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ش و وار اولما فلسفه سی و لون دوغولوسوهر بیر او

داستانی واردیر. ائله دونیامیزی دا گوزللشدیرن بو 

شومون رنگارنگلیی دیر. یارادیلیشدان لوفرقلی او

س اوز وارلیغینین اونا لواوزو بری هر بیر میلت و او

سالرین ایچ لووئردیی اوزللیکلرله تانینماقدادیر.او

ش )خارجی( ماهیتی واردیر. ایچدن ماهیتی و دی

بسله نیب دیش دان بهره له نیر. نه قدر عمرو 

ن او قدر ده الده ائدینیملری لوسواوزوندورسا بیر او

 خ و گوزه گلیملی دیر.چو

ژی یاپیمیز لویارادیلیش کدالریمیزا اساسا آنتروپو

اورتایا چیخیر. یاشادیغیمیز جغرافییایا اویغون دیل 

ناقالر میدانا گلیر.یاشام طرزی و حیات طرزی اوال

رماسی بیزی باشقاالری ایله فوو دوشونجه 

فرقلندیریر. داغلیم اراضیمیزین بویوک 

 نور. سووکیچیکلیی بیزه یاردیجیلیق امکانالری 

سالرین گلیشیمی بیزی ده ائتگیله یه لوقونشو او

بیلر.اونا گوره ده قونشو خالقالرین بیر بیرلرینه 

ر.ثروت و دولت ایسه بیر لووخ اچوبنزرلیکلری 

ن تمل داشی دیر. وار و دولتدن زنگین لوسواو

خالقالر تاریخ ده اوزلرینه محکم یئر توتا بیلیر و 

باشقاالرینی دا تاثیر دایره سی آتینا آالبیلیر. او 

ن لوسواوزدن جنگاورلیک و عزمکارلیق بیر او

ظ قالماسینا زمین فوتاریخی یادداشینین مح

 یارادیر.

انلیق تاریخی ایله بیلگه لیک پاراللدیر. گوجو قهرم

اوالن الکین عقله صاحیب اولمایان بیر خالق 

ره قاال بیلمز.گئت سوتاریخ صحنه سینده اوزون 

ریلر کی ئوگئده کیچیلرک ائتنیک خالقالرا چ

خونا شاهیدیک. آنجاق چوگونوموزده اونالرین بیر 

س هم فیزیکی )حربی( لولوبیر او لوککوتمللی و 

 هم ده انتلئکتوال گوجه دایالی دیر. 

ره سینین نه قدر گئنیش اراضیسینه کویئر 

یایلیب و صاحیبلنه بیلمیسیزسه او قدر عقللی و او 

 ز دئمکدیر. لوسوقدر ده گوج

ندان تا باتیسنا سوبیز تورکلر ایسه دونیانین دوغو

قدر اوزانان بیر جغرافی اراضیه یاییلمیش بیر 

بیر اوجوندان یعنی دونیانین او ق.لوسواو

سیبریادان بو بیر اوجو یعنی آوروپایا قدر ان گوزل 

ب اولدوغوموز سوو وئریملی تورپاقالر بیزیم من

 سا آییدیر.لواو

غوموز یاراتمیش و لوبو اراضیلرده هم اوز هگمون

ساحه لرده  لوخچوقوروموشوق هم باشا خالقالرا 

تدا تاثیر ائتمیشیک و اونالرال مدنی و تجاری تبادال

نموشوق.گوستردیمیز ائتگی و آلدیغمیز تاثیر لوبو

نتیجه سینده اوز ایچیمیزده فرقلشمه لره و یئرل 

خالقالشمالرا معروض قالمیشیق )ازبک , تورکمن 

اش , باشقورد , اویغور , قازاق , آذربایجان , چو, 

ملره آیریشمیشیق الکن آنا لوتورک کیمی بو

یه ده سو ک هامیسندا عینیلوعنصر اوالن تورک

 قالماقدادیر.
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بو گوسترگه لر اورتاق بیلیم , ادبیات و دولت 

قالری , دیل , دین  , توره و س... کیمی لوقوروجو

یاپیالریمیزدا عینا قالماقدادیر . او اوزدن بیزلره 

 تورک خالقالری دئییرلر. اونونلوستورک او

اورتاق دیرلره مالیک خالقالریق بئله اولدوغو حالدا 

ن سوویوک و اصیل بیر میللتین و اولکی بیر ب

اووالدالرییق.دینی و اینانج دیرلره صاحیبیز.میللی 

ن بیزه وئردیی اقربالیق کوکوادبیاتا اورتاغیز.ایلک 

ریه کوباغلیلیقالرینا صاحیبیز.اورتاق میللی مف

 شومونا صاحیبیک.لواساسالنان میلت او

بوتون بونالر بیر آرایا گلنده بیز مشترک بیر دده 

ب سوسا منلوبابایا صاحیب اولدوغوموزا گوره بو او

اوالن هربیر فردین باشاریسی اورتاق مدنیتین 

ی, سومالی سایلیر. فارابی , بیرونی , احمد ی

نظامی گنجوی , فضولی , نسیمی, امیر تیمور , 

و دده  در شاه , فتحعلی خان , بیلگه قاغاننا

یر قورقود , اوغوز خان و یوزلرله بویوکلریمیز ب

محور اطرافیندا قوروب یاراتدیقالری دیرلر 

نور. البته لوب اوسوهامیمیزین دیری مح

اونوتمایاق کی بیزیم هامیمیز دونیانین و دونیا 

 اینسنانینین آیریلماز پاچاسییق.

قازانیمالریمیز اورتاق بشری دیرلر قازانیمی 

اساسیندا بیزه وار اولما زمینی یارادیر.الکن بیزیم 

ن اونملی اولمالی دیر کی چوبیزیم اودیرلریمیز 

باشقاالری طرفیندن ده سایقی و حورمت 

 ن.سوگور

یزیوندان بیر ادبیات لویاخین گئچمیش ده ت

خوجاسی اوز ادبیاتالرینی تدریس ائدرکن بیزیم 

دیریمیز اوالن محمد فضولیمیزی تحقیر ائدرک 

اونو فضول او ادبی اوغورو کیمی اوز اویرنجیلرینه 

دی. آنجاق خالقیمیزین دویارلیلیغی تقدیم ائت

ماتدان لوسایه سینده حقیقت بلیرلندی و مع

ن خوجانین حسابی وئریلمیش اولدو. قید سویوخ

ائتمک الزیمدیر کی بئله آلچالدیجی عمللر یالنیز 

اوزلرینی حقیر بیلنلردن باش وئره بیلر. حال بو 

کی بیز تورکلر آنا دیلمیزین تدریسیندن محروم 

ق درجه لواوخوموش و ادبیات اوزره دکتر اوال اوال

سی آلمیش بیریسینه اوز دیرلریمیزه صاحیب 

چیخاراق جواب وئرمیش اولدوق. اونالرین عمللری 

ایستر بیلرکدن یادا بیلمه یرکدن اولسادا بیزلرین 

گئجیکمه ین تپکیسی اونالرین عمللرینین نه قدر 

 زشت اولدوغونو گوستردی.

داتا باشقاالرین تحقیر سالر لوداخیال بویوک او

ن چوائتمز. اونا گوره کی اوزونو تثبیت ائتمک او

 کیمسنین کیچیلدیمه سینه احتیاج دویماز.

دوزنلمه یه چاتیشمایان جهتلرینی اوز ایچینده 

تو نیت ده اولماز اون گوره کوچالیشار. کیمسه یه 

کی اوز سحوینی اوزو دوزلتمه یی بیلر.تورک 

م و یا تحقیر لوکیمسه یه او منوییاتیندا اونونلوساو

شعاری یئر آلمامیشدی. بیز بوتون مدنیتلری هر 

زامان اویموشوق و اوندان بهره لنمه یه 

چالیشمیشیق. اینسان اولماق اینسانلیغین غایه 

 سی دیر.
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 نین حیاتی و یارادیجیلیغی یمحمد فضول
Muhəmməd Füzülinin yaşamı ve yaradıcılığı 

 
 حسین شرقی  شش : دکترکوبه 

 

 

باغداد یاخینلیغینداکی  لواوغ یمانسل محمد

 اونونز آچمیشدیر. قایناقالردا اکربالدا دونیایا گؤ

مل تحصیل آلماسی، دؤورون علملرینی مک

مات لوندن اؤیرنمه سی باره ده معیدر

آدالندیریلماسی "مؤوالنا  "وئریلمیشدیر. شاعیرین

 ال باغلیدیر.اونوندا ب

ائرکن یاشالرندا باشالمیش،  یارادیجیلیغا او،

 یصونو سئچمیشدیر. فضوللوتخ" یفضول "اؤزونه

یالنیز شاعیرلیکله مشغول اولمامیش، دینی 

اوجاقالردا خیدمت ائتمیشدیر. بو ایشینه گؤره 

آلدیغی ماعاشال ساده، قناعتجیل حیات 

ی دؤولتی، ایسترسه ده فویاشامیشدیر. ایستر ص

یاخشی تانینان عوثمانلی حؤکمدارالری طرفیندن 

سارایالرا اوز  و یوکسک دیرلندیریلن شاعیر

ک لورمه یه اوستونسور توتمامیش، ساده عم

ؤورون مهم منبعلرندن ساییالن وئرمیشدیر. او د

ره لرده شاعیرین حیاتی حاقیندا اطرافلی تذک

نمامیشدیر. اونو شخصن لومات عکس اولومع

ال هم صحبت اوالن اونونتانییان، ا

گلشن شعرا  "یعهدی باغداد

 ینیآدلی تذکره سینده فضول"

 بیلیک و معریفتده کامیل، درین

فیکیر سؤیله  لوئنی مضموننالی، یعم

یلسیز بیر صنعتکار کیمی ثمکده می

تقدیم ائتمیشدیر. تذکره چی، 

نین خوشخاسیت، ینین فضولهمچی

بت بیر اینسان، بؤیوک صح شیرین

ی و عالیم کیمی حؤرمت صاحیب

 ید ائتمیشدیر.قتانیندیغینی دا 

 

لی درین علمی ضیرین یئگانه اؤوالدی فشاع

 اونونبیلیگی ایله سئچیلن ضیالی اولموشدور. ا

مات لوظریف شعرلر یازماسی باره ده منبعلرده مع

 واردیر.

راقدان هئچ واخت عیاشادیغی -بلودوغو

جی ایلده کربالدا وفات -1556 یآیریلمایان فضول

سی نین مقبره )ع(  ینائتمیش و امام حس

 آستاناسیندا دفن ائدیلمیشدیر.

 ثبیزه قاالن زنگین بدیعی ایر شاعیردن

آشاغیداکیالردان عیبارتدیر: آذربایجان تورکجه 

سینده دیوان، فارس دیلینده دیوان، آنا دیلینده، 

لردن عیبارت  قصیده فارسجا و عربجه یازیلمیش 

 دیلینده آذربایجان. دیوانی لر قصیده  – دیوان

و  بنگ "، "و مجنون  لیلی ":پوئماالر شیازیلمی

. فارس دیلینده  "سمار حبت االص "، "باده 
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جه سینده . آذربایجان تورک "هفت جام  "پوئما:

، نثرله مکتوبالر.  "دا عسه الحدیق "نثر اثرلری:

ت صح "، "رندو زاهد  "نثر اثرلری: فارس دیلینده

 "فلسفی اثر:-دیلینده علمی . عرب "و مرض 

 ":ه. فارس دیلیندن ترجوم "قاد عتالطلع ام

 . "ین عارب ثحدی

یلن ئوخ لیریک شاعیر کیمی تانینان و سچو داها

، ربع، مقصیده زل، غکالسسیک شعرین  یفضول

ی و ع، تخمیس، قیطعه، روباسددسمخممس، م

س. ژانرالرینا موراجیعت ائتمیش و هر بیرنده 

 بؤیوک اوغور قازانمیشدیر.

ندا مهم یئر توتان قزللر شاعیرین یارادیجیلیغی

موختلیف موضوعوالردا قلمه آلینیب. بونالرین 

گؤزه ندا یازیالنالر، سوسیراسیندا محبت موضوعو

سر ائدیلنلر، دینی و حلین و گؤزللیگین ترننومونه 

 ی موتیوده اوالنالر اؤنملی یئر توتور.عایجتیما

نان محبتین لونین قزللرنده تصویر او فضولی

 اونوندیقت طلب ائدیر. اایضاحی خوصوصی 

گئرچک خ حالالردا هم چوترننوم ائتدیگی محبت، 

وفیزمین حیاتا، صاینسانی دویغوالری، هم ده 

اینسانا فلسفی باخیشینی ایفاده ائدیر. شاعیرین 

ندن بیر-خ قزللرنده بو ایکیلیگی بیرچوبیر 

ن اولمور. الکین آییرماق، یاخود فرقلندیرمک ممک

ک قهرمان معنوی صافلیغی، بوتون حالالردا لیری

مؤحکم ایراده سی، صداقتلی و عظمتلی اولماسی 

 ایله دیقتی چکیر.

ی موتیولی قزللرنده زمانه یه، عشاعیرین ایجتیما

اینسانالرا، شخصی حیاتینا و س. موناسیبتی 

 نموشدور.لوعکس او

خ آنا دیلینده چولرینی داها  قصیده  فضولی

دیغی اثرلر ایسالم بو ژانردا یاز اونونیازمیشدیر. ا

دینی نین بؤیوک شخصیتلرینه، زمانه 

سر حکمدارالرینا، تاریخی حادیثه لره حؤ

 ائدیلمیشدیر.

پوئماالری یارادیجیلیغیندا خوصوصی  شاعیرین

( 1537م)"و مجنون  یلیل "یئر توتور.

جیییه عچیخیلماقال، قاالن اوچ پوئما آللئقوریک س

الردا یازیلسا لیدیر. بو اوچ پوئما موختلیف موضوعو

دا، ایدئیاالرندا اوخشارلیقالر دا وار. اونالردا 

حؤکمدارالرین معناسیز موحاریبه لر  لوتکببور

 بنگ "اینسانالری قیرغینا وئرمه سی )  تؤرتمکله

حبت ص"(، شؤهرتپرستلیک، منملیک) "و باده 

شدا لوی قوروع(، جمعیتده، ایجتیما "سمار اال

( "هفت جام  ")  ییبلرعموشاهیده ائدیلن 

 کسکین تنقید ائدیلمیشدیر.

کالسسیک نثرین بؤیوک اوستادی  فضولی

آدی ایله تانینان "شیکایتنامه  "اونونساییلیر. ا

ی مضمونو و بدیعی دیری ایله عمکتوبو ایجتیما

ه حدی "تلیدیر. آنا دیلینده اوالنداها قییم

)ترجومه اولدوغونو ایدیعا ائدنلر ده وار( "داعسال

ور دین خادیملری نین حیاتی، اثرنده مشه

 نموشدور.لوالیتی، محرومیتلری عکس اوعف

ن اساسیندا ی "و زاهد  رند "فارسجا یازیلمیش

باخیشالرین اینسان، حیات حاقیندا فرقلی 

فارس ه سی دایانیر. ثقارشیالشماسی، موباحی

ت و صح "دیلینده نثرله یازیلمیش

یسه مؤلیفین علمی، نده ایآللئقوریک اثر"مرض

پانتئیست گؤروشلری -وفیصفلسفی و -ینید

 وحدت شکلینده ایفاده سینی تاپمیشدیر.

ادبیات تاریخینده ماهیر ترجومه چی  فضولی

 "دیر. ترجومه لری آراسینداکیمی ده تانینمیش

( اؤنملی یئر  " ثقیرخ حدی ") "ین عاربث حدی

مان جامی عبدالرحتاجیک شاعیری -توتور. فارس

آنا دیلینه ترجومه ائتمکله دلی اثرینی آ نین عینی

شاعیر تورکدیللی اوخوجوالرین بو مشهور اثردن 
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فایداالنماالری، ذؤوق آلماالری مقصدینی 

 گودموشدور.

 عصر اورتا گؤرکملی- یفضول لواوغ یمانسل محمد

 تورک-آذربایجان. ریموتفک و شاعیری آذربایجان

 مؤحتشم ان ژانرینین دیوان تاریخینده ادبیاتی

 بیر. تانینماقدادیر کیمی بیری ندنیلر نوماینده

. آنیلیر ایله صولوتخ باغدادی لرده تذکره خچو

 اونونا دئییل، باغداددا شاعیرین آنجاق

بال شهرنده دوغولدوغو کر مشهور یاخینلیغینداکی

 مدور.لومع

 

 حیاتی
آذربایجاندا مشهور اوالن تورک منشالی  فضولی

ا گؤره، ماتالرلور. بعضی معبایات طایفاسینداندی

آذربایجانین  )عراق( ایراقا یماندین آتاسی سلحمم

شاعیرین  نراالرسوارش ماحالیندان کؤچموشدور. 

رک، یاخین قوهومالری نین لی ارشه دؤنضف لواوغ

ایله  یملیگیعال اونونیانیندا یاشاییب. او، بورادا اؤز

نین اؤزو ده  یگئنیش شؤهرت تاپیب. فضول

بونو نظره آالن کامیل تحصیل گؤرموشدو. ائله 

تدقیقاتچیالر بئله حساب ائدیرلر کی، شاعیرین 

ئلجه آتاسی کیفایت قدر وارلی آدام اولموشدور. ا

یلله و کربال کیمی حزیارتگاه ساییالن  اونونده ا

روحانی اولدوغونا  یمانینشهرلرده یاشاماسی سل

داللت ائدیر. حاقیقتن ده بئله بیر روایت وار کی، 

یلله شهری نین موفتیسی حنین آتاسی  یفضول

 اولموشدور.

عصرده ایراقین سلجوقالر، داها جی  – 11

یموریلر طرفیندن و ت نراالر ایسه مونقولالرسو

اطرافالرندا  اونوننرا باغداددا و اسو یندنفتح

رتیردی. بو دوروم تورکلرین سایی گئتدیکجه آ

جی ایلده شاه -1508نراالر دا داوام ائدیر. سو

ی شکیلده باغدادا گیره رک، یل طنطنه لعاسما

-1534نرا ایسه سوبیرلشدیریر،  بایجاناایراقی آذر

جو ایلده بو شهر اوزون بیر مودته عوثمانلی 

ر. بئله لوایمپئرییاسی نین ترکیبینه داخیل او

نین حیات و یارادیجیلیغی نین  یلیکله، فضول

یلر حاکیمیتینه فوعربین ص-ایلک دؤورلری ایراقی

 للره دوشور.تابع اولدوغو ای

 

 یارادیجیلیغی
ایلک تحصیلینی کربالدا آلمیش، باغداددا  فضولی

دت ایراقین نجف و بیر م داوام ائتدیرمیشدیر.

الیه طشهرلرنده ده یاشامیشدیر. شخصی مو حولال

یق، طلملری )منعسی سایه سینده اورتا عصر 

لملر(، عیات و هومانیتار ضیبب، نوجوم، ریاط

انالر، عرب ترجومه فلسفی جری-خوصوصن دینی

لری اساسیندا یونان فلسفه سی ایله یاخیندان 

تانیش اولموش، کالسسیک تورک، عرب، فارس و 

 هیند ادبیاتینی اؤیرنمیشدیر.

( اثرینی شاه  "تریاک و شراب  ") "بنگ و باده  "

شاه  جی-1یل خطاییه ایتحاف ائتمه سینه، عاسما

ری آی-سرکرده لرینه، آیری اونونتهماسیبه و ا

لر یازماسینا باخمایاراق،  قصیده والیلره، خانالرا 

 سارایا مئیل گؤسترمه میشدیر.

تقدیم ائتمیش  قصیده بیر نئچه  یماناسل لطانسو

ادا گلن تورک ایله باغد سولطان اوردوسو یفضول

 یلیل "یله گؤروشموش،ایا حشاعیرلری خیالی و ی

 "روم ظریفلری "( اثرینی ده1537)" و مجنون

یردیغی بو صنعتکارالرین خواهیشی ایله آدالند

 قلمه آلمیشدیر.

، موسددس، قصیده اوچ دیلده قزل،  فضولی

و س.  ربعه، مطی، قیعبند، روباحترکیببند، ترجی

 "لری، قصیده یازمیشدیر. فلسفی ماهیتلی 

و مرض  صحت "، "قلب ال انیس "، "یئددی جام 

محصولالریدیر. او،  اونوناثرلری قوجالیق دؤور"
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لرینی آیریجا بیر اثر کیمی توپالییب صیده ق

کیتاب شکلینه سالمیش، تورک، فارس و عرب 

 دیللرنده دیوانالر ترتیب ائتمیشدیر.

و  یلیل "نین زیروه سی اوالن یارادیجیلیغی

پوئماسی آذربایجان، ائلجه ده شرق و "مجنون 

دونیا پوئزییاسی نین نادیر اینجیلرندندیر. نیظامی 

یازیلی ادبیاتی  دفعه گنجوی نین ایلک

بیر  اونونسموضوعو"و مجنون  یلیل "گتیردیگی

خ تورک، فارس، هیند، اؤزبک و تاجیک چو

آلینماسینا باخمایاراق،  قلمهشاعیرلری طرفیندن 

نین آنا دیلینده یاراتدیغی اثر اوریژیناللیغی  یفضول

ایله بو موضوعودا اوللر یازیلمیش پوئماالردان 

 سئچیلیر.

یونان و شرق فلسفه سی ایله تانیش  قدیم فضولی

ن عرب فلسفی گؤروشلری اساس اونونایدی. ا

نده یاثر"قاد عتطلع االم "دیلینده نثرله یازدیغی

بورادا آریستوتئل،  یعکسینی تاپمیشدیر. فضول

 پالتون، ائمپئدوکل، دئموکریت و باشقا یونان

نیظامین فلسفی و فالری نین فیکیرلرندن، لوسوفی

رلرنده نین باشقا اث ییرلنمیشدیر. فضولتاث ثیندنار

 ادوف ائدیلیر. صده ادبی فلسفی فیکیرلره ت

  "منی جاندان اوساندیردی  "

 منی جاندان اوساندیردی، جفادان یار اوسانمازمی؟

 می یانمازمی؟عفلکلر یاندی آهیمدن، مورادیم ش

* * * 

 غم و بیمارینه جانان دوای درد ائدر احسان.

 درمان، منی بیماری سانمازمی؟ نئچین قیلماز منه

* * * 
 غمیم پونهان توتاردیم من، دئدیلر یاره قیل رؤوشن

 وفا بیلمم، اینانارمی، اینانمازمی؟ دئسم، او بی

* * * 

 هیجران یانار جانیم، تؤکر قان چشم گریانیم-شبی

 اویادار خلقی افغانیم، قارا بختیم اویانمازمی؟

* * * 

 ،سوقانلی آخار  گل روخسارینه قارشی گؤزومدن

 الر بوالنمازمی؟سوحبیبیم، فصل گولدور بو، آخار 

* * * 

 قلیمی زایل،عائتدین  یلدیم من سنه مایل، سندئ

 ین قافیل سنی گؤرجک اوتانمازمی؟ یلهتن ا منه

* * * 

 ادیر،سورندو شئیدادیر، همیشه خلقه رو فضولی
 دادان اوسانمازمی؟ئودادیر، بو سئورون کیم، بو نه سسو

 

 عشق ایله قیل آشینا منی!  ا رب، بالیی

 عشقدن ائتمه جودا منی!-بیر دم بالیی

 درددن، -نایتینی اهلیمه ع یلها آز

 خ بالالرا قیل موبتال منی!چونی کی، عی

* * * 

 اولدوقجا من گؤتورمه بالدان ایرادتیم، 

 ن ایستر بال منی!چومن ایسترم بالنی، 

 ست،سومحبتده قیلما -تمکینیمی بالیی

 وفا منی! تا دوست تن ائدیب دئمه یه بی 

* * * 

 

یاده نیگاریمین، ز یلهسنون اح گئتدیکجه

 گلدیکجه دردینه بتر ائت موبتال منی!

 و جاه،  باراعتالزمتی من قاندانو م

 و فنا منی! فقر ادتیعسب الغقیل 

* * * 

 یف قیل تنیمی فیرقتینده کیم، ضعاؤیله 

 نی!ن اوال یئتیرمک صبا مکووصلینه موم

 کیمی منه، یقیلیب نصیب فضول نخوت

 مه موطلق مانا منی! یلهیا رب، موقیید ا 

 ، فضولی "و مجنون  یلیل " 
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عصره قدر آذربایجان  15رلرنده، شعاؤز  فضولی

تورکجه سینده یازان شاعیرلرین بوتون یاخشی 

تجروبه لرینی حسابا آلمیش، اونو بؤیوک جورأت و 

میشدیر. لیریکانین ان مهارتله اینکیشاف ائتدیر

قییمتلی نومونه لرینی وئرمکله آذربایجان و ائلجه 

و  بؤیوکخ چوده تورک ادبیات تاریخینده یئنی، 

ادبی مکتبی،  یگؤزل بیر مکتب آچمیشدیر. فضول

ی، بدیعی معنا، مضمون زنگینلیگ اونوناؤز

یسس و فیکیرلری نین حیوکسکلیگی ایله اینسان 

ی تشکیل ائدیر. بو پئدییاسینلوبدیعی ائنسیک

نتاتاسی کو یمکتب شعریمیزین بدیعی فضول

بؤیوک آذربایجان بسته کاری جاهانگیر 

منی  "نین یمحمد فضول اهیجاهانگیرووون د

له دیگی ته لینه بسغز"جاندان اوساندیردی 

نتاتا آذربایجان ووکال صنعتی نین ان کومشهور 

شؤوکت علی اکبر بؤیوک سیماالرندان بیری اوالن 

 ائتمیشدیر. وانین ایفااو

ن درجه یوکسک بیر سویفیتینی کشعریمیزین 

پیلله یه قالدیرماقال قالمامیشدیر. او، آذربایجان 

بوتون گؤزللیکلرینی، ایمکان و  تورکجه سی نین

درتینی پارالق صورتده نوماییش ائتدیرمیشدیر. ق

بو مکتب کالسسیک ادبیاتداکی کؤهنلمیش قایدا 

ا، اینکیشافا مانع اوالن و نورماالری قیرماقد

ر، آزاد و هونرلی سوکالسسیسیزم عنعنه لرینه ج

 یاناشماقدا بؤیوک تاریخی خیدمت گؤسترمیشدیر.

نرا آنا دیلیمیزده یارانمیش سونسیمیدن  فضولی

شعرین ان گؤزل نومونه لری اوالن اثرلری ایله 

بدیعی دیلیمیزی یئنی یوکسکلیکلره -ادبی

ایجان، هابئله دیگر قالدیرمیش، کالسسیک آذرب

تلی تاثیر سینا قووتورک خالقالری نین پوئزییا

 اونونگؤسترمیش، ادبی مکتب یاراتمیشدیر. ا

اثرلری تبریزده، باکیدا، ایستانبولدا، آنکارادا، 

قاهیره ده، داشکندده، بوخارادا، آشقاباددا دفعه 

لرله نشر ائدیلمیش، دونیا شرقشوناسالری 

 ریلمیشدیر.طرفیندن یوکسک قییمتلندی

 جو، میالدی-963قمری تاریخله  یفضول محمد

ون خسته عاطجی ایلده کربالدا -1556تقویمله 

لیگیندن وفات ائتمیش، اورادا دا دفن 

 نموشدور.لواو

ایللیگی دونیا  400 اونونملوشاعیرین اؤ

ید ائدیلمیشدیر. اثرلری توپالناراق ان میقیاسیندا ق

اندا بئش جیلدده قدیم نوسخه لر اساسیندا آذربایج

 نموشدور.لونشر او

 

 و مجنون  یلیل  
خ پوئماالر چوو مجنون افسانه سی حاقیندا  لیلی

« و مجنون یلیل»نین  ییازیلمیشدیر. الکین فضول

غو ایله سئچیلیر. مؤلیف لوصوصپوئماسی اؤزونمخ

-آب اونوناو دؤورون پاتریارخال مدنیتینی، ا
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شکیلده رفلی و آیدین طهاواسینی اولدوقجا هر

 ایضاحینی وئرمیشدیر.

و  یعآذربایجاندا ادبی، ایجتیما یارث فضولی

 ی بیر مرحلهصوصفلسفی فیکرین اینکیشافیندا خ

 یپوئماسی فضول« و مجنون یلیل»تشکیل ائدیر. 

جهتلری یارادیجیلیغیندا موستثنا  خچونین 

 اهمیته مالیک بیر اثردیر.

الم ساغ-یرینین بو اثری اورتا عصرلرین غ فضولی

ن بیر چوباخیشالرین و قانونالرین تنقید ائتمک او

نین  یلیریلمیشدیر. مجنون و لئوواسیطه یه چ

تمثالیندا یئنی یارانان اینسانی موناسیبتلر و 

ز بو یئنی باخیش تئ-باخیشالر تقدیر ائدیلیر، گئج

لبه سینه، کؤهنه دونیایا غو موناسیبتلرین 

خاجاغینا مخصوص قانونالرین و دبلرین آرادان چی

 اونونغلوزسوقوقحیر. قادین قطعی اینام بیلدیریل

دهشتلری، اسکی موناسیبتلرین دوغوردوغو 

 فاجیعه لر قلمه آلینیر.

گییه ئوو مجنون تمثالیندا اینسانا، حیاتا و س لیلی

و  یلینموشدور. للویئنی موناسیبت ایفاده او

مجنون یئنی اینسان ایدئالی نین، اینسان 

باخیشالرین کؤهنه باخیشالر و حاقینداکی یئنی 

ضیدیتله توققوشماسینی عکس ائتدیریر. بو 

توققوشما گؤستریر کی، کؤهنه باخیشالرین، 

گؤروشلرین تاریخ صحنه سیندن چیخماق واختی 

یاخینالشمیشدیر. الکین بو کؤهنه باخیشالر هله 

وورالردان سیلینمه میشدیر. اونا قارشی هر بیر عش

یلیک، عاغیلسیزلیق، چیخیش، هر بیر حرکت دل

ن، ایستر سوق ساییلیر. ایستر قیز اوللومجنون

 اوغالن اؤوالدین کیمیسه سئچمه سی، کیمه سه

قوقونا موداخیله حرغبت گؤسترمه سی هله آتا 

عنعنه لرینه ضید گئتمک -ائتمک، دؤورون عادت

 کیمی قارشیالنیر.

 

 
و  یلییاخیندان تانیش اوالنالر بیلیر کی، ل اثرله

تی مکتبدن باشالییر. بو هئچ ده محب مجنون

سیال سوادوفی دئییلدیر. ینی کامیللیک، صت

موناسیبتلر سیستئمی نین اینکیشافی قادین و 

ن چویبتلری نین تنزیملنمه سی اوکیشی موناس

لم و تحصیل ضروری شرطلرندن بیریدیر. اونالر ع

یالنیز مکتبده گؤرور و بو محبته،  رینیبی-بیر

یبته بورادا داها دا قارشیلیقلی موناس

سرتی حایضطیرابی،  اونونینالشیرالر. مجنیاخ

مکتبدن گئتمه سی ایله باشالییر. نین  یلیل

نین کامیل اینسان، شخصیت  یی کی، فضولعبیط

و  یلیتمثالیندا یاراتدیغی اینسان اوبرازی، ل

نسئپسییاسینی کو ویدوغومجنون موناسیبتلرنده ق

ین اساسینی گئندئر موناسیبتلری ن اونونو ا

عئینی  یلیتشکیل ائدیر. هم مجنون، هم ده ل
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ستاتوسا مالیکدیرلر. ینی هر ایکیسی اسیال سو

-ؤوالدیدیر، وارقبیله باشچیالرینی نین یئگانه ا

ینی زنگینلییه مالیکدیرلر. آما دؤولت جهتدن ده ع

نین آتاسی قیزینی بئله بیر ایمکانلی عاییله  یلیل

ز کی، بورادا سو. سؤزنا وئرمک ایستمیرلونین اوغ

اساس مثله قئیسین اینسانی موناسیبتلره، محبته، 

کئیفیتلره  صوصعاییله قورولماسینا دایر اؤزونمخ

ری یه مالیک اولماسیدیر. اونو باشا دوشمه دیکل

یس مجنونا ن قچوقبول ائتمه دیکلری او

گیسیندن، ئواینسان س« قلومجنون»ریلدی. بو ئوچ

وناسیبتیندن ایره لی اینسانین اینسانا اوالن م

رادا، صحائله بونا گؤره ده او، اؤزونو  گلیردیر.

 یسس ائدیردی.حیوانالر آراسیندا داها یاخشی ح

اؤز  یلیگؤندردیگی بیر مکتوبدا ل مجنونا

غونو، قول، اشیا کیمی آلینیب لوزسوقوقح

 ساتیلدیغینی بیلدیره رک یازیر:

 

 من گؤوهرم، اؤزگه لر خیریدار،

 بازار،-یختییاریمنده دئگیل ا

 ادا سالدی،ضدؤوران کی، منی م

 بیلمم کیم ایدی ساتان کیم آلدی،

 اولسایدی منیم اؤز ایختییاریم،

 اولماز ایدی سندن اؤزگه یازیم.

 ی، فضول "و مجنون  یلیل "

 

الیندن  اونوننین آزاد سئچیم حقوققادی بورادا

دینی ال ایسالم اونونب یر. فضوللوآلیندیغی آشکار او

قوقونو طلب ائدیر و حقادینا وئردیگی سئچیم  نین

قیقته عمل ن اینسانالری ایالهی حچواو اونونب

عنعنه و -ائتمه یه چاغیریر. دونیادا حاکیم عادت

وی سربستلیک دوشونجه طرزی قادینا معن

نین سسینی ائشیتمک وئریلیر، قادین قلبی

 ایستمیردی.

پاتریاخال مدنیتین بازیس نومونه سی کیمی  اثر

ه دیرلندیریله بیلر. بورادا قادینالر هر بیر د

 یلیخ احتیاطال داورانیرالر. ائله لچوحرکتلرنده 

نین مجنونا اوالن محبتینی ائشیدن آنا دا بو 

هیجان و قورخو دهشتینی یاشاییر. و او، بونو 

 ائتدیگی نصیحتلرده آچیق بیلدیریر: یلییهل

غو، اؤز طالعیی لوزسوقوقحقادی نین  مضموندان

اثرده  یین صاحیبی اولمادیغی گؤرونور. فضولن

تانینماسینا چاغیریر. بو  اونونقوقحقادینا سئچیم 

باخیمدان اثر پاترارخال مدنیتین باریز نومونه سی 

کیمی قییمتلیدیر. بو دؤورده قادینالر هر بیر 

. ردورالرحرکتلرنده احتیاطلی داورانماغا مجبو

مجنونا  نوناونین آناسی نین ا یلیبوتون بونالر ل

نرا سوداسیندان خبر توتدوقدان ئواوالن س

 وئردیگی نصیحتلردن ده گؤرونمکده دیر:

 

 گولر؟شوخ، ندیر بو گؤفت ای هک

 یبجولر؟نه عطعقیلماق سنه 

 یان ائدیرسن؟زنیجون اؤزونه 

 یاخشی آدینی یاما ائدیرسن؟

 نه ائده بدیو؟طعه ن سنچونی

 نا الیق ایشمیدیر بو؟سونامو

 ی، فضول "جنون و م یلیل "

 

آزادلیغی حیا، آبیر، ناموس، عیصمت  قادین

نین ر. اثرده قادیلوه بوخووالنمیش اووالری ایللوجی

ینی دیلینه گتیرمه سی، سربست اؤز ایسته دیگ

-ایله یاشاماسی بئله ادب سوله قورماق آرزوعای

ارکاندان کنار ساییلیر. اساس فاجیعه اوندادیر کی، 

موباریزه  ولساده ا ادا قیسمقوقو اوغرونحاؤز  یلیل

آپارسا دا اطرافیندا اؤزونه همدم تاپیلماماسی 

نمور. او، اطرافداکیالر لواوزوندن نتیجه الده او

طرفیندن آنالنیلمادیغینا گؤره دردینی شامال، 
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شمه لی لودال، دوه ایله بؤلوپروانه ایله، آیال، بو

وو باشقاسی نین الینده لواؤزونو جی یلیر. للواو

 الن دوه یه اوخشادیر:او

 

 من کیمی یوخ الده ایختییارین،

 بیر اؤزگه الینده دیر مهارین

 ی، فضول "و مجنون  یلیل "

 

گی داستانیندا باش ئولدیغی سنین قلمه آ فضولی

کامیل صورتی  اونونایله مجن یلیل-انالرینمقهر

 ایله یاناشی ائپیزودیک صورتلر ده وئریلمیشدیر.

، ایبن سالم، ولهباشقا نو گنجلرین والیدئینیندن

ید کیمی بیتکین صورتلر، بو و یا باشقا درجه ده ز

حادیثه یه قاریشان ساقی، گردون، آهو، کبوتر، 

شرن، آی و سایر آللئقوریک صورتلر وئریلمیشدیر. 

بوتون بو صورتلرین خاراکتئرنده باشلیجا جهت، 

صداقت گییه ئواساس کئیفیت صاف محبت، س

له لر ایکینجی، سباشقا ممسله سیدیر. بوتون 

 نجو درجه ده قالیر.چواو

آزادلیغی حیا، آبیر، ناموس، عیصمت  قادین

ر. اثرده قادی لووالری ایله بوخووالنمیش اولوجی

نین اؤز ایسته دیگینی دیلینه گتیرمه سی، 

ایله یاشاماسی بئله  سوسربست عاییله قورماق آرزو

 ارکاندان کنار ساییلیر. اساس فاجیعه-ادب

 اقوقو اوغروندا قیسمحاؤز  یلیندادیر کی، لاو

موباریزه آپارسا دا اطرافیندا اؤزونه  لساده او

همدم تاپیلماماسی اوزوندن نتیجه الده 

نمور. او، اطرافداکیالر طرفیندن لواو

آنالنیلمادیغینا گؤره دردینی شامال، پروانه 

ر. لوشمه لی اولودال، دوه ایله بؤلوایله، آیال، بو

وو باشقاسی نین الینده اوالن لونو جیاؤزو یلیل

 دوه یه اوخشادیر:

 

 مئیل ائتمه دی موطلق اول نیگاره،

 هرگیز اونا قیلمادی نظاره!

 ی، فضول "و مجنون  یلیل "

-اوز اونونو مجن یلیآخیرالرینا یاخین ل پوئمانین

 اوزه گلدیگی یئرده گؤزله نیلمه ین بیر حادیثه

اروانی ایتیرن، باش وئریر، بیر آز اول صحرادا ک

مجنونا راست گلنده  یلی،آزیب سرگردان گزن ل

 یلینیاونو تانیمامیشدی. ایندی ایسه مجنون ل

هر بیر  اونوناؤز یلیتانیمیر و یا تانیماق ایستمیر. ل

 اونونقئید و شرطدن اوزاق اولدوغونو، مجن

آغوشونا گیرمه یه حاضیر اولدوغونو دئینده 

ووساال طاقتسیز  مجنون کنارا چکیلیر، بئله بیر

 اولدوغونو ایدیعا ائدیر:

 یاقماغا منی یئتر خیالین،

 صالین!و یوخدور منه طاقت

 اول گون کی، گؤزومده وار ایدی نور،

 ور...ح یاوزونو قاچیردین، ا گؤزدن

 کم،حوصلی م عشق ائتدی بینایی

 منیده منی سنینله همدم!..

 منده اوالن آشیکار سنسن،

 ر سنسن!...من خود یوخام، اولکی، وا

 ی، فضول "و مجنون  یلیل "
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یان، فانی گون ندا قولوعمرونو معشوقه سی نین یو

اوالن بیر آدامین اؤز "خالییق  ایسورو "ن دهچواو

بیره اوز دؤندرمه -ئرده بیردننا چاتدیغی یسوآرزو

حرکت ساییلماز. بو،  لووورعی، شعبیطسی 

عالمتیدیر. آنجاق "ق چولونونجم "دوغرودان دا

وک شاعیر بونو دا سطحی، عادی بیر حرکت بؤی

، یارالی قلبی لوعاشیقین ایضطیرابالرال دو ایمیر،س

ایله و قلبین مورککب حیاتی ایله ایضاح ائدیر. 

