾﺎ رو دﯾﺪم
ﺑﺎدﺑﺎدﮐﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮر و ﺑﻨﺪ دار
دﻣﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
در آﺳﻤﺎن رﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮدم
آﺳﻤﺎن را دﯾﺪم
ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪم
ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎورم
ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ رﻓﺘﻢ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ رو دﯾﺪم

Küçüktüm,küçücüktüm
Oltayı attım denize
Üşüşüverdi balıklar
Denizi gördüm
Bir uçurtma yaptım,telli duvaklı
Kuyruğu ebemkuşağı renginde
Bir salıverdim gökyüzüne
Gökyüzünü gördüm
Büyüdüm issiz kaldım,aç kaldım
Para kazanmak gerekyordu
Girdim insanların içine
İnsanları gördüm

yetiş nerdesin

ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﺮس ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﻧﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﻧﻪ دﯾﻮار ﻫﺎ
ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﺮس ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺑﻬﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ
اي واي اي واي
آه ﮐﺸﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﺮس ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻧﻢ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺗﻮ ،ﮔﻠﻢ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺗﻮ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش ﺑﻤﯿﺮم ﮐﻪ اون زﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻪ اون ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺳﻔﯿﺪت و ﺑﺎﻟﺶ ﺧﺎﻟﯿﺖ
ﺻﻮرﺗﻢ را ﮐﺸﯿﺪه و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﺮس
ﺗﻮ آﺗﺸﺖ ﺳﻮﺧﺘﻢ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪم ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎ
زاﻧﻮ ﻣﯽزﻧﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﺮس ﮐﺠﺎﯾﯽ

Ne dağlar yıkılır, ne de duvarlar
Of çeker ağlarım, yetiş nerdesin
Kurumuş pınarlar, gelmez baharlar
eyvah ,eyvah
Ah eder ağlarım, yetiş nerdesin
Canım nerdesin sen, gülüm nerdesin
Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen
Beyaz mintanına, boş yastığına
Yüz sürer ağlarım,
yetiş nerdesin
Yandım ataşına kül oldum Allah allah
Diz çöker ağlarım,
yetiş nerdesin
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Oy benim canım
آﻫﺎي ﺟﺎن ﻣﻦ
ﻧﻮر ﻣﺎه ﺗﺎﺑﯿﺪه
ﺧﺎك ﺳﺮزﻣﯿﻦ داره ﻣﯽ ﺳﻮزه
ﺑﺮوي ﺧﺎك
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﯿﻮﻓﺘﻦ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﻦ رو
ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ
آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اون ﮐﻮهﻫﺎ
و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
آﻫﺎي ﺟﺎن ﻣﻦ
ﻏﺰال زﺧﻢ ﺧﻮرده ﻣﻦ
ﻫﻨﻮز راﻫﺖ در ﺳﺮم
ﺑﻬﺎر ﭘﮋﻣﺮده و از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﻦ
ﻧﻮر ﻣﺎه ﺗﺎﺑﯿﺪه
ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ
ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه
اﯾﻦ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎره
ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﻪ
آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اون ﮐﻮهﻫﺎ
و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
آﻫﺎي ﺟﺎن ﻣﻦ
ﻏﺰال زﺧﻢ ﺧﻮرده ﻣﻦ
ﻫﻨﻮز راﻫﺖ در ﺳﺮم
ﺑﻬﺎر ﭘﮋﻣﺮده و از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﻦ

Ay ışığı vurmuş
Toprak yanıyor
Toprağın üzerine
Kimler düşüyor
Kimse bu yangını
Görmüyor duymuyor
Onun için mi dağlar
Yıldızlar ağlıyor
Oy benim canım
Yaralı ceylanım
Henüz yolun başında
Solup giden baharım
Ay ışığı vurmuş
Yurdum kanıyor
Gözüm nereye sızıyor
Bu kaçıncı baharım
Başlamadan bitiyor
Onun için mi dağlar
Yıldızlar ağlıyor
Oy benim canım
Yaralı ceylanım
Henüz yolun başında
Solup giden baharım
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Korkarım
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻦ از ﺑﻬﺎرﻫﺎ
ﺻﻮرﺗﻢ از ﺑﺎرانﻫﺎ
اﻧﺪوه ﻣﻦ از ﮐﻮهﻫﺎ روي ﺑﺮﮔﺮدان
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ از ﺑﺎﻣﺪادان
ﻋﻤﺮ ﻣﻦ از ﺧﺎكﻫﺎ
اﻧﺪوه ﻣﻦ از ﮐﻮهﻫﺎ روي ﺑﮕﺮدان
ﺳﺒﺒﯿﺖ ﻣﻦ از ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮه
ﻏﻢﻫﺎي ﻣﻦ از ﺷﺐ ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﺗﺮه
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮده
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ زﯾﺒﺎي ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﻣﺮا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﻣﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اي ﯾﺎر
ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺮا ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اي ﯾﺎر
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯿﺸﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻦ
ﻏﻢ ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯿﺸﻪ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮده
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ زﯾﺒﺎي ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ

Güzüm baharlara
Yüzüm yağmurlara
Hüznüm dağlara küs
Gözüm sabahlara
Ömrüm topraklara
Hüznüm dağlara küs
Geceden karanlık sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Beni soracaklar
Beni bulacaklar
Beni yoracaklar yar
Beni tutacaklar
Beni yakacaklar
Bana kıyacaklar yar
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım

ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ

30

Gayrı Gider Oldum
دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﯽ ﺷﺪم ﺑﺮادران
و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺮان
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺮام ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺧﺎك ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻋﺸﻖﻫﺎ ،اﯾﻦ درﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ
ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮم و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺮم
ﮔﺮگ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ را ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ،ﻫﺰار ﭘﺎ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺎر ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ را ﻣﯽﮐﻨ ﺪ
ﺑﺮادر اﯾﻦ ﭼﻪ زﺧﻤﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮادر ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺧﻮن ﺟﺎري ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺘﮏ ﺧﻮردهام ،ﻓﺤﺶ ﺷﻨﯿﺪهام،
اﺧﺮاج ﺷﺪهام ﻣﻦ
زﺧﻤﯽ ﺷﺪهام ﺣﺘﯽ از وﻃﻦ ﺧﻮدم
راﻫﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﻣﯽروم

دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﯽ ﺷﺪم
Gayrı gider oldum gardaşlar
Ve de kızkardaşlar
Gayrı haram bu can bana
Bu toprak ،damlar ،bu yollar bana
Bu sevdalar ،bu ağaçlar ،haram bana
Oğul uşak bir de karım
Kurt bana hastır çeker
Yılan bana çıyan bana
Hastır çeker yılan bana
Lan gardaş bu nasıl yara
Lan gardaş bu nasıl Kanar her yerinden
Dövülmüşüm sövülmüşüm
kovulmuşum ben
Hastir çekilmişim yani kendi öz yurdumdan
Çeker giderim

KARA YAZI
ﺣﺮﻓﻤﺎن در ﯾﺎر اﺛﺮ ﻧﮑﺮد
ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ راه ﻣﺎﻧﺪ
ﺻﻮرﺗﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎه ﻣﺎن
ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﻤ ﯽﺷﻮﻧﺪ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﻤﯽزﻧﺪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﻫﻤﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او ﯾﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ
در او ﯾﮏ ﭼﯿﺰي ﻫﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ او ﻣﺎ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎه ﻣﺎن
ﻫﯽ دﻟﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﺸﺐ
ﻏﻢ ﻣﻦ از ﺷﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﻫﻤﺎن

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎه

Geçmedi yare sözümüz
Yollarda kaldı gözümüz
sürüldü yüzümüz Yere
Böyleymiş karayazımız
Çiçekler açılmaz oldu
Pınarlar içilmez oldu
Yar bize gülmez oldu
Böyleymiş kara yazımız
Yalnız ona yar demiştik
Onda bir şey var demiştik
demiştik O bizi anlar
Böyleymiş kara yazımız
Hey gönül gene bu gece
geceden yüce Kederim
Gel susalım beraberce
Böyleymiş kara yazımız
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Söyle
ﺑﮕﻮ
Söyle yağmur çamur
Değmedi yüreğime
Şimdi ben nerdeyim Sen nerde
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Şimdi ben nerdeyim Sen nerde
Dışarıda kar yağıyor
Benim içime yağmur
Ağlama gözbebeğim
Biraz daha dur
İçimden yar gidiyor
Ağlama iki gözüm
Biraz daha dur
Ay ay ay ay yanıyor ömrüm
Vallah yağmur çamur
Değmedi yüreğime
Söyle ben nerdeyim Sen nerde
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle ben nerdeyim Sen nerde
Söyle yağmur söyle
Değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne O nerde
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne O nerde
Ay ay ay ay yanıyor ömrüm
Söyle baksın gece Dağlardan hasretime
Söyle bilmesem de O nerde