سمه سی ز بیر عشقین مجسوون ایندی اوغورمجن

نین باکیر خیالی ایله یاشاماق  یلیقالماق، ل اوالراق

 و اؤلمک ایسته ییر:

 

 خاکم، ینده رگهذمن عشق گ

 نیکی، پاکم!...جومله بیلیرم ائل

 ی، فضول "و مجنون  یلیل "

 

 شیکایتنامه 
مرجلیگینی، عیانالرین -رجحمأمور  اونوندؤور

اوجباتیندان آدینا کسیلمیش  غولوروشوتخور

 یو آال بیلمه مه سیندن شیکایتلنن فضولعدتقا

 وم شعرنده یازیر:ظمن"شیکایتنامه  "اونوناؤز

 

 روشوت دئگیلدیر دئیو آلمادیالر. -ساالم وئردیم 

 .اولمادیالر فیتمولط دئیو سیزدیر فایده –حؤکم گؤستردیم 

 

 ایطاعت گؤستردیلر،-اگرچی ظاهیرده صورتی
 الیما جاواب وئردیلر.سوی 'حال ایله جم-امما زبانی 

 

 ابرودور؟-و چینیخطا  لعاب! بو نه فیهالصحا ای -دئدیم:

 بودور.تصیل بیزیم عادتیمیز م -دئدیلر:

 تیمی واجیب گؤرموشلر.یمنیم را -دئدیم:

 ود وئرمیشلر کی،عتقا-و منه براتی 

 رمند اوالم. هاؤوقافدان همیشه ب

 و پادشاها فراغت ایله دوعا قیالم.

 :دئدیلر
 ترددوده رمیشلر و سنه سرمایالیمینه گیظمیسکین! سنین م یا -

 وئرمیشلر کی، مودام فایده سیز جیدال ائدسن.
 ارک اوزلر گؤروب،ناموالییم سؤزلر ائشیده سن.و ناموب 

 دئدیم:

 ن صورت بولماز؟چوبراتیمین مضمونو نه او -

 ن اولماز.کوولی مومحصزوایددیر،  -دئدیلر:

 رمو؟لوبؤیله اؤوقاف زوایدسیز او -دئدیم:

 دئدیلر:
 یاده قالیرسا، بیزدن قالیرمی؟زتانه دن آس ضروریات -

 ائتمک وبالدیر. یاده تصروفزوقف مالین  -دئدیم:

 دئدیلر:

 آغچامیز ایله ساتین آلمیشیز، بیزه هاللدیر. -

 دئدیم:

 نور.لونوزون فسادی بوسولوکوحساب آلساالر، بو  -

 یامتده آلینیر.بو حساب ق -دئدیلر:

 :دئدیم
 دونیادا دخی حساب آلینیر خبرین ائشیتمیشیز. -

 دئدیلر:
 میشیز.اوندان دخی باکیمیز یوخ، کاتیبلری راضی ائت -

 ی، فضول "شیکایتنامه  "

 

 اثرلری
 یازیلمیش نثرله و فارسجا –"صحت و مرض  " 

 .اثر آللئقوریک

 ایکی یازیلمیش نثرله و فارسجا –"رند و زاهد  " 

 .قولودیا باخیشین

( باغچاسی خوشبختلیک)"حدیقه السعدا  " 

 وی عنعنه اثری، بؤیوک ان حجمجه شاعیرین

 .یازیلیب موضوعودا موشترک

  "حدیث اربعین ترجومه سی  " 

 "مطلع العتقاد  " 
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 زللریغمشهور 
  "منی جاندان اوساندیردی  " 

  "سؤز  " 

  "م غ اولسایدی منده کی " 

 جاندیر عشقه کی، عشق آفت مغجان وئرمه 

 رئوسه جانانین سئون سچوجانی کیم جانانی او

 ون عاشیقلیک ایستعدادی وارضفومنده مجنوندان 

  "فلک  ییئتر ا " 

  "م اودونا غتوتوشدو  " 

  "ایچره نیهاندیر بدنیم  اونونج داغه پنب " 

  "کؤنول، یاری ایسته، جاندان کئچ  یا " 
  "ال اورما  یحها آیاق، تسبمکؤنول سجاده یه باس " 

  "ی پرده یه رو مد ان اولدو چکیب شاهضرم " 

 بدور جفا سانالووفا کی، عادت او بی ای

 رعنایهل ئنه بیر تازه گعاشیق اولدوم ی

 

 شعرین یارانمیش دیلیمیزده آنا – یفضول محمد

 بدیعی ادبی ایله اثرلری اوالن لری نومونه گؤزل ان

 کالسسیک قالدیرمیش، یوکسکلیکلره دیلیمیزی

 نین خالقالری تورک دیگر هابئله آذربایجان،

 مکتب ادبی گؤسترن تاثیر یلسیزمیث پوئزییاسینا

 یر و موتفککیردیر.شاع داهی یاراتمیش

نین آنادان اولدوغو ایل و یئر باره  یفضول محمد

لر مؤوجوددور. شاعیر  سینده موختلیف موالحیظه

اؤزو فارسجا دیوانی نین دیباچه سینده بو 

غولدوغوم و یاشادیغیم دو "خوصوصدا بئله یازیر:

 . "عربدیر عراق  یئر 

لباقی ابدعخ آرشدیرماچیالر، او جومله دن چوبیر 

یر قاراخان لقادابدعمید آراسلی و حؤلپینارلی، گ

 اونونا اه سینه اساسطشاعیرین آشاغیداکی قی

 ( دوغولدوغونو ایدیعا ائدیرلر.1483کربالدا )

 ن کربالدیر، شعریمینچونیم مسک ی،فضول ای

 موشتاقیدیر. اونونرمتی هر یئرده واردیر، خلق اح

 دیر،و، نه میرواری نه قیزیلدیر، نه گوموش، نه لعل

 ساده تورپاقدیرسا، الکین کربال تورپاغیدیر.

 

راق، منشاجه شاعیر ایراقدا دوغولماسینا باخمایا

یونا سو )بویات( یاتاتورک خالقالری نین ب

 قدیم ان اوغوزالرین - بدور. )بویاتسومن

 دؤورونده قالرینچوسل و بیریدیر یالرندانسو

 اثرلر تورکجه شاعیرین(. نالشمیشالرکومس ایراقدا

اسی و بو دیله خوصوصی دیقت یئتیرمه سی یاراتم

ن چوایثباتی او اونونیوندان اولدوغسوتورک  اونونا

ال برابر شاعیر تورکجه و فارسجا اونونکیفایتدیر. ب

 "دا عسه الحدیق "نالری نین دیباچه سینده ودیوا

تورک و  اونوننین دیباچه سی نین آخیرندا اؤز

 ه ائدیر:تورکدیللی اولدوغونو بئله ایفاد

 

 و عجم، و تورک عرب رسان فیض ای

 دم،عیسی عجمی  هایصحائتدین ف

 مه کم. یلهفات اتزباندان ایل تورک بن

 

الدا آلمیش، باغداددا ایلک تحصیلینی کرب فضولی

وام ائتدیرمیش، عرب و فارس دیللرینی و نجفده دا

اؤیرنمیشدیر. شاعیرین عرب، فارس و  مکمل

اولماسی فارسجا  ندن بلدیتورک دیللرینه در

 "دیوانین دیباچه سینده ده گؤرونمکده دیر:

 فصیحلرینی عرب و یازدیم شعر عربجه بعضا…

 بعضا …شادالندیردیم لریمله ومهمنظ موختلیف

 بوداقدان او و دوزدوم اینجی ساپینا دیلی فارس

  " …دردیم سی یوهم کؤنول

شخصی مطاالیه سی سایه سینده اورتا عصر 

تیبب، نوجوم، رییازی و  ائلملری )منتیق،

فلسفی -هومانیتار ائلملری(، خوصوصن دینی

جریانالر، عرب ترجومه لری اساسیدا یونان فلسفه 

سی ایله یاخیندان تانیش اولموش، کالسسیک 
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تورک، عرب، فارس و هیند ادبیاتینی 

 اؤیرنمیشدیر.

 "، "القلب  یسان "، "هفت جام  ": دیوان،فارسجا

معما رساله  "، "و عشق  حسن "، "رند و زاهد 

 ؛ "سی 

حدیقه  "، "و مجنون  یلیل ": دیوان،تورکجه

 "، "مکتوبالر  "، "بنگ و باده  "، "السعدا 

 ؛ "ترجمه حدیث اربعین  "، "صحبت االسمار 

مطلع االعتیقاد فی  "، "مجموعه قصاید  "عربجه:

کیمی مؤحتشم اثرلر "مبدا  االعماد معریفت ال

 یاراتمیشدیر.

ر لوم اولونین اثرلرینی اینجله دیکجه مع فضولی

خ آغیر فقیرانه بیر حیات چوکی، او 

اثرنده "شیکایتنامه  "کئچیرمیشدیر. بو شاعیرین

داها آیدین گؤرونور. شاعیر اووقاف ایداره سیندن 

ود عنرادان بو تقاسوود آلمیش و عبیر مودت تقا

طرفیندن  یمانلطان سلسوکسیلمیشدیر. )قانونی 

آخچا(. او، بو باره ده اووقاف  9ک لوکسیلن گون

ه ده بئله طابن یازدیغی قیطیسینه خئایداره سی ر

 دئییر:

 

 ن قاپیسیندا،سولور لآروزی یئینیک 

 ر.ؤمردور اولموش بیزه بو روزی مقربیر ع

 بیزلره باغالنمامیش اصال، لوبو روزی یو

 کسر.ییق بیزیک عالمده بئله روزییه یال

 نیلدیک،کیم، بیدونیادا قناعتله بیزیک 

 آغگون قوجاالر، هم اورگی وارلی فقیرلر.

 

فقط شاعیر حیاتینی فقیرلیکله کئچیرسه ده، 

لطان و حاکیملری نین حیمایه سوزامانی نین 

یل ارایا مسینده مداحلیقال مشغول اولمامیش، س

 ائتمه میشدیر.

مهشور و  2نین وفات تاریخی باره سینده  فضولی

جی ایل )ه.ق. -1556ری روایت واردیر. بی لوگوج

جی ایلله باغلی اوالن -1562(، دیگری ایسه 963

روایت. بو ایکی فرقلی تاریخلرین هانسی نین داها 

ریاض  "دوزگون اولماسی شاعیرین وفاتی باره ده

تاریخین ه ئریلمیش ماددا و "الشعرا 

تاریخ ه زامانی اوزه چیخیر. ماد سابالنماسیح

ابجدله " یکؤچدو فضول "کیمی وئریلمیش

ر. همچینین لوه برابر او-963ندیقدا حسابال

ون خسته لییندن دونیاسینی عاطشاعیرین 

ون خسته لیگی عاطداددا دا غدییشمه سی و با

جی ایلده باش وئرمه سی فاکتی -1556نین 

( 963ق. جی ایلده )ه.-1556شاعیرین محض 

حکم شکیلده تصدیق وفات ائتدیگینی قطعی و م

 ائدیر.

نرا اؤز وصیتینه سووفات ائتدیکدن  یفضول محمد

( قبری نین عنین )عبداهلل حسیاساسن حضرت ابا

اطرافیندا تورپاغا تاپشیریلمیش و قبری نین 

 اوزرنده گونبز اوجالدیلمیشدیر.

ن لوتورک آراشدیرماچیالرندان موسلیم ائرقو 

 یازدیغینا گؤره، باغداد والیلرندن بیری شاعیرین
 یینده جان وئرسم،کواگر  مزاریم اوزره قویموش میل،

 قامتدن ن قبریمه اول سروسوبیر سایه دوشقویون 
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رین قبری نین بیتینه اساسالناراق، بؤیوک موتفک

 ینینحس گونبزی سؤکدورموش و امام اوزرنده کی

( قبری نین کؤلگه سی شاعیرین مزاری نین ع)

 اوزرینه دوشموشدور.

ریمی نین ح( ع) ینجی ایلده امام حس-1975

افینداکی خیابانالرین بؤیودولمه سی ایله عالقه اطر

اریالراق، دار شاعیرین جنازه سی مزاردان چیخ

لیق بیناسیندا دفن طحرمین کیتابخانا و خطا

 ائدیلمیشدیر.

ید دانیشارکن خوصوصیله ق حاقیندا یفضول محمد

یالنیز شاعیر و یازیچی  ائتمک الزیمدیر کی، او،

فککیر، دینی عالیم ک موتینی زاماندا بؤیودئییل، ع

یت مکتبینه ب ( عاشیقیدیر. اهلعیت )ب و اهل

معصوما درین محبتی  14حکم اعتیقادی و م

 اثرلرنده آچیق شکیلده تظاهور ائدیر. اونونا

وم ظه و فارسجا یازدیغی منخوصوصن ده تورکج 

 ییلم لوله لرینه گوجسو منصور اثرلرنده اعتیقاد م

صیبتیندن  مدین گؤرونور. بو یؤنومدن کربالآی

اثری شاعیرین "حدیقه السعدا  "بحث ائدن

 یارادیجیلیغی نین زیروه سی حساب ائتمک اوالر.

یت آردیجیلالری ب کربال مصیبتی عصرلرله اهل

طرفیندن بؤیوک بیر اوزونتو ایله خاطیرالنمیش، 

عزیز توتولموشدور. محض بو سببدن ده بو قانلی 

اشییان فاجیعه نین دهشتلی آجیسینی اؤزونده د

یه لردن ثه لر، مرحلر، روبایلر، نؤوقصیده قزللر، 

،  "طالیبین ل المقاتی "، "شهدا ضه الرؤ "توتموش

کیمی ایری حجملی اثرلر "دا عسه الحدیق "و"

و " ینلی حستمق "گلمیشدیر. بو اثرلرهیه  عرصه

تل نبیلر، قآدی وئریلیر. )م"تل قم "یا قیساجا

نان یازی لوسر اوحامامالر، اؤولیاالرین شهادتینه 

 نومونه سیدیر(.

 واقعه کربال ادبیاتیندا تورک –"حدیقه السعدا  "

. سیدیر نومونه مقتل گؤزل ان ائدن بحث سیندن

اثرده کیفایت سایدا قیطه لر،  بو یازیلمیش نثرله

 شعرلر یئر آلمیشدیر:

 

 کربال دهشتی نین آواره لرین یاد قیلیب،

 .گردون آغالرش ب گردکواشک تؤ اختر

 قافیل، کیم، یآغالما ظالیم دئیو. ا چرخدن

 مله دن افزون آغالر.ه ده جعخ بو واقیچ

 

میل یئنئرین تعبیرینجه دئسک، ج فضولیشوناس

بو اثرده احواالتالر نثرله، حسیاتالر نظمله 

 وئریلمیشدیر.

مه دن تباب و خا 10دیباچه، - "السعدا  حدیقه "

شاهیدلرین  یبتلر، کربالصعیبارتدیر. اثرده بال و م

زادارلیق باره سینده بحث آچیلدیقدان آاحوالی، 

 نور.لونرا کیتابین یازیلما سببلری بیان اوسو

فصیل داخیلدیر. بو فصیلده  8با جی با-1

یغمبرلرین  حیات احواالتالرندان، باشالرینا گلن پ

قارشیالرینا چیخان  بال و موصیبتلردن،

 ایمتاحانالردان بحث ائدیلیر.

فصیلده  4نور و بو لوفصیله بؤ 4جی باب -2

صیبتلر و ( باشینا گتیریلن مصاکرمین ) پیغمبر

 بو عذابالرا صبرله دؤزمه سی تصویر ائدیلیر. اونونا

 قدیر و رحلتی( ص) محمدین حضرتجو باب -3

 احواالتی؛ خم

 و شهادتی.( س) نین فاطمه خانیمجو باب -4

 کدری؛( ع) نین علی مؤوال

 شهادتی؛( ع) نین علی حضرتجی باب -5
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 شهادتی؛( ع) حسنین امامجی باب  -6

)ع( مدینه دن مکه یه  حسین امامجی باب  -7

 یخماسی؛چطرف یوال 

 ایبن عقیلین شهادتی نین بیانی؛ موسلیمجی باب -8

 )ع( مکه سمتیندن کربالیا یؤنلمه سی؛ حسین امامجو باب -9

 امام و نین یریاح یزید ایبن حرجو باب -10

یگر یاخینالری نین شهادتی و امام )ع( د حسینین

)ع( اهل بیتی ایله شهید اولماسی تصویر  ینینحس

 ائدیلیر.

نو ایسه اهل بیت سومه نین موضوعوخات

اما گتیریلمه خانیمالری نین اسارتی و اونالرین ش

نرا کیچیک بیر سوه دن متسی تشکیل ائدیر. خا

رضی اهلل یره غ تولد امام  اظهار "حیصه ده

ثر و نظمله وئریلمیش کیچیک بیر اثر ن گلیر."انهم

 ناجتال بیتیر.م

یمتلی جهتی بودور نین ان ق "حدیقه السعدا  "

غمبریمیزین )ص( باشینا یعزیز پ ی،کی، حتّ

صیبتلردن بئله سؤز آچیلدیغی زامان گتیریلن م

وفالی  اونون( و اع) ینکربال واقعه سینه، امام حس

لموش، نین شهادتینه ایشاره وورویولداشالری 

)ع(  ینصیبتلری ایله امام حسپیغمبرلرین  م

نموش و یا لوصویر اوصیبتلری آراسیندا عالقه تم

 سه ائدیلمیشدیر.اونالر موقای

حاقیندا "حدیقه السعدا  "بی کؤچرلی رودینف

نثر ایله تحریر "حدیقه السعدا  "اگر کی، "یازیر:

بعضی مقامالردا موناسیب حال و  نوبدور ولواو

-ل گؤزل شعرلر واسیطه سیله شرحیوافیق مقام

او قدر  یمعنا قیلینیبدیر و الکین بو نثرده فضول

 احوال مهارت و فصاحت گؤسترمیش کی، و

شیرین دیل ایله یازمیش  هدانی ائله بیر گؤزل وش

 اونونمعریفت ایچینده ا ذؤوق و ارباب کی، اهل

لردن آرتیقدیر. بو واختا خ نظمچولتی درجه و منز

تورک و عجمدن بیر کس بئله بو های صحکیمی ف

خوش عیباره لری و شیرین لهجه لی و گؤزل 

دئسک، سهو -شیوه لی اثر ووجودا گتیرمه ییبدیر

 . "ائتمه میش اوالریق 

جو ایلده -1253ایلک دفعه.ق "حدیقه السعدا  "

نرا میصر )ه.ق سونموشدور. لوبوالقدا نشر او

( چاپ 1284( و ایستانبولدا )ه.ق 1271

 شدیر.ائدیلمی

وئت سوفله قئید ائتمک الزیمدیر کی، سوتأ

مونیست کورن سوحاکیمیتی دؤنمینده حؤکم 

نماسینا ایجازه لوژیمی اثرین آذربایجاندا نشر اور

اکیمیتی وئت حسووئرمه میشدیر. یالنیز 

-1993رلی صفلیار عر سونرا پروفسوریلدیکدن ئود

ی ایله باکیدا نشر جو ایلده بو اثری کیریلل الیفباس

 فق اولموشدور.ائتدیرمه یه مو

 

 ین،المی کربال حس دردپرور ای

 .ینبتال حسکربال باللرینه م وای

 پاره باغرینی یاندیردی داغ ایله،-غم پاره

 ینابا حسآل  الله حدیقه  ای

 ینحاق شاعیری کربال تورپاغیندا ابا عبداهلل  دئین

)ع(  ینغوندا اویویور و مؤوالسی حسلو)ع( قونشو

 نورونا غرق اولماقدادیر. اونونپاک ووجود

بیت  اهل ی)ج.ج( سنه رحمت ائتسین، ا آهلل

 عاشیقی اوالن حاق شاعیری!

یرتده ده پیغمبر )ص( و اهل آهلل )ج.ج( سنی آخ

 یتینه )ع( قونشو قرار وئرسین! آمین!ب
 ایستیناداالر:

 1296. ایستانبول. مطبع اختر.یفضول-دیوانی-للییاتیکو. 1

 .101ص.

 .یراسلی. بؤیوک آذربایجان شاعیری فضول. حمید آ2

نین حیاتی و  ی. علی اصغر شعردوست. مولال محمد فضول3

 اثرلری باره ده آراشدیرماالر.

 محمد. ی. فضوللو. عبداللطیف بندر اوغ4

 جیلد. ترجمه.م.موباریز. 3، 2. ا، ی. م.فضول5
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 "شاهنامه"ده تورکلر... و تورکلرده "شاهنامه"

Şahnamədə türklər ... və türklərdə şahnamə 

 
Akademik Nizami Cəfərov 

  اففرعج ینظام آکادمیک

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان  نینیاتیادب ایدون بیقلم آل نهیلا یفردوس

 ین"شاهنامه"اوالن  یریب ندنیتشم اثرلرحم

 ینجیکینو، اسو نییللای نیم ینجیریب - ازاندای

 قینلقهرما نیرانیا هندیللریا لکیا نییللای نیم

 دهرمکیتیگئده ا-گئت ینیغیارلیپوپول یخیتار

 ادفهدن تصجه ده تصادفائل ،یفاهیاوالن ش

 شینمیغیلره سمنبع یلیازی ننیراست گل

 نیتورکلر ینجلیلیقیال ه،یسدیلردن عبارت اافسانه

 نیاونالر یاتحتوفودا اوالن سالماق هیلرز یانیدون

 نیو هم. یردیارادی ینیخیتار قیمانلگئرچک قهر

اوالن  هندیسهیحما نینیکمدارحتورک  للردهیا

سلطان محمود  - ینیسیاؤز هام یشاعر رانیا

  ینیزنوغ

   
   

   

 وار اولموش جاهان،  وخدانی یاو گوندن ک"

  "بئله حکمران ریشدیگلمم هله  

  .یدیده اف ائتمکصو هیدئ -

 نهیشاعر رانیا ایگو نینیکمدارحتورک  ،یک اودور

ائله ده آز  اندییسارا اونوناعرلر ا)بو جور ش

 شیگئن ریدا نهییائتد قیزلی( حاقسیلدییدئ

البته،  ندن،یصحبتلر اوزر-سؤز شیلمییای

. یکئچمک ده اوالرد بییدئ "ریزدیاساسس"

 شیلمیصحبتلر نه گؤستر-بو سؤز ینکچو

 ر،یآزالد ینیتیاهم نینیسهیادؤولت حم-حکمدار

 راجانیآخ نهیسهیقا کیائستئت-ایدئینه ده اؤز ا

 ری. آنجاق بریریذونو آرتفون نیشاعر شیصادق قالم

  ...اود دا وار ،یلدئمه ر،یخیتوستو چ ،یا کلدحا

   
 شیرمیئوچ نهیلید جانیآذربا ین"شاهنامه"

 زادهیعل زیر موبارسوپروف رانشوناس،یاکمی گؤر

  :ریازی

   
)صحبت سلطان محمود  ایسارا نینیردووسیف"

ن.ج.( دعوت  - ریگئد انندییسارا نینیزنوغ

 ین"شاهنامه" ،یسگلمه اونوناؤز ایو  ینماسلواو

و  یتامامالماس بیازینه واخت  ده،طیشرا یهانس

سلطان محمودون اثره و  ،یسائتمه میشاها تقد

 بیارانی ندایحاق یبتیموناس نهیمؤلف اونونا

لر رولموش افسانهچوکؤ اییازینراالر سو ش،یلمییای

ضد گؤرونور  نهیگرید یریو ب فیاو قدر موختل

 نیاخی قتهیحق یخیتار نینیاونالردان هانس ،یک

  ."ریلدیین دئکوموم کیلهله لمکیاولدوغونو سؤ
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 ندنیطرف یهام" میبئله، گورکملی عال الاونونب  

 لهیتامام یماتلومع ریبئله ب "نموشلواو قیتصد

سلطان محمود " ،یک ریقبول ائد یجد

اونا  یامعان ییتدد ائعن وچواو "شاهنامه"

 نهیتکار دوغما شهرعنصنرا اؤلمز سو کدنیوئرمد

  ."ریشدیوفات ائتم بیدییقا

نه  ینور: سلطان محمود قوجا شاعرلواو السو  

 نهیئری یدعو ییوئرد ،یلتمهینجین اچواو

 یلردیاو اوال ب یسینجیری.. ب؟یدیا یرمملیئتی

 نسهیملریذو کفون یاکیدسارا نینیردووسیف ،یک

 نیحکمدار یگؤره شاعر نایغیارامادی هنیشیا

ترک  ییسارا اونونبو دا ا الر،یگؤزوندن ساالرد

او  یسینجیکی... ایخاراردیچ بیریگت نهیستمهائ

 لهیسلطان محمود اثردن، خصوص ،یک یلردیاوال ب

 ضینارا ندنیلرنهصح یسشهیتوران موناق-رانیا

... یائدرد نایمتیا نندیدعبلنر، وغضشاعره  بیقال

ائپوس  یردووسیاشقا سببلر ده )مثالً، فب

-تورک ،یک یاردیآنال بیلییآ ندانیاسییرفویائ

ن تورک چواثر او ریب یغیالندیآشاغ نیالریتورانل

اخالقا  ریام گؤزلمک هئچ بعان ندانیحکمدار

ترک  ییمردانه سارا-اونا گؤره ده مرد ر،یغمیس

هئچ  نیبونالر ،یک یلردی( اوال بیگئدرد بیائد

اساس  ناماغایق ینیحکمدار وکیؤورون بؤد یریب

هم  ،یک ریقال ندایغی. آنجاق فاکت فاکتلریوئرم

، هم ده هئچ "نموشلواو قیتصد نندیطرف یهام"

 اندیارانماسی نیصحبتلر-سؤز انیاولما یاساس ریب

 نایحساب الماقیآشاغ ینیمقصد تورک حکمدار

ور. و بو شداولمو الماقیوخاری ینیفارس شاعر

رمادا فو یطخ بسچو ینیسفادهیا اؤز نیمقصد

 دمتیخ راماراقال یژلوئودیا یگؤره هانس نایغیتاپد

  .لییدئ نیائله ده چت رمکیوووره گتصت ینییائتد

   

 نیهم ینظام هندیاول نی"نیریخوسروو و ش"

  :وورور هامیا ریب فیرظ هیمسئله

   
  ر،یوئرمسک د همیا نییچکد

 اگر،  تسکینجیا تکی ردووسیف یسن

  بوز مهرو ووراراق همن الیزیق

  .اونو وئررسن وساتانایپ ریب

  
دئمک  هیینظام -شاعره  یحکمدار نینزمانه

 یسن ،یک لمییدئ یزنوغمن محمود  ،یک رییستیا

 نهیشیا ،یمیاولدوغو ک شهیهم ام،یقو زیسامعان

  ...هوسله باشال

 یبتیتورکلره موناس نینیردووسیده ف"شاهنامه"  

 ل،ییدئ ندرومویس ی"یدوشمنل تورک" تلهیعموم

 ،یک رییدسجهینت نینییوبکئشلعصفارس ت-رانیا

  یکدهباره رانیا میقد کیلوبکئشعصت نیهم

قدر داوام  نهیزمینیشوو بییباشال ادانیینوستالگ

 یردووسیف ،یمیندوغو کلواو دیق قی. و آرتریائد

 قیلیجیارادیاؤز  زیالنیقلمه آالرکن  ین"شاهنامه"

 مؤوجود  ویبو للرای وزی ش،یاسالنماماس نهیقدرت
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ن داستانالردا تظاهر ائد یلیخساچواولموش 

. اونا گؤره ریشدیانمیدا االیپوتئنس کیتشم ائپحمؤ

مخصوص اولدوغو قدر ده عموماً  نهیاثر اؤز مؤلف

رونه کوتفک یاجتماع-یران ادبیا-اورتا عصرلر فارس

-ایدئین اسوائتنو ریب اولماقال بوتؤو بسومن

  .ریائد فادهیا ینیماراقالر کیستئتائ

 -هوشنگ  - ثومریک نینیشاهالر رانیا  

 لهیا طیخ دونیفر -اک ضح - دیجمش - ثتهمور

 ریتصو لهیا یزمیبوتون درامات یخیگلن تار

 نیانینرا صحبت دونسوندوقدان لواو

  :ریخیچ بیگل نهیاوزر یسشدورولمهلوبؤ

   

  ئرهیاوچ  یب عالملوبؤ دونیفر  

  .دلرهیمؤب یائتد انعی یرریس بو

  ن،یو چ تورک یریو خاور، ب روم یریب  

  .نیزم رانیا وردوی دیگیا نجوچواو  

    :نالونظر شاه سلم اوغ نجایسال  

  .و خاور اونا روم - ،یدئد - ر،یلداالح -

   ... اونا یوئرد یتورا توران بیباخ  

  .ستاناکوتور نلهیائده چ قیشاهل ،یک

  :ینؤوبت نیرجیؤلگوده اب بیچات...

  .یسمتیق اونونا -شاه،  یدئد - ر،یراندیا -

   

بورادان  تلریضد یستراتئژین اائپوس ائد سوائپو

 نیمات یبؤلگو سلمله توران ،یبئله ک ر،ییباشال

 نایقوجا آتاالر بیرلشیگؤره اونالر  ب نهییائتمد

 یمیده اونالر ک یرجیا ،یک رلریگؤندر شیسماریا

  :نیرسیاوزاقالشد ندانیانی

   

 قاالرسا بو سؤزلر اگر،  زیاثرس

   .گئدر قدانیاورتال نیحرمت-احی

 آتالنار،  یتوران ائللر ن،یچ بوتون

  الرلوان روملوآختاران په وشیدؤ

 برابر هوجوما کئچر،  ملهیزیب  

  .اوالر دربدر رانیهم ا رج،یا هم

 

هم قرب، هم ده  نیرانیبورادا ا ،یمیک ویگؤروندو

. و بو ریرالنطخا  ی"نلردوشمه"رق ش

 "رکونان"ن ائد لیتمثی "یلیدوشمنچ"

لر حادثه لهیا یسرمهیئتیقتله  یرجیا نیاوغولالر

 ...ریآل قامتیستیا کیدرامات

منوچهر  یسجهینت ینویبؤ هندیسهیحما اونوندیفر

 رانینرا اسو نیقدیآلد ینیقامینتیا نیرجیا یباباس

چکن مقام  یخ دقتچون . اریلنهیی نایتاخت-تاج

 نیدا منوچهر یانالرلوپه رانیا ،یاودور ک سهیا

 جهی. و نترلریسؤز وئر نایاجاقالریقورو ینیتیحاکم

ذو او فون نیانالرلوپه هندیتیحاکم رانیا لهیاعتبار

 غولومؤوجود نیاونالر دؤولت ،یک ریوکسلی هیهییسو

 تیلسوم قیحکمدارالردان دا آرت ین حتچواو

، اونونسائپو رانیا ستریرالر. الواو یمالیداش

اگر بئله دئمک  ن،ین"شاهنامه"ده  سترسهیا

انالرا لوخ پهچونسه، حکمدارالردان داها کوموم

ره ذنو یسیاؤز وار نیمنوچهر یباغالماس دیاوم

  :ریانیدا اندیده اساس نیتصیحن-ودیاؤ ییوئرد

 ، سوتورک اوردو رانایا لریائ هوجوم

  .سوقورخو وکیبؤ نیتخت-یتاج اوالر
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 ...سنه قورخو توران طرفدن گلر، 

  .اؤلدورر یسن ریآخ لواوغ پشنگ

  ادا،یدون زیتوت عز یزال لهیا سام

  .مدادایا ئتریه اونالر ندگو نیچت

   

 نینیاتحتوفوتورک  ،یمیک ویگؤروندو

 لمکلهیائد قیدن خبردارلده اؤنجهباره یباشالناجاغ

 یاکندیآراس تیانالرال حاکملوپه ،یاناشی

  .نورلواو هیتوص یقورونماس نیبتلریموناس

موندن خبر توتان تورکلر دوشمن لواؤ نیمنوچهر

  :ده دوشونورلرباره مکیئری نهیاوزر

 
   پشنگ یبونو تورک شاه جکتیائش

  .جنگ دانرایائتسم ا ریتدواخ -: یدئد

  نا،یادیتورو  یباباس یردیگت

  .نایدوشدو اود جان ،یک یآه چکد ریب

 ... ابیافراس لوان، اوغلوپه جاهان

 جاواب،  ینجا او وئردلواو خبردار

  ن،یائد ادی ریتورو ب لهیسلم ا -: یدئد

  .نیک اندیپرده آلت ایقالما گرک

 نیدارماداغ یالریرانلیهوجومدا ا لکیا تورکلر

بئله  یمؤلف "شاهنامه" وشویبو دؤ ،یک رلریائد

  :ریائد ریتصو

 ر،یائن قورورال نجالریلیق نیسانارد 

  .ئری یزالردیس ندایآتالر آلت ریآغ

   کؤلگه دوز لرزهین ئرهی نجایسال

   .اوز یر وئردطنا خسواوردو نیشاه

   الر،یرانلیا ینکچو یدیا قاراباخت

  .الریتورانل یظفر چالد هشدویدؤ

 
 ،یمیک ییائتد قیدن خبردارلاؤنجه نیمنوچهر

 زیباشس یرانیاؤلدوروب ا یر شاهذنو ابیافراس

  :وریقو

  
  هیترله-هیترله یآتالر قوووب

  .هی ر یچاتد یاو گلد ستاندانیده

  باشا،  دویقو یآلد ینیتاج انیک

  .داشا یاو قلب یچاتد یتاخد رانیا

 
 یتیبلوبو مغ یردووسیف ،یک رالریبات اسای الریرانلیا

 حکمو نعییالط لهیا یقطیداستان من ریتام ب

   .ریائد  ضاحیاوالراق ا

کدن( گلن لوزردوشت تله،یدان )عموم"ستاآوئ"

 یاسیدئیا یسزهیموبار یمیدا نیشر رلهیخ

 ریوئر مکانالریا یژلومئتودو-ایدئیا هییردووسیف

 ینیحرکتلر نیالریرانلیاوالراق ا یریواختاش  ،یک

 نیشر سهیا ینیتشببوسلر نیتورکلر ن،یریخ

توران -رانی. انیائتس میتقد  یمیتظاهرو ک

!( بو خهیتار لهیاعتبار پینسی)پر نهیسشهیاقمون

 نینیتیمدن رانیا بتیموناس ویاتیلکوسپئیجور ا

-والحق الون درجه  اؤزونوورغونسواورتا عصرلره 

 شیینوما ینیغیخدیچ بیگل لهیا یسهحیرو

  .ریریائتد

خالق زاال  دنیده ائشهوجومو باره رانایا نیتورکلر

 ان نه قدرلوه گوجدن دوشموش  پهندمراجعت ائد

  :ریقاباغا وئر یرستم لودا، اوغ اطالنسایاحت

  
  دانایم یمن سن میگؤندر نئجه

  قانا؟ رلریتشند ،یتورکلرله ک او

. و ریآل ینیسیقارش اونونهوجوم نیتورکلر روستم

 نینیقهرمان یملیئواؤز س یردووسیبو زامان ف

 یجیریرتلندحیببتله، حز مسونسو ینیشجاعتلر

  .ریائد ریال تصو"االنالری یعیبد"

 ابیزالدان افراس یرستم آتاس شیجسارتلنم

 ینییرجیگ وشهیال دؤاونونروشوب اسو ندایحاق

  :رییزال اونا دئ یلتجروبه دهنریلدیب

 



21 

 

Xudafərin 195 (2021)  1400 تیر 195خداآفرین   

 م، منه آس قوالق، لواوغ -

    .اقیجوشما سن بو سا بیخیچ اؤزوندن

  !اوغول ر،یاو تورک اژداهاد هشدویدؤ

  !اوغول ر،یبالد ریب سهلهیائ هوجوم

  ،یراغیوار، قارا با یخوفتان قارا

  ...یقولچاغ ریدم لقه،یدب ردنیدم

  !آمان ر،یندم، آمالواوندان، اوغ قورون

  .قهرمان یهم ر،یاردیهم بخت او

 نینیغیلیجیارادیائپوس  رانیده، ا وشیدؤ بو

 نیاوالراق رستم غونیاو نهیمقصدلر یستراتئژیا

 ندنیلا اونونا ابی. و افراسریلنجهینت لهیا یسلبهغ

   .ریقورتار هندیسجهیتصادف نت

 قیشیبار قبادایک یشاه رانیپئشنگ ا یشاه توران

اولدوغو قدر  یر. و ماراقللومجبور او هیائتمه فیتکل

-قوهوم یخیبو زامان تار ،یک رییدعیده طب

 :دوشور ادای یبتیموناس قیقارداشل

  دان،یتانر وکیمت بؤحر دونایفر

  .جان یوئرد رهزلیب یسفهطن اونونا

  جهرین اچوتاج او لهیتخت ا اگر

  نئجه یندیتور، ا بیائد قیامانلی

  ده سؤز آچاق؟هامان باره زیب گرک

   !قاچاق دنکیلیچدوشمن داقلوقوهوم

   ... ادا،ی زیب هونویجئ قیداها سالمار

  .دا یرانلیا ریآدالماز هئچ ب ییچا

  سالمال گلر،  له،یق الودوست گلن

  ...لراؤلکه لروکسهیخالق شاد،  اوالر

   
( یسائپوس عنعنه یللی)و م "شاهنامه"

 ،یک ریمجبور ائد یالریرانلیدؤورونده ا نسوکاوویک

. و گئرچک نلرسووشیدؤ ولرلهیمازانداراندا د

 ریخ اولدوغو بچوقدر  تیفایک نیلرشهیموناق

گئتمک  ایدورمایقارش کیستیدؤورده بو جور م

  ایسرونده هانسکوتفکائپوس  رانیا-فارس

  .رییدسفادهیا نیغیشمازلیچات

اوغروندا  تیحاکم وندایرئگ نیتورکلر عربلرله

باشا  لهیا یسلبهغ نیلرینجیکیا یسزهیموبار

تورکلره  الریرانلیهم عربلر، هم ده ا ندانیغیچاتد

  .رالرلوتابع او

رستمه اوز توتور. و  لوده زال اوغ ئنهی خالق

گؤرن  کاووس شاه  اندیاؤز آرخاس یرستم

تورانال  ،یاوتورماغ هندیئریاؤز  ابدانیافراس

ه ندطلب ائد ییچکم راندانیگؤزونو ا بیتلنیفایک

  :ریخبر گؤندر ریاونا بئله  ب یتوران حکمدار

  

  ... ،یاولماسا سرسر میک

   .یبو صحبتلر رمزیگت نهیلید

 خ گؤزل، چو ان،یسشاه رانیسن ا توتاق

  .ال نیآتد نچویمازاندارانا نئ دئ،

  سم،لهین سؤسوائتمه گل، دوغرو نادع

  .میثوار رانایمن ا یباشلیکیا

   م،یمن ریدبابام لواوغ اونوندیفر

   .میمن ریداوبام وردوم،یدوغما  رانیا

  شام،یچالم نجیلیهله، من ق نیقالس بو

   .شامیاونو آلم نندیلا عربلر

 ... ،یراغیبا بیریقالد رامحاضیبو گون 

  .یمن قوالق بورماغ میردیاؤ هسن

 
ب لوب اولومغ نیدئنیقوشونو  نیابیافراس نیالک

  .ریلیچک یگئر

 نینیکئفلر یانالرلوپه یرانلیا نین"شاهنامه"

توران  ،یک رلریائد فیرستمه تکل یکؤک واخت

ه اوو ائل هندیسیاراض اونونا بیکئچ ینیسرحد

  :نلریس

  کاریش ریا ائله بندتورا زیب ائدک  

  .گاریادی شیجاهاندا بو ا نیقالس ،یک
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رک ائد کیلرفکشطبو دفعه ده  یردووسیف

 یالریرانلیا شیائتم لهیموداخ نهیوطن

(، یالری)و تورانل یابیافراس نیستهیا رماقیجزاالند

 یتورانل زیالنیاساس اولمادان ) ریهئچ ب ه،ندیاصل

  .ریم ائدکومح تهیبلوگؤره( مغ نایاولدوقالر

 - ایدئیا  ریب لنیریائتد شافینکیا ویبو "شاهنامه"

 اونونذفون یکهتدیحاکم نیانالرلوپه

رستم  ،یک ریاو حده چات یسلمهیوکسلدی

من آدام  سوکاوو" ادنیشاه حاق کاووسیک

  .رینمیدئمکدن چک "رامیمیسا

 ینیتیماه یمعنو نینیسشهیتوران موناق - رانیا

 ، بوسون، داها دوغروکؤمک ائد رماغاینالشدیدیآ

 ،ینیغیزلیمعناس مدانیباخ ینسانیا نینشهیموناق

حادثه،  یرلیگؤسترن ان تأث ینییلعمورتج یحت

  نیرابهرستم زالال س ز،یسهئچ شوبهه

 ...رییدواالتحا

 نیگنج سهراب یتورانل الالقوجا رستم ز یرانلیا 

 شیقدر گئن تیفایاونا گؤره ک یلرمهیموکال

غا اولما سومؤوضو نیشرحلر یفلسف-یخیتار

توران -رانیا لردهمهیموکال نیهم ،یک ریدقییال

 یگلن قانل نجایآرخاس اونون)و ب نینیسشهیموناق

 نینی( زمانه حکمدارالرنیوشلریدؤ

 لهیا نهباشقا هئچ  انندیقالریلتاقلیش

   .ریخاریاوزه چ ینییلنمدطشر

مجول لواؤ کلهیگرللهیح دنلمهیب نینیآتاس

قدر توران  نهین نفسسوراب هس یغیاراالدی

  :رییساخال وبیقورو ینیینپرورلطو

  :رستمه یراب دئدهس یگلد لهید

   مروم باشا،ع یبئله چاتد یک میمن -

  !ده توخوندا داشا نیتورکلر اوخو

  اه،ورخخیاول  یاونالرا قارش شیچال

  !شاهیتورانا پاد نیسچکمه قوشون

  ،ین اونالرسؤوق ائد رانایا منم

  !یق قانالراحنا نیگؤرمه آخس روا

  .آرزوال قیلیاخشیاونالرا  آتا،

  !والیسال سالمت  یاونالر شیچال

 بییقالما گانهیب نهییستیبو ا ونوناوغالزال ا رستم

 ،یک ریائد شیاهوشاهدان خ کاووسیک

 بییتوخونما الرایتورانل شیرمیتیا ینیلرسرکرده

 نهیلردؤنمه  نایوردالریساالمات اؤز -ساغ نیاونالر

  .نیئرسو مکانیا

 ،ییفلدتعری یمیک دیگیا ریهم ب نین"شاهنامه"

 وکیان بؤ یغیالدیآشاغ یمیدوشمن ک ریهم ده ب

پشنگ  ز،یسهئچ شوبهه ،یتوران قهرمان-تورک

آلپ ار  هندیلرتورک منبع ،یک ریابدیافراس لواوغ

( یردووسی)و ف سوائپو رانی. اریتونقا آدالن

 خسروویک و کاووسیک قباد،یر، زو، کذنو یابیافراس

ه نددؤورو نینیپادشاه رانیاولماقال بئش ا

 میاوالراق تقد یتورک حکمدار ریب شیاشامی

و  ریرادفومئتا کیائپ صوصبو، اؤزونمخ ،یک ریائد

ده  ریدقت ب یژلولخرونوا فؤوق لنیوئر  ابایافراس

 .ریاؤزونو گؤستر هتدبیرستم زاال موناس زیالنی

 ،یزمیدرامات نینیسشهیتوران موناق-رانیا 

 نیابیان رستم زالال حکمدار افراسلوپه  ه،ندیاصل

 یخینه قدر رئال تار نینینجیریدوشور. ب نهیاوزر

 رینکرئت بکوده باره یاولماماس-بلواو تیشخص

 نیابیآنجاق افراس ل،یین دئکوموم لمکیسؤ ریکیف

عصرده  یج-7 میالدان قاباق نیآلپ ار تونقان -

 هیطالواسیب دوغو،اول یساک حکمدار شیاشامی

نو، لوآنادو ،یقافقاز ،یاناشی لهیا ایاورتا آس یوطن

تابع  نهیتیبئله اؤز حاکم یمصر یحت ،یانییرسو

 رانالیا ،یدور کملودا معسیدور. و  اوراملومع ییائتد

 خسروویک ش،یلر آپارمرن محاربهسواوزون 

ناراق اورادا لودعوت او افتهضی ریب  نندیطرف

  .ریشدیلمیریئتیقتله  نهیسنجهیخا
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 نینیواالتالرحآلپ ار تونقا ا  ندایآراس تورکلر

ده  یلرخ تورک منبعچو ریب ینیغیلدییای شیگئن

 نای"وانید"اؤز  ی. مثالً، محمود کاشغارریثبوت ائد

 دانیآغ شیلمییمونه دئلواؤ نیآلپ ار تونقان

  .ریشدیپارچاالر دا عالوه ائلم

الرکن قلمه آ ین"شاهنامه" یردووسیگؤرونور، ف و

ده  ندنیلرتورک منبع ،یاناشی لهیا یلرمنبع رانیا

اونو مجبور  قیلیالییتئندئنس نیالک ش،یداالنمیفا

 نیتیشخص یخیرئال تار ،یک ریشدیائتم

  .نیخارسیچ ینیقهرمان یافسانو نایسیقارش

ماراق  وکیبؤ ندایتورکلر آراس نین"شاهنامه"

 ویعصرلر بو نیماراغ نیه ده همج)ائل یدوغورماس

 رایس ری( بیآرتماس یحت ،یآزالماماس ینکین

 یسینجیریبونالردان ب ،یک رییدسببلرله باغل

 ،یغیتکارلعنص وکین درجه بؤسو نینیردووسیف

 یمکانالریا یغیلیجیارادیائپوس   نیخالق

 یغیخاردیچ ایاورتا قالیاوستال ریب هندیسهییسو

 .ریندامئنتال اوبرازالردفو

 ،یک نیقی ،یدیلمسیائد احیاوبرازالر ا نیهم 

ده )و کلوبوتؤو یعیبو بد یس"خمسه" ینظام

خسروو و " ستری. ای( اولمازددهکیلتشمحم

ده  سترسهی، ا"گؤزل یئددی" ستری، ا"نیریش

  نینیشاعر تورک ریب یلقدرت "سکندرنامهیا"

اثردن نئجه  ریب یلهحیرو -والحا تورکیآنت

  .ریدونهپارالق نوم نهیسلمهیب داالنایاوغورال فا

  :ریازی هندیاول نی"نیریخسروو و ش" ینظام

 ، "نیریخسروو و ش" ریدهیحکا ملومع

   
  .نیریاصال بو قدر ش وخدوری داستان

  نندیخلریتار میقد نیناؤلکه او

  .من شمیرنمیتامام اؤ یداستان بو

   قوجا آدامالر انیاشای ئردهی او

  .قرار میمن وئرد شهیا ،یائتد قیتشو

 گرک،  نیسنیب یو داستانب عقل

  .مونو گرچکضم ر،یندیریش یسؤزلر

نه ده  ن،ین"شاهنامه"اول نه  ،یمیک ویگؤروندو  

دن، صحبت برده ر،یلیچک یآد نینیردووسیف

 ایمؤوضو نیقوجاالر ن،ندیخلریتار میقد اونونا

نرا شاعر سو. ریدان گئدماراق یکلریگؤسترد

 یکدهباره تلریشخص نلهیچکیا آدندداستا

 هییندیا نینیآدالر ئری ان،ندیغیلیجانل نیوورلرسوت

نرا سواوندان  زیالنی. ریشیدان انندیقدر قالماس

  :ریینظرده توتاراق دئ ینیمؤلف "شاهنامه"

   
    یبو خوش داستان میکحاو  نلرکهیسؤ

   .یفغان ،یعشق نندیچیا بیخاریچ

 بونو،  داازانی یدیندایاشی شیآلتم

  ..!اوخونو دایای یردیلمیب ایساخال

  یجانیه نیعشق ن،ینیگئوس اشدیآلتم

  .یقوجان ورغونی یلمزدیب دهترهیت

 تکرار،  میائتمد ینهیدئ یجیلیب

  !وار؟ دایفا مهیدن کدئمک وموملع

   ،یجنگاور عشق - یقالریازدی اونونا

  .یعشق لبرید ریب - میقالریازدی میمن

   
ه ده د "سکندرنامهیا"ده ده، "گؤزل یئددی"

 هلدیشک یجیارادیدن محض  "شاهنامه" ینظام

 تورک سهیا یجاسیلان باش ش،یائتم فادهیستیا

 رانیا-فارس ینییلیتوران دوشمنچ

 عنایمتا لهیدن تاماماوزلمک لهیا یگیلیچندوشم

تورک  دانیغیلیجیارادی ینظام ینکچو. ریشدیائلم

 نیشاعر هم یاولسا دا، داه لوگوج رروحو نه قد

 یسهر هان زملهینیشوو ینییسلقددروحون م

   .ریشدیستممیلمک ازده هلدیشک

 نهیطیموح یمعنو-یتورک ادب نین"شاهنامه"

 اتالیادب یلیازی یللیفارسد زیالنی یریتأث
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 نینیداستانالر "لووغا رکو". مثالً، ریدودالشمحم

 قین اورتا عصرلر تورک قهرمانلسو هندیسنومونه

اعتراف  ینیلرویموت "شاهنامه" یاکندیداستانالر

 رکو" جانیبو،  آذربا ،یک لیین دئکوک مومائتم

ده، "نره چکمک یدل ریب"ا اؤزونو ندسو"لووغا

 نیقهرمانالر ه،ندیندا، سالح نؤولر"یعرب آتالر"

آتا  وشلرده،یتکبتک دؤ ه،ندیسمهیاؤ ینیاؤزلر

 دا،خماقیاووا چ ه،یدگئوس وکین درجه بؤسو

. ریگؤسترو س.  دهچمکیقوروب شراب ا سیمجل

 لیک ریاولسا دا، ب رلریاثت کیچیو بونالر نه قدر ک

ائتمک  نیمع ینیعتیطب نیمتن کیائپ اندیحال

  .ریدهندگوجو

 رکو" یصراعالریم یاکیدآشاغ نین"شاهنامه"  

  :ریرالدطخا یننهصح قیافمو یداک"لووغا

 
  ان، لوپه یقولباغ بیآچ داننلوقو

   جاهان یف ائدردصو ،یک یقولباغ او

  !گاریادیآل بونو  -: لبرهید یدئد

   گار،یوئررسه سنه روز زیق اگر

  اؤزون نلهیلا کینه تفوزول اونو

  .نیزین قسواول یرمز نییخوشبختل ،یک

  دان،یتانر زهیاولسا ب سمتیق اوغول

  .شانیدن نبونو باغال من نالوقو

 اوالر،  مانینر-یده ساممگؤرک او،

  .ردؤوران اوال-یمشهور دهکیدلیگیا

 
گولش  لهیا لووغا ردکو ونوناوغالارکو ه،ندیاصل

 وشیدؤ نیهرابده رستم زالال س یسنهصح

 یسینجیریب نی. الکرییدخلف یعیبد نینیسنهصح

 لهیفاجعه ا سهیا یسینجیکیقال، الونسوخوشبخت 

   .ریتیب

 رانیا زیالنی یباغل لهیا یردووسیف ،یک رییدلماراق

ده  دننییعمؤوق یگیلوبکشعصتورک ت ل،ییدئ

ور. مثالً، شداولمو یتشببوسلر ماقیایقودو -یدئد

 ایگو ،یک ورشددورولمویواالت اوحا ریبئله ب

 نینیردووسیدا فتوس موریت ریخوراسانا گلن ام

قوجا،  یا" هاوجا سسل اناراقیدا دانیباش یمزار

 نیتورکلر نییائتد ریتحق یباشه قالخ، کلم اغایآ

 ریلر اممنبع... ریشدیدئم "گؤر! ینیشامیتحا

دفعه اولدوغونو، هر  یکیدا اخوراسان مورونیت

 ارتیز ینیمزار نیشاعر بیتوسا گئد دهنیسیکیا

 ریب کیچیه کنددفعه گل لکی. اریخبر وئر ینییائتد

دان مزار بون ،یک رلرییدئ بیگؤستر ییجه تپ

 شیب گؤسترلواو  ریاثخ متچو ری. و امریتدعبار

 یباشداش ر،نالیرسیدآبادالش یمزار ،یک ریوئر

اولدوغونو  میک نینیصاحب نهیاوزر وبیقو

عربجه   نینیازی هتداریز ینجیکی... انالریازسی

 ینیع ،یک ریوئر شیاولدوغونو گؤروب گؤستر

   .نلریفارسجا دا عالوه ائتس یماتلومع

دا  یعربجه و فارسجان ،یاناشی لهیا تورکجه

 لهیا یشیگؤستر  نیهم موریت ریام نلیب یاخشی

 شیفارسجا قلمه آلم - هندیلیآنا د ینیاثرلر

  .ریشدیائلم فادهیا ینیرامیتحشاعره ا وکیبؤ

 "شاهنامه" ادنیآراس یخالقالر تورک

 دهکیگلد نایغیارلیپوپول نینیآدالر نینیقهرمانالر

نا سوفارس ائپو-رانیا نیبو، تورکلر سهیا

 یژلولتوروکوهر جور ائتنو نینیبتیموناس

 زیالنی ،یک رییدسفادهین ادان کنار اوال"سئنزورا"

هم ده  ل،ییدئ ینیدرتق نینیصنعت یردووسیف

 ینیرلرئوشئد یتیمدن ایدون نیتورکلر

 نیتیمیمص یکدهنیتیلیقاب رمکیندمتلیق

 .ریگؤستر ینیاسیقیم
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 وار دیگر بوتون اوالن وار ایلک گؤره، هالفرابی 

 اولماسی وار. سببیدیر نین وارلیغی اوالنالرین

. یوخدور اجیاحتی بیر هئچ باشقاسینا نچواو

 و یاجیاحت وارلیقالرین بوتون باشقا، اوندان

 بو بوتون او، آما. بیلر اوال اسکیکلیگی

 وارلیغی اونونا سببله بو. آزاددیر سکیکلیکلردنا

 داها وارلیغیندان اونونا. وارلیقدیر اوستون ان

 دئمه. دئییلدیر نکوموم اولماسی وارلیغین اوستون

 یوکسک ان باخیمیندان گولواوستون وارلیق او، لی،

 کامیللیگی وارلیق زاماندا عئینی. دیر ده درجه

 .  ردی ده مرتبه اوست ان باخیمیندان

 اولدوغو لیاز. لیدیر ازه او، فیکرینجه، نین فرابیال 

 بیر هانسی هر جک ائده دایمی اونو ده نچواو

 بنزری نین وارلیغی اونونا. یوخدور اجیاحتی شئیه

 سینده درجه وارلیق اونونا. بنزمیر وارلیغا بیر هئچ

 .   یوخدور وارلیق بیر هئچ

 اعیریش ،متفکری داهی نین شرقی رلراعص اورتا  

 رومی ددینال جالل مؤوالنا عاشیقی حاق و

 سنسن، آنجاق اوالن وار "  کی، دئییل ادوفیتص

 بیر هر اوالن فانی آلالهی. ییر سؤیله  "! آلالهیم

  " وارلیق قیقیح "  گؤسترن کیمی وار شئیی

 جان جانیمیزا بیزیم یا ":  یازیر او. ائدیر حساب

  "بیز "  شیقار سنه کی، کیمیک بیز! رببیم اوالن

   چیخاق؟ اورتایا دئیه

  بیر دا وارلیغیمیز بیزیم ده، بیز اصلینده،  

 وار اوالنی فانی آلالهیم،. عیبارتدیر  " یوخدان"

.  " سنسن وارلیق قیقیح "  گؤسترن کیمی

 فرابی-ال ده رومی ددینال جالل مؤوالنا نیعی

 هر دن جومله او وارلیقالرین، بوتون آلالهی کیمی

 صاحیبی فطلو گؤسترن اولماسینی وار ینکس بیر

 فوطلو اونونا و آهلل کی، بئله. ائدیر حساب

 و اولماز شئی بیر هر گؤرونن کیمی وار اولمازسا،

 رومی ددینال جالل مؤوالنا معنادا بو. گؤرونمز

! آلالهیم ": یازیر قاالراق ادیقص ایدئیاالرینا الفرابی

 وار بیزیم ده، گوج ائتدیرن حرکت بیزی

. احسانیندیر سنین ن،فوطلو سنین دا اولماغیمیز

 اثریندیر، سنین. سندندیر هامیسی وارلیغیمیزین

 .  ایجادیندیر سنین

. داددیردین سن لذتینی وارلیق بیزلره اوالن یوخ  

 عاشیق اؤزونه بیزلری گؤرونن کیمی وار نراسو

 .  ائتدین
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 طفلو لذتینی، وارلیق معنوی وئردیگین بیزه 

 ائتدیگین احسان! آلما گئری نعمتی ینائتدیگ

 سینی مزه شرابینی، قدحینی، نین عشقی معنا

 !  اسیرگمه بیزدن

 اونالری اسیرگسن، فیضی او لذتی، معنوی او اگر  

 "  رسم کی، بیلر اوال نئجه بیلر؟ آال کیم سندن

 قارشی سامار دئیه  " ائتدین بئله منی سن

   چیخسین؟

. باخما ائتدیکلریمیزه مبیزی بیزه، سن! آلالهیم  

 .  باخ جؤمردلیگینه اؤز نه،فوطلو اؤز سن

 دیلگیمیز بیزیم ده نه واردیق، بیز نه! آلالهیم  

 میش سؤیلنمه بیزیم نفوطلو نین سه. واردی

 وارلیغا بیزی ائشیدیر، دویور، سؤزلریمیزی

-ال رومی ددینال جالل مؤوالنا لی، دئمه. چاغیریر

 اد او کی، بئله. ادیقدیرص گؤروشلرینه نین فرابی

 حساب اثر یاراتدیغی آلالهین وارلیقالری بوتون

 وارلیق وارلیقالرین بوتون آهلل زاماندا ینیع. ائدیر

. ائدیر خاراکتئریزه کمی وارلیق داددیران لذتینی

 کیمی سامیر وارلیقالرین بوتون آهلل باشقا، بوندان

 نیبیری هر وارلیقالرین او،. نورلواو خاراکتئریزه

 ایندی و ائشیدیب دویوب، اونالری یارادیب، گؤزل

 وارلیقالر آهلل آنجاق. قورویور ائشیدیر، دویور، ده

 کیمی اشرفی دونیانین اینسانی ایچریسینده

 دوشونجه بو نین الفرابی. یارادیبدیر

 جالل مؤوالنا اینامی اوالن سینه

 عالقه اینسان-آهلل "  رومی ددینال

 یا ":  ؤرورگ بئله وحدتینده  " سی

 سنینله نه! آلالهیم صاحیبی کامال

 کئیفیتسیز،. آیرییام سندن ده نه م،ی

 .  می سنینله من عیلتسیز سببسیز،

 صیفتلرین گؤزل بوتون یا  

 بیر سن! آلالهیم اوالن صاحیبی

 نینس ده بیز دنیزیسن، حیات

 ائدک یدق دا اونو.  " بالیقالریق یاشایان نلهفوطلو

 " نین الفرابی رومی ددینال جالل مؤوالنا کی،

 یینهعمؤوق باغلی ایله  " سی عالقه آهلل-وارلیق

 وار نیعی. یاناشمیشدیر ایستیقامتده بیر همفیکیر

 قئید گلدیگینی آلالهدان شئیین بیر هر اوالن

 .   ائتمیشدیر

 بیر هئچ نچواو غولومؤوجود اونونا گؤره، فرابییه 

 دهما بیر نه وا کی، گؤره اونا. یوخدور یاجاحت سببه

. ناندیرلواو ایستیفاده ده دهما بیر ده نه دیر،

 اشیا و دهما جور هئچ وارلیغی اونونا عکسینه،

 صورتی اونونا. دئییل باغلی ایله سی درجه اولما

 اوال ده دهما آنجاق صورت نکیچو. یوخدور ده

 و دهما او، اولسایدی، صورتی اونونا اگر. بیلیر

 و مادده حالدا بئله. یلیید گلمه یدانام صورتدن

 اوال سببی نین وارلیغی اونونا بیری صورتدن

 سببی بیر نین وارلیغی اونونا حالدا بو. بیلردی

 اولدوغونو ایلک اونونا  بیز حالبوکی. اوالردی

 .  ائدیریک قبول

 نین وارلیغی اونونا گؤره، یینهمؤوقع نین فرابی  

 .دئییل نچواو مقصد و دفه بیر هانسی هر سببی

 سببی نین وارلیغی اونونا اولسایدی، بئله اگر

 اوالردی، گئرچکلشدیرمک مقصدلرینی و دفه

 .  اولمازدی ایلک او، دا الاونونب
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 گلن اؤنجه اؤزوندن وارلیغی اونونا گؤره، هالفرابی  

 ینیع. دئییلدیر آسیلی ده شئیدن بیر هانسی هر

 بیر گلن آشاغیدا اؤزوندن وارلیغینی زاماندا

 .  گلمیر اویغون منطیقه هئچ دا آلماسی شئیدن

 اولماماسی نین برابری اوالنین وار ایلک الفرابی  

   ده باره

 باخیمیندان تمل اوالن وار ایلک گؤره، هالفرابی 

 بیر باشقا. فرقلیدیر شئیدن هر باشقا، اؤزوندن

 اولماسی صاحیب وارلیغینا اونونا وارلیغین

 .  ایمکانسیزدیر

 باشقا، اوالندان وار ایلک یکرینجه،ف نین فرابیال  

 اوندا اولسایدی، بنزری اونونا باخیمیندان عنؤو

. اولمایاجاقدی تام( خ.ب – ین اهلل) وارلیغی اونونا

 وارلیغین بیر هئچ اوالن نؤووندن اؤز تام نکیچو

 اولمایانی نکوموم اولماسی وار باشقا اؤزوندن

 اشقا،ب اؤزوندن تام دا باخیمیندان کؤک. دئمکدیر

 .   اولمادیغیدیر وار نکوکؤ بیر نؤووندن اؤز

 آلالهدان وارلیغین تام بو تامدیرسا، وارلیق ایلک  

. دئییلدیر نکوموم اولماسی آید شئیه بیر باشقا

 باخیمدان بو او،. صاحیبدیر آهلل یئگانه تاملیغا

 .  تکدیر

 تانرییا " داستانینداکی  " قورقود دده-کیتابی "

 بدیعی نین فیکیرلری نین فرابیال  " راجیعتم

 :  ائدیر جلب دیقتی کیمی ترننومو

   اوجاسان، اوجاالردان  

 .  سن نئجه بیلمز کیمسه  

   اولمادین، آتادان سن  

   دوغولمادین، آنادان  

   دین، یئمه مالین کیمسه  

   دین، ائتمه گوج یه کیمسه  

   یوخ، حددین قدالولواو  

   وخ،ی قددین بویون سنین  

   اوالتمایان ووردوغون  

   قاناتمایان کسدیگین  

   سیندیرمایان، باسدیغین  

   یاندیرمایان، یاخدیغین  

   سیغینیرام، سنه مدد، سندن  

   سینی دوه نین کاروانی  

 .  اولدو نر قویدون، لویوک  

   قویونو آغجا یالدا آغا  

 .  اولدو قوچ قویدون، لویوک  

   واونونتخا لوگؤز آال  

 .  اولدو آسالن قویدون، لویوک  

 صاحیبی وارلیقالرین بوتون اوالن، تک اوالن، تام  

 درگاهی اومیدسیزلیک آهلل اوالن

 دینیندن دیلیندن، او،. دئییل

 کسین بیر هر اولمایاراق، آسیلی

 جالل مؤوالنا. یئریدیر اومید

 :   یازیر رومی ددینال
-انرسلواو کیم! گل یئنه گل،-گل  

   گل، ده یئنه اول،

 مجوسی، ایستر خریستیان، ایستر  

   اول، بوتپرست ایستر

 اومیدسیزلیک درگاهیمیز بیزیم  

   دئییل، درگاهی
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 بئله، اولسان پوزموش  دفعه یوز نی تؤوبه  

 !  گل یئنه

 بوتپرست زردوشت، خریستیان، آهلل لی، دئمه  

 نپوزماسیندا  دفعه یوز نی تؤوبه اولماسیندان،

 یئر درگاهیندان اؤز کسه بیر هر اولمایاراق، آسیلی

. گئتسینلر دوغرو حاقا گرک اینسانالر آنجاق. وئریر

 آال یئر درگاهیندا آلالهین اینسانالر اوالرسا، بئله

 .   بیلرلر

 :   یازیر رومی ددینال جالل مؤوالنا  

   دونیانی، ییرسن، ایسته بقا اگر  

 .  ائت ترک قبانیع ییرسن، ایسته قال  

   دا، قبانیع دا، دونیانی ییرسن، ایسته آلالهی اگر  

 .  بیزه گل ائله و ائت ترک دا مکانیؤون و ک بوتون  

 اینسان اگر گؤره، هرومی ددینال جالل مؤوالنا  

 خاریجی دونیانی، ییرسه، ایسته( بقا) حیات ابدی

 دونیانی، بیری او ییرسه، ایسته( قال) گؤرکم

 آلالهی اگر. لیدیر ائتمه ترک( نیقباع) آخیرتی

 عالمی، بوتون ،(قبانیع) دا دونیانی ییرسه، ایسته

 آلالها، رک ائده ترک( مکانیکؤون و ) دا کایناتی

 .  لیدیر گئتمه دوغرو حاقا

 گووندیگی، سیغیندیغی، اینسانین آلاله نیعی  

 . وارلیقدیر بیر ایناندیغی

 خیالص ردانبالال بوتون اینسان سیغینماقال آلالها

 اوسته-اوست ایله گؤروشلری الفرابی. بیلیر اوال

 مؤوالنا سینی لهمس  " سیغینماق آلالها "  دوشن

 آلالهین ":  ائدیر ایضاح بئله رومی ددینال جالل

 کی، الزیمدیر سیغینماغین یاخشیلیغینا

 بئله آتش و سو کی، شلوقورتو ائله. قورتوالسان

 .  اوالر عسگرین سنین

 دنیز یاموسی  حضرتی و انوح رتیحض مگر  

 قهر کینله ده دوشمنلرینی اولمادیمی؟ دوست

   دیمی؟ ائتمه

 نمرودون بلواو قاال براهیمها حضرتی آتش  

   چیخارتمادیمی؟ دومان قلبیندن

 قصد اونا چاغیراراق اؤزونه یانییح حضرتی داغ  

   دیمی؟ ائتمه محو پاراالییب ایله داشالری ائدنلری

 سنی کی، گل دوغرو منه قاچ! یایح یا "   

 دیمی؟ دئمه  "! قورتاریم قیلینجالردان کسکین

 نین،موسی  حضرتی ون،نوح حضرتی لی، دئمه

 سیغیندیغی یانینیح حضرتی براهیمین،ا حضرتی

 آلالها بیری هر اونالرین. اولموشدور آهلل وارلیق

 .  سیغینمیشالر آلالها گئتمیش، دوغرو

 اولماماسی نین ضیدی والنینا وار ایلک الفرابی  

 نین ضیدی آلالهین گؤره، فرابییهال ده باره

-بیر گلدیکده آرایا بیر. ایمکانسیزدیر اولماسی

 شئی ایکی اوالن وضعیتینده ائتمه یوخ بیرینی

 دیر ائله طبیعتی ضیدین. ضیدیدیر نین بیری-بیر

 نین دیگری غولویوخ شئیین بیر اوالن ضید کی،

 ایله دیگری شئی بیر. لیدیر هعالق ایله وارلیغی

 باخیمیندان کؤکلری و خوصوصیتلری حرکتلری،

 .   ضیدیرلر بیرینه-بیر اونالر کسدیرسه،ع

 ضیدلیک بو اولسایدی، ضیدی بیر آلالهین اگر  

 حالدا اوالن بئله. اولمالییدی باخیمیندان کؤک

 و جک یؤنله قالدیرماغا اورتادان دیگرینی بیری

 .  قالدیراجاقدی اورتالیقدان نطرفیند ضیدی آلاله

 مرتبه وارلیق عئینی ایله آلاله اوالن وار بیر هئچ  

 زامان هر ضید ایکی نکیچو. بیلمز اوال سینده

 .  دیر سینده مرحله وارلیق عئینی

 و بیرینجیدیر باخیمیندان وارلیق آهلل لی، دئمه  

 وارلیق بیر باشقا پایالشان نؤوونو وارلیق اونونا

 .  تکدیر او، حالدا بو. یوخدور
 ده باره اولماماسی نین ایضاحی اوالنین وار ایلک الفرابی

 

 معناالریندان بیرین. بیردیر آهلل گؤره، یهالفراب  

 .  دئمکدیر نی نمهلوبؤ ده بیری
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 بیر نی نمهلوبؤ هانسی هر فیکرینجه، نین فرابی  

 بیر اگر. بیردیر ایله سببی اولماسی نمزلوبؤ شئی

 باخیمیندان کؤک و صوصیتخ ،حرکت شئی

 .  بیردیر او نمزسه،لوبؤ

 دیریلیک، بیلن، اوالنین وار ایلک الفرابی  

   ده باره اولماسی گئرچک

 وارلیقالردان دیگر وارلیق بیر گؤره، هالفرابی

 وارلیغین بیر. بیردیر او، رسا،لواو فرقلی آیریلیب

  " ناوال بیر ".  دئییلیر بیر دا اونا وارسا، اؤزللیگی

 اوالن، ایلک دا حالدا بو.  " وارلیغا "   رلواو برابر

 .  دئمکدیر اوالن بیر

 هانسی هر اوالن ایلک فیکرینجه، نین فرابیال 

 نؤوده بیر هانسی هر و اولمادیغیندان ده مادده

 اؤزو باخیمیندان کوکؤ اولمادیغیندان سی مادده

 اجیاحتی کسه هئچ اوالنین ایلک. یاراداندیر اؤزونو

 او،. دیر اؤزونه یالنیز یاجیاحت اونونا. یوخدور

 .  حاکیمدیر او، عالیمدیر، او، بیلندیر،

. گئرچکدیر و دوغما او، فیکرینجه، نین فرابیال  

 اورقانالری دویغو اینسانالردا. حیاتیدیر و دیری او،

 دا اونالرا نچواو اولدوغو باجاریغی قاوراما عاغیل، و

 شکیلده ملمک ان شئیی هر آنجاق. دئییلیر دیری

 دیری آهلل اوالن صاحیب عاغیال ملمک و قاورایان

 .   الییقدیر خچو داها آدالندیریلماغا اوالراق

 وارلیقالر اولمایان جانلی بعضا سی کلمه دیری  

 طبیعتده کی، بئله. ائدیلیر ایستیفاده ده نچواو

 دیری دا وارلیقالرا یارانمیش ملمک ان  کی

 آلالها سی کلمه دیری ده ئنهی آنجاق. دئییلیر

 آلالهین شئی هر اوالن تام ایله وارلیق. الییقدیر

 تام وارلیغی شئیین بیر اگر. رلواو تام ایله الی

 عالقه عاغیلال  کی ذهنیمیزده اونونا دئییلسه،

 .  رلواو اسکیک ده سی

 ائتمگیمیز ایدراک آلالهی گؤره، یهالفراب  

 بیزی مللیگیمک اونونا کی، گؤره اونا. چتیندیر

 ائتمگیمیزه تصوور اوالراق تام اونو و تعجوبلندیریر

 .  رلواو انگل

 گؤرونن دا ایشیق فیکرینجه، نین فرابیال  

 دیگر. پارالغیدیر ان و لی گؤزه ان ایلکی، شئیلرین

 او،. گؤرونور سینده سایه اونونا شئیلر گؤرونن

 سببله بو. سببیدیر نین سی گؤرونمه وارلیقالرین

 اونو بؤیوکدورسه، قدر نه و تام قدر نه شئی ربی

 .بؤیوکدور و تام قدر او دا ایدراکیمیز گؤرمک،

. بیلر اوال ده عکسی اونونا وضعیتده بو آنجاق 

 اونو قوووتلیدیرسه، و ملمک قدر نه شئی گؤرونن

 سببی اونونب. زیفدیر قدر او گوجوموز گؤرمه

 اولماسی لوقوصور و گیزلی شئیین گؤردویوموز

 بؤیوک ان.( خ.ب – اهلل) او عکسینه،. دئییلدیر

 سببی اونونب. صاحیبدیر آچیقلیغا و پارالقلیق

 ایشیغی قاماشدیران گؤزلری نین لیگیمکمل اونونا

 .  سیدیر ائتمه رکو باخیشالریمیزی نین

  وارلیق "  رومی ددینال جالل مؤوالنا فیکری بو  

 ایضاح بئله وحدتینده  " سی عالقه آهلل

 بو ساچان ایشیقالر لغونسو اطرافا ":  تمیشدیرائ

 پیلته آلیشدیران یاغی  کی ایچینده ایله چیراقالر

 لردن هماد آیری-آیری نیعی. باشقادیر

 .  دوزلدیلمیشدیر

 باشقا. بیردیر آیدینلیق وئردیگی ایشیغی، الکین  

 ینی. ایشیقدیر گلن ازلدن دئییلدیر، آیدینلیق

 .  نورودور آلالهین ایشیغی، آلالهین

 باخسان، چیراقالرا یانان یاغ ایچریسینده اگر  

. قاالرسان چاشیب ییب، بیلمه آنالیا قیقتیح

 حالدا، یایدیقالری اطرافا ایشیغی ینیع نکیچو

 .  ایکیدیر دئییل، بیر سایی اونالرین

 ینیع گلن چیراقالردان یانان آیری-آیری الکین  

 ده، یلیکدنایک باخارسانسا، نورا عئینی ایشیغا،

 بیر.  " قورتوالرسان دا سایدان اولمایان نوسو

 مللیگیمک آلالهین پارالقلیق و ایشیق سؤزله،
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 ایشیغین، کی، گؤره اونا. ردورکو قارشیسیندا

. آلالهدیر ده سببی نین سی گؤرونمه پارالقلیغین

 یاناشی، وارلیقالرال بوتون سینده سایه اونونا

 .  گؤرونور دا پارالقلیق و ایشیق

 بزن.( خ.ب – ی اهلل) اونو گؤره، فرابییه  

.( خ.ب – ین اهلل) اونونا سببی دوشونممگیمیزین

 اونو. دئییل اولماسی نین انینؤقص بیر هانسی هر

 اونونا چتینلیک، قاورامامیزداکی.( خ.ب – الالهی)

 اونوناؤز نین، وارلیغی اؤز.( خ.ب – الالهین)

 ینلیگیندنچت قاورانیلماسی.( خ.ب – الالهین)

 قوووتیمیزین قاوراما بیزیم آنجاق. گلمیر لی ایره

  کی ده ائتمه تصوور.( خ.ب – الالهی) اونو

 .  گلیر لی ایره یفلیگیمیزدنضع

 موختلیف فیکیرلر ده باره ائتمک درک آلالهی  

  اوالن آید رهعص 11 دن جومله او قایناقالردا،

  ابداکیت بو. آلیر یئر اؤزونه ده ده " بوسنامهقا"

 ":  یازیلیر حاقیندا  " لویو ائتمک درک آلالهی"

 اوالن، دونیادا کی، اول  آگاه و بیل اوغول، یا

 هامیسینی وارسا، نه هر بیلن اوال و اولمایان

 او یالنیز بیلر، ائده درک آدام کیمی اولدوغو

 یول یه ائتمه درک اونو. باشقا یاراداندان بؤیوک

 درک هامیسی سا،وار نه ساوای اوندان یوخدور،

 درک االنیعت حاق زامان او یالنیز سن. بیلر ائدیله

 .  اوالسان درکئتمز اؤزون کی، بیلرسن ائده

 قاشن ایسه ائدن درک ناخیش، ائدیلن درک  

 قبول ناخیش مادده اگر شئیدیر، بیر کیمی

 ناخیش اوزرینه اونونا قاشن بیر هئچ ائتمیرسه،

 داشا ومم گؤرمورسنمی،. باجارماز وورماغی

 اولدوغوندان ائدن قبول ناخیش تئز داها نیسبتن

 هایس داشدان حاضیرالییرالر، هرهم  اوندان

 بیر هر ائدیلمیش درک لی، دئمه. حاضیرالمیرالر

 او، و وار خوصوصیتی نمالووا درک بیر شئیده

 گؤره اونا. گؤستریر اولدوغونو قادیر یه نه یارادانین

 یارادیلمیشا سن. اباخم یارادانا باخ، اؤزونه سن

 بیله ائده درک ایله قیلع یارادانی کی، ائت دیقت

 نکیچو سن، یه وئرمه الدن واختی اول، آییق. سن

 و اولی ایسه شئیین کئچیجی کئچیجیدیر، واخت

 .  اوالر نوسو

 یرانح باغلیلیغینا دونیانین بو گؤردویون باغلی  

 همیشه باغ بو کی، ائتمه گومان و اولما

 یارادانین سن. قاالجاقدیر آچیلمامیش

 اؤزو فیکیرلش، حاقیندا نعمتلری و یاخشیلیقالری

 داها آدام او لویو نکیچو فیکیرلشمه، سینده باره

 یول یئرده اولمایان یول کی، اوالر آزمیش خچو

 آلالهین ":  دئمیشکن )ص( یغمبرپ. آختارسین

 حاقیندا اتیذ فیکیرلشین، حاقیندا نعمتلری

 . " ینفیکیرلشم

 صاحیبلری تعشری آهلل یارادان بیزی اگر "  

 نولویو اونونا لرینه بنده اؤز ایله سی واسیطه

  سه وئرمه ارینیایختی ائتمک جسارت تاپماغا

 آهلل کی، بیلمزدی اوال رأتج او کسده هئچ ایدی،

 دئیه سؤز بیر حاقیندا سی ائدیلمه درک االنینعت

 آدالندیریرسان نه حاقی سن نکیچو بیلسین،

 بو، وئر، وئریرسن صیفت کیمی نه اونا دالندیر،آ

 یالنیز دئییل، بوبیتینهر و ایالهیلیک یارادانین

 ائدر، داللت میسکینلیگینه و عاجیزلیک سنین

 قدر اولدوغو الییق واخت هئچ آلالهی سن نکیچو

 اونو سن تقدیرده اوالن بئله بیلمزسن، یه تعریفله

 نه نیدیتؤح سن اگر بیلرسن؟ ائده درک نئجه

 سنین کی، بیل ییرسنسه، ایسته بیلمک اولدوغونو

 اونونا شئی هر یهن بیلمه اوال نکوموم نچواو

 کیم. کیمی تکلیک ،مثال ندور،کوموم نچواو

 آزاد شریکلیکدنم او، آنالسا، ماهیتینی ینتکلی

 یارادانا بؤیوک یالنیز تکلیک. اوالر اولموش

 .  تدورجو هامیسی وارسا، نه باشقا اوندان خاصدیر،
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 ترکیبینه یا شئی هر ایکیلشن گؤره خوصوصیتینه

 پارچاالنماغینا یا کیمی، جیسیم ایکیلشر، گؤره

 سینه لشمهعجم یا کیمی، عدد ایکیلشر، گؤره

 گؤره تظاهوره یا کیمی، صیفت ایکیلشر، گؤره

 ایکیلشر، گؤره منشایه یا کیمی، جؤوهر ایکیلشر،

 و فضا لشر،ایکی گؤره مکانا یا کیمی، فری و اصلی

 و عاغیل ایکیلشر، گؤره وهمه یا کیمی، قلوبوش

 بیلر، ایکیلشه گؤره مووازینته یا کیمی، نفس

 گؤره شونالوقورو یا کیمی، فرقلیلیک و اوخشارلیق

 حادیثه یا کیمی، ورعنص و مادده بیلر، ایکیلشه

 و مکان بیلر، ایکیلشه گؤره باشالنغیجینا نین

 بیلر، ایکیلشه گؤره حددینه یا کیمی، زامان

نقطه  ئدیلمها قبول یا کیمی، قطعیلیک و احتیمال

 قلوخچو و آزلیق بیلر، اوال جور ایکی نظریندن

 اوال ایکی نظریندننقطه  ائدیلمه درک یا کیمی،

 قدر نه بونالر. کیمی قلویوخ و وارلیق بیلر،

 ایکیلیک یئنه دا، اولساالر اکسلی و ضیدیتلی

 تک اونالری هقیقتدح و مالیکدیر عالمتینه

. آیددیر آلالها یالنیز تکلیک. اولماز آدالندیرماق

 اونالرین وارسا، نه اوالن خوصوصیتی ایکیلیک

 اوندان ماهیتی یدینتؤح. بیلمز اوال آهلل بیری هئچ

 آهلل شئیین هر گلن اورگینه کی، عیبارتدیر

 تایی و شریکی اونالرین سن، بیله اولمادیغینی

 قبول یارادیلدیغینی ندنطرفی آهلل بیر اولمایان

 .    " ائدسن

  کی، نورلواو یدق ده ده  " قابوسنامه "   