ﺑﮕﻮ ﮔﻞ ﺑﺎرون
ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد
اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﮐﺠﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﻮع ﻣﺎه
ﺑﻪ ﭼﺸﺎم اﺷﮏ ﻧﯿﻮﻓﺘﻪ
اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﮐﺠﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ
ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎره
درون ﻣﻦ ﺑﺎرون
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﭼﺸﻤﺎم
ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
از دروﻧﻢ ﯾﺎر ﻣﯿﺮه
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ دو ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
آي آي آي آي ﻋﻤﺮم داره ﻣﯽ ﺳﻮزه
ﺑﺨﺪا ﮔﻞ ﺑﺎرون
ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ
اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﮐﺠﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﻮع ﻣﺎه
ﺑﻪ ﭼﺸﺎم اﺷﮏ ﻧﯿﻮﻓﺘﻪ
اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﮐﺠﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ
ﺑﮕﻮ ﺑﺎرون ﺑﮕﻮ
از ﺧﺒﺮ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اون ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﻮع ﻣﺎه
ﺑﻪ ﭼﺸﺎم اﺷﮏ ﻧﯿﻮﻓﺘﻪ
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اون ﮐﺠﺎﺳﺖ
آي آي آي آي ﻋﻤﺮم داره ﻣﯽ ﺳﻮزه
ﺑﮕﻮ ﺷﺐ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻪ از ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺮﺗﻢ
ﺑﮕﻮ ﺣﺘﯽ اﮔﻪ ﻧﻔﻬﻢ ﮐﻪ اون ﮐﺠﺎﺳﺖ

ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎ

32

Kendine iyi bak
ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮدت ﺑﺎش
آﯾﺎ ﺷﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدهاﯾﻢ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﺸﻪ و ﻣﯽ ﮔﺬره
آﯾﺎ دردﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
در ﺣﺴﺮت ﯾﮏ ﮐﻮدك
اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺗﻮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد
آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬرد
آﯾﺎ در ﺑﯿ ﺎﺑﺎنﻫﺎي در ﺣﺴﺮت آب
ﮔﻞﻫﺎي ﺳﭙﯿﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ
آﯾﺎ ﺧﺎرﻫﺎﯾﺶ آﺳﻤﺎن ﺳﻮراخ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در راﯾﺤﻪي ﯾﮏ ﺑﻨﻔﺸﻪ
اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺗﻮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد
آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬرد
ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮدت ﺑﺎش ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﻨﺪﯾﺶ
آب ﺟﺎري ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﺘﺮش را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻃﻮﻓﺎن دروﻧﻢ
آﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﺑﯽ ﻫﺪف آرام ﻣﯽﮔﯿﺮد
آﯾﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
در ﻓﺮﯾﺎد ﯾﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ
اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺗﻮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد
آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬرد
اﯾﻦ دﻧﯿﺎي ﻧﺎﻣﺮد ﺗﻮ را
آﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
آﯾﺎ دوﺳﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
در ﺳﻼم ﯾﮏ دوﺳﺖ
اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺗﻮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد
آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬرد
ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮدت ﺑﺎش ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﻨﺪﯾﺶ
آب ﺟﺎري ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﺘﺮش را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