 اتیذ فیکیرلشین، حاقیندا نعمتلری آلالهین"

 اینسان  کی، گؤره اونا.  " فیکیرلشمگین حاقیندا

 ده هم. بیلمز ائده درک قدر اولدوغو الییق آلالهی

 و،ا ایکیلشمیر، زامان هئچ آهلل بیلمز، یه تعریفله

 اورتا. مخصوصدور آلالها یالنیز تکلیک. تکدیر

 ،متفکری داهی رینجی عص 8 رلرین،عص

 رومی ددینال جالل عاشیقی حاق شاعیری،

  " اؤیرنمک نجابتله اصیل کی، دئییل ادوفیتص

 بیر کی، ائدیر یدق. گتیریر آیدینلیق سینه لهمس

 لواوغ( رومینین ددینال جالل) مؤوالنانین گون

 مؤوالنا. گلیر یه ائتمه زیارت اونو عالیم امیر

  " بیلیرسنمی؟ سینی رهسو ایخالص "  ندانلواوغ

 امیر. دئییر  " بیلیرم بلی، "  او، روشارکن،سو دئیه

 کی، دئییر مؤوالنا نراسو. اوخویور نی رهسو عالیم

 ده نه دوغموش، نه آهلل گؤرورسنمی،

. وار آتاسی ده نه آناسی، نه آلالهین. دوغولموشدور

 اؤیونمک نجابتله اصیل تقدیرده اولدوغو بئله

 اولسایدی، دیرلی م،مه  اصیلنجابت نیعی. اولماز

 ایسه ائله. اوالردی خوصوصیتلر بو دا آلالهدا

  قولالری، آلالهین اوالن اؤوالدسیز آتاسیز، آناسیز،

 و دیرینیز! اؤیونمگین اؤوالدال آتا، آنا، ده سیز "

 .  " قدادیرولقول آلالها آنجاق اهمیتینیز

   

 ده باره شرفی و غولولواو گو،لوبؤیوک آلالهین الفرابی

 

 آلالهین کی، ائدیر حساب بئله فرابیال  

 شئیدن هر شرفی و غولولواو گو،لوبؤیوک

 شئیین هر ،سودوغرو داها. اوستوندور

 شرفیندن و غوندانلولواو گوندن،لوبؤیوک

 گولوناوستو بو.( خ.ب – الالهین) اونونا. اوستوندور

.( خ.ب – الالهین) اونونا. لیدیر عالقه ایله کوکؤ

 یه یوکسلدیلمه یه، تعریفلنمه یه، اؤیولمه

 یهلوبؤیوک اؤزو.( خ.ب – اهلل) او. یوخدور یاجیاحت

 .  صاحیبدیر شرفه و

 وارلیغین هر کی، ائدیر حساب بئله فرابی  

 ان چاتمادیغی اونونا و پارالقلیغی گؤزللیگی،

 ایلک. دئمکدیر مللیگیمک وضعیتی اوستون

 اوستون ان.( خ.ب – الالهین) وارلیغی اوالنین

.( خ.ب – الالهین) اونونا گؤره اولدوغونا وارلیق
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 گؤزللیگیندن شئیین هر اوالن گؤزل گؤزللیگی

 .  اوستوندور

 و نئوس ایلک آهلل فیکرینجه، نین فرابیال  

 کی، آپاریر موقاییسه بیر بئله فرابی. یلندیرئوس

 درجه عئینی یلنئوس و نئوس آراسیندا نسانالرای

. اوستوندور زامان هر یلنئوس کی، بئله. دئییل ده

 یا و سینین مهئوس آلالهی نین بیری آنجاق

 و نین اولماسی عاشیق اونا سینین، مه مهئوس

 آهلل نکیچو. یوخدور معناسی بیر نین اولماماسی

 .  یلندیرئوس ایلک و نئوس ایلک

 

   ده باره آدالر وئریلن اوالنا وار کایل الفرابی  
 ان آدالر وئریلن اوالنا وار ایلک فیکرینجه، نین فرابیال  

 آنجاق. آدالردیر ائدن ایشاره وارلیقالرا گؤردویوموز مکمل

( آدالر بیلدیگیمیز مکمل نیعی) بیری هئچ آدالرین بو

 آدالر او اولسا-اولسا. دئییلدیر الییق یه ائتمه ایشاره آلالهی

 خچو بیر. آیددیر لییهمکمل اوالن خاص نهکوکؤ آلالهین

 سایی سؤزلرین ائدن ایشاره لییهمکمل آدالرال فرقلی

 جمعی سؤزلرین ائدن ایشاره لییهمکم بو آنجاق. خدورچو

 .  بیلمز ائده ایفاده آلالهی

. مخصوصدور آلالها و آدالریدیر آلالهین آدالر گؤزل ان  

 :   ونالردیرب معناالری و آدی 99 آلالهین

   آدیدیر اؤزل حاقین جنابی – اهلل .1  

   آجییان ائدن، رحم هامییا دونیایا، – رحمان. 2  

   ائدن رحمت مؤمینلره آخیرتده – یمرح. 3  

   اوالن واملیدا کومول – ملیک. 4  

   اوزاق قوصورالردان و عئیب هر – وسقد. 5  

   وئرن ساالمتلیک – سالم. 6  

   وئرن آمانلیق-امین – مومین. 7  

   ائدن لیک یمایهح هامییا لیک همیشه – یمینموح. 8  

   قالیب تک و لوگوج نی بیلمه بیتلومغ  -عزیز. 9  

   ائدن حؤکم یئره هر  بارج. 10  

   اولمایان بنزری کدهلوبؤیوک – تکببیرم. 11  

   ائدن وار یوخدان – خالیق. 12  
   یارادان اویغون بیرینه-بیر جیهازینی و آزا شئیین هر – باری. 13  

   وئرن صورت وارلیقالرا بوتون – رمصو. 14  

   باغیشالیان گوناهالری – فارغ. 15  

   حاکیمدیر و قالیب ،لوگوج ان – هارق. 16  

   باغیشالیان عوضسیز – ابواه. 17  

   وئرن روزی – اقرز. 18  

   آچان قاپیالرینی روزی و رحمت – فتاح. 19  

   بیلن یاخشی شئیی هر – عالیم. 20  

   دارالدان سیخان، آالن، جانالری – دقائ. 21  

   گئنیشلندیرن یاغدیران، روزی وئرن، حیات – بسیط. 22  

   ائندیرن آشاغی یوخاریدان آلچالدان، – افیدح. 23  

   قالدیران یوخارییا یوکسلدن، – رافع. 24  

   رفلندیرنش قالیب، ،لوگوج – ززمع. 25  

   آلچالدان ائدن، ذلیل – یلمذ. 26  

   ائشیدن یاخشی شئیی هر – میسع. 27  

   گؤرن یاخشی خچو شئیی هر – باسیر. 28  

   یئتیرن یئرینه حاقی ن،ی ائدیلمه ردد کموح – اکمح. 29  

   عادیل ن،ی وئرمه یول عدالتسیزلییه – عدل. 30  

   بیلن نیلیکلری اینجه ایشلرین – لطیف. 31  

   خبردار شئیدن هر – خابیر. 32  

   ائدن صبر جزاالندیرماغا گوناهالری – حالیم. 33  

   اوالن ده درجه یوکسک عاغلی – عازیم. 34  

   باغیشالیان خچو – رفوغ. 35  

   موکافاتالندیران یاخشی – رکوش. 36  

   یوکسک الپ اوجا، خچو – عالی. 37  

   بؤیوک ،لواو خچو – کبیر. 38  

   ائدن موحافیظه قورویان، –حافظ. 39  

   وئرن روزی بار، گئییندیرن، – قعیدمو. 40  

   بیلن قدرینی نین یاجیاحت نین هامی- اسیبح. 41  

   لواو بؤیوک، یوکسک، - جلیل. 42  

   اوالن بول کرامتی جومرد، خچو - کریم. 43  

   قویان گؤز وارلیقالرا بوتون - یبراغ. 44  

   ائدن قبول دوعاالری - موجیب. 45  

   اوالن بول نعمتی - یوص. 46  
   بیلر یئرینی اؤز ایشین هر صاحیبی، حیکمت - حاکیم. 47  

   اوالن الییق یه یلمهئوس و نئوس - ودود. 48  

   صاحیبی شؤهرت-شان یوکسک - مجید. 49  

   دیریلن نراسو مدنلواؤ گؤندرن، پئیغمبرلر - باعث. 50  

   قاچمایان شئی بیر هئچ گؤزوندن - شاهید. 51  

   نی دییشمه وارلیغی اوالن، وار - حاق. 52  

   ائدن منفعتلی گؤرن، ایشلرینی نین هامی -  وکیل. 53  

   اوغرامایان یفلییهض ،لوگوج خچو - قوی. 54  
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   سارسیلمایان ساغالم، خچو - متین. 55  

   یاردیمچی دوستالرینا یاخشی - ولی. 56  

   نیلن بیه یئرده هر - امیدح. 57  
   بیلن سایین شئیین هر یاراتدیغی قاورایان، شئیی هر - سیمو. 58  

   یارادان سیزمرجعت  بیر هئچ شئیی هر - موبدی. 59  

   قایتاران حیاتا تکرار نراسو مدنلواؤ و مهلواؤ - موید. 60  

   باغیشالیان جان وئرن، حیات - ییمح. 61  

   آالن جان اؤلدورن، - میتم. 62  

   اوالن دیری دایما - یح. 63  

   یارادان گؤیو-یئری شئیی، هر - یومق. 64  

   چاتان نیتینه زنگین، همیشه - واجید. 65  

   صاحیبی شرف-شان - ماجید. 66  

   اوالن تک ایشلرینده صیفتینده، اتیندا،ذ - واحید. 67  

   زاحتییاجسی - سامد. 68  

   چاتان گوجو دیگینه ایسته قودرتلی، - قادیر. 69  

   چاتان قودرتی شئیه هر ایقتیدارلی، -دیرمقت. 70  

   یئریدن دیگینی ایسته قاباقجیل، - ممقد. 71  

   آالن گئری دیگینی ایسته - ماهر. 72  

   اولمایان اؤوالدی ایلک اولمایان، باشالنغیجی - اول. 73  

   نسو اولمایان هایتین – آخیر. 74  

   آچیق کیمی گونش وارلیغی - ظاهیر. 75  
   لیدیر بیلممه تام اونو اینسانالر اوالن، گیزلی - باطین. 76  

   ائدن ایداره تکباشینا - والی. 77  

   یوکسک اوجا، - الیعتم. 78  

   وئرن یرخ و یاخشیلیق - مبرا. 79  

   باغیشالیان ائدن، قبول لری تؤوبه - ابتوو. 80  

   جزاالندیران عدالتله گوناهالری - قیممنط. 81  

   اوالن بول یشالنماسیباغ ی،فوع - وفوع. 82  

   اوالن بول شفقتی مرحمتلی، - فئور. 83  

   صاحیبی واملیدا و گانهی نکومول لک،م - مالک . 84  

   صاحیبی کرم ق،لولواو - کراما و لجاللیازو. 85  

   چاشمایان ایشلرینده عدالتلی - مقصد. 86  

   بیرلشدیرن توپالیان، - جمعی. 87  

   زنگین - قانعه. 88  

   وئرن زنگینلیک - مقعنه. 89  
   اوالن مانع نده یه ایستمه اولماسینی شئیین بیر - مانع. 90  

   اوغرادان ضرره - ضرار. 91  

   یارادان شئیلر یارارلی وئرن، منفعت - نافع. 92  

   یاغدیران نور وئرن، ایشیق - نور. 93  

   آچان یول گؤسترن، یول - هادی. 94  
   یارادان شئیلر حئیرتوئریجی اولمایان، سی نومونه – بدیع. 95  

   زسونسو اولمایان، فانی اوالن، واملیدا - باقی. 96  

   صاحیبی روتلرینث ائدن، وامدا - ثوار. 97  
   اوالن لویو دوغرو گؤسترن، ییولالرین منفعت - رشید. 98  

   اوالن صبیرلی خچو - بورص. 99  

 لییهمکمل قدر نه معناالری بونالرین و آدی 99 آلالهین  

 بو ینی. بیلمیر ائده ایفاده آلالهی ده، ائتسه خیدمت

 نکوموم سی ائتمه ایفاده آلالهی جمعینین آدالرین

 نهکوکؤ ینآلاله آدالر او اولسا-اولسا "  یالنیز. دئییلدیر

 .  " آیددیر لییهمکمل اوالن خاص

  

 خونچو بیردن و اوالنالر وار ایکینجی الفرابی  

   ده باره یارانماسی

 وار ایکینجی نراسو اوالندان وار ایلک گؤره، فرابییهال  

 شکیلده بیر هئچ اوالن وار ایکینجی بو. ییبدیر تؤره اوالن

 او. دئییلدیر هد مادده بیر هئچ و کؤکدور اولمایان جیسمی

 وار ایلک اونونا. دوشونور اوالنی وار ایلک ده هم اؤزونو، هم

 اوالن وار نجوچواو سینده نتیجه سی دوشونمه اوالنی

 اوندان سینده سایه نکوکؤ اوالن اؤزونمخصوص. یارانیر

 .  یارانیر وارلیغی سما ایلک

 دا او. دئییلدیر ده مادده دا وارلیغی اوالنین وار نجوچواو  

 اؤزونمخصوص. دوشونور اوالنی وار ایلک ده هم اؤزونو، هم

 وارلیغی نین سی رهکو اولدوزالر سینده سایه نکوکؤ اوالن

 اؤزونو، هم دا او. دئییلدیر ده مادده بیر دا وارلیق بو. یارانیر

 . دوشونور اوالنی وار ایلک ده هم

 ساتورن اوندان سینده سایه کؤک اوالن اؤزونمخصوص

 وئنئرا، گونش، مارس، یوپیتئر، آردیجیللیقال بو. یارانیر

 . یارانیر آی ری،کومئر

 اونالر و یوخدور سی مادده ده نین بیری هر بونالرین

 .  دوشونور اوالنی وار ایلک و اؤزلرینی
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 یقریمیسوجی ایل آغدابان -۱۹۹۲آپرئل  ۸
8- Aprel 1992- ci il Ağdaban soyqırımı 

 
Dr.doç. Sübhan Talıblı  

 طالیبلی سبحان دوچنت ،دوکتور

 

 

یقیریمی سوآغدادان 

جی عصرین -20

ائرمنیلر و اونالری 

ین رفلی دستکلهطهر

فیندن طرلر قوه

تؤردیلمیش مولکی 

سیز اهالییه و گوناه

اینسانالرا قارشی ان 

-1992یر. یدلریندن بیرررور و قانلی فاجعهقانلی ت

نه کئچن گئجه -8دن -7 جی ایل آپرئل آیینین

سینه ائرمنیلر آغدابان یالینداکی گؤزتچی منطقه

نفری قتله  3قالخیب، بورادا کئشیک چکن 

-یئتیردیلر. اونالر کندین اوست یانینداکی بند

دا سالحالردان آتش -6ب سحر ساعت لولره دوبره

آچماغا باشالدیرالر. ائرمنیلر پالنلی صورتده 

ده همیشه تاریخ حرکت ائدیردیلر. ائرمنیلر

لیامالر، قارتلر، یقیریمالر، قتسوائتدیکلری 

لری ئوده ده اشیکیلر کیمی بو قانلی فاجعهحو

قارانی کیملر آپاراجاق، -جک، مالارت ائدغکیملر 

جک، الیالین اینسانالری کیملر اسیر گؤتوره

جک مقاومت گؤسترنلری کیملر قتله یئتیره

زویردن  ویلر. شدینلشدیریلمیعدن مواولجه

-8جی ایل آپرئل آیینین -1992رک ایستفاده ائد

ون چاپار کندی ایستیقامتیندن اونونده آغدره رای

چایقوووشان و آغدابان کندلرینه ائرمنیلر هوجوم 

یقیریمی سوائتدیلر. آغدابانین ایشغالی پالنینی و 

ون ئوائرمنیستانین او زامانکی پرئزیدئنتی ل

یر. شدحیاتا کئچیریلمیتئرپئتروسییانین امری ایله 

ی گونو، آپرئل آیینین یسآغدابان قیرغینینین سحر

دا جاماات هر یئردن رایون مرکزینه توپالشاراق -9

ده یاردیم العا سینه فؤوقکلبجرین مدافعه"

 یاراتدیالر.  "سیمیتهکو

 سی یقیریمین تؤردیلمهسو

دا، اونونقئید ائدک کی، آغدابان کندی کلبجر رای

ینین ساغ ساحلینده، آغدابان داغینین آغدابان چای

سینین جنوب سیلهیاماجیندا، مورووداغ سیل

ده شرق-کم شیمال 36اتیینده، رایون مرکزیندن 

 یئرلشیر. 

ه ده، تاریخی نظر ساالندا گؤروروک کی، لدبونان او

ور ائرمنیلر لدتئرروریست، دایم خیانتکار و قو

 نین هردهده آغ-11نین جی ایل ایول آیی-1990
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-جر ماربکل -تر ده ترسیناضینان ارالآد یاقااوتاق

-خین ماشینیه یا-150ایله گئدن  )خط( توروش

ده سینی کسرک، دهشینین قاراورت کآریباعدان 

نیمی، شاهالر ین قیزی چیمناز خارشمشی

 نی(، آسالنمانین میللی قهربایجاوو )آزرراوشوکو

دوشرگه « سوایستی» یاسلیمق اتفاقوو، یراوخید

کینی له دینج سآلرگئدن یوز معالجه یه سینده

-رت( تئریباعدان الرجاوایسه خسته و ق اکثریتی)

 میشدیلر. ده قتله یئتارسینرور نتیجه

نه کئچن گئجه -8دن -7جی ایل آپرئلین -1992

لری داغلیق ارمنیستان سالحلی بیرلشمه

ائرمنی  زیه طلب()تج اکی سئپاراتچیغدقارابا

لرینین کمکیله آغدابان و قولدور دسته

چایقوووشان کندلرینه هوجومدان خبرسیز اوالن 

 لوآیاقیالین قارال اؤرتو-چیقآ ی باشییسکند اهال

ن لره، داغالرا داغیلدی. کندلری مدافعه ائدمئشه

کیچیک دسته ائرمنیلر طرفیندن محو 

. کلبجر سیز قالمیشدیائدیلدییندن اهالی مدافعه

دن عبارت آغدابان کندی ئوا 130ون اونونرای

لری طرفیندن تامامیله یاندیریلمیش، ائرمنی قوه

لر نفر ساکینینه ایشگنجه 779کندین 

نفر  8نفر قتله یئتیریلمیش،  67یر. شدوئریلمی

 7آزیاشلی اوشاق و  2لی قوجا، یاش 90-100

نفر  2دیری اوددا یاندیریلمیش، -قادین دیری

نفره آغیر بدن خسارتی  12ن دوشموش، ایتکی

یر. فاجعه زامانی ترروریست ائرمنی شدیئتیریلمی

لری طرفیندن دده شمشیرین نسلیندن اوالن قوه

نین قوربانی اولموش، ه نفر ساکین ده بو فاجع 15

 لوسی قوربانوو قویاشلی نوه 28دده شمشیرین 

یاشلی  8ا یاندیرمیش، لددیری تونقا-دیری

ؤزلری قارشیسیندا آتاسی جامالی یینین گلواو

-ندا دیریسوگولللمیش، اؤزونو ایسه کارتوف قویو

دیری باسدیرمیشالر. همچینین، ائرمنی 

حسینووون اوز و  لوترروریستلری ساشا صالح اوغ

یا قتله یئتیریب، کند سو-یاسوسینی بدن در

مامئدووو، حیات  لوقارا اوغ یساکینلریندن موس

ما قاراجا قیزی طفاحسن قیزی مامئدووانی، 

ی، ئوقوجای لوووانی، باکیر قوربان اوغا هومبت

 لوصابیر اوغ لوانی، قوئوزینب مممد قیزی قوجای

دیری باسدیریبالر. ائرمنی -قوربانووو دیری

 لوده قورخماز قاراجا اوغتررریستلری حادثه

دین القمه ال ووون اوریینی چیخاریب، زیدا هومبت

مممدووو  لویف اوغطلمممدووو، ایسبندیار  لواوغ

 لوتیکه دوغراییب، رایت بئهبود اوغ-تیکه

قاسیمووون اوزریندن ایسه بتر مارکالی آغیر 

دؤیوش ماشینی کئچیرمکله اونو تانینماز حاال 

ال دا اونونسالیب تورپاغا قاریشدیریبالر. ب

ن قددارالر قمر عیسی قیزی کریمووانین یکیفایتلن

ی چکمیشلر. لپلرله خاچ شکیسینه گوهللسینه

دن باشالمحض بو کند ریلایلک شهید کلبجرین

 یر. شدمی
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مارلیق و مدنیت عائرمنیلر طرفیندن تاریخ، م

لری داغیدیلمیش، مقدس زیارتگاه و عابده

یر. شدنموش و محو ائدیلمیلومزارلیقالر تحقیر او

بوندان باشقا، آذربایجانین کالسسیک آشیق 

 لواوغ اونونا یرینین اوستادی آشیق قوربانی وعش

اولموش ایفاچی و یارادیجی آشیق، آذربایجان 

ی، ئویازیچیالر بیرلیینین عضوو آشیق شمشیرین ا

زنگین آرخیوی و الیازماالری یاندیریلمیش و تاالن 

نین خطایییل ور. بو کند هم شاه ایسماشدنمولواو

غینین داشی اوالن میسکین آبدال اوجاحسیال

بانینی بانلی قورآغداسی ایدی ده مچیاونسیل دا

 یوردو ایدی. 

لی غاه ایشعجی دفنین ایکینباخالقیمیز آغدا

دن ایشغالی فینطرمنیستان میله ارماتا کلبجرین

یر. شدنی بیر داها یاشامیه زامانی بو قانلی فاجع

یه آلیناحاصردن مفطرایشغال زامانی کلبجر هر 

مادک تا-2دن آپرئلین -31نین ق مارت آییار

لری و خاریج ه لی قووحسیال ارمنستانمیله 

 یر. شدل ائدیلمیغادن ایشفینطرهاوادارالری 

سی ایله نلر ائدیلیب و آغدابان فاجعه

 یر؟ یدلائدیلمه

لر ائرمنیلر طرفیندن تؤرلدیمیش بوتون فاجعه

دا تؤردیلمه  قتل عامکیمی، آغدابان 

میش بیرلشایسپئسیفیکاسینا و کاراکتئرینه گؤره 

دئکابر  9باش آسسامبلئیاسی طرفیندن  میللتلر

سایلی ( 3) 260جی ایل تاریخلی -1948

یقیریمی جینایتینین سو»سی ایله نامهطق

ینین آلینماسی و جزاالندیریلماسی یسقارش

االرینا اویغوندور، دعنوئنسییاسینین مکو« حاقیندا

یقیریم جینایتی آکتی سولخالق حقوقا گؤره ا بین

نمالی و آقدابان کندینین دینج لواوکیمی قبول 

لری ینه قارشی ائرمنی و دیگر سالحلی قوهیساهال

یقیریم جینایتی سودیلن بو قیرغین طرفیندن تؤره

 کیمی دونیا جمعیتی طرفیندن تانینمالی، بین

یقیریم سولخالق و رئگیونال تشکیالتالر طرفیندن ا

 یر. یدنماللوآکتی کیمی قبول او

ده کلبجر -2جو ایل آپرئلین -2014ال باغلی اونونب

جی ایلدؤنومو ایله -21ون ایشغالینین اونونرای

باغلی کئچیریلن آنیم مراسیمینده آذربایجانین 

لری کلبجر یتینین نمایندهعکلبجر رایونو ایجتیما

سی ایله باغلی بیرلشمیش میللتلر فاجعه

سازمان سیزلیک شوراسینا )کهلوتشکیالتینین ته

جی ایل -1992قالری مراجعتده نوانالدیع( ملل

ده کلبجرین آغدابان و چایقوووشان -8آپرئلین 

جو ایلین آپرئلینده باشلیبئل -1993کندلرینده، 

دیلن طرفیندن تؤره سوکندینده ائرمنی اوردو

جینایتلرین آذربایجان خالقینا قارشی تؤردیلمیش 

 یقیریم آکتی اولدوغو قئید ائدیلیب. سونؤوبتی 

قیمیزا قارشی تؤردیلمیش بوتون بو فیکریمجه، خال

این، -kivلر هم یئرلی، هم خاریجی کیمی فاجعه

لخالق و رئگیونال ا تین، بینیعلمی ایجتیما

تشکیالتالرین نظرینه چاتیریلمالی، بوتون دؤورلر 

لر، کیتابالر، لرله باغلی یازیالر، مقالهفاجعه

خصوصیله ده خاریجی دیللرده و خاریجی 

ده یر. بو ساحهیدیازیلمال مؤلفلرله بیرگه

دیاسپورامیز، علم آدامالریمیز، بو ساحه اوزره 

لق اخال لیکله ده، بینیق قورومالریمیز، اؤزلوافم

حقوقا و حاقا سؤیکنن داوامیزدا آذربایجان و 

یلری داها دا آرتیرمالی و بیزه عتورکیه بیرگه س

 یر. یدلدستک اوالنالرال فعالیت گؤسترمه
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،  شاعر حمد فضولیمال م حکیم

 یاتو عارف پرآوازه ادب فسویلف

 تورک، عرب و فارس

 

 رضاییاکبر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
شعر سروده  یجانیکه در زبان ترکی آذربا شعرائی

و گوی سبقت را از دیگران ربوده و نام خود را در 

ادبی دل این کهن زبان به یادگار گذاشته  صفحة

 .اند کم نبوده اند

الدین نسیمی و  قاضی  ن عمادچوشاعرانی  اگر

برهان الدین در قرن هشتم بنیان بیت االدب و 

دارالفکر زمین را به لرزه درآوردند و اگر در قرن 

یان فونهم ، حبیبی ،  ملک الشعراء دربار  ص

ی نیز با فوگردید که البته خود شاه  اسماعیل ص

 تتخلص)) خطایی (( پا به پای این دسته در حرک

یز با ظهور سترگ ترین نام در بود ، در قرن دهم ن

ادبیات و عرفان تورک محّمد فضولی چهره هر سه 

  .ادبیات عرب و ترک و فارس دگرگون شد

شاعر شهیر سدة شانزدهم میالدی که  فضولی

هـ . ق . می  963هـ . ق . و  888مابین سالهای 

زیسته در آثار خود از ظلم و ستم و بیداد سخن 

نگر این است که آن گفته است . و این خود نشا

 .عصر ، دوران پر ماللی بوده است

 

بیشتر آثار خود را  در نخستین سالهای  فضولی

یه به رشتة تحریر درآورده است . و فوحکمرانی ص

اغلب قصاید و غزلیات ترکی و فارسی و عربی را تا 

  . سروده است 1534سال 

های بنگ و باده و صحبت االثمار را در  مثنوی

ی به رشتة نظم فوشاه اسماعیل ص دوره سلطنت

  . کشیده است

به انجام رسانده  1537و مجنون را در سال  لیلی

و شاید بعد از آن به تالیف آثار فلسفی خود شروع 

کرده و ضمناً به نوشتن قصائد و غزلیات به 

  تورکی و فارسی و عربی نیز پرداخته است یزبانها

ض ، هفت جام ، انیس القلب ، صحت و مر نگارش

مطلع االعتقاد و رند و زاهد که از تالیفات فلسفی 

فضولی می باشد در سالهای پیری صورت گرفته و 

اشعار ترکی و فارسی خود را نیز در همین سالها 

 .تنظیم کرده است

در  یقهزاران کتاب و پژوهش و تحق یدو شا صدها

سال در  یدر طول سالها یرشاعر شه ینمورد ا

و هنوز  یرفتهانجام پذ ایمختلف دن یدانشگاهها

وجود  یشاندر آثار ا یکشف نشده ا یهم معان

بس  یو محققان یشمندانسال اند یدارد و سالها

بزرگ همت گمارند تا  ینبه ا یداد و توانمند باسوبا

 .یابنددست  یدجد یبتوانند به کشف معان به

 ییدکتر داود رضا آثار: منبع
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 یبخاص حاج یوسف

 .م(۱0۱7-۱070)

 
 یلدهجو ا 1019 یبخاص حاج یوسف

گؤز  یایادون یندنباراساغون شهر ینستانکوتور

 .یآچد

 یغیباالساغون دا باشالد یبخاص حاج یوسف

و بو  یئتیردیکاشغرده باشا  یناثر یلیکقوتادغوب

)تافقاچ یحکمدار ینالر یقاراخانل یاثر یوکبؤ

 .یغ بوغرا( خانا اتحاف ائلدلواو

و اونا  یببگن خچو یبو اثر یمیحاک قاراخانی

 ینیآد یریوز یسارا یانی( یب)خاص حاج

 .یشدیوئرم

 یاثر یوکبؤ یلکا یاتینینتورک ادب قوتادغوبیلیک

 لوخچوقوشما دان و  یتب 6645اولموشدور که 

 یرد یبارتدن ع یودنغمه و اؤ

 یانسانالر یاشایان ینداحال لوتوپ قوتادغوبیلیک

 .یرگؤستر یولالرینخوشبخت ائده جک 

اثر ده بوتون  یوکبو بؤ یبص حاجخا یوسف

و  یرائد یف)جهالت(توصینآناس ینالر یامانلیق

 یتو ترب یرتیماو ییینش یمتلیده اَن ق یللتینم

 .یرائد یداولدوغونو ق

نسخه  یازمادن بوگون اوچ اَل  قوتادغوبیلیک

 یاسینینو هر اوچ نسخه ده تورک دون یلیبتاپ

رک لره تو ینو بو اثر یلیبتاپ یئرلریندهمختلف 

 .یللندیریرب یایااولدوغون داها دون ییدعا

 یریاستانبول دا ب یرینسخه لردن ب بو

قاهره ده  یریندهو ب یندهفرقانه شهر ینستانکوتور

 یلیبتاپ

 یک الر باشچلواثر تورک مم یالنده تاپ قاهره

 یازیلیب یندنطرف یردم یآ ینعزالد یس

 گؤزل قوشماالردان یازیالنده  یلیکو ب قوتادغو

 یریب

 
 نئچه نشان گرک یرب ایگیده

 یخانداطرف اوز توتاندا،سفره چ یاغینا

 نسواول یگورونجه گرک آسالن اورکل دوشمنی

 نسواول یکل یلهگرک قاپالن ب دؤیوشنده

 لوگوج یمیعنادکار،قورد ک یمیک قابان

 نسواول یغضبل یمیبوغرا ک ینآزغ یمیک آیغیر

 گر یلهح یمیک کوتول

 نسواول لیینک یمیدوه ک ائرکک

 ییقاسا ییقتک آ ساغساغان

 نسوتک سر راست اول قوزغون

 یزدؤنمز آمانس یمیک آسالن

 نسواول یاتمازگئجه لر  یمیک بایقوش
@turk_bilgi 
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 لوآلپ ارسالن سلجوق

(۱0۲۹-۱07۲) 
 

 یکینجیا ینتورکلر لوارسالن سلجوق آلپ

تاختا  یاشیندا 36 یلدهجو ا 1064 یلطانسو

 .یخدیچ

تاختا  یتورک سلطان یوکن بؤارسال آلپ

 یآن یقاالس ینمازآل یزانسیننرا بسو یخاندانچ

 ، یفتح ائلد ینشهر

چاتاراق  ینهسرحدلر یزانسب یلها سواوردو لوگوج

اوغوز  یاسک یدا آلد یو گرجستان یروانش

 .یالرا تابع ائتدلوسلجوق یوکبؤ ینیائللر

 یاندیرماقدا اونونگوج ینتورکلر یمتیحاک بیزانس

 لوخچواولدو و  یرساواشا حاض یوکبؤ یرن بچواو

 .یتوپالد یئرلردنعسگر مختلف 

ن چوساواش او یوکغو بو بؤلوامپراطور بیزانس

و  یتوپالد یقوه لر لودان گوج یونان یهمقدون

 یلهاوردو ا یعظمت ینلیکم 150 یلدها یج 1071

 .یحرکته باشالد

 یرهمالزگرده دوغرو ا یلها سواوردو یوک،بؤ بیزانس

 .یدیا یادارسوآلپ ارسالن  یرکن لهیل

 یکدهآلپ ارسالن تئزل یسلطان یوکبؤ نکوتور

 یو خو یگلد یجاناآذربا یخیبچ یادانرسو

 ینس یردی،خزینهئوچ یدانینام یوشدؤ ینشهر

 ییغمایازاماندا عسگر  یرو تئز ب یگؤندرد یزهتبر

 یامر ائتد

خ چو ییغاراق یتورک عسگر ینم 54ارسالن  آلپ

 یزگرد اؤنونه گلدسرعتله مال

 یسینداتام قارش ینو دوشمن یندااورتاس تورکلرین

سلطان آلپ ارسالن دورموشدو،ساغ قول دا 

 یوکل قول دا بؤسوو  یمانسل لواوغ یشتالمکو

 یانمیشدیساندوک دا یرام

اؤزل  ینده تورکلر یوشارسالن بو دؤ آلپ

بئله  یبهره آپارد یکاسیندانتوران تاکت یکیتاکت

نرا اؤزون سودن  یوشآز دؤ یرب سودوکه تورک اور

 سوو دوشمن اوردو یالرو قاچد یبب گؤسترلومغ

ن چوو محو ائتمک او یبائد یبتعق یتورکلر

و  ییدیبدن قا یئنیتوشور تورکلر  ینادال یناونالر

محو  یکله دوشمنلوبوتون یبسال یهتله  نیدوشم

 .یلرائلد

 سواوردو یزانسب ینلیکم 150ده  یوشدؤ بو

و قاچان دوشمن لر ده  یلدیائد یندارماداغ

 یجان وئرد ینداآلت یلینجین قکوتور

 یوژنرومئن د سوماندوکو یوکبؤ بیزانسین

 توشدو یراس یندهال ینتورکلر

 سواوردو یزانسب ینداله مالزگرد ساواش بئللیک

 یسینداقارش ینتورکلر یلهو گوجو ا یبوتون عظمت

 لوگوج اونونندو و آلپ ارسالن و الوب اولومغ

 .یلربو ظفره غالب گلد سوتورک اولدو

@turk_bilgi 
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 لوصمد آغا آغامالی اوغ سیسالنامه مرونع بؤیوک
Böyük ömrün salnaməsi SƏMƏDAĞA AĞAMALI OĞLU 

 
Dr. Salatın Əhmədli 

 دکتر ساالطین احمدلی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنداوللری عصرین جی-20 نوسو عصرین جو-19

 ه،ندتاریخی فیکیر یسیاس یعماایجت آذربایجان

 ا،ندرماالشماسیفو سیستئمینین لیکچیدؤولت

 صمدآغا ینایانو لور بؤیوک اندحیاتی نیمد

 آنادان(  1930-1867)  ونوناوغالا آغامالی

 .اؤتور ایل  150  انندلماسیوا

 موکممل گیاسینینلوئواید کراتودئم  سیالسو 

 فعالیتی شخصیتین تاریخی بو النو داشیییجیسی

 لوغوا آغامالی صمدآغا. یریدتلاحا و لیاخهخشچو

 قافقازدا دهکلوبوتؤو دئییل، اندآذربایجا تکجه

 رینیپرینسیپل تمل ایدئیاسینین سیالیستسو

 ق،لوئواید نکئچیره حیاتا و نمعینلشدیر

 پوبلیسیست، فعال ده هم دئییل، چی تشکیالت

 تورک ایسه مومه ان تنقیدچی، ادبی ناشیر،

 النو الری خیدمت ناموستث اندیاتیح خالقالرینین

 جی1926. قدورکولوتور ی،یسچاصالحات الیفبا

 داوام کیمی ان6 مارتین دان26 رالینئوف ایلین

 قورولتایینی ژیکولوتور باکی جی-1 نائد

 آغامالی صمدآغا کی، یرتدکیفای رالماقخاط

 دوشونجه فلسفی لمیع نی،مد ونوناوغال

 اؤنونه گؤز لور وکبؤی ینادیغیواده   سیستئمین

 قرب چوخ بیر و پاوآور ا،روسی. سینگل

 قورولتایی ژیکولوتور باکی جی-1 عالیملرینین

  بو  لوغوا آغامالی  صمدآغا  اندتدقیقاتالری دهباره

 قولوئواید دئییل، ییسچتشکیالت اینقیالبین  نیمد

 فتحعلی میرزه. ائدیلیر یاد رالنیر،خاط ده کیمی

 تاریخی دؤورون، اما ی،باشالدیغ ونوآخوند

 سییانیمیس بؤیوک بو وئرمدیی ایمکان شرطلرین

  ادکاونونس  اونونمرع  لوغوا آغامالی صمدآغا

 خورافاتین، دا الاونونب. یلدبی آپارا  اوغورال  شرفله،

  ایله  تورکلری روسییا النوا قوربانی گئریلیین

 قالیقالری  اونونغلوروایمپئراط  لیمانعث  یاناشی،

 یئنی قوردوغو کمالین مصطفی هندزریاو

 . ینادیوا لور ناموستث دا اندیاتیح نینهتورکی

 الیفباسینین عرب هندتطبیقی دیلینه تورک

 ده درجه نمازلووا قبول ده هم لی،خسایچو

میرزه فتحعلی آخونداوو  یاراتدیغینی قلوزسواویغون

 ده جلیل میرزه ده، ینسکیشاختاخت.م دا،

 سینینییشیلمه ده الیفبانین سؤیلییر، لرلهدفعه

  هنداوللری عصرین جی-20. آراییردیالر لالرینیوی

  ضیالیالری  هتورکی  چیلری،معاریف  آذربایجان

 تکرارالماسینا دؤنهه دؤن اتینیحالاص  الیفبا

 .قالیردی ده لهه بلئموپر باخمایاراق

 لوغوا آغا بی احمد فلوسوفی موتفککیر، بؤیوک 

 دؤورون سینیدییشدیریلمه قرافیکاسینین عرب

  دیرتق هM.K.Atatürk- ریلدیینیئوچ ضرورتینه
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 اندآذربایجا. چالیشیردی ایناندیرماغا نووا ائدیر،

 لوغوا آغامالی آغساققال باشالماغی ایشه بو ایسه

 سیالیستلرینین،سو دونیا حتی بیلیر، الزیم

 و ائدیر معروضه نینهل «آتاسی» یکلرینئولشوب

 . گؤستریردی  سی لماغاآ لیغینیراضی

 سببینی  اساس  گئریلیینین  نیمد  شرقین 

 صمدآغا نگؤره هندچتینلیی الیفباسینین عرب

 نهایت فاکتالرال و دلیللر گتیردیی لوغوا آغامالی

 نینل اندجاوابی اونونب. دیردیاینان نینیل کی،

 بیر یوک بؤ دهشرق بو،  کی، یرشددئمی

 معاصر خالقین عصرلرله دا الاونونب. دیراینقیالب

 کناردا بیلیکلردن تئکنیکی و علمی

 الیفباسینین عرب النو рاساس ساخالنیلماسینا

 قرافیکالی التین ی،لدباشالنی اصالحینا

 .ولدیووق  اساسی  کئچیدین الیفبایا

 ربهض خورافاتا  ساوادسیزلیغا،  جهالته،  

 اندباشی اینقیالبین نیمد بؤیوک بو ووران

 اونون рو لوغوا امالیآغ غاآصمدا

 بو ایدی کیم. دایانیردی اسیندماکو

 مدنی آذربایجانین ولری؟عض انینندماکو

 نهصح و تئاترینی میللی سیساتالرینی،ات

 یارادان، مطبوعاتینی لیآنادیل شونو،لوقورو

 بو شخصیتلر یازان لیکلریدرس ایلک

 چیالری،داوام نلووی لیایشیق

. لدوالروا یچیالرتبلیغات و چیلریدستک

 تاریخیمیزده فیکیر یعماایجت میللی

 یارادان مکتبی چیلر«دیننصرال لالوم»

 فایق عمر زاده،لومممدقو جلیل میرزه

 جومهوریتینین خالق آذربایجان مانزاده،نع

 فرهاد ایبراهیم، خلیل پوبلیسیستلری فعال

 ن،بیل ملمک سینیتورکجه اؤزبک آغازاده،

 بو دهعلم ژیکولوتور ید،عس خالید معلمی ادبیات

 بهرلندییمیز دنمکتب لدوغووا یاراتمیش ده گون

 و علم دوشونجه، بؤیوک کیمی زادهبانچو بکیر

 سیگتیریلمه آرایا بیر لرینین صاحب عمل

 هندایللری ایلک سینینوئتلشمهسو آذربایجانین

  .ایدی حادثه ممه

 و لیتشکی قورولتایینین ژیکولوتور باکی جی-1

 ایله لوغوا آغامالی صمدآغا هندسیکئچیریلمه

 سئنتیابرین ایلین جی1925 چالیشان، بیرگه

 آسییادا رتاوا بیرگه الاونونا دک5 یابرینون ند5

 دیلینین عرب»: یازیر یدعس خالید النو рسفرده

 صمدآغا. یریردیشدبلعص نوو рقایداقانونالری

 تورک یازیق کی، دئییردی لوغوا آغامالی

 عرب. دیرالزیم قورتارماق نتدکفال بو باالالرینی

 یئرینه اونون рو آتمالی چیخاریب الیفباسینی
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 نوو اسید.خ «.کئچیرملیگیک حیاتا الیفبانی یئنی

 آغامالی  صمدآغا  یاتیادب تورک کی، یازیر دا

 بو  ،و  دا  لماساوا  اسییصایخت  ونوناوغال

 ر،لووا مشغول ممونظ ایله تدقیقی ادبیاتین

 ادبیاتی تورک. آپاریردی   تحلیللر لر، هیسموقای

 ایدی نداوا ده هم سببی ائتمیین تدقیق تاریخینی

 اوز ایله الیفبا یئنی الیفباسینی عرب ،وا» کی،

  دئینلره «آیریالجاغیق اتدادبیا اسکی ائتسک،

  الیفباسینین  عرب.  آختاریردی  جاوابالر  لیاساس

 کئچیدین قرافیکاسینا التین دئییل، اصالحی

 النو рقولوئواید اساس و رفداریط نالیرمعبی

 دئییل، دا آذربایجان تکجه لوغوا آغامالی صمدآغا

 لیفرق دییشیکلیینه الیفبا انددونیاسی تورک

 مطبوعات دؤوری و اؤیرنیر موناسیبتلری

 یرماالرالشدآرا و لرمقاله سیلهسیل هندلریصحیفه

 .ائدیردی چیخیش

 چیلرینینمعاریف قازاخ اؤزبک، کریم، تاتاریستان، 

 چیاصالحات النو рلدب انندیاخی لرینهدوشونجه

  یاآس رتاوا نچک یاریم آی بیر میخادی دؤولت

 و  لیکجاهیل  ساوادسیزلیغین،  هندسفری

 و گؤرور هندچتینلیی الیفباسینین عرب  گئریلیین

 آیری دونیادان مدنی تورکلری کی، ائدیردی یقین

 شوخ ده درق وا بیر. بودور سبب اساس ان ساالن

 لوغوا آغامالی صمدآغا نراسو سفردن لمایانوا

 بوتون نچواو یرمکندصورتله دییشیکلیینی الیفبا

  ریچارقالردان  اینضیباطی  حتی  دالردان،ومئت

  رفدارط  ضیالی  ایدسا  لیخی اطرافینا  یارارالناراق

 ایلین جی1926 ده  لیکلهبئله.  یلدبی  پالیاوت

 ژیکولوتور جی-1 ایداکب دا26 رالینئوف

 هنددییشیکلیی الیفبا و سینهچیریلمهک قورولتایین

 اساسالر رماالشماسینافو یینمؤوقع یدواح

  .یتدیارا

 لرمقاله سیلهسیل تکجه لوغوا آغامالی صمدآغا

 مدنیتینه پاوآور دونیاسینین تورک آلمیر، مهقل

 کیتابالر هندسیباره بلئملریوپر سی یاخینالشما

 شخصیتین بؤیوک بو. ائتدیریردی اپچ یازیب،

 اتی،اصالح الیفبا هندعرضی ایللر جو1924-1929

 دینی آزادلیغی، قادین لغوی، ساوادسیزلیغین

 تحلیلی ادبیاتین معاصر موباریزه، قارشی خورافاتا

 دهباره رماالشماسیفو مدنیتینین نهصح و

 .گؤروب اوزو ایشیق کیتابی 8 زنگین مونجامض

 تورک» ،(1924) «هایانادیر زمولووی بیزیم» 

 تورک» ،(1924) «لرمسئله مدنی هندعالمی

 «احتیاجالری مدنی سالینمازه خیرتا خالقالرینین

 ،(1927) «دنتاریخ و دنعلم» ،(1925)

 ،(1927) «الیفبا یئنی و اینقیالبی کتیابرو»ا

(  1929)  «ناموس»  ،(1929)  «مدنیت  ایکی»

 بلئملرینیوپر آکتوال ان دؤورون کیتابالری  آدلی

 . ائدیر احاطه

 تورک سببلری، اصالحاتینین الیفبا کیتابالر بو

 تاریخه دنتؤره انگل بیرلیینه دونیاسینین

 هبمذ یو،لوروکچو سینیننظریه قاییدیش

 معاصر و بلئملروپر یاراتدیغی آیریسئچکیلیینین

. نوبلوو احصر دالریناومئت اینتئقراسییانین دونیایا

 و قالرینکولوتور چیلرین،تاریخ یراصمع گون بو

اوزره  یالهیاتتئولوق  ا) قالرینلوئوت

 دقت محصولالرینا فیکیر رینه،لدوشونجهتخصص(م

 آغامالی  صمدآغا کی، رلووا آیدین دهیؤنلتدیک

 کؤهنه  ده  هئچ  میسیستئ  باخیش  ونوناوغال

 ژیلوئواید کی، فوتاس. یلدآکتوا ده یئنه دئییل،

 رینظ لمیع لمایانوا خالص کامالرداناح

 بیر بوتؤو نوب،لووا نشر واختیله سیستئمیمیز

 سساسح کیتابالرا سایاق بو نائد تحلیل دؤورو

  .یاناشمیر
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 فعالیتینین سیاسی ونوناوغال آغامالی صمدآغا

 بعضی آراشدیریلماییب، یئترینجه ده تدقیقی

 غولوبسومن سینهفیرقه «هوممت» اونون کیتابالردا

 کیهنددؤورو لیکارئسپوب جی-2 یجانینآذربا و

 تهایجتیماعی هندشکلی تئزیسلر قیسا فعالیتی

 ایبراهیم لیزولفع وون،ااسگندر.س.م .چاتدیریلیب

 صمدآغا اندتدقیقاتالری ونف انج لیلخ وون،ا

 نراکیسو ند ایل جی1920 ونوناوغل آغامالی

 خچو داها یتینهعالف و حیات سینهموباریزه سیاسی

-1920 -1905 سندلری، آرخیو اما،. لیبوئری یئر

 بو لریصحیفه مطبوعات دؤوری عایید ایللره جی

 اجتماعی حیاتینین، سیاسی یتینصشخ تاریخی

 یارادیجیلیغینین پوبلیسیستیک سینین،دوشونجه

  .چیخاریر رتایاو ا ایسپئکتیرلرینی موختلیف

 پرئزیدئنتی رئسپوبلیکاسینین آذربایجان

 یو ایللیک 100 مهوریتینینجو خالق آذربایجان

 نجامیسرا دهباره سیکئچیریلمه بیلئیینین

 النو ییسداشیییج یا گیلوئواید موختلیف

   الیتینینعف و حیات قوروجوالرینین جومهوریت

   ایمکانالر   گئنیش   نچواو   آراشدیریلماسی

  خالق  آذربایجان  لوغوا آغامالی.ص. یارادیر

 فعالیت لداوی لیشرف چتین، گئدن  جومهوریتینه

 غالولسوخوی سییایا،رروپکو روشوته، ن،گؤستره

 یووب مورع و آپاران موباریزه قارشی

 قاالن صادق گیاسینالوئواید کراتوسیالدئمسو

-20 نو،سو عصرین جو-19. دیر شخصیت تاریخی

 و اداروسی دئییل، قافقازدا تکجه اولی عصرین جی

 کراتودئمسیالسو هندلریاؤلکه پاوآور سیرا بیر

 آلساق، نظره ئدیجیلیینیا جلب ایدئیاسینین

 ایلک آلیب تحصیل اداروسی نون لوغوا آغامالی.ص

 سینهدؤنمه وطنه کیمی قرافوپوت لیایختیصاص

 دیمقص و آمال سیاسی اونون یؤنلتسک، دقت

 زاده،لسور.ا.م کی، دورو فاکت. الروا آیدین

 و محمدزاده.ب.م سیمورق،.ش.ت ،وونریمان.ن

 سیاسته یتلرصشخ لیگؤرکم ردیگ

 دونیا جی-1. قاتیلیب الراقوا کراتالروسیالدئمسو

 چیلرینینسیاست آذربایجان نراسو انندساواشی

 لییهچیمیللیت هندفعالیتلری میقیص بیر

 صمدآغا ،وونریمان نریمان ده، وئرسه کلواوستون

شیخ  آغا الکبر ،ووپئپین بی احمد ،لوغوا آغامالی

 کراتولدئماسیسو شخصیتلر کیمی ووا سالمال

  .ییبلرائتمه ترک رماسینیفوپالت

 وونونریمان.ن کی، گؤستریر نووا فاکتالر تاریخی

 نندچیلری«هوممت» باکی ائتدیی لیدئرلیک

  ونوناوغل آغامالی صمدآغا الراقوا لیفرق

 چیلری«هوممت»  تیفلیس  کیهندرهبرلیی

 لرهیسسمو یاروس اندیابریون ایلین جی1917

 ایشتیراک سئچکیلرده نچیریلکئ ینهیسلمج

 نفرله 4 هتدپارالمئن سسله 748 مین 84 رکائد

 .قازانیب حقوقو لیکچیتمثیل

 لرهیسسمو ده5 یانوارین ایلین جی1918 

 میللت نچیلهسئ زاقافقازییادان ینهیسلمج

 نراسو نندیریلیشیئوچ یکئولشوب وکیللری

 ازییازاقافق نندسببی سیمهبیلمه گئده یایاروس

 لیکله،بئله. لدوالروا لیبیرلشمه هندسئیمی

  نندسیفیرقه «هوممت» کراتوسیالدئمسو

 موسلمان  یمینک  لوغوا آغامالی  صمدآغا

  .رلووعضو ا سییاسینافراک

 ایشتیراک فعال دهکیمی کیمی عضو پارالمئنت

  زاقافقازییانین  لوغوا آغامالی  غاآصمدا نائد

 ائدیر، چیخیش کیمی رفداریط  موستقیللیینین

 مادیموت بلئملرهوپر واجیب نیگؤزله حلینی

 . یریردیلدبی موناسیبت

 اندایجالسی داکی 6 آپرئلین ایلین جی1918

   رده با ییمؤوقع سیاسی پارتییاسینین «هوممت»

 لوغوآغامالی   صمدآغاو   کئچیریلیر   لررهموذاک
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 داشالریهیداق هندسیمسئله لیکموستقیل

 : بیلدیریر لمادیغینیوا لیغیآیری فیکیر اندآراسی

 بیز نچواو ییمنافع کراتییانینودئم»

. دوروروق هندطرفی موستقیللیینین زاقافقازییانین

 «دیرلیکموستقیل مقصدیمیز لیجاباش بیزیم

 نراسو انندداغیلماسی کوالیسیاسینین زاقافقازییا

 آذربایجانین ده28 مایین ایلین جی1918

 قراری بو شورانین میللی نائد الناع ایستیقاللینی

 لدوغووا اوزو دا ونوناوغال آغامالی.ص

 بی یبنص. النیرآلقیش نندطرفی چیلر«هوممت»

خاص  خلیلبی یسکی،خو لیخانحعتف لی،یوسیفبی

 آغامالی.ص نائد چیخیش نراسو وداناممد

 موستقیللیین وسالمشیخ ال.ا داشیهیدقع ونوناوغل

ه خیرات و بلیینیواجی نماسینینلووا اعالن

  .اساسالندیریر سالینمازلیغینی

 خالق آذربایجان ایللرده جی1918-1920

 آغامالی.ص کیمی وکیلی میللت جومهوریتینین

 یورودور، سیاستی پارالمئنتاریزم فعال لوغوا

 یهرهموذاک لریمسئله واجیب و آکتوال

 تصدیقی، سینینبودجه دؤولت. چیخاریردی

 لیس،پ باشینالیغی، اؤز مأمورالرین یئرلی

  لیکایری الی کیهندسیستئمی ژاندارما گؤمروک،

 
 وکیلی میللت موباریز اونون ییدتنق فاکتالرینین

 لوغوا آغامالی صمدآغا. یریردیشدرماالفو برازینیوا

 )کشاورزی(آقرار هندپارالمئنتی جومهوریت

 رپاغینوت واختاشیری ائدیر، رهبرلیک سییایامیکو

 مهندگو سینیشدورولمهلوبؤ اندآراسی کندلیلر

  ،وا  اندچیخیشالری  لیخسایچو.  گتیریردی

 جدی مأمورالری سسلندیریر،  فیکیرلر  ییدتنق

 اونیوئرسیتئتی دؤولت باکی. توتوردو آتشینه تنقید

 21 ایل جو1919 پارالمئنتین دهباره آچیلماسی

 نگؤستره لیقفعا لردهاکیرهموذ اندایجالسی آپرئل

  تحصیل  لیعا  بو  لوغوا مالی آغا صمدآغا

 النالراوا مانع  یهائتمه  سیسات  سینیهیسموس

 بورادا»: دئییردی رکوئره جاواب توتارلی

 پول نومیلی 18 اونیوئرسیتئت کی، سؤیلییرلر

 .لمازوا آچماق لیکهله نووا گؤره، ناوا آپاریر،

 بیز آچماقال اونیوئرسیتئتی کی، دئییرم ایسه من 

. گؤتورجییک تعمنف مانات میلیارد 18 دهجکگله

 بنزییر، آغاجینا پالید بیر اونیوئرسیتئت بو

 آغاجینا پالید نهنگ نراسو نایلده 20 باسدیرسان

 گلیب، اؤزو مقام ت،رصفو کی، الدحا بیر. ریلیرئوچ

 ایستییرلر، مکایشله گلیب اؤزلری وار، رالرسوفوپر

  .«لمازو ا بوراخماق نالده نالریو

 سیاسی فعال ان ونوندؤور لوغوا آغامالی غاصمدآ

 برابر لماقالوا عضو پارالمئنت می،خادی

 دونیا جی-1. ایدی ناشیری و پوبلیسیستی

 اول آز بیر دنتاریخ بو حتی ه،ندایللری سیمحاربه

 ،«قازئتا لمانسکایاسومو» اونون ده

 ادبیات، هندقزئتلری «زاریا» ،«زاکافکازسکایارئچ»

 سیاسی دهباره لریئلهمس رپاقوت دین،

 چاپ تحلیللری یازیالری، پوبلیسیستیک

  .نوردولووا

 ایله رهبرلیگی اونون ادونونیای ایلین جی1918

  آدلی«جکگله»  دهتیفلیس  هنددیلی آذربایجان

 .نورلواو  نشر  قزئت

 سایلدئمکراتسو قافقازدا مقصد اساس  

 سیالسو نی«هوممت» و یاییلماسی ایدئیاسینین

 «جک گله» النوا یرماقشدرماالفو سینیبازا

 اساس یهدئمه نوو سایالری  نانلواو الده قزئتینین

 خالق آذربایجان انرگاو مطبوع بو کی، وئریر

 .دایانماییب دهمؤقع موخالیف جومهوریتینه

 تدبیرلر، گؤردویو نین متیکوح میللی آذربایجان 

 نراسو انندسوردووا ایسالم قافقاز اصالحاتالر،

 لزادنینسور.ا.م سی،گلمه باکییا گیلیسلریناین
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 قارشی جهدلرینه آییرماق انندآذربایجا باکینی

 لربهمصاح و تاون وئردیی مطبوعاتینا یهتورک

 عکس هندلریصحیفه قزئتینین «جکگله»

 . نوبلووا

 کتیابراو ایلین مینه ائله یاناشی ایله قزئت بو

 کراتوسیالدئمسو نانلووا نشر روسجا اندآیی

 ده هندقزئتی «بوژدئنییاوپر» یکئومئنش

  دقتی  اساس  گؤستریر،  للیقفعا لوغوا آغامالی.ص

 یرلدیؤن رونماسیناوق حقوقالرینین  کندلی  و  فهله

 تبلیغ سینیوئریلمه کندلیلره رپاقالرینوت و

  .ائدیردی

 یوزلرله دؤولتینی وار بوتون ایلده، جی1905 هله

 آت رولرینی،سو حیوان لوبوینوز خیردا و ایری

 پلرینی،کو قاش داش و قیزیل ایلخیلیرینی

 رینهچیلریلخیدمت لرینیساحه رپاقوت کتارالراله

 ایللر جی- 1907-1905 پایالیاراق کندلیلرینه و

 معنوی و مادی سیال،سو اهالینین انداینقیالبی

 و دینج داها یرماق،شدالیاخشی وضعیتینی

 ایشتیراک فعال نچواو قورماق جمعیت لیعدالت

  .یرشدائتمی

 لدوغووا هندمیدؤنه وئتلرسو کی، فسوات خچو

 انندبرپاسی موستقیللیینین آذربایجانین کیمی

 صمدآغا کیمی شخصیتلر تاریخی سیرا بیر نراسو

 هلدشکی تام ده ارثی ونوناوغل آغامالی

  .آراشدیریلماییب

 جی-2 نراسو نندجومهوریتی خالق آذربایجان

 لیتجروبه لوغوا آغامالی.ص هنددؤورو رئسپوبلیکا

 نائد مدافعه ماراغینی خالقین می،خادی دؤولت

 چیسیاست زنگین ایدئیاالرال بشری ضیالی،

 فاقعموم ات سؤزو یلیر،ئوس تانینیر، کیمی

 ایلین جی-1920 ،وا  .ائشیدیلیردی دا میقیاسین

 پارتییاسی ممونیستکو نراسو نندآپرئلی

 آزربایجان رماالشانفو یئنیجه و قاتیلیر سیراالرینا

 رپاقوت خالق هندمتیکوح جومهوریتی وئتسو

 .رلووا صدری سینینمیتهکو

 کندلیلره و فهله سی،میللیلشدیریلمه رپاغینوت 

 همین. االییرایمض دئکرئت دهباره پایالنیلماسی

: یازیردی لوغوا آغامالی.ص رالیانخاط گونلری

 ،مولکدارالرین رپاقوت کی، دئمیشدیم همیشه»

 نبئجره نووا رپاقودئییل،ت آغاالرین و بیلرین

 گتیردی ائله تاریخ. یریدلمالاو مالی متکئشلرینزح

 دئکرئتی بو من ایلده جی1920 ایندی کی،

 انندبو نچواو منیم البته،. لدوماو ایمضاالمالی

  .«بیلمزدی الوا موکافات بؤیوک

 آذربایجان ایلده جی-1921 لوغوا آغامالی صمدآغا

 صدرینین سیمیتهکو ایجراییه مرکزی ری س س

 س س آذربایجان ،عضو مکنینیکپ.وسو اوینی،مع

 نینMK یا زاقافقازی و صدری ک م ری

 الراقو (ایللر جو1929-1922) بیری نندصدرلری

 اؤز اینکیشافینا مدنی و اقتصادی نیناؤلکه

 رولمادانوی وئریب، نی لریتؤهفه سیزعوض

  .چالیشیب

 مخصوصی هندتاریخی لیکچیدؤولت آذربایجانین

 156 ایل بو ونوناوغل آغامالی.ص الناو یئری

 بو کی، اینانیریق. رلواو تامام( 2021) یاشی

 اونون فعالیتی حیاتی، شخصیتین اونودولماز

 جک،ائدیله تدقیق گئنیش هندایلی یوبیلئی

 .دیریریالجاقتدچا یتهعایجتیما
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 .  پارالئللر  یارادیجیلیغینداکی   شاعیرلرین تصووفم  عصرلر ۱5 -۱3 ایله نسیمی عمادالدین  
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 وحدت وجود، نسیمی، عمادالدین: سؤزلر آچار

 وجد، حلب، حروفی، تصووف، اودو، عشق ی،دهقان

   افسانه روایت،

     خالصه
 اونونا ، یارادیجیلیغیندان نسیمی اساسا ده مقاله  

 همین و طریقتیندن حروفیلیک اولدوغو منصوب

 .  نورلواو بحث اؤزللیکلریندن طریقتین

 اوالن شاعیرلریندن لواون عصرین اورتا بورادا   

  آالن یئر ارادیجیلیقیندای نین نسیمی عمادالدین

 فاجیعه  اونونا یاناشی آچیلماقال ایدئیاالر اساس

  طرفیندن کیملر  و هارادا سببلری، اونونملواؤ لی

 جمعیتین شاعیرین،. ائدیلیر تدقیق   دا آسیلدیغی

 اساس کیمی  ائتمک تامین لیشینی یوکسه

 لر نومونه اثریندن اوجون مک تصدیقله  مقصدینی

 لی مباحثه بعضی   کی شعرلرینده  و  وئریلیب

 آیدینلیق   فیکیرلرینه ائتدیرن عکس مقامالری

 او ایله شاعیری آذربایجان داهی.  گتیریلیر

 اعتیراض قارشی عدالتسیزلییه دالئوف  دؤورون

   نین شاعیرلری دیگر  یوکسلدن سسینی

 و جکیلیر اؤنونه گؤز حاقسیزلیقالر قارشیالشدیغی

 ایله مؤوقئیی یارادیجیلیق نین شاعیرلری تصووف

 موحیط یاشادیغی نین نسیمی.   نورلواو موقاییسه

 نین فیکیرلری ایدئیاالرینداکی  اثرلرین یازدیغی و

  دؤور او نین جهتلری  فرقلی بعضی

   شاعیرین. آجیقالنیر  دا مقامالر آنالشیلمادیغی

 فیکیرلرینی  رک گوونه طریقتینه حروفیلیک

 اخالقی -معنوی ینجمعیت سی، دئمه آجیق

 آپاردیغی   اوجون اولماسی صاحیب کئفیتلره

 عمادالدین. جکیلیر اؤنونه گؤز  بورادا لر موجادیله

 تصووف  طریقتده اولدوغو بسومن نین نسیمی

  و  مقصدی یایماق دیرلری اسالمی و ایدئیاالرینی

 مقاله ده اؤزللیکلری باگلی رقملرله و حرفلر بعضی

 .   آلیر یئر  ده

 ادبیات نین خالقالری شرق  ده مقاله عومومیتله  

 گئنیش صنعتی، سؤز زنگین اؤز تاریخینده

 داهییانا و لوتخییو قدرتلی طرزی، دوشونجه

 عمادالدین علی سید سئچیلن ایله صنعتکارلیغی

 آذربایجانین ایلده جومیالدی -1369  نین نسیمی

 ایپگی، اوالن شهری ائتمیش اینکیشاف و قدیم ان

 گؤزل و لری آبیده معمارلیق ثروتلری، یطبیع

 فرقلنن ایله آب و هاواسی غیری عادی، طبیعتی،

 دیرلی ین تصدیقله سینی گلمه دونیایا شاماخیدا

 .  جکیلیر اؤنونه گؤز فاکتالر
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Imadaddin Nassimi and divine love in the 
works of the 13-th century poets 
SUMMARY 
 This article expresses an attitude 
shedding light on some unknown 
moments in the life of Imadaddin Nassimi. 
His position in the literary history of 
Oriental peoples is explained, then, 
reasons and results of execution of 
Nassimi in Aleppo for his conviction are 
deeply substantiated. Besides, narrations 
said and written about the poet are 
analyzed. 

  This article clarifies the similar and 
different features in Hurifi and Tasawwuf 
standpoints. It is stressed that the both 
sects are related closely to the Sufi 
studies. The article touches upon the 
parallelism found out in the irrational 
views and Nasimi's poetic mindset. The 
signification of a definition to be burned in 
the flame of love both in the Tasawwuf 
and Hurufi sects is analyzed. This 
explanation is accompanied with detailed 
information regarding poems of the said 
poet collected in his Divan. 

  The article contains poetic texts 
concerning the definition of ecstasy. 

  This article deals with parallelism of the 
folk motives reflected in the works of the 
13-th century poets, which is explained 
based on various samples. The article 
touches upon the narrations related to 
the Noah's Ark, the Prophets, such as Yusif 
and Khidr, as well as legends about Flower 
and Nightingale, Farhad and Shirin 
  The place of the divine love and the 
philosophy of vahdaty-vujud in Nassimi's 
works is indicated, being accompanied 
with ideas touching upon the spiritual 
cleansing function of the love. 

 : گیریش  
 و حیات  نین نسیمی  عمادالدین لیع سید 

 اوزون مقامالر سیرا بیر باغلی ایله یارادیجیلیغی

 بؤیوک جوخ آراسیندا تدقیقاتجیالر ایللردیکی،

 اعدامی، شاعیرین و اولموش سبب لره مباحثه

 اوزرینده باخیشالری دینی. وس  گولودؤنوک

 ان آراشدیریلماسی  نین طرفلری قاالن قارانلیق

 اؤنملی قارشیسیندا علمین اوالراق مسله واجیب

 نین نسیمی ، کی بئله. قویولموشدور کیمی طلب

 اولسا بللی دقیق یئر دوغولدوغو و تاریخی دوغوم

 نین مزاری و مکان دییشدیگی دونیاسینی دا،

. دوغوروردو مباحثه  دایم اولماسی هارادا

 گله قرارا قطعی  ده مسله بو تدقیقاتچیالرین

 عؤمور اونونا ده بیری ریندنسببل نین بیلممگی

-آغیزدان دیله،-دیلدن افسانه لشرک ونونالیو

 سی ریلمهئوچ روایتلره ماراقلی کئچرک آغیزا

 گؤستریلیر بیرینده منبعلریندن عصر اورتا. ایدی

 اونونا بیری موریدلردن نئوس نسیمینی کی،

 اونو واخت اوخودوغو سسله اوجا شعرلرینی

 اولدوغونو بسونم کیمه شعرین بو توتورالر،

  "  اوجون قوروماق اوستادینی موریدی روشانداسو

 چکمه آدینی نین اوستادی دئییب، - " منیمدیر

 یئتیریب اؤزونو نسیمی ائشیدن بونو ده،  سه

 اولدوغونو مؤلیفی شعرین رک ائده تقدیم

 عاصی توتوب، برابر آلالها اینسانی و بیلدیرمیش

 دینسیز  اونو رک گتیره بهانه دوشوندویونو

 اعدام جزاالندیراراق، آدالندیریب،

 درک چتین حروفیلیگین(  10.،ص1.)ائتمیشدیلر

 او لری ایفاده سیرلی و رمزی فلسفی، نانلواو

 دیر، منده حاق  ینی   " انالحق "  دن جومله

  سسلندیریلمسی شعرلرینده لرله دفعه نین کالمی

 جور بو و نماسینالواو تعقیب دایم نین نسیمی

 .   اولموشدور سبب سینه اؤلدورولمه بلیعذا
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    گلمیشم، فضل حقدن هم ، سؤیلرم حق دایما  

  بینات ایله آیت هم دیر، منده حق منم، حق  
 (  35.ص ،1)

   یا و  

   گلمیشم پنهان ،عالمده سؤیلرم سر انالحق  
                                  گلمیشم اینسان ختم هم دیر منده حق ، دئرم حق هم  

   (169.،ص1)
     

 بوتون میصراعالر لومضمون بو ایسه اصلینده  

 و آلیر یئر یارادیجیلیغیندا  نین شاعیرلری تصووف

 اونونا یعنی پارجاسیدیر، بیر آلالهین اینسان

.  دوشور اوسته-اوست ایله فیکری  عکسیدیر یئرده

 اوصولال فرقلی نیسبتا اولماغی باغلی ایله تانری

 ائتدیریرن عکس  گؤروشلرینی حروفی ائدن هایفاد

 شاعیری رک ائده بهانه میصراعالری  جور بو

.  ائدیرلر مکومح مهلواؤ شکیلده آجیناجاقلی

 اینساندا   باخیشی حروفی  اونونا ایسه اصلینده

 خچو صوفیزمین. ائدیر اینیکاس تجللینی ایالهی

 تاپان وسعت کیمی بیری طرفلریندن آسپئکتلی

 قایه اساس نین یارادیجیلیغی نسیمی حروفیلیک

 حالالج ایله تعلیمی صوفیزمی. اولموشدور سی

 حاجی ی،سوی احمد اعطار، فرید الدین منصور،

 شبوستری شیخ رومی، جالل الدین بکتاشی، ولی

 گؤرکملی خچو بیر عصرین اورتا کیمی

 صوفیزمی الکین،. ردوالرلواو مشغول شخصیتلری

 ده طرفلرده بو و ریقولال موختلیف نین تعلیمی

 کی، چارپیردی نظره باخیشالر فرقلی جزی

 نسیمی حاکیمیتی دالئوف ائدن ایستیفاده بوندان

 دینی ساختا بعضی عدالتسیزلییه، و ظولم نین

 ناراحات گؤره اعتیراضینا قارشی قانونالرا قایدا

 یه ائتمه تعقیب اونو اولدوقالریندان

 مهشور ینآذربایجان ده خوصوصا. باشالمیشدیالر

 نعیمی فض اهلل آچان گؤز دونیایا تبریزده شاعیری

 طرفیندن میرانشاه ایله امری امیرتیمور  نین

 اعدام قاالسیندا الینجه ناخچیواندا نوبلواو حبسه

 سیندن اؤلدورولمه سینه وحشیجه رک ائدیله

. دوشورلر خچو داها اوزرینه حروفیلرین نراسو

 داها ینی،باک آنالدیغیندان بونو محض نسیمی

 .  ائدیر ترک آذربایجانی سودوغرو

 :  حلب ده نسیمی    
 منبعلردن گوونلی آراشدیریالن حاقیندا نسیمی    

 سوقوروجو نین مکتبی حروفیلیک اونونا بیرینده

 بیری لریندن خلیفه فض الالهین نیمی اوالن

 ایلده جی-1417 حلبده گؤره، اینانجینا و اولدوغو

 بو. نورلواو قید ائدیلدیگی اماعد یوالراقسو دریسی

 کیتابخاناسیندا حلب تصدیقینی  ایلک آراشدیرما

 ورقله کیتابالری دایر تاریخینه نین شهری حلب

  رضانین لسور شاعیری خالق آذربایجانین یرکن

 نراسو راستالشتماسیندان قئیدله ماراقلی بیر بئله

 شهرینده حلب ایلده بو ایل، جی-820 ":  تاپیر

 او. اؤلدورولموشدور نسیمی.. .یاشامیش

 طریقت اونونا. ایدی شیخی حروفیلرین

 امر لطانسو گؤرن آرتدیغینی نین طرفدارالری

 و نسویولسو دریسی ن،سووورول بوینو کی، ائدیر

   (2.ص ،3).  " آسیلسین آغاجیندان دار

 غضنفر ائدن زیارت مزارینی نین نسیمی    

 اونونا. ردیروا مالحظه لری ماراقلی ده ینئوپاشای

 هئیتله آذربایجانلی قروپ بیر ایلده جی-1996

 مزاری نین نسیمی عمادالدین اولماسی، رییاداسو

 مزارین قویماالری، لری دسته چیچک-گول اؤنونه

 ریه لیسو نهایت و لری سؤیلمه نیطق قارشیسیندا

 نین هئیتی آذربایجان نین بیری والیلردن

 نین سیمین خالقیندان آذربایجان قارشیسیندا

 و سی مه دیله عذر گؤره مونهلواؤ غدارجاسینا

 اؤنجه ایللر قباحت بو گوناه، بو مأمورون بیر باشقا

 دئیه - " دئییلیک بیز مقصیر "  وئردیگیندن باش
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 دوغوران ماراق بؤیوک خچو. س و اعتیراضی

 حلب کی، یازیر شاعیری.   اولدو لر خاطیره

 زدنبی کاججاه محمد معاوینی نین والیسی

 بؤیوک دونیادا  مشاویر، محترم -آیریالندا

 ماکئدونیالی الکین ب،لواو جوخ شخصیتلر

 اونونخچو اونالرین  اولماقال داخیل ایسگندر

 ایسه نسیمی. جیخیب یوخا ، ایتیب قبری

 کی، یاخیندیر ایله 600 ایله کرامتی آلالهین

 سیز اونو اویویور، مرکزینده نین شهری حلب

 کاججاها محمد جناب  دئیه-  نوزسوقورویور

 (  75.ص ،4. )بیلدیردیم میننتدارلیغیمی

 :  یارادیجیلیغی    

 ایجتیماعی تاریخی بیر ضیدییتلی عصرین جو-14

 عالمینده علم نین نسیمی یاشایان دؤورونو

 دیلینده تورک و فارس اوالن یئری خوصوصی

. دیر الیمیزده دیوانی بؤیوک ایکی یازدیغی

  " سید "  اثرلری خچو بیر شاعیرین اصلینده

 آذربایجان ایله صولوتخ  " حسین "  صو،لوتخ

 دیوانالری و لری نوسخه قاهیره یازدیغی دیلینده

 دیلینده فارس لری، نوسخه باشقا خچو بیر نین

 طرفیندن تدقیقاتچیالر شعرلری بعضی یازدیغی

 دییشمه تئز-تئز امضاالرینی.دیر اینجلنمکده دایم

 نماغیلواو تعقیب شاعیرین طبیعی کی، ده سی

 تانینان کیمی مسکنی ضیالیالر. باغلیدیر ایله

 اؤز شاعیر آالن تحصیلی مدرسه مکممل شاماخیدا

 ده دیللرینه فارس عرب، باشقا دیلیندن آنا

 .  بیلمیشدیر اوال صاحیب ده ییهسو یوکسک

 کیمی تاریخی ایل جو میالدی-1469 شاعیرین  

 ایلک چاتمایان گلیب هالیمیز الکین علینیب، قیده

 گون بو ده سی نوسخه دیوان قدیم ان و

. آختاریلماقدادیر طرفیندن آراشدیریجیالری

 ایله ترتیباتی ینئوپاشای غضنفر رسوپروف

 نوسخه دیرلی جوخ دا دیوانی ایراق حاضیرالنان

 بو باشالیان ایله شعری  " گؤر ایسته "  و لردندیر

 .  جعملنمیشدیر  شعرلری خیلی شاعیرین واریانتدا

     
   کیم، یاندیرما شؤوقونه ین  " نار آتش و "  جانیمی  

 گؤر ایشته دیدار موشتاقی کیمی موسی اولموشام  
   (15. ،ص2) 

 نسیمی.ع کی، رلواو ملومع دا میصراعالردان  

 تانییب آلالهینی مالیک، باخیشا صوفی درین

 بیر آتان جان یاناشماغا ایله عشق اونا ن،ئوس

 دونیایا بوتون اونو کی، باخمایاراق. بلواو اعیرش

 قتله ائدیب، تقدیم کیمی ایمانسیز دینسیز،

 نین طریقتی حرفیلیک شاعیر. یئتیریبلر

 صوفیزم ده ندهکوکؤ طریقتین بو بانیلریندندیرکی،

 جزی لردن دوشونجه تصووفی و دورور تعلیمی

 دونیا و اینسان بورادا. نیر فرقله نوانسالرال

 رقملر و حرف لر مسله جوخ بیر داکیحاقین

 عشق و عاغیل. ائدیلیر شرح ایله سی واسیطه

 تصووف ده حروفیلیک ده قناعتلرده حاقینداکی

. اساسالنیر سینه فلسفه ووجود وحدتی کیمی

 تانیش دریندن ایله پوئزییاسی نین نسیمی

 و حروفیلیک بوراداکی کی، گؤروروک اوالرکن

 تورک عصر جو -13 هایل عئینی باخیشالر عرفانی

 نین شاعیرلری عرفان و تصووف  نین ادبیاتی

 ناله نسیمی. دوشور اوسته-اوست ایله باخیشالری

 نیر، گیلئیله دیگیندن بیلمه قوووشا آلالها چکیر،

 یاندیردیغینی اونو نین عشقی اؤز دا او الکین

 .   ائدیر ایظهار بیشیردیگینی

 تعلیم یول بو جوشقو، بو ایسه تعلیمده تصووف

 اصلینده. دیلیر اؤیره رک ائدیله ایضاح شکلینده

 قوووشمانین ایله عشق آلالها طریقتده ایکی هر

 عصرده 15-13. نورلواو مسوتج سی موجادیله

 و موشاهیده باطینی لری نومونه شعر اکثر یازیالن

 تخییول بدیعی مقامالرینی لیش یوکسه معنوی
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 هونر، ق،ذؤو پوئزییادا بو. یؤنلدیر سینه رهئوچ

 بیرینه-بیر دوشونجه اینتویتیو عاغیل، حیکمت،

 لری لؤوحه صنعت رنگارنگ و زنگین قوووشاراق

  و تصووف ایستر ن،سواول حروفیلیک ایستر. یارادیر

 بدیعی دیرلری عرفانی هامیسی طریقتلر دیگر یا

 ایسالم رک ذ ائدهفون صنعته و رهکوتفک

 دینی اوالن خاص مکانینا سیویلیزاسییاسی

-سیالسو و معنوی اخالقی،. س و ژیلوئواید

 یاناشی باخیشالرال معنوی-علمی ایجتیمای،

 .    گئرچکلشیر

   نئیلییم،  فراغی منی،یارین یاندیردی یاخدی،

 ،2) گؤر ایشته زار یانیرام توکندی، صبریم طاقتیم،

   (15.ص
 ولد لطانسو اوالن متصووفلریندن عصر جی-14  

 شرح ایله ایفاده  شقابا فیکیرلری همین ایسه

 :    ائدیر

   ایستئغیل، گئی ائری اول جیهاندا بو  

  گیلکو ائلدئن آیروکین  دوتگیل، آنی
   (22.ص.5)

      

 ایله تمثیلجیلری نین تصووفی تورک اصلینده

 یارادیجیلیغی نسیمی عمادالدین سید

 باخیش دونیایا ماددی صوفیلیک، آراسینداکی،

 روحی و اوراییشیق مضمونالرین عیرفانی

 فردی بورادا گلینجه، سینه ایفاده یاشانتیالری

 ائدن جلب دیقتی  باشقا اوصولالریندان یاناشما

 بیر شعرلرینده نسیمی  یالنیز.یوخدور  فرق دیگر

 عشق کیمی وورغوالدیغی دا تدقیقاتچیالرین خچو

 داها گیلئی دن زمانه کدر، عاشیقانه غو،لوسرخوش

 .  آلیر یئر خچو
    ایجمیشم، سا قدریندن عینین مستانه اول رچیگ  

  اوش ائتدی خوممار نه گؤر خماری، چیخدی باشیما  
 (  136.ص ،1)

     

    ایلال دورور، کانی گوهر دهانی، سؤزایله گرچی  
  سیم سیمایا سن گؤنول ویردی جان ایشی، اولدی زر

 (  10.ص ،6)