yan yana geçen mi geceler
Unutulup gider
Acılar birden biter mi
Bir bebek özleminde
Seni aramak varya
Bu hep böyle böyle gider mi
Suya hasret mi çöllerde
Beyaz güller biter
Dikenleri göğü deler mi
Bir menekşe kokusunda
Seni aramak varya
Bu hep böyle böyle gider mi
Kendine iyi bak beni düşünme
Su akar yatağını bulur
İçimdeki fırtına
Kör kurşunla diner mi
Kavgalar kansız biter mi
Bir mavzer çığlığında
Seni aramak varya
Bu hep böyle böyle gider mi
Şu kahbe dünya seni
Bana düşman eder mi
Dostluklar birden biter mi
Bir kardeş selamında
Seni aramak varya
Bu hep böyle böyle gider mi
Kendine iyi bak beni düşünme
Su akar yatağını bulur
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Yaşamadın Sen
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدي ﺗﻮ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﮔﺬرﻧﺪ آﯾﺎ ﻣﯽدوﻧﺴﺘ ﯽ
آﯾﺎ از ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺮا ،ﻣﺮا ﻧﻤﯽﭘﺮﺳ ﯽ
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﺮودم آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮي
ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺪ از آن ﺟﺎﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯽ
دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺮار ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﮐﻨﯽ
ﭘﺮﻧﺪه اي ﺷﺪي و ﺑﺮ ﻓﺮاز آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻧﮑﺮدي ﺗﻮ
ﻧﻬﺮي ﺷﺪي؛ ﭼﺸﻤﻪ اي ﺷﺪي ﺳﺮرﯾﺰ ﻧﺸﺪي ﺗﻮ
ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺪي؛ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺎزي ﻧﮑﺮدي ﺗﻮ
زاده ﺷﺪي و ﺑﺰرگ ﮔﺸﺘﯽ؛ اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدي ﺗﻮ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺪ از آن ﺟﺎﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯽ
دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺮار ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﮐﻨﯽ

آﻫﺎي ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺳﻨﮓ ﮐﻮب و آﻫﻦ ﮐﻮﺑﻢ
آي ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرم
ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪام ﺑﺪ ﺟﻮر آﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪه
دﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﻐﺮور و روﻏﻦ آﻟﻮد
آﻫﺎي ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺎﻓﻨﺪه ﺟﻮاﻫﺮ از زﻣﯿﻨﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮي ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮش را ﭘﺎره ﮐﺮده
ﺑﺰودي ﻓﺮﯾﺎدم ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎﺑﻢ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎﺑﻢ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎﺑﻢ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ

Sensiz geçmiyor bu günler biliyormusun
Yüreğine beni beni sormuyormusun
Öyle yalnız yalnız kaldım biliyormusun
Türküler söyledim sana duyuyormusun
Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun
Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun
Bir kuş oldun gök yüzünde uçamadın sen
Nehir oldun ırmak oldun taşamadın sen
Çocuk oldun sokaklarda oynamadın sen
Doğdunda büyüdün ama yaşamadın sen
Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun
Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun

grev
اﻋﺘﺼﺎب
Oy bilesen ki ben haa
Taş döven demir döven
Oy bilesen ki ben haa
Toz toprak içinde şanlı
Sıfatatım katı çopur
Ellerim mağrur yağlı
Oy bilesen ki ben haa
Yerden cevahir söken
Zincirini yitirmiş dev
Erken üzredir feryadım
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
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SABIR KALMADI
ﺻﺒﺮي ﻧﻤﺎﻧﺪه
در درون ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﻪ اي ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻧﮑﺸﻢ ﻣﯽﻣﯿﺮم
ﺻﺒﺮي ﻧﻤﻮﻧﺪه در دروﻧﻢ
دردﻫﺎ در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﮏ ﺷﺪ
در اﯾﻦ درﯾﺎي ﺑﯽ ﭼﯿﺰي
ﻗﺒﻞ از ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﯿﺎ
ﺑﺪون ﺗﻮ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮدم
دﻧﯿﺎي ﻣﻦ ﻋﺬاب دﻧﯿﺎي ﻣﻦ زﻧﺪان
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮم در ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ
ﺗﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﯿﺎ
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ
ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﻼم از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ
ﺑﺪون ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم
ﺻﺒﺮي ﻧﻤﻮﻧﺪه در دروﻧﻢ
دردﻫﺎ در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﮏ ﺷﺪ
در اﯾﻦ درﯾﺎي ﭘﺮ از ﺣﺴﺮت
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮق ﺷﻮم ﺑﯿﺎ
ﺑﺪون ﺗﻮ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدم
دﻧﯿﺎي ﻣﻦ ﻋﺬاب دﻧﯿﺎي ﻣﻦ زﻧﺪان
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮم در ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ
ﺗﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﯿﺎ

Her şarkının içinde Ben seni görürüm
Sevda nefes gibi Çekmessem ölürüm
Sabır kalmadı içimde
Dertler yaş oldu gözümde
Bu yoksulluk denizinde
Boğulmadan gel
Sensiz isyan ettim her an
Dünyam kahır, dünyam zindan
Yine başım duman duman
Olmadan gel...
Yıllardır ne bir haber
Ne bir selamını aldım
Bu koskocaman dünyada
Sensiz yapayalnız kaldım
Sabır kalmadı içimde
Dertler yaş oldu gözümde
Bu hasretlik denizinde
Boğulmadan gel
Sensiz isyan ettim her an
Dünyam kahır, dünyam zindan
Yine başım duman duman
Olmadan gel
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Ağlama bebeğim
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ
Ağlama bebek, ağlama sende
Umut sende yarın sende.
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye,
Bu suskunluk, bu durgunluk,
kırgınlık niye .
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluk var
Paylaşılmaya hazır Bir hayat var .
Ağlama bebeğim ağlama sende
Acı sende hasret sende.
Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye,
Bu küskünlük, bu dargınlık,
kızgınlık niye

 ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ,ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻋﺰﯾﺰ
اﻣﯿﺪ در ﺗﻮﺳﺖ آﯾﻨﺪه در ﺗﻮﺳﺖ
ﭼﺮا از ﭼﺸﻤ ﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران اﺷﮏ ﻣﯽﺑﺎرد
 اﯾﻦ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ,اﯾﻦ ﺳﮑﻮت
اﯾﻦ دلﺗﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﭼﯿﺴﺖ
ﺧﯿﻞ دور دﺳﺖﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن
ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ, ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ
درد در ﺗﻮﺳﺖ ﺣﺴﺮت در ﺗﻮﺳﺖ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﺮاي ﭼﯿﺴﺖ
 اﯾﻦ دﻟﮕﯿﺮي,اﯾﻦ ﻗﻬﺮ
اﯾﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از ﭼﯿﺴﺖ

ŞU DAGLARDA KAR OLSAYDIM
اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺮف ﻣﯽﺷﺪم
Şu dağlarda kar olsaydım
Bir asi rüzgar olsaydım
Arar bulurmuydun beni
Sahipsiz mezar olsaydım
Şu yangında har olsaydım
Ağlayıp bizar olsaydım
Belki yaslanırdın bana
Mahpusta duvar olsaydım
Şu bozkırda han olsaydım
Yıkık perişan olsaydım
Yine severmiydin beni
Simsiyah duman olsaydım
Şu yarada kan olsaydım
Dökülüp ziyan olsaydım
Bu dünyada yerim yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım

اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺮف ﻣﯽﺷﺪم
اﮔﺮ ﺑﺎدي وﺣﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪم
ﻣﯽﮔﺸﺘﯽ و ﻣﯽﯾﺎﻓﺘ ﯽ ﻣﺮا
اﮔﺮ ﻣﺰاري ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯽﺷﺪم
اﮔﺮ در اﯾﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺷﻌﻠﻪ ﻣ ﯽﺷﺪم
اﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﯿﺰار ﻣﯽﺷﺪم
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽزدي
اﮔﺮ در زﻧﺪان دﯾﻮاري ﻣ ﯽﺷﺪم
اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪم
اﮔﺮ ﺧﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪم
آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ
اﮔﺮ دودي ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﺪم
اﮔﺮ در اﯾﻦ زﺧﻢ ﺧﻮن ﻣﯽﺷﺪم
اﮔﺮ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻢ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪم
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺟﺎﯾﻢ ﻧﺒﻮده
اي ﮐﺎش ﯾﻪ دروغ ﺑﻮدم
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Bir Minik Kız Çocuğu
ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪي ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﺮ روز ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮردم
در آﺧﺮ ﯾﮏ ﺻﻒ
ﭘﻮل ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻒ دﺳﺘﺶ داﺷﺖ
ﻫﻨﻮز ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺑﻮد ﭘﻠﮏ زدن ﭼﺸﻤﺎش
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﺶ از درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدش و ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮدش ﺳﺮ ﮐﺎر
ﭼﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﻪ از روﯾﺎ در ﻣﯽ اوﻣﺪ
ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪي ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﻮﻫﺎش ﭘﺨﺶ و ﭘﻼ
ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺮ راهﻫﺎ ،ﻟﺮزان ﻟﺮزان
از ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ دﺳﺘﺎش
ﻧﮕﺮاﻧﺶ ﺷﺪم وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ روز
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ
آﺷﻨﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اول ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﺪ
ﯾﻪ روز ﮐﻪ در روﯾﺎي روﭘﻮش آﺑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد
ﺗﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
درﺳﺖ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫﺎ رﺑﻮده ﺑﻮد ﻫﺮ دو دﺳﺘﺶ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻮدﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ روﯾﺎﯾﺶ را
ﺗﺒﺴﻢ ﯾﺦ زده در ﮐﻨﺎر ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎر ﻋﻤﺮش ﺑﻮد
ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪي ﮐﻮﭼﮏ،
ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻮﭼﮏ
در آﻏﻮش ﻣﺮگ
ﻟﺮزان ﻟﺮزان از ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ دﺳﺘﺎش

Ona her gün rastlardım
kuyruğun bir ucunda
Bir minibüs parası sımsıkı avuçunda
Uykusuna doymamış kırpışan gözleriyle

Bildiğim kadarıyla ölmüş anne babası
Okulundan koparıp
işe koymuş ablası
Ne rüyalar görürdü kim bilir yol boyunca

Hep gülümserdi yüzü
ansızın uyanınca
Bir minik kız çocuğu; saçları darmadağın

Yollarda yalın ayak; üşür üşür
üşür elleri
Meraklandım bir kaç gün
durakta görmeyince
Tanıyanlar söyledi inanmadım ilk önce
Dalmış bir gün rüyaya mavi önlük
içinde Fabrika değil sanki
bir okul bahçesinde
İşte o an dişliler kapmış iki elini
Böyle ödemiş yavrum rüyanın bedelini

Tebessüm donup kalmış ağzının
kenarında Solu vermiş minik kız
henüz ilk baharında
;Bir minik kız çocuğu
bir minik kuş yüreği
Ölümün kucağında
Üşür Üşür Üşür elleri
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Kimdi Bunlar
اﯾﻦﻫﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ
Ne çıramız ne lambamız
Karanlık yollarda kaldık
Kor kor ateşlerde yandık
çok uslandık usanmadık
Bir rüzgar gibi tarihten geçtiler
Neler görüp neleri geçirdiler
Aç kaldılar yine dilenmediler
Kimdi bunlar kimdi bunlar
Kimdi bunlar kimdi
Ne çıramız ne lambamız
Karanlık yollarda kaldık
Kor kor ateşlerde yandık
Çok uslandık usanmadık
Kara perçemleri türkü türküdür
Hiç değiller onlar insan gülüdür
Dedilerki düşünmenin günüdür
Kimdi bunlar kimdi bunlar
kimdi bunlar kimdi

ﻧﻪ آﺗﺸﯽ ﻧﻪ ﭼﺮاﻏﯽ
در راه ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ
 ﺳﻮﺧﺘﯿﻢ،در آﺗﺶﻫﺎي ﺳﻮزان
ﺧﯿﻠﯽ آرام ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﻢ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎدي از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
ﭼﻪﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ و از ﭼﻪﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ
اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻪ آﺗﺸﯽ و ﻧﻪ ﭼﺮاﻏﯽ
در راه ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ
 ﺳﻮﺧﺘﯿﻢ،در آﺗﺶﻫﺎي ﺳﻮزان
 اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﻢ،ﺧﯿﻠﯽ آرام ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﭘﺮﭼﻢﻫﺎي ﺳﯿﺎﻫﺸﺎن ﺷﻌﺮي از ﺗﺮاﻧﻪ اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ روز اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ
اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻨﺎن ﮐﯽ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
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