 یانما اودونا عشق میصراعالریندا شاعیرین ایکی هر

 عالمی باطینی سالیب اود آتشین. وار تصویری

 دئمک وئرمگی نور عالمه او ایسه نراسو یاندیریب،

 خاص متصووفلرینه عصر اورتا بوتون کی، اوالر

 عشق  دا بورادا. . طرزیدیر دوشونجه بیر اوالن

 فردی و فرقلی موختلیف   مقامی  یانما ایله آتشی

 سؤیله شاعیرین یایک هر دا اولسا ترننوم  لالسواو

 اودوندا عشق.  عینیدیر ایدئیاسی فیکیرلرین دیگی

 داستان، وئرن خبر کئچمیشدن اوزاق خچو یانما

 تئز-تئز ده خطینده ژئتسو دا لرین افسانه ناغیل،

 یالنیز سی چاره نین یانغی آغریلی بو و وورغوالنیر

.  چاتیر باشا یئتیشمکله مقامینا قوووشما عشقه

 دهقانی اوالن شاعیرلریندن  فمتصوو عصرین 13

 :  دئییر بیرینده شعرلریندن

     

    یوکمی؟ درمانی دردیمون بو عجب  

   یوکمو؟ اورانی ایتمئغون صبر بو یا  

     

    آیاغا باشدان مومالیین یانارام  

   یوکمو؟ پایانی یانماغون بو نئدور  

     

   آغالدوغوما، بینوم دوشمئن گولئر  

 یوکمی؟ ایمانو کافیرون لسو عجب  
   (  10.ص  ،6)  

 شعری دیوان عصر 13 اوالن شاعیرلریندن لوآنادو

 دهقانی تانینان کیمی بیری قوروجوالریندان نین

 .    شاعیرلردندیر یاشامیش دویغوالرینی نسیمی ده

  اونو کی، گؤرونور دا داناونونمضم نین شعرلری

 او. دئییل نکوموم ائتمک تصوور کناردا دیندن
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 دینسیزلری، میصراعالریندا بعضی حتّی

 .  آدالندیریر کافیر ایمانسیزالری

   سالدی بوینوما حانجئرلیگین گؤزین

  یوکمو؟ ایمانی ظالیمون اول عجب  
 (  11.ص ،6)

 ایالهی بویو یارادیجیلیغی بوتون ایسه نسیمی

 :       وورغوالییر شعرلرینده  یاندیغینی اودوندا عشقین

    عاشیقلره، شربتی فراقین دورآغو گرجی

 کار آغی اول ایچنه شرابی واصلین مز ایله
 (      96.ص ،1) 

 ایله هاواسی اونونغلوسرخوش عشق نسیمی

 ندالویو قوووشمانین حاقا شاعیرلردندیر، یاشایان

. بیلیر اساس واجیبلیگینی نین سی باده عشق

 نین شاعیرلری تصووف عصر 13 سی باده عشق

 .       آلیر یئر ده  ثرلریندها اونونخچو
   ایچ ثرکو سلسبیل و-شرابی گل الیندن عشق  

  خمار رنجیندن ائرته چکرسن کیم، میدن بو کئچ  
 (   96.ص ،1)

 اونوناؤز موتیوه بو زاماندا عینی نسیمی  

. یاناشیر ایله تالتومو معنوی ایله، اداسی خوصوصی

 وب ایسه دهقانی کی، گؤرریک ائتسک دیقت اگر

 جمعیتین عومومین، دئییل، ین " من "  ده مسله

 .      توتور نظرده سینی دوشونجه

   ایلئدی، آزاد قامدان ساقی بیزی کادحلئ بیر  

 دی ایله شاد میلوگؤن ،اونونا گؤنلی نسواول شاد  
    (14.ص ،6)

 مبتال سینه باده عشق ندالوکامیللشمه یو صوفیلر

 ونواولدوغ شرطلردن واجیب اولماغین

 ایسالم صوفیلیک کی، مدورلومع. بیلدیریردیلر

 نین احکامالری موسلمان قیداالناراق ماهیتیندن

 بیر نانلواو تبلیق ایله سی فلسفه تصووف

 ایکی اون صوفیلیگین ده حروفیلیک. تعلیمدیر

 عصرده جی-8 صوفیلیک. بیریدیر جریانیندان

 ایران، عصرلرده 10-9 دا یارانسا رییاداسو و ایراق

 اونونذ. یاییلمیشدیر اسیادا اورتا و آذربایجان

 عصر جو-9 المحاسیبی عبد اهلل ابو و النصری

 جی-11 دا ساییلسا بانیلریندن تعلیمین صوفی

 تورکلر یسوی احمد خوجا یاشایان عصرده

 ائدیلن یاد چکیلن، آدی بویو عصرلر آراسیندا

 کیمی سوقوروجو طریقت و شاعیر صوفی ایلک

 طریقتلر خچو بیر باغلی صوفیلیکله. تانینمیشدیر

 دئمک ده لرده تککه و یارانمیش نراسو اوندان

 تبلیغ تعلیملر صوفی اساسا کی، اوالر

 صوفی مشهور  عصرین 13 حتّی. نموشدورلواو

 تعلیمین بو ده رومی جالل الدین شاعیری

 متصووف اوالن خیدمتی خوصوصی یاییلماسیندا

 اوزون ایسه ینبها الد آتاسی اونونا و شاعیردیر

 فعالیت کیمی مرشیدی نین ساحه بو مدت

 تعلیمی صوفیزمی ده حروفیلیک. گؤسترمیشدیر

 ده نسیمی عمادالدین کی، جریانیدیر بیر نین

 .  ائتمیشدیر تبلیغ ایللر اوزون حروفیلیگی

  نین شاعیرلری متصووف عصر 13 و نسیمی  

 نین موتیولری رلولکفو  آالن یئر یارادیجیلیغیندا

 .  ائدیر جلب جوخ دیقتی ده پارالئللیگی

 نین شاعیرلری متصووف بوتون عصرین 13  

 حروفیلیک کیمی، اولدوغو یارادیجیلیغیندا

 ده نین نسیمی.ع اوالن یاییجیسی نین طریقتی

 رلولکفو و روایت دینی سیرا بیر یارادایجیلیغیندا

 ماراقلی باخیمدان تصووفی نین اؤرنکلری

 .  وار یوزومالری
   قوپماغا توفان یئتیشدی کیم، ایسته گمیسین نوحون

 آخیدار چشمی گریان بو کیم، شؤیله سیالب شؤوقون
 (   97. ص ،1) 

 آراسیندا لر افسانه باغلی ایله یارانیشی دونیانین

 بو سسلنن کیمی  " گمیسی نوحون "  خچو داها

 قرآنی "  موقدس کی، گومان نسیمی.ع موتیوی

 ایسته منیمستمک القاخ و آلمیش دن " کریم
 ایسالم گووندیگی خچو داها خالقین فیکیرلری دیگی
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 ،8) میشدیر ایسته چاتدیرماق ایله گوجو نین اخالقی

 بو اوالن مشهور کیمی گمیسی نوحون(. 125،592.ص

 قدیم داها اوللرله، جوخ-جوخ یارانیشیندان دینلرین روایت

 اؤزونه داقایناقالر دینی نرادانسو ده سسلشسه زامانالرال

 نراسو پیغمبردن ایدریس اصلینده.. آلمیشدیر یئر مهم

 یوندانسو آدمین پئیغمبر نوه نانلواو حساب گلدیگی

 علیه نوح. تانینیر کیمی بیری پئیغمبردن لواو بئش بلواو

 یالنیز مغزینده روایتلرین بوتون یاییالن حاقیندا السالم

 رادانینیا اوجون اولماق صاحیب فضیلتلره گوونمک، حاقا

 اولماق صاحیبی سخاوت و عدالت توتماق، نولویو حاق

 خالق عومومیتله. دورور صیفتلری اینسانی کیمی

 یالنیز مأخذلر بوتون یوغرولموش حیکمتلریندن

 داللت سینه تظیملنمه نین نورماالری اخالق اینسانالرین

 یارادیجیلیغیندا ولدین لطانسو فیکری همین. ائدیر

   :آرایاق
    کافیرلری کامو توفان ونایج نوح

 دیری کیمسئ مادیکو دانسو بوغدی،
 (  19.ص ،5) 

 نین یارادیجیلیغی کیمی یازارالر داهی بوتون ده نسیمی 

 آلمیش، حیکمتلریندن درین خالقین مایاسینی اساس

 قوشدیلی مجنون، و لیلی شیرین، و فرهاد پوئزییاسیندا

 کیمی انصن شیخ حتّی و خذیر خیرخواه سلیمان، بیلن

 ائلئمئنتلریندن نین لری نومونه ادبیاتی خالق شیفاهی

. باجارمیشدیر مهارتله ائتمگی ایستیفاده یئرینده-یئرلی

 ایلک یرکن سسله بوغماغا نفسینی اوخوجوالرینی نسیمی

 زسونسو اونونا خاطیرالییر، پیغمبری سلیمان ده نؤوبه

 یریب،جانالند اؤنونده گؤز نوکومول وارینی، اوالن سایدا

 وورقوالماقال گئتدیگینی بوش الی دونیادان بو آنجاق
 خالق موتیو بو. جاغیریر غونالوتوخ کؤنول اینسانالری

 جاغالرا قدیم داها اوالراق سؤزو آتاالر بیر آراسیندا

 -  " قالماز یه کیمسه دونیا، قالمایان سلیمانا "  باغلیدیر،

  مثلینی رآتاال بو آشیالدیغی  جاهیللره   خالقین دئیه

   .وورغوالییر دؤنه-دؤنه یارادیجیلیغیندا شاعیر
   دونیادان گئتدی قویدویوی نوکومول سلیمان نچو  

 سیزلره سلیمان کومول بو نراسو آندان قالدی  
 (   30. ،ص1) 

 13 موتیولری و ائلئمئنت روایتلرین لومضمون بو

 پوئزییاسیندا نین شاعیرلری تصووف ده عصرین

 نظر یارادیجیلیغینا دهقانی. آلیر ئری قدر یئتری

 :  یئتیرک

   ن،لوبی کیبی کارینجا ایله هیجر اینجئلدیسه  

 اومما ایره، سلیمان ، اوال بیر نیجه تفیرق  
 (.   12.ص ،6) 

 کی، تبیی باخیشالر بو اوالن خاص عصره اورتا و قدیم  

 قایناقالناراق صنعتیندن سؤز شیفاهی اوالراق ایلک

 اورتایا کیمی لومحصو نین دوشونجه ئتیکائست-بدیعی

 .  قویولموشدور

 رلرینیسواون رلولکفو بو ائتدیگی ایستیفاده نسیمی  

 و باجارمیش سالماغی یئرینه مهارتله سیرلرینده

 ..  بیلمیشدیر ائده تلقین ناسواوخوجو

 
   ائت، ترکین دین دئیاسان سن درویشه مان قورخورام  

   نی گؤرمه صنان شیخ زننار باغالدی کی، نئجه  
 (.   254 ،ص2)

 معین ده روایتین بو باشالیان ایله آرخئتیپی یوخو حتّی

 دؤننلری دینیندن نسیمی وئرمکله، نومونه دئتالالریندان

 الکین. جاغیریر ایمانا دینه، اونالری رک، ائده مذمت

 اوجون ائتمک تقدیم سانباللی داها فیکیرلرینی مؤلیف

 روایتیندن خالق اوالن هورمش  کیمی صنان شئیخ

 صنان شیخ کیمی اولدوغو ملومع. ائدیر ایستیفاده

 بیر روایت بو و اوبرازیدیر عاشیق بیر آالن بوتا رؤیاسیندا

 صنان شیخ بیرینده واریانتالردان. نیر سؤیله واریانتدا نئجه

 ائدیر قبول مسلمانلیغی نرادانسو ده دؤنسه دینیندن اول

 .  دییشیر یدونیاسین نراسو داها و

 جور بو اوجون یایماق ایدئیاالرینی حروفیلیک شاعیر

 ان عشقینی نلوبولبو و گول. نیر گووه جوخ موتیولره

 .وورغوالییر تک لوسیموو عشق دیرلی

 بیر لوگوج داها صاف، داها اؤرنگینده بو نین ادبیاتی خالق 

 دیگی سؤیله باغلی ایله عشق گؤردویوندن اوبرازی عاشیق

 و گول ناسواوخوجو آراسیندا نین فیکیرلری ممؤحتش ان

 طغیانی اعتیباری، وفانی، ، کی عشقینده  ایالهی نلوبولبو

 .آندیریر

   

    عاشیقی، جان ای بولبول حسرتیندن یاناغین گول  

 گلیر خاندان اول بیلمز حسرتیندن، گول ائدیر آه  

 (.   85.ص ،1) 
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 :   ائدک دیقت یارادیجیلیغینا دهقانی  

   یورئگینئه، بولبول یئنا گول اورمادیسا اوخ ائگئر  

 پئیکانی جوملئه سئراسئر بوالشوپدور کانا نیجون  

 (.   ص ،6) 

 جوخ سی ایستیفاده ادبیاتیندا عصر اورتا موتیولرین جور بو

 جوخ داها ، کی بئله. اؤرنکدیر بیر یاییلمیش گئنیش

 معصوم آنالمالرینی عشق ایالهی موقدس متصووفلر،

. چیخاریرالر یه موقاییسه ایله عشقی نلوبولبو و نلوگو

  عنعنه کیمی اؤرنک بیر صوفیزمده بنزتمه بو سودوغرو داها

 حروفیلیک صوفیزمین ده نسیمی. آلمیشدیر شکلینی

 اساس نین یارادیجیلیغی رک، ائده جیخیش جریانیندان

 عشق نلوبولبو نچواو ائتدیگی حساب عشق معیارینی

 نظره اولدوغونو آغیر داها اونونکیو محبت ، کی عالمینده

. توتور اوز سینه نومونه اعجازکار بو ادبیاتین شیفاهی آلیب

 موتیوینه بو نین ادبیاتی خالق لرله دفعه شعرلرینده

 بو گؤتورن ادبیاتیندان خالق باشالنغیجینی. توخونور

 ایشلک ان ادبیاتیندا عومومتورک عصرلر 15-13 ژئتسو

 .   جکیر دیقت کیمی بیری  مؤوضوالریندان

 خوصوصی دا اوبرازی خیزیر یارادیجیلیغیندا نسیمی.ع  

 سو و یاشیللیق روندالولکفو نین خالقالری تورک. توتور یئر

 مرحله نراکیسو و اؤلنگین اوالن ملومع کیمی سی ایالهه

 ایلیاس و خذیر جارپان نظره باغلیلیغی ایله ایالهه بو لرده

-تئز دا ادبیاتیندا تصووف عصر 15-13 معبودالرین کیمی

 دونیانین نکی،چو. دئییل تصادوفی وورغوالنماسی تئز

 یاشیللیقال و سو نین باشالنغیجی حیات ، نین یارانیشی

 خذیر اوالن ایلگیلی آنالییشالرال همین باغلیلیغی،

 قوووه بیر خیرخواه سینده دوشونجه خالقین ایلیاسین

 نهنگ ادبیاتیندا ورکت اورتاق اونو سی قطعیلشمه کیمی

 آالن یئر دا کریمده یقرآن قدسم. یرمیشدیرئوج اوبرازا بیر

 ایسالم اساسا مؤوقعیی ادبیاتینداکی تصووف اوبرازین بو

(  270.ص ،10. )گودور مقصدینی آشیالنماسی نین اخالقی

 یازیالرا داش آدالری گلن، لریمیزدن عابیده تاریخی سسی

 اونونرلولکفو آذربایجان ینداحاق قهرمانالر بو نانلواو حک

. ح.م اولن خیدمتلری میسیلسیز آراشدیریلماسیندا

 معبودو، یاشیللیق اصلینده خذیر ":  دئییر تهماسیب

 .   معبودودور سو ایسه ایلیاس

 آشاغیداکی ائلئمئنته بو یارادیجیلیغیندا ولد لطانسو  

 :  یاناشیلیر شکیلده

     

   یجدی،ا سو حذیر کی بونناردان، اول  

  بیجدی نئفسینی او قالدی دیری  

(5،12   .) 

 ائدرکن مدح یریخذ یارادیجیلیغیندا ایسه نسیمی.ع

 خیرخواه بوتون اونونا گیلیر، جوشه اوالراق وی عنعنه

 کیمی اونونا یه، بنزمه اونا بعضا و ساداالییر عمللرینی

 .  ائدیر اظهار آتدیغینی جان اولماغا صاحیبی فضیلتلر

     

    حیاتیم، آبی ای خذریمو ای منیم، فاضلیم  

  ظلماتیم ساجی بدریمو ای منیم، شمسیم  

(1، 159   .) 

 ذوالقدر، ایسگندری شیرین، و فرهاد ادبیاتینداکی خالق

 معبودالرا کیمی ایلیاس خذیر سلیمان، بیلن دیلی قوش

 و پیغمبر، پیغمبر،یوسف یونس ، نوه آدم لر، افسانه دایر

 ادبیاتیندا تصووف بوتون موتیولر دایر ایتلرهرو دینی س.

 یئر گئنیش جوخ دا یارادیجیلیغیندا نسیمی کیمی اولدوغو

 ده حرویفیلیکده اوالن لوقو بیر تعلیمین صوفی. آلیر

 مطبعییندن اینانج خالقین ایدئیاالر همین ایله عئینی

 دئیه جسارتله ، کی اودور. ائدیلیر تبلیغ رک بهرلنه

 گتیریله بهانه گؤروشلری دینی  عیرینشا کی، بیلریک

 . ائدیلمیشدیر اعدام گؤره باخیشالرینا سیاسی  رک،
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 جن زهیتبر دان یباک

 ...میآدد اوچ یکیا یجمع

 جن، زهیا او زدنیا بو

 ریگئد بیاوزان آراز

 .جن زهیدن دن چئشمه

 دوزومه چؤلومه باخ

 اؤزومه حسرت اؤزوم

 جن گوندوزه دن گئجه

 .مید لهیائ جؤوالن عرشده

  - وار؟ نه امارس -

 .مید لهیسؤ

 شیاوزاقم نئجه

 م،یدئد

 (عارف نیحس)  1جن زهیتبر دان یباک

                                           
ــآ(: 1 ــ دوشــه یری  نیحســ: ریشــاع/ 78 ص -یل

 1983 /کیگنجل -یباک/عارف

 

 یلر ثهیحاد اونودولماز ، ده نیللریا اونودولماز

 بئله ده هئچ. اولورموش یگونلر ،اونودولماز

 او قجا،یاوزاقالشد گونلردن اؤتن ،یک میمزدیبل

 و زیالنی ده، نهیکدر - ده نهینجیسئو نیکونلر

 .لرسنیب ایآغال زیلنای

 ریب النیریآ سندن کده،یشدیدگ ینیاسیدون 

 ندنییاور ،یس گئتمه اولوب قوش بئله دوستون

 ندایدامارالر ،یمیک ینرتیرگؤیب یزیس نی گئتمه

 ،یمیک حسرت ریب یزیس ، شریگز بادوالن دوالن

 چوخ - چوخ. اریاشای ویبو عؤمور نلهیسن

 سهشیید ینیاسیدون مسهیک ریب نیگیسئود

 و زیعز ریب انیاشای نلهیسن ویبو ده،عؤمور

 .ریقدیوارل لمزیشیدگ

 چوخ ریب ، یبر مدنیگیگلد زایامیدون ریشع

 ندانیاخی زالیمیازارالری و ریشاع اونودولماز

 زدهیمیللریمحف یاونالرال ادب ، بیائد دوستلوق

 ده، جه ائله. شامیاشامی گونلر و  آنالر اونودولماز
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 تمهیا یزیا واخت هئچ یباغل اونالرال مدایشیاشای

 .اولوبدور میگونلر و میلر رهیخاط نی

 2للریا قاالن آرخادا " قدا،یوارد مایاشی یالل یندیا

 -تئز زامانالر او ندا،یواراقالر نیمیتابیک  یآدل "

 دوست یدگرل ریب و میغیارارالندی گؤروشوب تئز

 نینسانالریا او میگیرندیاؤ ینیاالریدون یمیک

 شیاوزاقالشم زدنیمیمحبث آلسام، قلمه ینیآدالر

 واز رالماقدانیخاط ینیلر ستهیل ه،یدئ اوالرام

 نایآدالر نیاونالر ،یک گؤره بونا اولورام، یل کئچمه

 گلجه توش تئز -تئز الردایازی گلن واراقالردا سون

 .  کیی

 اولسون اولورسا ده کره ریب عؤمورومده آمما، 

 ریب ندایآراس نیمیدوستالر میید ،اوزونوگؤرمه

 یمیاتیح میمن ،او یک اولوب دا دوستوم ریشاع

 صنعت و شیلمیب هیونلویدو اوجا -اوج رلهیشع

 یاؤتگم داهادا مدنیلریبلدچ لکیا ندایوالری

 اؤزونو اونون واخت ،هئچ یک فییحا. اولوموشدور

 واختالر چوخ آمما،.مید لمهیب گؤره ندانیاخی

. میاشادی لهیغوالریدو رانهیشاع و رکیکؤ اونون

 ریآغ داهادا میآپاراجاغ مایمزار ،یک لرمیب هیدئ
 او میغیقالد حسرت گؤروشونه ائله ده یریب نیمیللریسگین

 .اؤلومودور دوستومون مؤحتشم

                                           
 دا تابیک بو ، بییاولما چاپ هله میتابیک للریا قاالن آرخادا( :2

 یمیگؤردوکلر زدهیمیطیمح یادب یبر لدنیا ینج -1980
 رهیخاط یادب قیداهاآرت شامیازمی یمیغوالریدو یشخص و
  -(   اوغلو ائل.)ریائد وایائحت یمیلر

 دوستلوق ویبو للریا اوزون زیب 

 نیزیمیریب -ریب آمما ک،یائتد

اولدوق،  شیتان لهیللریشک زیالنی

سسیله تئلفون  نیزیمیریب -ریب

 دا، بو ستکلریله تانیش اولدوق.د

 نادر مدایشییاشای

 ینین طالعیریب نیمیدوستلوقالر

 .یدیا

 یدائم ریب نیطالع یآج بوآمما  

 یزیب ده اؤلوم ،حتّایک رامینانیا.یدیا وار ده یگینلیریش

 رانهیشاع زیب ،یک گؤره بونا. لمزیب راییآ زدنیمیریب -ریب

 یاشاماغی ینیالرغویدو نیزیمیریب-یریب زلهیمیمراجعتلر

 - یریب ز،یب ، م دئسه دوغروسونو داها سؤزون. قیباجارد

  دوشن اوسته -اوست لهیریب -ریب دن، گؤرمه یزیمیریب

 دوشونجه نیدالغ اشادانی یمن ده هله و نیغوالریدو پکیا

 .اولدوق یدوستالر قلم نیلر

 او اولسامدا، یریشاع نیلغیچ و گنج ریب نیواختالر او من

 آتام برابر، اولماقال آتام یمعنو میمن دوست، بانیهرم

 چوخ من.  یدیا وکیبؤ لیا یکیا دا دان "لیاسماع حاج"

 یآدل " 3رمیوئر سس صولحه من "اونون کنیا گنج

 رمیوئر سس صولحه من اونون. میاردیاوخو ازبردن ینیشعر

 ریب نیانیدون سونرا ندانیساواش ایدون ینجیکیا ،یشعر

 صولح ایدون و اولونموش ترجومه نهیللرید چوخ

 و شیالنمیقارش صورتده شیگئن ندنیطرف یتلرییجمع

 هی اؤلکه دن او،اؤلکه. اولموشدور شعرلردن لنیسئو

 قونوشا تئلفونال ده بعضن و میغیمکتوبالشد

 شنیدگ ینیاسیدون اؤنجه لیا یئتدی اون ر،یم،شاعیگیلدیب

(  عارف نیحس)  زاده نیحس نیسح زیمیریشاع اؤلمز

 .یدیا

 - دن تپه ، او گؤره، نهیکلریدئد نینیملریعال اتیادب بوتون 

 نیجانیآذربا اونا ندهیللریا قیلیجیارادی. یدیا ریشاع رناغاید

 نی عارف نیحس ، ملریعال ن هیدئ و"وورغون صمد "یرید

                                           
 چوخ ریب نین ایدونی ریشع ستیبوهومان نی عارف نیحس(: 3

 ندانیساواش ایدون ینجیکیا و اولموش ترجومه نهیللرید
 و نگلریتیم رچوخیب ندهیطرف یونالالریانترناس ایدون ، راسون

 موسیقی لگؤزه رهیشع .اوخونوردو ندایاالریآکس شریبا
 اونو بولبول پروفئسور یسیمغن خالق جانیوآذربا یلدییاز

 (.اوخودو لهیا فایا اونودولماز ریب
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 نیجانیآذربا ، قدایردیآراشد ینیاسیدون صنعت یرلیسئح

 . شلریلمیب یریب رلردنیشاع زیسیتا

 اوالن زدایآرام رگهیب له عارف نیحس لرده کیللیا ونا اؤتن

 بوخوصوصدا شالر،یتان لنیب –بیدیائش یلر عالقه یادب

 دؤنه -دؤنه مندن یائتمگ درج بیازی یمیلر رهیخاط اوالن

 ینیلکلرید یئرلی بو نیمیدوستالر سه،یا من.شلریم ستهیا

 ده هله خوصوصدا بو ، بیریتاپش قالراینلییآرخا باشقا

 . میشدیرالمامیحاض یازی ریب یلاؤنم

 اشادانی ندهیاورگ اونو من ده، بسهیشیدگ ینیاسیدون او 

 لهیغوالریدو رانهیشاع اونون تک، یریب ونالردانیلیم

 اوچون اؤزوم یاتیح لردن جهت چوخ و رییاشای

 .رامیریمعناالند

 اوزاغا - اوزاقدان له عارف نیحس  ،یک میستردیا دایازی بو 

 یالالیگرا ،یقوشماالر زیمیگیائتد حصر هزیمیریب -ریب

 اولدوغو یزیمیقونوشماالر تئلفونال ده بعضن و یئماالری،پو

 اوالم سونموش نلرهی زلهیا فوندوموزو اتیادب یلیازی یمیک

. 

 دؤنه لکیا للردهیا ،اؤتنیک رید میالز ائتمک دیقئ رداهایب 

 "4قوشماالر "اوالن میاثر قلم نیلکیا و النیبوراخ چاپدان

 "دوستوم اونودولماز اوالراق یحاقل ، یمیتابیک ریشع یآدل

 اورادا و سونموش نهیس خاطره زیعز نی "عارف نیحس

 ینیلر یبعض نیشعرلر میعیازدی اوچون" عارف نیحس"،

 .شمیائتم درج ده

 نیرلریشع یغیازدی منه سه،یا عارف نیحس کیرحمتل 

 یاسیدون ریکیف ایدون " اوالن یاثر سون چوخونو

 ایدون) )یشدیرمیائتد چاپ ندایتابیک ریشع یآدل"رید

 - یباک -1992:  چاپ/عارف نیحس /ریدیاسیدون ریکیف

 و 38-37-36-35-34 ص /یاتیینشر یچیازی

 ده بعضن شعرلر زیمیغیازدی زهیمیریب -ریب(. ( 240یال230

 اورتادا ندهیلر فهیصح ریشع نینیلریدرگ یتا بو -یتا او ،

 ". ریشدیلمیائد درج زیس شرح گؤره رهل طیشرا ریآغ اوالن

 رانهیشاع او و نهیگیل لیا – 85 نی "عارف نیحس

 آناراق، ینیچاتماس نایاشی 30 تام  دوستلوغون

 نهیس رهیزخاطیعز دوستومون واونودولماز نیمیاوستاد

  نیپوئماالر و شعر گئدن سؤزو دا،یازی بو اولونان حصر

                                           
 نشر/  1381 تهران: چاپ ینجی ریب/قوشماالر-قوشماالر( : 4

 نینخست

 

 قلمه ینیدلریئق نیلر ثهیحاد اوالن سبب نایارانماسی

 ..... رمیلیب بورج یادب و یللیم ریب اؤزومه ،یآلماغ

 زدهیتبر نداییآ وریشهر نین یلیا گونش یج– 1359

 نداییسا ینج -2 نین یژورنال" قورقود دده" نالنانییای

 ب،یائد الده دا یباک لیا همن ،یمیشعر اوالن چاپ

 جانیآذربا گونلرده او ، عارف نیحس انیاوخو

 ریب منه دن، بیاد یجانلیآذربا ریب اوالن ندایاسکیرئسپوبل

 آنجاق ندایژورنال "قورقود دده" او،.  یشدیگؤندرم تابیک

 رنیائتد کاسینعیا ینیغوالریدو نیمیللریا کیگنجل

 گئدن سؤزو ، وبیاوخو ینیریب مدنیرلریشع

: گؤرموسونوزمو؟ ینیریشاع نیریشع بو:  زدانیمیداشیسو

 .سوروشموشدو -هیدئ

 رگنجیب ندایاشی 20 اوغلو ائل:  سهیا وطنداش یلزیتبر

 یزلیتبر او عارف نیحس.یشدیوئرم جواب ه،یدئ -رید

 منه ینیتابیک ریشع یآدل  "یدفتر عؤمور "   دن بیاد

 . یشدیگؤندرم یپا

 میکؤورلد و بینیسئو ،اولدوقجایچاتد مهیال زدهیتبر هیّهد

.  خودوماو ینیشعرلر چوخ ری،ب گئجه چاتان مهیال تابیک. 

 او یریشع ریب نن فرقله ندنیشعرل کیریل چوخ ریب اونون

 کیستریا -یالبینقیا نیجانیآذربا یجنوب گونکو

 ادداشتی یجانل ریب ، صحنه یجانل ریب اتمسفوروندان

 یدیا

 عارف نیحس یمن ر،یشع اوآدلی  " میزیتبر ". 

 ردهیشع همن. اولدو اثر لکیا ائدن وورغون نایغیلیجیارادی

 یقهرمان قورتولوشالر اونون و رولونو یخیتار نیزیتبر

. یردیریجانالند نایجاس رئال صرعلردهیم نیزغیق اولدوغونو

 یلیا گونش ینج – 1356 ینیریشع میزیتبر عارف نیحس

 یامیق زیتبر باشالنان دا 29 نین ییآ بهمن نین

 و زهیتبر اوالن یگیبئش قیآزادل لرله، شارهیا نهیبتیموناس

 له یلید ریشع  یقالریقهرمانل یخیتار ئرنو اوز اوندا

 :یشدیازمی اراقیوورغوال

 میزیتبر           

 

  ن نهیس شیگئن ریموددتد نه

 میزیتبر تالشال دولوب

  ینیسس دایاری بوغما

 میزیتبر باشال نیباشالد
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 سؤکولور دان باخ ایهاوا

 تؤکولور نور ئرهی دنیگؤ

 گولور گونش ر،یالنیبو ازی

 .میزیتبر ،شالیق نامایاو

 

 ، ینیقاناد قولونو آچ

 ،ینیآد نیحاقق رمایبات

 ،ینیائوالد الصکاریخ اؤز

 .میزیتبر شال،یآلق اؤزون

 

 ،یرید -یرید اودا انمای

 یجنگاور قوجا نیشرق

 یریزنج یپاسل پارچاال

 .میزیتبر داشال، لقه،یب ده

 

 قولونا، اوفوقو دوال

 ولونا،ی نیلنسیچ شفق

 ا،اوغلون نا،یزیق ونیلیم

 .میزیتبر ، شالیباغ نجیسئو

 

 ب،یآل نیسگیچ یساواالن

 بیقال مات ادایقا قارتال

 بیقوجال نیحس جاوان

 .میزیتبر اشال،ی اؤتور اشی

 

 تر ندایآلن نیآناالر

 بتر اؤلومدن قیلیریآ

 ستریا گؤروشمک بیوئر ال

 میزیتبر قارداشال -قارداش

 

 یعارف نیی اوره آپار

 یعارف نیی رهید آرخان

 

 یعارف نیحس ریچاغ

 .میزیتبر ، باشال جان گلر

 ،یک میائتد حصر شعر ریب ه" عارف نیحس" گئجه همن  

 : یردیباشالن بئله

 

 نیتابیک یچاتد بیگل قارداش نیحس "

  زهیتبر شیپارچاالم رینجیز یپاسل

 بولدولر، ئرهی یکیایی  اوره ریب

 اوزه -اوز اوتوراق ریب اوال سمتیق 

 او اوالن یداسییقا هی یباک سونرا یآ ریب  ب،یازی یشعر

 سه،یا عارف نی،حس سونرا یآ ریب .  میردیچاتد وطنداشا

 ونیزیتئلو و ویراد یباک ینیجاواب یغیازدی قوشماما میمن

 ائفئرلردن لهیسس نیدالغ و بانیمئهر اؤز  ندنیشیوئرل

 آرادا رداهایب یغیفداکارل یادب بو اونون. یباشالد ماغایای

 لیا  60- 50 یس ؤورهیب و پوزدو یهاوان قورخونج اوالن

 یباشالد اوچورماغا ینیدووارالر قورخو النیاپی قاباقالردا

 یلیبوتا  -یلی اوتا رداهایب ، لهای شیباشالن بو عارف نیحس

 سهیا من.  اولدو لردنریشاع لکیا وئرن جورعت قلمداشالرا

 ینیسلریح رانهیشاع اونون آالراق نظرده یطیشرا بورادا

 شالرالیباخ نجهیا اونون. میمادیقو زیجاوابس واخت هئچ

 یرلریکیف ،قدایآراد ینیغوالریدو رکیکؤ اوالن دولو

 و بابا ریشاع اولو ریب اوالن ندهیکؤکلر نیدر نیزیمیخیتار

 آنا لهیسیستیا اؤز. میردیتاپ یوولکانالر یآرز مقدس ریب

 یمن له یعشق لمکیسئو -بیسئو و قینسانلیا ، وطن

 بوتون دن چکمه چوخ ، یاالوالری وولکان او نریندیسیا

 .   بورودو وجودومو

 ک اوره ،یمیک ریشاع ریب یمهارتل شهیهم او، 

 اوغورلو ولونی بو و یردیریچئو صرعلرهیم ینیونتولریدؤ

 ریب دوغوالن ریشاع آنادان اونا گؤره اولدوغونا ندنیرلریشاع

 .....لریردییدئ تیّشخص

 اولسادا یریشاع رلریشع کیریل قیآرت داها عارف نیحس 

 یریشاع نیالریماهن یللیم بیر چوخ  لنن بسته جاندایآذربا

 اولدوغونا یوشکنیدؤ نینیساواش ایدون ینجیکیا اولسادا،

 ییمایجتیا بوتون روحو کیزلیموبار اونون ، گؤره

 میمن ر،یشاع وکیبؤ او. گؤرونور نیدیآ داهادا ندهیشعرلر

 ریب بئله منه اوالراق یجاواب نیشعر نیلکیا میغیازدی اونا

 :یشدیائتم حصر شعر

 

 نا "اوغلو ائل "دوستوم ریشاع جنوبلو
 اوخودوم، مکتوبونو دولو محنت
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 .اوغلو ائل یگئرچکد بو اولدو، اوالن

 وندو،یدؤ ده نهیس ریب ک اوره یکیا

 .اوغلو ائل رید ک اوره ریب ک اوره یکیا

  

 ما،یادی ،ماینیاخی نیوئر خبر

 .اودوما نیلنسیچ سو ملوقاودو ریب

 ما،یادی دوشوب ائله زیتبر آنا

 .اوغلو ائل ریگؤدکد ال ،یاوزال قول

 

  دوشموشم، نایفاراغ نیقاراداغ

 دوشموشم نایماراغ نیماراغان

  دوشموشم، نایسوراغ نیلر نهیب

 اوغلو ائل. ریسکدیچ -چن ولالی هله

 

  داشاندا، سوالر -سئللر اولور امانی

 آشاندا االردانیاق قوپوب داشالر

  ندا،یباش نیساواالن صاباح -آخشام

 اوغلو ائل ر؟یمشکدیش نه مشک،یش چاخان

 

 ئرلر،ی بو ینیباسیل رامیبا بیگئ

 .خزر یگؤ ی،باک لیزیق ریتاماشاد

 رسحر،یب نیگل قوناق ال"5اریشهر"

 .اوغلو ائل ریموبارکد زینیقدم

 

 . زهیب بند ، زهیب بره لرینئ داها

 .گؤزه -گؤز قاال حسرت یرمید نصافیا

  زهیتبر گونونده یتو نیباالالر

  6اوغلو ائل یگلجکد دوستون فیعار

 

 کیپوئت نیلکیا منه نی عارف نی،حس قوشما یاحساسل بو

 دوستالر هوسکار یلیبوتا چوخ ریب یشعر. یدیا یموراجعت

 یشعر ده، من. الریردیریدوالند ال به ال ب،یازی لئنته

 یمیغوالریدو اؤز و میندیوسئ چوخ گون میگیتدیائش

 یکل اوره جانیآذربا رداهایب ، بوکوب صرعلرهیم یداکیآشاغ

 اونون :   .میردیچاتد رهیشاع

  زهیتبر گونونده یتو نیباالالر)) 

                                           
  5.ریشارادیا آ اریشهر نیحس محمد اوستاد: ( 5

  یاتیینشر کیگنجل /1983 یباک /78:ص -یل دوشه یریآ(: 6

  ((اوغلو ائل یگلجکد دوستون فیعار

(( شعریمی دوالندیغیم باشیناگل))  یتینه مراجعتله ،ئب

 یازدیم.
 

 دوالندیغیم باشیناگل
 

 مرهسپهگول یولالرینا

 دوالندیغیم باشیناگل 

 مرهاوپهاوزوندن ،کیگل

 دوالندیغیم باشیناگل

 

 سیرداشیمی تانیر ائللر

 آتشیمیهیجرانمنیم 

 یاشیمی گؤز دهمنیمگل

 دوالندیغیم باشیناسیل

 

 اؤتوشمگه قانادالندیم

 اؤپوشمگه قارداشیمال

 گؤروشمگه اولدوگگؤده

 دوالندیغیم باشیناقول 

 

 بیچه ـبیچهباغریمیغم

 ایچه ـایچهگؤزیاشیمی 

  نئچه ـنئچهیملیدؤزمه

 دوالندیغیم باشیناایل

 

 آلقان نمیس ق،یانی ن نهیس

 جرانیه دوشدو پوشکوموزه

 - موغان زهیب رییدئ گل -گل

 7میغیدوالند نایباش لیم

 ومیگؤتوردو ن زدایمیاتییادب قیآش کیکالس ینیس هیقاق

 مطبوعات چوخ ریب النییای دایتا او زامان او بوشعر

 رکیکؤ اؤز ندایاوجاقالر شعر سه،یا دایبوتا و ندایاورگانالر

 شعره بو.) یشدیلمیب گؤستره ده سوره اوزون ینیریتاث

 اونودولماز اولدو، زدهیمیرلریشاع ازانی اوخشار

 دا هادا یشعر نین یقافالنت.ق.م ریشاع مدانیدوستالر

 باشینا" ده عارف نیحس ، یک یدیا یماراقل.( یدیا گؤزل
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 غوالرالیدو گؤورک دا داها مهیریشع یفلیرد "دوالندیغیم

 یک آشاغادا اوالرق ،جاواب او.یتاردیقا جاواب ریب کیپوئت

 او زامانالر او ،یاناشی مالیلیگرا میمن ، بیازی ینیسیلیگرا

 .یردیتدائ چاپ لرده هیینشر اوالن چاپ دایتا

 :  یشدیازمی بئله او، ) اودالر یوردو قازه ته سینده(

 .میواراقالد ینیداستان 

 .میغیدوالند نایباش ل،یب 

 ر،یندیریش نه ر،یدوغماد نه

 .میغیدوالند نای،باش لید 

 

 ادا،ی میسالد ین "یقوربان "

 اودا، دوشدو میقاس ده ده

  ادا،یدون ریب یلشدیکیا

 .دوالندیغیم باشینا ولی

 

 ،یمداکیازی یطوفاند نه

 ،یمداکیآرز ،یک مدهیعشق 

 !زیتبر -

 ،یمداکیساز رییدئ       

 .دوالندیغیم باشینا تئل، 

 

 .بیآل نیسگیچ یساواالن

 بیدال کرهیف قوشقار یدل

 ب،یقال حسرت نهیریب-ری،ب

 میغیدوالند نایباش ائل،

 ،یحاقد وشیدؤ

 دوشون، یحاق             

  وشون،یدؤ حاق اوزو دؤنمز 

  اوچون، وطن ده اؤلنده

 8دوالندیغیم باشینا اؤل،

 

 و نیلغیچ ریب نیمیک میمن گونلرده، او ، ریشاع وکیبؤ او

 گونه نه لهیا صرعلریم یاحساسل یمیک بو نیریشاع گنج

 سؤزون م، دئسه لریب قاالنالر گونه بو آنجاق دوغونو،یقو

 بو یغیازدی اوالراق جاواب اونون. اوالرام شیدئم دوزونو

                                           
 /عارف نیحس:ریشاع/  34: ص:  ریدیاسیدون ریکیف ایدون(: 7

  یاتینشر یچیازی /1992یباک

 داهادا ازماغا،ی داهادا یمن ،ی صرعلریم شاقراق و دولغون

 . یردیریچاغ اشاماغای ندایاسیدون ریشع

 داها، زیمیسازالربو تایداکی  ،دهگونلر النیازی لرریشع بو 

 زیتبر))، او یردییاشای ینیگونلر یکدرل داها سوسقون،

 ینیصرعسیم(( دوالندیغیم باشینا تئل،/  یمداکیساز رییدئ

 گونونه نیتابالریک النیریاندی هفته یس اؤته ، اندایاوخو

 لوهیج اؤنونده گؤزومون داهادا ریب ،یماجراس ساز ریب قاالن

 عارف نیحس بیازی یمیشعر "ر؟ییدئ نه ساز ".یلند

 یریشع همن میگیائتد حصر اونا.  میگوندرد تؤحفه اوچون

 :وروقیاوخو دایآشاغ

 

 «ر؟ییدئ نه ساز»  
 

 دیر،آسیلیکدنهاور ساز 

 .سازدانکاوره

 باباالریم اوزان منیم

 سارایالردا،

 .سازدان کدیلرچؤرهیئمه

 آچانآتش کلرهاوره ون"قورقود"ساز

 ،ساچان ایشیق دویغوالرا

 سسی، گوجلولردنمرمی

 .دیلی سوسماز

 سیزیسازین

 .سینغمه جان

 نینسیاؤلکه الریماهن ساز،

 .سیخزینه ،یاراشیغی

 نین ،«بستی» ساز،

 دیر،بیرچگی قیزیلالنمیش اوسته کولالر

 دیر،گیاوره

 ،لچگیآغنین« بستی» ساز،

 .تئلیقیزیل

 سی،رایحه سازگونشین

 سسی، اینجهدویغوالرین

 ،دیلی سوسماز ون"قورقود "ساز،

 کؤزو، یانارگیندهاوره« ینکرم» ساز،

 بئللی، ینجهانین« پری» ساز،

 بویلو، سرو

 تئللی، گوموش
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 دیللی، شیرین

 ،قیزی ماهنی

 اولدوزو، بخت

 یانیقلی، ساز،

 .نسیگیللی ساز

 ،ین« دیلقم» ساز،

 ،ین« قریب» ساز،

 عصیرلره ـ عصیرلردن

 ،اینیلتیسی نیهکسیلمه

 سیزیکاوره

 ین« صنمشاه» بویلو سرو

 .دوزواول ختاب ،قیزیماهنی

 بابا "قورقود"سازیتئللی

 چاال، ـ چاال مغرور، ـ مغرور ،مجلیسلرده

 آسلیارمیشچینیندن اؤز

 ،«جنون»آشیقسازیتئللی

 تکاوغول بیرظفرچاالن

 اؤپوب ،اؤپوب

 .چاغالیارمیشباساریکن اؤزباغرینا

 سازیقیزیل اوزانالرین

 دوگونده -توی

 هئیکلینه قیزیلالنمیش

 لنمیشایلمه زرتئلیله گونشینآل

 .گئیریشلینیه مخمر

 واختی دؤیوش

 سازیتئللی آشیقالرین

 اولدو قلینج

 اولدو قالخان

 اوردو ـ اوردو گلدیسسه

 سازیقیزیل آشیغین ار

 دؤیوشلرده هوجومالردا،

 کؤنیکگئیدی رهلردنیز

 دؤیوشلردهشیغیدی ساز

 سیرادا اؤن

 .دادا ـ داداسینیآجییاراالرین

 ،شیغیدی ساز

 ،تکاوغول بیر سیرادااؤن

 اؤزوده ساز

 اولدو،یاراقدؤیوشلرده

 اولدو،چیراقکلردهاوره

 .کگره سازدادؤیوشلرده

 آیاغیناسازینتئللی

 تؤکولرمیشدویونلرده

 اتک ـاتک لرخزانه

 ،گولرمیش ساز

 گولرمیش ساز

 آغالماقدا،

 .کاوره ـکاورهآغالیارمیش

 سه،گیاورهآالوالنانین« دیلقم» ساز،

 ،کوراوغلونون

 آغالدانقان قنیملره

 ،سهگیگرهکیمیقیلینج

 قرینه بیر علعسگرین

 دیر،ببگی قاالن آییق

 .دیرگیاوره

 دیرگیاورهنین« آلی» ساز،

 دوواقالرینین« گؤیچه» ساز،

 دیرگلینیلنمیشایلمهچیچکلرله

 ،دیننده ساز

 گولرماهنیکلردهاوره

 جوشار،لهامیا

 پرده ـپرده دالغاالنار

 داشار آشار،

 ده«کور»لیده دا،«آراز»خان

 ،دیننده ساز

 اللریندهقوچاقالرین

 قیلینجپاسلیقاالندوْنوب

 نرکلهاوره نر،کلهاوره

 دوغاراینام

 .کسریندهالرینقیلنج

 ، ؤنوللرهکچکسهقالرهجومیقارانل

 ساچاغیندانقیزیلسازین

 ر،گئدهاوچوب اوردوسونا قارانلیقالر

 الرقیغیلجیمآلوالنمیشلردنکلمه

 یاندیرارالرقارانلیغی

 .اوچوشانالرساچاقدان رز
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 یاتیشانالر قانادیندامیضرابالرین

 ،قاالقالندی اودالرا ساز،

 دی،اریمه

 ،دیکیریمه! الندییقامچ بالرال مضرا

 ساالندا،کؤک تورپاقالرا سازدهبلکه

 ،سیندهگؤودهآغاجین بیر

 .ایدیهئیکلیدؤزومعینی

 ،کیمی ایگیدآسیلدی ساز

 .دییئریمهدیزی ـدیزی

 آسالناغیسازین ،آنجاق

 .دیرقامتییناگیلمهآشیقالرین

 دیر،آسیلیکدناوره ساز

 .سازدانکاوره

 ،غملی ـغملیآسیلدی ساز

 ایله، تئللرآخاننغمهگیناورهنمی

 تئلیکاورهنئچه ـنئچه

 کندیر، اوْلدو مئیدانالردا

 پوالدداندیر،سیارادهآشیقالرین

 میردندیر،ده 

 کیمیاوغول مئیداندا او

 .گئری قویمازآددیمینی

 دیر،آسیلیکدناوره ساز

 .سازدانکاوره

 چیلیک ـچیلیکازیلدی ساز

 .یئریالدیقکلردهاوره

 چیلیک ـچیلیکازیلدی ساز

 اولدو بیرسازهرتاختاسی

 سینهسینهباسدیتاپان

 اویماق ـاویماق اوبا، ـ اوبا

 .دئدی ،سازیممنیم یاشا

 آناالرقوچ

 مئیدانیندا،دؤیوشنئجه

 دؤنه ـدؤنه

 باتمیش قاناساچاقالری

 سازاقیزیل

 دئدیسازیم

 دئدی ،قیزیم

 دیدئ ،گؤزوم

 ،دئدی ،اؤزوم

 ؟!دینئیله ساز

 ؟!دینئیله ساز

 تئللریندهسازینآخدی

 عصیانیایلکللتیمینیم

 هاراییایلک

 عاشیقالریننفسلیداغ

 مضرابالریسیغیشمایان بارماقالرا

 ـدیلهایلمه

 چوخاسینیدؤیوشنئچه

 پرده ـپرده ،زامان ـزامان

 کلینههیالنمیشقلینجداغالرینشوش

 اوزانین ار

 نندهدیللهسازیقیزیل

 لرارادهیونتاالیانپوالدالری

 رلرایتیلدهقینتاسینیداشالرین بوز

 لردهزیروهقونمایانقوش

 دؤیوشلردهقانلیقانلی

 چکنداراقتئللرینهقیزیلسازین

 دئیلبیرمیضرابجهساده

 قایناغیندااینام ،بلکه

 ردیبیرقلینجسواریلمیش

 ،کیبیرقلینج

 .یونولوبدورکسریندن دؤنمزگئریحقیقتین

 ،جیغیریندانگونشنئجه ،کیقلینج بیر

 .سورولورجانرینهاوزه

 .دورولورجان اویناغیندا

 دیرگونش ساز

 .دیرگونش ساز

 نیحس سونرا دن مدّت آز ریب ده، میشعر " رییدئ نه ساز "

 " 9 توخونما ازاس" هفته همن  او،.یچاتد نهیال نی عارف

 جانیآذربا سونرا هفته ریب و ریازی ینیپوئماس مشهور یآدل

 ر،یائد شیخیچ ندهیشلریوئرل یجانل ونونونیزیتئلو و ویراد

 یکیا هر و ریشیدان ندایحاقق زیمیپوئماالر نیزیمیکیا هر

 ینیماراغ نین یجیی نلهید نلرلهیم اراقیویاوخو یشعر

 .ریقازان

                                           
 /عارف نیحس:ریشاع/  230: ص:  رید یاسیدون ریکیف ایدون(: 8

 یچیازی /1992یباک
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 دوستوم ریشاع سونراالر. میردییاشای اتهراند من گونلرده او 

 لیا ینج -1985( سؤنمز) یچ مشروطه میکر اوستاد

( توخونما سازا) عارف نیحس واختالردا، یگیگئتد هی یباک

 نین یتیجمع الریچیازی و رلریشاع جانیآذربا ینیپوئماس

 و شیرمیائتد چاپ ندایژورنال "جانیآذربا" اوالن یاورگان

 منه سؤنمزدن اوستاد ده ینیس نوسخه ریب نیژورنال

 النیازی مهارتله ده درجه سون اونون یندیا. یشدیگؤندرم

 :وروقیاوخو دایآشاغ ینیپوئماس

 توخونما سازا
 

 م،یتدیائش خبر ریب

 خبر، امانی نه                

 . قان یشدیچرامیس مهینیبئ آزقاال

 لر، ضربه یدل نجایدال لر ضربه 

 .انفرم بونئجه یقرارد نئجه بو

 

 دارا، ریلیچک ندنیلید قتیحق

 .شیاوالرم دوستاغ ظولمتده دا لیآغ

 صنتکارا، ریب ن هیسازتوتوب،سؤزدئ

 .شیاوالرم اساقی کونجوده خانایچا

 ، شیاوالرم

 ش،یاوالرم      

 ...شیاوالرم ائله           

 

 ا،باغا،یباغچا ائدنده حؤکم خزان

 ش،یسوالرم ارپاقیش،یساراالرم چکیچ

 قاباغا، -قاشا ننده اله نیسگیچ

 .شیسوالرم ش،دوداقیساراالرم اناقی

 ش،یسوالرم

 ش،یسوالرم           

 ...شیسوالرم ائله           

 

 له،یقووت وار قودوراندا توفان

 .شیبوالر،بوالرم ینیباش سرولر

 له،یحسرت سو ویبو آرخ قوروموش

 شیوالرمیوالر،ی ینیساچ ودلریسؤ

 ش،یوالرمی

 ش،یالرموی           

 .شیوالرمی ائله                

  م،یتدیائش خبر ریب

 خبر، امانی نه               

 کؤکده، نه کؤکده،سالماس نه ماراغا

 لکلر،یب قولالر، ریلیچات آرخادان

 .اؤنونده ملریک ریلیاز ملریگؤرک

 

 قار، یپلسنگ تؤکولور، قار دنیگؤ

 .شینرم زلهیگ شیق نوندایقو نیباهار

 ظار،ینتیمحنت،ا قدر نه ارجاندیب

 .شینرم زلهیگ اشی قدر نه رگؤزدهیب

 

 نلر،یگل زالر،یق یمیک مارال کوسگون

 ؟یشانمین او شانین

 دومو؟یتو او یتو             

 گولنلر، بیدئ سیمجل -سیمجل یهان

 ؟یزمیتبر او زیتبر

 دومو؟ یخو او یخو              

 

 دؤزوم، نئجه غایلیریآ

 .میغینددوال نایباش یسو

 ،یکئچنلر بیگل باشدان

 .میغیدوالند نایباش یسا 

 

 گؤنول، آنار نو" اوغلو ائل " 

 .کؤنول سانار یهاوادار

 کؤنول، اناری آشکار-قیآچ

 .میغیدوالند نای،باشیهئ

 

 ،"یسیع قیآش"، "حسن قیآش"

 .اسای بیبات یسیکیا هر

 ،"یموس "،"قشم "یحالداد نه

 .میغیدوالند نای،باشیدو

 

 قفسده، داش یرل گئجه

 .کمربسته یلر نئچه

 اوسته، نمیس ینیال گل

 .میغیدوالند نای،باشیقو
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 ونو،یاو نیواخت وندوریاو بهیقر

 قرض، نیدر نه ر،یچئو-چک یرلیس نه

 گؤرونورسونو، دا،یدامالبو نجیسئو

 .سونوگؤرونمز اولوب ایدر کدر

 

 ،ینیفعل -تنهیف قدر بو شلتمهیا

 .ساخال ینیزله،الیگ ینیقضب

 ،ینیلید نیساز لمزسنیب سوسدورا

 .پارچاالماقال ینیچاناغ ووروب

 

 ،ینیسس ،اونون ینیس نعره اونون

 .اولماز باغالماق رلهیزنج رله،یکند

 ،ینیس زنگوله نینیاسیدون بابک

 اولماز ساخالماق قالخانال نجال،یلیق

 

 نده،یتئل ریچاخ بییمشکلرگورالیش

 .دولو دلهیاوم نامال،یا یغیوارل

 نده،یال ریب ساز نده،یال ریب نجیقل

 .کوراوغلو یکئچد هوجوما جه بئله

 

 شره، چوخ دؤزوب بؤهتانا، چوخ دؤزوب

 .یبدییای ائله ینیصحبت نیائل

 ، سفره بیخیچ خانالیچ سفره

 .رید بیآخشامال اوستونده قار چؤلده

 

 علعسگر، ب،یقر کرم، قیانی اوندا

 .یتلریحئکا نیلقمید یارالی

 دفتر، نهیس وزی هیدئ-هیدئ ریشع

 .یسحر بیآچ ،ین گئجه اؤتوروب

 

 ،یعشق سعادت آرزوسو، قیآزادل

 .رید ندهیتمل نیووانی، وردونی بو

 ،یک دیائش ردهیب آنال، ردهیب بونو

 .رید ندهیبئل آت ده هله ستارخان

 

 .ادای دوشور او گوندوزلو یل گئجه

 .رید ندهیئری کؤز ر،ید ندهیئری اوجاق

 دا،یقاالس ارک یمسکن قارتالالر

 .رید ندهیئری اؤز یمیک یقاالس ارک

 

 ر،یگل لر سس نه ر،ییگورال لر سس نه

 .دا یقار نیشیق دنیندیا رییار

 ر،یلیب کلریچیک ر،ید یحال وکلریبؤ

 .دا یولداشالریر،یساغد ده دونیفر

 

 .یازانی ریشع توتوب، ساز نید لهیسؤ

 .میس ریب رپرده،یب ریقوپار ادیفر نیم

 ، ین 10غالمرضا رتلهیحئ مید نلهید

 .مید نلهید نئجه آلاله، یآ مید نلهید

 

 ز،یرسیسم ز،یسس اؤنومده اوتوروب

 . ریآمانداد-ال نده،یچیا جانیه

 ز،یخبرس ائودن گران،ین آنادان

 .ریاندادی بو جان ر،یاندادی او ک اوره

 

 -شیق ندایشیباخ خزان، گولوشونده

 ر؟یناقدیس نئجه امتحان، نئجه بو

 .شیرمیآغ داها وننبؤل هیکیا

 !پارچاالنماقدان بؤلونوب ئرهی وزی

 

 ادا،ی ریریگت  یقارداش ،ینیباج

 باغچا، او باغ، ،او اطیح او ندهیکریف

 اودا یغیدؤنوب،وارل بوزا ییچا

 .قجایرالدیخاط یکئچنلر باشدان

 

 اوتاقالر، وانالر،الوانیائ نابندیآ

 ؟یمیتدیا گؤزدن اوزولوب، عؤموردن

 چاغالر، یسئودال ر،آنال یفرحل او

 ؟یمید قتیحق شیمیلیچئور االیخ

 ر؟ییدئ سازنه

                                           
 دا یباک لیا همن او،. رید شارهیا هی یبوداق غالمرضا دوکتور(:9

 اونونال و بییاشای قونشولوغوندا نیری،شاعیردیآل لیتحص
 یبوداق مرحوم دوکتور. اولموشدو یریب اوالنالردان مونس

 تورکجه النییای زدهیتبر واختالر ریب او. وفات ائتدی زدهیتبر
  املی اولسون. یولو داواولدو یازاری باش نینیگیل اخترهفته
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 :رییدئ ساز

 ر،ییار قوپور،داغ داش -

 ر،ییئری دومان توستو

 ؟یگوناه نه چؤلون او      

 ؟یگوناه نه دوزون بو      

 

 م،یلیا م،ییآ بیبوزار

 .میائل اوبام بیتاالن

 م،یلید - میلید آلوالر

 ؟یگوناه نه نین گئجه

 ؟یگوناه نه وزونگوند

 

 ب،یقال حسرت سؤزه -سؤز

 ب،یقال حسرت گؤزه -گؤز

 .بیقال حسرت اوزه - اوز

 ،یگوناه نه اوزون او       

 ؟یگوناه نه نیزیا بو       

 

 ،یاری دایچا ولوموزی

 ،یاری دا، یچا بؤلونوب

 یاری دایتا او زیا ریب

 .یاری دایتا بو زیا ریب

 ؟یگوناه نه نیزیا او    

 ؟یگوناه نه نیزیا بو    

 

 ؟یمید چن سورونن او

 ؟یمید سئچن گؤزگؤروب

 مئشه، نیگیگلد مئشه

 ؟یمید چمن او چمن

 دولومو؟ او دولو بو

 سولومو -ساغ یآپارد

 ؟یگوناه نه نین الله

 ؟یگوناه نه نیزینرگ         

 

 ،یگئتد اوزدو قییقا ریب

 .یگئتد سوزدو وخ،ی اوزده

 نده،یچیا زامان ریب آز

 ندهیچیا دومان توستو

 ،یتوکند الرییقاغا

 .یخدیچ وخای قالریبال

 عت،یطب دؤز بونا دؤز

 نعمت یعیطب نئجه

 ،یخدیچ وخای وار ، ثروت

 ؟یگوناه نه نیانیدر

 ؟یگوناه نه نیزیدن 

  

 ر؟ییدئ نه ساز

 :رییدئ ساز

 قاالن، یباغل یسیقاپ

 قاالن، یداغل یس نهیس

 باخ، اوستادا

 اوستادا            

 اوبادا ائلده نئچه

 یبر للردنیا اوزون

 یلر گئجه شیق یقارل

 ب،یچال ساز بییدئ لیناغ

 .مخمس گؤزللمه،

 گولگز، عابباس، ،یقوربان

 .بیچاپ آت یبئلل یچنل

 ب،یوئر یها ایکوراوغلو

 اودوندان، نینیس نهیس

 بیوئر یپا اودسوزالرا

 ب،یآلوالن له کرم

 ندایداغ ون«ارضروم» 

 بیانی رگهیب لقملهید

 .ندایسوراغ نین یللتئ

 ،ینفس نیائل قیآش

 ،یسس ، یقم ، ینجیسئو

 . زیمیی ستهیا آرزوموز،

 .سؤزوموز ز،یمیصؤحبت

 ؤزوموز،ک زیمیاوجاغ

 گوناه؟ نه سؤزون او

 ؟یگوناه نه کؤزون او

 ، باخ اوستادا

 اوستادا         

 ادای ریسال اونو میک
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 ب،یکئچ وعده اؤتوب واخت

 گؤزوندن بیلیچک نور

 گؤچوب ادانیدون یقار

 اؤزوندن بیقاچ قووه

 وقیسو ائو کولک چؤلده

 وار یچاتانم ناییها

 اوزولدولر توشالر -یتا

 زیخبرس قارداش -قوهوم

 وخی یریب اوغولون بئش

 اونون چاتا ونایهو

 ندهه یستیا ترپنمک

 اونون توتا قولوندان

 باخ، باختا باخ، طالعه

 باخ، واختا باخ، زامانا

 نه، هچار ، رید نه کؤمک

 کسه قاالن تک بئله

 .ندایچاغالر اریختیا

 کسه توتوالن گؤزو

 .ریب اوزاقدا ، ندایاخی

 ر،یب آغدا ریب قارادا

  ، یلدیآچ ازی

 نه؟ یریخئ         

 ،یاندیقو گؤز گؤزه نه

 چمنه نه ئره،ی نه

 باغ گوللو نهیس بئله

 ریب دا تورپاق قارا،بوز،

 وخلوغونای گؤزون ریب

 رمزیتگ تاب نسانیا ریب

 لهیال نیجهالت

 نیاوبان ن،یائل نئچه

 بس؟ توتوالندا گؤزو

 !اوغولالر

 !اوغولالر یآ          

 ،یووانی وردو،ی بیآت

 قرار؟ توتودونوز هاردا

 بلکه؟

     بلکه؟      

 ..م؟ییدئ نه            

 !..میی اوره یسانجد امانی

 ،یآرال آتادان زیس

 گرانین زدنیس آتا

 نگراین زدانینیجان

 گرانین زدنینیشیا

  صاباح -آخشام دوشونور

 گؤرن ریهارداد یعل

 ؟یمیساغد نیحس ، حسن

 ؟یداجاقمییقا ممد

 یمیبخت شیاتمی یریب

 ،یاداجاقمیاو بیگل

 اوستادا ، باخ اوستادا

 یمیک قار یساققال -ساچ

 دوشوب نایانی قولالر

 یمیک بوداقالر شینمیس

 آرام-آرام ده ئنهی

 یدوداق رییلدایچیپ

 ریترپد ینیس نهیس

  یک ندهیقلب ده هله

 یبوالغ سؤز انینایقا

 یاوجونداک نینیلید

 ؟یمی،آغ یمیاتیبا

 ،یلیسگین نی لیاردب

 یظارینتیا نیمرند 

 ،یمیداغ نیقاراداغ

 اوستادا باخ، اوستادا

 اتیح یل کمتیات،حیح

 بوثات -یتو س،یمجل دونن

 آت کؤهلن گولش، ر،یدیج

 ده گوشه زیلسید گون بو

 دوشوب حاال نه گؤرون

 بیقال کؤکده نه گؤرون

 ساز یتئلل یصدفل آغ

 یمیک یدوستاغ للریا

 ب،یقال نکدهیکؤ قارا

 ر؟ییدئ نه ساز

 :رییدئ ساز        

 آه بئله             
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 آمان بئله             

 ؟یاوالرم وانید بئله

 اونودولوب دا قیآش

 ؟یالرمیریندیس دا ساز

 دوزومه چؤلومه، باخ

 اؤزومه سرتح اؤزوم

 گؤزومه ریگلم وخوی

 جن گوندوزه دن گئجه

  مید لهیائ جووالن ده عرش

 وار؟ نه مارسا

 .مید لهیسؤ           

 میدئد شیاوزاقم نئجه

 ؟!جن زهیتبر دان،یباک

 بیس تله واخت اؤتوب، گون

 بیاس ئلی وب،یدؤ کولک

 ب،یکس کسن یآران

 ؟یگوناه نه نین یباک

 ؟یگوناه نه نیزیتبر

 گونو ریب عؤمرون بین وکلهی دهدر وزی

 یتالشد نئجه جانیه نئجه بو

 ؤنونوی توتوب سوال گاه ساغا گاه

 یآشد دالغاالر یئلکنی نیمیکریف

 

 ریگئد بیسال زیا طرفه ریب هره

 یبر آلووالرگؤرندن گؤزونه

 ریگئد بیآزال دا یقوشالر زیدنس

 یبر وئرندن ینیقرار طالع

 

 دانیمئ وریاوخو للرهیساح کولک

 خال -االرخالی،قا شیناخ - شیناخ اشالرد

 هاوادان ریائن قارتال ریب یارالی

 مارال ریب ورغونی وریتؤوشو هارداسا

 

 ر،یاری یحد سر نالریماش هارداسا

 .ندهیچیا دومان ندهیچیا توز ولالری

 ر،یقوپار یهارا آناالر هارداسا

 .ندهیچیا قان -آل باالالر هارداسا

 ر؟ییدئ نه ساز

 :رییدئ ساز          

 نا،یرغیق بو قانا بو

 .اتدایح ولسونیقو سون 

 ب،یلیداغ شهرلر نه

 .اولسون تارمار کندلر

 راوانیف شان لر اؤلکه

  اولسون اریبخت خالقالر

 ،یملیتیا - اؤلوم ایدون

 باباالر بییدئ بئله

 میتیا - اؤلوم زیواخس نه

 !اولسون قیلیریآ ده نه

 ندهیس کوره ئری بوتون

 دوستلوق،

 ، قیصافل         

 کیزلیتم                 

 .اولسون قیحااللل بوللوق،

 باهار گوللو دایقارش

 از،ی یچکلیچ قاباقدا

 . ندهیهوس یتو یریب

 یللیمئ اسای مولال

   ندا،یماراغ یتو قیآش 

 محتاج ورغانای یریب

  اوچون، دانا قیآر یریب

 محتاج سامانا اوتا،

 رمیدئم یاغی ،یات

 شورا،

 محتاج رانایآ       

 یتیا الدن یریب او

  یللتیم یزاوالل بو

 ندایماراغ یسو ها یسو

 داشا داغا، ریاغی اود

 اشا،ی

 . اشای ق،یآش یآ    

 ، ندهیهوس یتو ائله

 !ندایماراغ یتو ائله

 ، گونلر او ریمدادیادی

 اونلر، او الر،یهارا او

  ندایقاباغ گؤزومون
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 لهیا((یحسرت کؤرپونون)) 

 وخودوغو،ا وورغونون

 (( .تابالریک النیریاند))ی

 مدایادی، ریمدادیادی

 ؟یاوالرم ستم بئله

 بیلیریاندی تابدایک 

 ؟یالرمیریندیس سازدا

 

  زینیرسیلیب رایاندی

 مؤهورونو بهیمحار

 نیریاندی یفرمانالر 

 زیرسنیلیب رایندیس

 ، توشالنان اولدوزالرا

 نیریندیس یالحالریس

 

 ،یملیس نئچه او یل پرده نئچه او

 .یهوسل ، سؤزلو ،یستکلیا ،یناملیا

 ،ینفسل فیواق یکامالل یظامین

 .توخونما سازا یعومماند زیلسیساح

 

 ندان،یباش بیکئچ توپخاناالر توپالر،

 ندان،یرداشیس جان یبدی دوشمه یریآ

 ندانیشیارانی یدوشمند دوشمنه

 .توخونما سازا یباندیمهر دوستا

 

 ،عودون ن،یکامان بیوئر سس نهیسس

 .اودون آلوون ینیللتیع وبیدو

 قورقودون، دده بیآل گوج گوجوندن

 .سازاتوخونما ،یقورباند ، ید عابباس

 ل،ید -لید اؤتنده ریآچ لید داشالردا

 نوروز= یرامیل باییدئ وئرن باج مهیک هئچ هئچکسه،

 عارف نیم،حسیشدیآچم تئلفون تهراندان اوچون( یرامیبا

 -حال نی قشم قیآش ،او، ونراس رامالشاندانیبا داتئلفون له

 گؤروشندن اونون دوستوم ریب. سوروشدو مندن ینیاحوال

 داها ر،ید دؤشکده -ورغانی قشم قیآش ، بیگل جه تزه

 قیآش" یمیساالمالر ده میمن:  او .میدئد -ریزدینجارسیا

 من  سونرا یآ دؤرد اوچ. یدئد نیریچاتد ه "قشم

 – ،حالیک میشدیائتم زنگ ه "عارف نیحس"رداهایب

 منه ینیغیازدی نیشعر یداکیآشاغ او، سونرا دان احوال

 .. یوئرد خبر

 ل،یقاف اتدایح گئدرسن - یگلد سن

 .توخونما سازا ،یزاماند دؤورودو،

 ائل ه "عارف نیحس" گونلر یغیلدیازی نیشعر بو نیهم

  لیا)= یرامیبا

 واختا او رامینانیا " 

 ندنیدر رامینانیا

 ون"اوغلو ائل" زدهیتبر

 " من  باساجاغام مایباغر

 ندهیصرعلریم ینیمحبت اوالن ندهیاورگ رداهایب ه،یدئ

 یمعنو ریب و دوست یوفال ریب شهیهم او. یشدیگؤسترم

  آتا

 ۱۱اولسون ونگولی نیغیاستی
 اوچون  12قشم قیآش

 حسرت نهیغم،س نهیس

 

 ندایفراغ گؤزون-گؤز

 ر؟ید نه یگوناه گؤزون

 ید کنمهی سؤ اوزه -اوز

 ر؟ید نه یگوناه اوزون

 

 رایس -آرا ، یک یخش ای

 نیسؤزلر ریچات بیگل

 ریآغ -ریورآغیاوخو

  نیدر -نیدر دوشونور

 

 بتیمص نه بت،یمص

 مید نا،گئتمهییهارا

 ندا الیریندیس سازالر

 میتدیائش من.گؤردون سن

 

                                           
11  

ائل منی آتماز عنوانلی   نی« قشم دده» اینقالبدان سونرا. ،(: 11
-1368 قشم قیآش ی.لدیبوراخ چاپدان دا یتابیک ریشع ریب

 88 ده« وکوندور» یکند دوغما اؤز دهینلیا گونش ینج
 .یائتد وفات نذایاشی
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 میازدی"توخونما سازا"

 میدرد یآشد مدانیباش

 یاندی ،چاناقیاندی قول

 میتدیائش من ، گؤردون سن

 

 ندهیچیا نیآن رجهیب

 میس یدیار خ،یم قوپدو

  یچاغالر یدهشتل او

 میتدیائش من گؤردون، سن

 

 وخی یقاپ ،یباغل آرا

 م؟یئتی م،ییئری نئچه

 توستونو او ، کولو او

 میتدیائش من گؤردون، سن

 

 رآلوویلییای بیقالخ

 میلید-میلید هاوادا

 یادیفر او ،یاوآه

 میتدیائش من گؤردون، سن

 

 یاوبان ،یائل لهیسؤ

 می،ک بونا ناناریا میک

 یغیآش بوکوک نویبو

 میتدیائش ،من گؤردون سن

 

 گؤرون اوستونده تورپاق

 اولدو طوفان دایبو نه

 انیویاو آلتدا تورپاق

 اولدو انیع عابباسا

 

 ادا؟ی میریگت نئجه

 یمیقاس یداشل کمهیت

 نیغیازی حالدا بئله

 ؟ینمیچاتالماس گورو

 

 ده نه ن،یرکندیب نه بو

 رید یاسی نیرشهریب

 ،سازغرورلویللید ساز

 رید یاسی نیلر اؤلکه

 

 نینفر اون -بئش بونه

 دسر یاسی نینفر وزی

 نی"اریشهر"ن،ین "یآل"

 رید یاسی نی"علعسگر"

 

 جکلر هی ستهیا جاواب

  اغایآ بیقالخ ریب -ریب

  جکلر هی ستهیا جاواب

 داغا بو ، تمهیس بو

 

 باخ قرارا ، باخ حؤکمه

 ؟یوارم یقان نیلقات

 اودا، بیلیآت سازدا

 ؟یالرمیریاندی سازدا

 

 بیچک هوجوم سازا میک

  اولدو نانکور سازا میک

 ندهیئری ،سازیقالد ساز

 اولدو گورباگور اؤزو

 

 یسوسماد ، یلدیریاندی

 ریی سسله یائل دوغما

 بییاوخشا کوراوغلونو

 ریی سسله یبئل یچنل

 

 ن گوند او سان، اتاقدای

 واختدان ،او اتاقداسانی

 قیریچقیه او ، ناله او

 قوالقدان ؟ینرمیلیس

 

 ده، م گؤرمسه چاره نه

 مدایاشی بو اوزونو،

 ((قشم، یلیگونئ)) سنسن،

 دا میقارداش ریب میمن
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 نیداستان سؤزون، نئچه

 گاریادی للرهینس

 دوداقدا لده،ید ریگز

 قوشماالر الر،یلیگرا

 

 شانالرگؤروبیالر،نیتو

  نیلدسا والی لر سیمجل

  اؤتدون ندهیلید آنا

 نیچالد آتاکؤکونده

 

 بییرالیخاط یملریک

 نیسوراقالد یملریک

 ین مرهیا ،ینیقوربان

 نیواراقالد یامراه

 

 ندهیسس نیغیآش ریب

 یتیکایح عؤمرون ریب

 یلیسگین کرم قیانی

 یجورعت کرم قاچاق

 

  دوشدون بؤهتانا شره،

 نید لمهیب هده،قورخو

 دوشدون ندانایز ینمل

 نید لمهییا ندانایز

 

 یباغل وطنه ک اوره

 ئنهی رید پئشم انماقی

 "عارف نیحس "همن

 ئنهی رید"قشم"همن

 

 دولو لهیعطر تورپاق

 ریچت -ریچت نارالریچ

 قوشقاردان یقارل یباش

 ریئتی ساالم ا "شوویم"

 

 دوستالرا ریئتی ساالم

 نالریخماسیدار ،یک یدئ

 

 ق،یلیریآ اوزانسادا

 ارو ده گؤروش نیریرشیب

 

 واختا او رامینانیا

 ندنیدر رامینانیا

 نو«  اوغلو ائل » زدهیتبر

 من  باساجاغام مایباغر

 

 نهیقبر نیاریشهر

  یهرکس نیریناندیا

 آپاراجام له میال

 یس دسته گول دانیباک

 

  م هی جه گئده مله نوه

 دا ا((یخو))  دا، ا((سالماس)) 

 بیآچ گؤز نین(( بابا زال)) 

 داوری او یغیآتد یبو

 

 نایهامس رامینانیا

 بادا وئرمه ینامیا

 ریتیا تنده،یا نامیا

  ادایدون بو سا وار نه

 

  کیگرد نهیس نامالیا

  ادای، اییاغی ونیلیم

 قورور نامالیا قارتال

 ادایقا ینیوواسی

 

 اوچدو تک ئلی نامالیا

 آتدا ریق آتدا، عرب

 دؤندو تهییابد

 اتدایح کوراوغلو قوچ

 

 بیآچ چکینامالچیا

 آرزودا،کامدا لورگو

 ریتیا تندهیا نامیا

 رامدایائحت وگهیبؤ
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 سوردو دؤوران باباالر

 ندایداغ ندا،یآران

 رید نامیا یبرکت

 ندایتورپاغ شیرقاریب

 

 چال ،ائلهینیساز چال

 اولسون تئل -تئل زیمیقلب

 دالغا - دالغا غوالریدو

 اولسون سئل - سئل کرلریف

 

 یاسی ،یمحنت بوغاق

 .یآرخاس مزید ئرهی

 یآرخاس ،یک نیشخص او

 اولسون ائل ، اولسون وطن

 

 سن بسله ینینامیا

  سن، اوسته گؤز شهیهم

  سن خسته شمیتمیائش

 13. اولسون ونگولی نیغیاستی

 

 نهیشعر ریب نی عارف نیحس سونرا پوئمادان یرلید بو

 بیازی یمیشعر" بوالق شیتمیا " گلن دای،آشاغ مراجعتله

 . میگوندرد اونا و میاتد حصر اوچون عارف نیحس

 

  بوالقایتمیش

 

 قلبیندهبیرشاعرین

 بوالقایتمیشقاینادی

 قلبیندهیئرین گولدو

  اویماق ـاویماقاوینادی

 دیرباهار؟نه

 دیریاز؟نه

 درینباخیش

 فیکرآیاز

 چکیبزحمت چؤللرده

 توکن ترچشمه ـچشمه

                                           
 نیحس:ریشاع ی /35: ص:  رید یاسیدون ریکیف ایدون ( :13

 چییازی /1992یاکب /عارف

 عطری قیز ـعطریاوغالن

 عطری یارپیز بوالقدا

 بیرینه ـ بیرریشدیقا

 طبیعتهیاییلدی

 علوییتهچئوریلدی

 شاعر دؤندو سازاگاه

 شاعر دؤندوسؤزهگاه

 توتمادیتپهدره

 فیکرینیآچیقاونون

 شاعر اوچوندو داغا

 عالمهبوتونیایدی

 چترینیدراکنینیا

 یهزیروهگاه

 داغاگاه

 شاعر دؤندودوزهگاه

 دهسئحریطبیعتین

 وجوندادیراوشاعرین

 سئحردهدهطبیعت

 اوْوسونوندادیراونون

 طبیعتللشدیگؤزه

 بیتنده پالید داغدا

 بیتندهاللهدوزده

 اؤتندهبولبول باغدا

 شعریّتللشدیگؤزه

 چاییرلیقیراقالری

 یارپیزلیقالری قیرا

 یولالرلیدرهداغلی

 دؤننده میصراعالرا

 دؤندو میصراعیا یولالر

 کیمی راعالرمیص یولالر

 لرلهدوشونجهیاشیل

 سطیر ـ سطیریازیلدی

 واراق ـواراقیازیلدی

 کیمی اثرلر اؤلمز

 عومرونهمیللتیمین

 دؤنهدؤنه یولالر او

 شاعرینبیزیم اولدو

 کینده((دفتری عومور))
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 ضیالیگونش سؤزو

 بویالیافق دوْنو

 سطیرکیمییازیالن

 بوینونامیزیناؤلکه

 ساریقالنانبدوالنی

 قوینوناآنامیزین

 سیغیشانکیمیکؤرپه

 جیغیر ـ جیغیرآخینیب

 دیرماشانلرهافق

 یولومئشه ـ یولوداغ

 یولوچشمه ـ یولوچای

 کیدئییمیئنهآنجاق

 دؤنرمیش داغا شاعیر

 دؤنرمیش بوالغامین

 قلبیندهاونونبوالق

 لرلهقهقههشیرین

 رمیشگئچینهاوغونوب

 رمیشگئچینهونوباوغ

 " ندا،یجاواب نیشعر میغیازدی اونا ده فیعار نیحس 

 شعرلر سوندوغو منه و یازدی ینیشعر یقلیباشل "14یندیا

 ایدون))  النیبوراخ چاپدان ده لیا یج - 1992ندایآراس

 نشر ندهیس مجموعه ریشع یآدل(( ریدی اسیدون ریکیف

 .اولوندو

 یندیا

 

 مکتوبون، یچاتد ،"اوغلو ائل "میقارداش

 .یندیا لر کلمه لر، جومله مدهیکریف

 سورغوالر، -سوال نقدر اتدایح

 یندیا لر بلکه لر، بلکه نقدر

 

 م،یزیعز ، دوستون یقامت بیلییا

 .نیزید -نیزید ائل ویبو ولی سورونور

 ن،یزیتبر آنا سولوندا ندا،یساغ

 .یندیا لر کؤلگه نجایدال لر کؤلگه

 

                                           
ــدون (:12 ــکیف ای ــیدون ری ــد یاس ــ:ریشاع /35: ص:  ری ــارف نیحس  /ع

  یچیازی /1992یباک
 

 چن، هندیس روهیز نیساواالن اولو

 دن، ندایساچالر ریباباد ورغونی ریب

 دن،یگؤ نایباش نیماراغان ونیخو

 .یندیا الر اود صاباح -آخشام ملریک

 

 ؟یهان دانیمئ او ،یازلک او یهان

 ،یهان متحانیا لنیوئر اوچون حاقّ

 ،یهان ستارخان یقضبل کوراوغلو

 ؟یندیا لر جرگه لر اودسته یهان

 

 ر،یدپارا میباغر ام(( عارف نیحس))

 ر،یارادی لر نه توتور لر نه خیتار

 ر،یقاراد اوزوم ندایانی ده بلکه

 ؟یندیا گلر نه ، مدنیال گلر نه

 

 یمیشعر یداکیآشاغ اوالراق جاواب رهیشع بو سهیا من

 .میگؤندرد بیازی

حسین عارف او قدر ظریف نوقطه لره توخونوردو کی، 

دان ایستریک وضعینده یاشا-حقیقتا  بوتایین اینقیالبی

شاعیرلرینی روحالندیریردی. او داغالر قدر ووقارلی 

بیرشاعیر ایدی. حسین عارف گئنیش و دولغون بیر 

ادبیاتین وارثی کیمی، اوفوقلری عادی اینسان تخیّولونه 

سیغیشمایان یارادیجیلیق دایره سینه مالیک بیر سؤز 

 " داغالرچنلی "صرّافی ایدی. یوخاریداکی شعردن سونرا ،

 یازدیم. آشاغیدا اوخویوروق:شعرینی 

 داغالرچنلی

 
 داغالرچنلیدومانلی قوی

 عشقینهعارفآغالسین

 بوالقالر گورلیزومزومه

 نهیعشق عارف نیچاغالس 

 
 شمیشگینیچاخ بولودای"

 " کیمیسنینچاخیممن یا

 گیمیاوره اودوهیجران

 عشقینه عارفداغالسین

 
 جکگؤیرهده اؤلسممن

 چیچک ـچیچکالریمآرزی
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 چلنگبیرجه اولساگلن

 15عشقینه عارفباغالسین

 ریشاع اوالن چوشغونلوقدا دائم یمیک یبوالغ ریشع 

باشلیقلی  " مکتوب ایاوغلو ائل" سونرا رآزیب عارف، نیحس

 اونون. یردیچات نایاوخوجوالر و یازدی ده ینیشعر

 توکنمز و گؤروشو ایدون شیگئن ،یی  اوره چوشغون

 یناغیقا لهامیا منه ویبو للریا اوزون یسیسئوگ نداشلیقوط

 ،یمیک راقیچ ارانانی محبتدن یغیشیاو،ا. اولدو

 قینسانلیا  ندایولالری اتیح یگونشل ساالن زیا قالردایقارانل

میلیونالرین بیری تک ، ندهیشی لهیرلیا دوغرو نایاسیدون

 ندایولالری یرلیچئو – خیچ و یرّلیس نیاتیح ده منه

ادبی حیات  ،یمیک آتا یمعنو ، یائتد کیلیدچبل

 اوزاغا -اوزاقدا بره لی جیغیرالریندا –یولالرینین بندلی 

 اتی،ادب اوالراق یحاقل یک ائله توتدو، مدنیال

 قوشماالر کیریل و عتیطب ده، یمن دایتا بو زیمیشوناسالر

 چاتان نشره دک هییندیا. الریآلد قلمه یمیک یریشاع

 بو یلر فیموال نینیسؤزلر اؤن نیمیتابیک شعر یکیا

 عالوه میستردیا. شلریوئرم قالماالریآچ بوخوصوصدا

 آنا یبر گوندن میگیائتد ریسئ یانیدون یک اوالم شیائتم

 ، شمیم لمهیب آال دن نه هئچ هله یلذت میغیآلد عتدنیطب

 نیم اوالن ندایتورپاقالر جانیآذربا اولدوغوم یرانیحئ اودا

 اؤن نیمیتابالریرکیشع. اولوب ین اؤزوعتیطب ی آنارلیسئح

 عارف نیحس بودا ،یمیک ییدئد یفلریموال نینیسؤزلر

 سه،یا یخط عارف نیحس یک نئجه. رید یداوام نین یخط

 ده جه ائله گؤرونور، یمیک یداوام نین یخط صمدوورغون

 یمیک یسیداوامچ اوغورلو نی واقفدا "وورغون صمد"

 . وراول ریشاع یمهارتل نانیآل قلمه

 ینیشعر سونونجو یغیازدی منه نی عارف نیحس میستردیا

 اوزون (مکتوب ای اوغلو ائل) ریشع بو. اقیاوخو کدهیرلیب

 ک اوره سون دوستلوغون یادب ائدن داوام للریا

 ریشاع یشؤهرتل ایدون،  شعیر بو. رید یالرینتیرپیچ

 و یس نغمه محبت نونجو سون میغیآلددوستومدان 

 بو یک رمیلیب یاخشی بونو. ریدیلر مهومزوز قیرداشلیس

 شیگئد یادب بو و یالشماالریپا لیسگین بو ، لر شمهییدئ

 او ،من ، اجاقیکرارالنمایت داها ریب واخت هئچ مدایشییاشای

 رامییآغال اونا  وار ده هله .رامییاشای لهیحسرت نیگونلر

 مایادی سؤزونو آتا ییدئد "آغالماز یشیک  "نیزیمیباباالر

                                           
 33: ص /قوشماالر -قوشماالر(:13

 بو ده یاؤزلر باباالر ده وئرسم کیتلیساک اؤزومه بیسال

 تکرار ، بیدئ یآغالرد درده بو و لیسگین بو ق،یلیریآ

 .   امیشدیراولم آز هئچ ده گونلر میغیآغالد

 مکتوب ای اوغلو ائل

 ن، تؤحفه یشدیئتی مکتوبونو، میآلد

 گؤزومده، ریب غم گؤزومده ریب نجیسئو

 من، میرالدیخاط یالریازی اؤتن

 قوناق ریریچاغ زهیتبر یمن نس

 ...رامییآرزوال دایباک یسن من

 

 مدن،یکلریپریک سوزولور دامالالر

 !اوزاق ،اوزاقدان قینیاخی ندایاخی

 چکه، -چکه جان سوردوک ئتر،عؤموری

 کهیت -کهیت گؤز ایتا او دانیتا بو

 

 توتدوالر، لر لر،نهیشلتدیائ لر نه

 .الریچاتد یساز الر،یآسد یآشغ

 دا یتوفارقانل یریآش تواخ هین

 قیساالمالشماد گؤروشوب عابباسال

 دان میقاس خسته یداشل کمهیت هین

 اق،یآچما صؤحبت بیش له جمع دوستالرال

 ..دولوسو؟ ک اوره اقیاوخوما شعر 

 

 ر،یاتی صنعتکار بئله نئچه اوردا

 ر،یاتی آرزوالر ور،یویاو للریسگین

 ادا،ی رکیگت یاریشهر دده

 .دا نین "یقافالنت " ینی چؤره کسک

 

 حسرت، بئله من اؤزومه اؤز -هین

 .حسرت لهیساح لدنیساح شامیقالم

 دم، بو مدایباش ریائد دؤور سوال ریب

 .رمیبلم مدنیورکیقورو یمیک - میک

 

 اودلو، نیشیباخ ،رامیباخ نهیشکل

 .نیقاش بیلیچات ندهیچیا رلریکیف

 ،ین نهیس پوالد یل رهیا سنیگرم

 .یسن الریآتد اندانیز -نداندانیز

 ن،ید لمهیب ،سوسماق نید لمهیب لمکیچک
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 ن،یدئد قی،آزادل نیدئد وطن آنا

 قولون، یلدیچات آرخاندان ولی نئچه

 .ولونی اولدو ریب ، نیمسلک اولدو ریب

 

 ن،یباش قووغادان بییلمایآچ هله

 .نیرداشیس دوستون، آرخانجا رییئری

 دولو، نتظاریا دولو، ناقیس اتیح

 ، نهییچ - نییچ قوال -قول وئرک گل

 .اوغلو ائل منده اوغلوسان، ائل سنده

 

 ر،ییدئ نه سسلر رم،یدیسسلرائش

 -الریقاپ یباغل نیلسیآچ - نیلسیآچ

 ریی ستهیا گؤرمک قوهومونو -قوهوم

 .الریقاپ یباغل نیلسیآچ - نیلسیآچ

 ن،ین گئجه عؤمرو رییار اوفوقده

 ن،یچن ن،یدومان یکاروان پوزولور

 ن،ین گنجه اولو رید یاوزال یال

 .الریقاپ یباغل نیلیآچ - نیلیآچ

 

 اوزه، -اوز دوراق اوزه، -اوز اوتوراق

 .سؤزه صؤحبته نیباشالس قالریآش

 زه،یتبر گئدک ونایتو زیق - اوغول

 .الریقاپ یباغل نیلیآچ - نیلیآچ

 

 :ودویاؤ قاالن قوالقدا نیم ننه

 !ودویبؤ بوردا اولوب، دان یخو بابام

 سودو قازاق و،سودیسومو یخو سوموک

 .الریقاپ یباغل نیلیآچ - نیلیآچ

 

 ارار،ی ینیباغر نینسانیا قیلیریآ

 سارار، اوشوتمه یابد ینیجان

 .ریقوپار یهارا هیدئ"قارداش –قارداش "

 -قرار ییوئرد نیزامان رید یقطع

 16!الریقاپ یباغل نیلیآچ - نیلیآچ

 

                                           
 /عـارف  نیحس:ریشاع /35: ص:  رید یاسیدون ریکیف ایدون(: 14

 یچیازی /1992یباک

 اؤز ، دوقدایود ینیسیح آتا یمعنو ریب اوالن ندهیاور اونون

 اوچون عارف نیحس آنجاق یگیلیمعنو ریب اوالن مدهیچریا

 یباغل ولالری زامان او. میردیوئر بروزه شعرلرده میغیازدی

 .یدیا وخی مکانیا گلمگه بیگئد و  یدیا

 دردله زلهیمیریب -ریب لهیا یلید ریشع آنجاق سه،یا زیب 

 منه  بیازی یشعر یداکیآشاغ عارف نیحس کیردیش

 ، یک میشدیازمامی جاواب اونا هله من و یشدیدرمگؤن

 ندهیشیوئرل ویراد جانیآذربا. یلدییای یخبر اؤلوم اونون

 شبستان) ئوی یول مهمان ریمود گوروپونون شلریوئرل یادب

 اؤزه یقیدیای ایتا بو اوچون اؤلومو نی عارف نیحس( اوغلو

 عارف نیحس ندهیلکیا نیپراگرام ، اندایباشال شهیوئرل ل

 ده منه ندنیطرف یهمکارالر و اؤزو بتلهیموناس یوفات نی

 باش  ریب ل اؤزه یمیک دوستو یمیصم نی عارف نیحس

 نهیشیوئرل کیل گونده سونرا اوخودو، ینیمتن یغیساغل

 اولدوغو دئکتورو نیاخی لهیا اون او، یک گؤره بونا. یباشالد

 هدؤن یشعرلر زیمیغیازدی زهیمیریب -ریب م،یزیب شده،یوئرل

 یادب النیازی اونالرا و شیرمیسسلند ودانیراد دؤنه -

 ندهیلیتحل یادب اؤز او.   یشدیمیای ردنیائف یشرحلر

 -ریب و لر عالقه یادب اوالن ندایآراس عارف نیحس له میمن

 چوخ ریب ندهیس باره شعرلر زیمییائتد حصر زهیمیریب

 .یدیای لر وئرلش

 یغیوارل بوتون وم،دوست اونودولماز،  میگیسئود قدر آتام  

 چوخ سونرا ندانیوفات نی عارف نیحس ارانانی ریشاع لهیا

 قیشادل ریب هئچ ، لیا ریب ، یک ریمدادیادی. اوزولدوم

 میزیب اوالراق عادت ،یک گؤره بونا.  میلمادیقات نهیمیمراس

. اوالرالر یسیعزال لیا ریب تام نین یستکلیا ریب هر ده عائله

 دؤنه ینجیریب عؤمرومده ، گؤره نایوفات نی عارف نیحس

 میخارمادیچ مدنینیا یمینگیکؤ قارا مودّت اوزون اوالراق

 . ) بیر ایل( 

 لیسگین ریب یابد اوچون میگید گؤرمه یاخیندان اونو

 .رییاشای یمریگونل بوتون گهیرب له میمن

 سونرا ندانیوفات نی "عارف نیحس" یشعر یداکیآشاغ 

 ائدن وفات  کدهیگنجل ناونو  و دوستوما یب،وفالیازی

 حصر  هی"17زاده نیحس عارف "کیرحمتل اوغلو رجهیب

 . میائتد

                                           
.  اوغلو ناکام کؤچن زیواختس ادانیدون نی عارف نیحس(: 15

 ریشیدگ ینیاسیدون ندایقضاس نیماش عارف غلواو نیریشاع
 لهیمضاسیا زاده نیحس نیحس ریشاع دک اماناز او و
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 داغیعارف

 بوالقایتمیش او یئنه

 قاینادی گؤزلریمده

 بوالقدیدمیش اوزونو

  پارچاآینادی -پارچا

 
 باشیندابوالق اومن

 اوخورامشعرینیصولح

 دویغوالریمالایپک

 توخورامماهنییاشیل

 لیکده تمیزگینهاور

 تاپیمهاردان گوزگونو

 ائتمگهعکسعشقینی

 تاپیمهاردان اؤزونو

 
 سویوداجاقمی؟تورپاق

  داغینی 18عارفسنده

 جاقمی سویودابوالق

 ینیداغ عارف منده 

 
 نینی19کندداغ اوفیکریم

 قالمیش حاصارینداداش

 یشمیشه ید دنیا بو نه

 ..........قوجالمیش قوجا، اونه

 

 اوالن یناغیقا لهامیا مهیلر دوشونجه و ریشع میمن او 

 رید "دده" ریب میگیائتد شیپرست و دوستوم اونودولماز

  اوالرام شیدئم دوغروسونو داهادا سؤزون دئسم،

 یجانلیآذربا ریب میغیالشدیراض لهیریکیف میستردیا 

 نهیلر دوشونجه ندایحاقق عارف نیحس ده نیمیعال

 . ائدک وراجعتم کدهیرلیب

                                                             
 اوغلونون اوچون اشاتماقی ندهیاثرلر اوغلونو و یردیازی

 نیحس یبر گوندن او  و گؤتورور تخللوص ه اؤزون ینیآد
 بوتون اؤلومو للیسگین اونون.ریائد تخللوص عارف
  . یلدیچئور نهیتیروا رامید ریب چاغداش جاندایآذربا

  /لرسنسزیابیاوخو ینیشرح ده رئفرنس ینج -(:  16

 .رید شارهیا نهیشعر یکند داغ مشهور نی عارف نیحس(:  17   

 " اولونان نشر دا یباک لیا ینج – 1992 نی عارف نیحس

 اؤن النیازی نایتابیک شعر یآدل"رید یاسیدون ریکیف ایدون

 نیحس ، اورادا ،یک گؤره بونا.  وئرم اقیدا سؤزومه ، سؤزله

 و شیگئدم لمه نجهیا مانهیعال و غجامیی ندایحاق عارف

 " میعال یحؤرمتل  یفیموال سؤزون اؤن گئدن تابدایک

 شاعیر گرک " گؤروشونو اؤز "ئوی یمصطف جامال

 بئله اوخوجوالرا ندهیس مقاله یقلیباشل " دوغوالسان

 :  ریشدیرمیچاتد

 افسونلو سئحیرلی یارادیر، اودو ایلهام رییشع لگوزه "

 ردهیشع قابلییتینی یوکسک خیال لیبهره یارادان. ایلهام

 اؤتن نعمت، عالی بو دیربخششی طالعین. ائتدیریر تجسم

 او دیر،گوناه دئمک« پئشه» شاعیرلیگه. دئییل ایلنجه

 شاعیر نیلیر، اؤیره پئشه دیر؛ قسمت آیری دیر، بخت

 اونو دیرنه معیاری، شاعیرلیگین دیر نه اوندا. دوغولور

 همیشه الرین آدام عادی شاعیر ن؟سئچه باشقاالریندان

 گؤزو نینقلبی اونون. رگؤرو معناالری یئنی گؤردوکلرینده

 ندایآخار حیاتین. ائدیر نوفوذ درین داها لیگه گئرچک

 نینییاوره. سئچیر یاخشی داها اوالنی مهم تی،یماهی

 آهنگینده دیلینده، اؤز دویغوالرینی طبیعی دویدوغونو

 یاراتدیغی دیلینده موسیقیلی دویغوالرین. جانالندیریر

 لیگیساده لیگین لهگؤز. گتیریر لیکساده نجیب اثرینه

 معیارال بو. ساییلیب معیار بدیعی صنعتده بری نلدازه

 یاریم. دورور یوکسکده رییشع عارف حسین اؤلچولنده

 یولوکئچیب، لیشیوکسه بیر شعرین اولور یاخین عصره

 ائل ندانیچاغالر گنج شاعیرین. افسونالییب لریکاوره

 صمد. ریادیندادی نینچوخالری قازانماسی شؤهرتی

. یاشاییر یادداشتالردا اومید، بؤیوک دیگیبسله ووغونون

 ـ دؤنه استعدادینا، شاعیرلیک اونون وورغون اینانمیشدی

 گنج گتیرمیشدی نفسینی ائل بیر تمیز اینانمیشدی دؤنه

 اورژینال طراوت، فیکیرده سؤزده. شعریمیزه شاعیر

 یاشاماق، شعرده. میشدی گتیر جیغیر تزه لیک،بدیعی

 زامان او. اؤزوایله گتیرمیشدی آمالی بو ـ یاشاتماق شعرده

 چوخ اونو حیات آنجاق شاعیر، عزیز ایدی گنج چوخ

 ساواشیندا قالیم ـ اؤلوم ساواشیندا، وطن. سینامیشدی

 عوض قلمله سونگونو. قاییتمیشدی قازانیب قابلیت

 جوشغون حیاتی محبتی، زحمتی، -رنج ائتمیشدی؛

 کئشیگینده صولحون ایندی. ردیائدی ترنم الایلهام

 ریند ساواشا چاغیریر، باریشا بشری بوتون دورموشدو،
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 "موئریره سس صولحه من " اونون. اویادیردی فرتین

 سییاخشی ان شعرلرین یازیالن صولحدن رییشع

 لگؤزه یه نغمه بو اوو رستم سعید کاربسته) ساییلیردی

 سسی وردو؛اوخوی عوضسیز اونو بولبول. یازدی موسیقی

 گئتدیکجه الریموضوع(. ییبگئتمه الردان قوالق یئنه

 اثرلرینده حجملی اییری یاخود کیچیک، شیر،زنگینله

 .آرتیردی دایم لریکشف بدیعی

 دهغئیرعادی دهعادی لیغی،حساس مشاهده ین حسین

 فیکری، شاعرانه. ایدی میل اوندا لیکدن گنج دویماغی

 مهارتی جانالندیرماق چیمدهبی ساده ایله حیکمت معنانی

 سیقووه جاذبه نینشعری. اولموشدور خطی آنا اسلوبونون

-مغنی الری ماهنی قازاندیردی اوخوجو رقد سایسیز اونا

 ائله نائلده ایفاسیندا الریمیزین عاشیق اوستاد لریمیزین،

 ذووقونو موسیقی تکجه ماهنیالر او آنجاق. یاییلدی

 شعریت، ندایکاسیریل شاعیرین محدودالشمیر، اوخشاماقال

 لگؤزه بیر آچان کؤنول بویاالری رسام آهنگ، مئلودیک

« دئییلمی؟ ریشع» ین حسین ائله مثالً. یارادیر لیک

 ممداوو آغا گول اونو) گتیرین خیالینیزا سینیماهنی

-نت کاربسته قلمی، شاعیر رییشع بو(. اوخودو مالحتله

 یارادیب، یرلشندهب دهوحدت بیر فیرچاسی رسام الری،

. آشیالنیب پوئزییا طبیعی نفسی، باهار سطرینه هر اونون

 دیر سینمونه نینرسمی منظره ردهیشع موسیقی، ردهیشع

 خصوصی اثره یادداشتی منظره نادر دهین حسین. اثر بو

 کتانا پارچانی نئچه ائدیلن رسم بوردا. وئریر کولوریت

 بولبولون بوداقدا، ارپازچ ناییله ایوانا»... : اوالر کؤچورمک

! منظره الییق اوستاسیندا فیرچا«. دئییلمی شعر سینغمه

 یاخیندان سطیرلره باشقا جکبیلهکهچه خیالینی رسام

 :باخین

 دورنانین، دهگؤی حوسنونو ائله سئیر

 .سونانین گؤلده ککلییین، قایادا

 آنانین گلین اقداوتا آینابند

 ئییلمی؟د شعر سیسه الی ـ الی شیرین

 نوئره روح عشقینه حیات انسانین طبیعتی باهار شعرده

 :جانالنیر للیک گؤزه فسونکار

 لک،چییه دؤشده ر،دو موروق ده رهد

 .کولک سرین گاه گلیر، خوش یاغیش گاه

 ک،اوره دویماییر دونیادان اؤتور یاش

 دئییلمی؟ شعر هوسی یاشاماق

 ایلهامدان یعیطب ده البت وارلیغی، شعرین شاعرانه بئله

-لگؤزه ریشع باشالنیر لیگیندن طبیعی رینیشع. دوغور

 صنعتکار بیر. کارلیغی صنعت دوغوالنین شاعیر لیگی،

. آرتدی سورعتله نوفوذو ین حسین کیمی شاعیر

. گنجلره یازان یئنی اولدو اوستاد آنا ـ آنا اوستادینی

 ینیاوبراز نورانی نیناوستادی اونودولماز شعرینده "یولدا"

 لوغوندان ووغون وطنه وورغونون. جانالندیردی لهمحبت

 آیریلماز خالقین شاعیرله داستانیندا،. آچدی صؤحبت

 روحونا خالق قهرمانی پوئمانین. ائتدی تصویر وحدتینی

 :دیر تیمثالی شاعیر بؤیوک صداقتلی

 هونر، بیر ائله شاعیر، ائله هانی

 بیلسین؟ دویا او نفسینی عصرین

 اثر، بیر ائله یندهرییشع هانی

 بیلسین؟ اوخویا دهفهله ده، عالیم

 بیلسین؟ دویا او نفسینی عصرین

 معنوی نینوارلیغی خالق وورغونو صمد پوئماسی«یولدا»

 .معناالندیردی دیلینده شعر کیمی سیموولو

 قولو بیر نینآختاریشالری یارادیجیلیق شاعیرین سونراالر

 توپالدیغی. اوزاندی دوغرو دونیاسینا دیلقم ـ تاریخه

. اویاتدی نیتی یازماق پوئما حاققیندا دیلقم الرمعلومات

 ماراق گئنیش ائدیلنده درج پارچاالر پوئمادان دامطبوعات

 خاص طبیعتاً رینهیشع ین حسین لراوول. دوغورموشدو

 اوخوجونو بوردا، سسلندی الرینت فاجعه اولمایان

 یلقم،د هجنئ یحیی، عاشیق ناکام. غملندیردی

. باشالدی حیکایت غملی محبتیندن کدرلی اولماسیندان،
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 یینهاوره دامان ایدی نه اوزونو، چئویرمیشدی غمه نیه

 ایدی، یانیندا ساالمات ساغ هله عارف شاعیرین؟

 دیله تامامالماغی اثری نیردی؛یهبه چوخ ی«دیلقم»

 بئله شاعر« دیلقمه» سونرا عارفدن آتاسیندان، میشدی

 عارف حسین نگئده عارف»...  یازدی؛ ؤزلرس حوزنلو

 اوخوجو کدرینی شاعیر ائتدی؛ حصر رلریشع سلسله اوغلونا

 بو پوئماسیندا« ناتوان» یازیالن سینهخاطیره عارفین. بؤلدو

 آنجاق. بنزتدی طالعینه اؤز طالعینی نینشاعیره جهتدن

 شاعیر شعیر، لگؤزه دهنعمتسه»: دئییب یاخشی وورغون

 کدره ـ غم یارادا ـ یارادا شاعیر«. یئییر دهغم اوالن

 شعر عارفین حسین سوسمادی. قلمله گلیر اوستون

 یازماقدان توتدو، الیندن ایلهامی آهنگی، نینروبابی

 !یورولمادی یاراتماقدان

. یاشاییر عشقی صنعت سؤنمز اودو وارلیغیندا شاعیر اونون

-چشمه یاتح لیازه توکنمز، عشقین بو باشالنیب هاردان

 کؤکلرین معنوی دان،تورپاق آناـ طبیعتدن آنا سی؟

 . سیندنسئوگی یورد نوئره معنا عؤمره درینلیگیندن،

 صاف گلن طبیعتدن ذوق ائستیتک سیرلرینه، صنعت

 نجیب، ": قیمتلندیریب بئله کانت فیلسوف لیگی لگؤزه

 مؤهورونو طبیعتین اؤزونده لیکساده لگؤزه یاخود

 ریتینهیشع ین حسین فیکرینی بو یلسوفونف "داشییر

 . دیریئرینده ائتمک تطبیق

 بو قانادالندیران خیالی سیرداشی، شاعیر طبیعتین دوغما

 اوشاقلیقدان. باغالدی اونسیت اولفت، عالمه لیمؤعجوزه

. یاشاتدی همیشه حئیرانلیق بو دویدو، حئیرانلیق اونا

 دونیا یدوالشماغ یورولمادان تورپاغینی آذربایجان

 آنا دالدیقجا سیئرینه. توتدو اوستون سیاحتیندن

 یئنی ـ یئنی حسنونه وورولدو، ندهیئنی اونا تورپاغین،

 سرافیا اونو ـ طبیعته آجیدی قلبدن بعضاً. یازدی رلریشع

. آجیدی طالعینه یوخسول ایندی ناوزوند لرینائدن

 یهائتمه استفاده اوچون الری احتیاج اؤز طبیعتی طلبات»

 بیر سالماغا، نطاقتد اونو پوزماغا، حدودالرینی اونون

 بیلائله. هگل دئییردی«. لیبیؤنه یهائتمه محو اونو سؤزله،

 طبیعتی بوگون. وئریردی خبر ندهاؤنجه بوگونو هگل

 اکولوژی. آلیب قیاسیم میشگؤرونمه ائتمک ستثماریا

. دوغوروب تشویش هیجان، رقد نه ایندی بحران

 صداسینی ـ عکس اؤز ینوتالر هیجان بو یزدهشعریم

 لگؤزه اوالن نده قبیل بو ین عارف حسین. تاپیب

. دیرکفایت دایانماق اوزرینده نینبیری تکجه شعرلریندن

 صؤحبت اثریندن« دهزیروه یاراالدیم لیکه داغ بیر»

 بیر اوخوجوالرا دویغولو اثری همین شاعیرین. گئدیر

 اووچولوق. باغیشالییر تأثیر لوگوج کیمی درامی فاجعه

 هالک نینلیکه داغ یاراالدیغی آغیر واختالر ائتدیی

 گتیرن پناه داغالرا. جانالندیریب مهارتله نیصحنه اولدوغو

 نئجه اؤزونو اووچونون بویاماق قانا حئیوانی مغرور بو

 !سارسیدیب
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-اوره اؤز ندهشتیند نینیاراسی حاییفسیالنیب، نئجه اونا

 ـ دویغوسو پئشمانلیق حیسی، گوناه! اراالنیبی یی

 جانلییا نینلی که داغ. دیر جانی ـ مغزی بوشعرین

 داها حیس بو ندهوئره قاباریق خصوصاً حالی اوغراشدیغی

 مهم قوووشور، لرینهحیس شفقت نصاف،یا. شیر رینلهده

 :قازانیر ماهیت معنوی

 آغالدی اؤزو تکجه حالینا اؤز

 یانیندا دایانا کیم وارکی، کیمی

 یاالدی، تورپاغی نم اوزادیب دیل

 دا؟ آن بو خیالیندان کئچدی سومو

 یانیر اوز یانیر، یاناق یانیر، دوداق

 سین ایله دومانیمی بولودومو،

 یانیر گؤز یانیر باخیش بویالندیقجا

 .سین لهینئ سوالر - لرسئل اییبویانغ

 

 دیزینی، بوکدو دارتیب آغیر ـ آغیر

 .تره دونان کیرپیکلرده یالند مونجوق

 نی،یایز باساجاق توز بئله ایندن

 .سفر نه وار یوروش نه بئله ایندن

 

 بوگوناهین دئمه سن: آرتیر سونلوقدا دراماتیزم اثرده

 انسانالری اعتراف بو. آالجاقمیش اوندان طالع حاییفینی

 :گوجلندیریر چاغیریشی ساقینماغا تؤکمکدن قان

 اؤزونو، رپدیچی ائله بیره ـ نبیرده

 .قایادا قالدی قوپوب بوینوزو ساغ

 سؤزونو، ائت مختصر حسین ای

 .توتدودا توتمالیدی یسن قان بو

 آلتمیش یاش» سونراالریازدیغی ینهویوتم اثرین بو شاعیر

 ریشع آنیالن. توخونوب گلنده یئری ریندهیشع« دیر

-نمونه لیک مودریک لیک،لگؤزه پوئتیک یوکسک حقیقتاً

-کیتابی حیات یولونو، عؤمور بوردا عارف حسین .دیر سی

. گتیریب اؤنونه گؤز خیالیندا لرینیفصیل نین

 طالعینه اؤز نسینده زیروه آلتیمیشین

 لریخاطیره لیشیرین ـ لیآجی بویالنیب،

 یادا یئنه. دویوب ندهیئنی یاشاییب ندهیئنی

 داها. اولدوغونو اووچو واخت بیر بوردا سالیب

. ائدیب ذوق یهائتمه تؤبه قووه بیر داخیلی

 نیساک ائوینده جان قووه اوالن حاکیم بیزه)

 ؛(دیر ویجدان لشن

  گئندن بویالنما قانریلیب مارال آ

 اؤنوندن قاچما گؤزومون جویور آ

 من خجالتم یانیندا لیکه داغ

 قاریشدی اویخوم پوزاندا اویخونو

 دوستالریم اووچو حااللالشاق گلین

 .آلتمیشدی یاش ئییلمد اووچو من

 سمیر،تله قوجالماغا عارف حسین بئله کئچسه آلتمیشی

 شعر وئردیگی کؤنول. وارآرزوالری مین ـ مین یندهاوره

 شعریتله. دیر صادق اولدوغوکیمی همیشه سینه ایالهه

 عینی. میرگؤزله تمنا آیری صنعتدن یارادیر، آلیر، نفس

 درس رادیجیلیغیندانیا خالق دیر، صرافی فولکولور زاماندا

-عاشیق. ائتدیریب نشر لرمقاله اثرلر، دیرلی لگؤزه دئییر؛

 ایندی صنعت بو سیندهسایه رهبرلیگی لیگینه بیر الر

 ـ نئچه شهرتینی سازین اولو. کئچیریر دؤورو اویانیش

 عارف حسیین بیرلیکده بونالرال بوتون. یاییب دیارا نئچه

 طبیعی والندوغ شاعیر سئویلن، اوخونان، چوخ

 "20.شاعیردیر

 یک ریگؤستر یسیازی گلن دایوخاری نیمیعال یحؤرمتل

 ینیوورغونالر اؤز ویبو رلریعص یاسیدون عارف نیحس

 صنعت اونون. ریگؤسترجکد ینیریتاث یمعنو اؤز و تاپاجاق

 ینیصرعلریم ،یرکیدوغماد قدر او ، یجانل قدر او یاسیدون

 ندهیکلریگؤزلل نیماشای ینیغینارلیقا نیاتیح اندایاوخو

.  کیریلیب ائده سیح ندنیدر داهادا یکلریفلیظر اوالن

بیر  کؤکونون -یاصل نی عارف نی،حس یرکید یماراقل

 رایس -آرا اونون اولدوغو، ندانییتا جنوب نیآراز اوجو

 .گؤرونور ندانیواسیائحت نین یرلریشع

یاسدیغین یونگول »ی غیازدی اوچون قشم قیآش اونون

 : وار یصرعلریرمیب بئله باخ ندهیرشع «اولسون
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  م هی جه گئده له م نوه "

 دا ا"یخو " دا، ا"سالماس"

 بیآچ گؤز نین" بابا زال "

 21"وردای او یغیآتد یبو

  -گؤرونورکی حسین عارف ین بابا سی زال کیشی  خوی

سالماس یؤوره لریندن دیر. و شاعیر نوه سیله بیرلیکده 

ائل اوغو یا  »سوندادیر. سالماسی و خویو دوالنماق آرزو

داهادا منطقی بیر دایاق  هپوئماسیندا دا بو شعر«مکتوب 

 وئریرو سؤزونون سندینی آچیقالیاراق بئله یازیر:

 :ودویاؤ قاالن قوالقدا نیم ننه"

 !ودویبؤ بوردا اولوب، دان یخو بابام

 سودو قازاق و،سودیسومو یخو سوموک

  22".الریقاپ یباغل نیلیآچ - نیلیآچ

 یآتاس نینیس آنا نی عارف نیحس یک اولور نیدیآ هادا

 نیآزاز سهیا یآتاس نینیوآتاس اولوب ندانیماحال یخو

 ،یک گؤره بونا رید ندنیس بؤلگه قازاق ئرلشنی ندایمالیش

 دانیخو( یطرف بابا -آتا)یطرف سوموک نینیس نه نه اونون

 یخو سوموک":  رییدئ یس نه نه اوچون اولدوغو

بللی دیر کی، آتا باباسی قازاقلی  "سودو زاققا و،سودیسومو

اولور. اونون اجدادی نین بیر طرفی آرازین او تاییندان و 

 بیر طرفی ایسه آرازین بو تاییندان دیر) قازاق و خوی(.

 ،بیری کیمی ناو  آنادان شاعیر دوغوالن اوغولالری

سئوه یاشادی ، بوتون اینسانالری اوره ک  -حیاتینی سئوه

 -امیسئودی، آذربایجانین وگی ایله سئدولوسو 

صنعت  عالمینه بایرق ائتدی و  –یاشیللیغینی اؤز شعیر 

ارادیجیلیق ذیروه لرینده ظفر چاالن بیر اوغول تک یاونو 

دالغاالندیردی. او بیر حقیقی شاعیر کیمی بیر حقیقی ائل 

خادیمی و ائل اوغولالریندان بیری اولدو. نئجه کی 

 شعرینده دئییر:

............................................................. 

 ن،یباش قووغادان بییلمایآچ هله "

 .نیرداشیس دوستون، آرخانجا رییئری

 دولو، نتظاریا دولو، ناقیس اتیح

 ، نهییچ - نییچ قوال -قول وئرک گل

 23".اوغلو ائل منده اوغلوسان، ائل سنده
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.................................................................. 

 ایو

 کؤچونو، نیچک ظولمت " 

 نه،ییچ – نییچ ارلر

 !  اولسون زهید -زید مردلر

 ن،یشسیقار ا«آراز»، «کور»

  بره، -بند اونودولسون

 ن،یاوجالس کلیهئ قوشا

 علعسگره، ، ای "یآل "  

  جره، کلبه یآرخاس

 )حسین عارف(  24"!  اولسون زهیتبر اوزو

 خالق جانیآذربا یاسیدون ریشع اونون ، یک گئرچک ریب بو

 و قوشماقالیبلرینده اوالن ندانیاساسالر نینیغیلیجیارادی

 قیآش اشادانی دهاؤزون ینیبلریقال شعر یللیم نیجانیآذربا

 -یا آیریو سربست حتا ،او .لیید یریآ ندانیژانرال یاتیادب

 -روحونو خالق یموضوالر ،ازسادای شعرلر بلردهیل قه یریآ

 قیآش یغیلیجیارادی.یرریائتد نعکاسیا ینیاحوال خالق

 همن گؤره نایغیاالندیما ندنیشعر قیآش و ندانیاتیادب

 دؤنه ینجیریب و اولور چکنلردن یسنیغیقا یناتیادب

 عذابالرا ریآغ ولدای بو و قورور ینییرلیب قالریآش جانیآذربا

 ینیگیرلیب قالریآش او یک لرمیب هیدئ. ریقاتالش

 یرسم لکیا دوران ندهیگیکئش نینیغیوارل قورماقال،خالق

 ینیتمل نینیارانماسی نینیاوجاغ کولتور ریب شیگئن و

 دده وردوندای اودالر یمیک میعال ریمتفک ریب او ، قوردو

 .یائتد ثبوت  داها ریب ینیگیسؤنولمزل نینیاوجاغ قورقود

 قالماغایآچ ینیاسیدون ریشع نی عارف نیبورادا حس من

 ازماغای یلریلگیا یادب و رهیخاط اوالن زدایآرام بلکه ، وخی

 یادب اونون قالرداینلیآرخا گلجکیقین کی،.میشدیچال

اینانیرام کی، دده قورقود،  اوالجاق میالریازی رییدا نهیرثیا

یولونون قوروقچوالریندان اوالن بو اوزان ادبیاتینین 

اییالن وورغونو و اونون چاغداش ایللرده تشکیالتچسی س

ن عارف اؤلمز قوشماالریله ساز و سؤز دوناسینی یحس

آذربایجان ادبیاتیندا یاشادانالردان اوالجاق. یولو داواملی 

 اولسون.
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  قنداب صادیق

Qəndab Sadiqdən şeirlər 

 
  اولدوزا گئجه ساتاشدی گؤزلریم 

 

   اولدوزا گئجه ساتاشدي گؤزلريم

   کؤنلومو قسيني هيجان بورودو  

   بوزا دؤنموشدو اورگيم آندا او  

    اوزومو دونموش اولدوزالر اريتدي  

     

   يانيمي بير دؤرد ايشيغييال آالر  

   اونالرا واردير سؤزلريم جک دئيه  

   آديمي منيم آخي قويموشدون سن  

 .   اولدوزالرا بو ييغيشان توپلوجا  

     

   ومهاؤز باخديم گؤزلريندن سنين  

  مک ايزله سنتک اونالري ديم ايسته  

  

   سؤزومه اينان گلير، چتين بزن  

    مک گؤزله سحر ني گئجه قارانليق  

     

   اينديجه ائله سحريمه، قاييت  

   اوزومه يئنه گونش، سين گولومسه  

   گئجه بير آيلي کي اولمور ده سنسيز  

    اؤزومه باخيم اونو، گؤرنده سن  

     

   بيليرم آني اويانديغين سنين  

   خئيير واختين هر خئيير، صاباحالرين  

   گليرم گئجه هردن گؤروشونه  

    دئيير ساالمالر گونشه دا اولدوز  

     

   آن هر پارالييم اولوم ده گونش قوي  

   مئيليمي ساليم اطرافا ايشيقدان  

   دوران سمادا ساچيب نور سحرلر  

    دئييلمي؟ اولدوز نؤو يرب ده گونش بو  

     

   فضاالردا بو سويو باغالميش بوز  

 .  يايدير دا ،قيشدا سينه چئشمه کؤنول  

    سمادا سويوق قاراالن سحرلر  

 .   آيدير جک گله گونش باتان بلکه  

     

 شعریمیز

 سوزوموز
ŞEİRİMİZ 

SÖZÜMÜZ 
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   شوعاعسي گونش ساچالريم آغ منيم  

 .  ائدير زار-آهو توخوناندا يئره  

   خيناسي الوان يتکباالس ککليک  

 .  ائدير آمان-آند ايستيدن  کي يئرده  

 

   گئجه بو قازدیم قلبیمه حسرتی
   

   گئجه بو قازديم قلبيمه حسرتي  

 .  اوچون باغالماق سئوگيمه عؤمورلوک  

   نئجه دئ دؤزوم من کي هيجرانا بو  

 .   اوچون آغالماق گزيرم بهانه  

     

   سوزرکن هگؤيد قوشتک چاليب قاناد  

   بوزرکن آغيز باخيشالرال نازلي  

   دوزرکن گوللر ده سن گليشيمه  

 .   اوچون قوخالماق گزيرم بهانه  

     

   اورتاغيمدير درد لر گئجه يوخوسوز  

   باغيمدير-باغچا الوان-آل خيالالر  

   اوتاغيمدير تک عيمارتيم سنسيز  

 .   اوچون دوالنماق گزيرم بهانه  

     

   فريادا سسسيز آليشيبدير اورک  

   دادا خوررمليک ايچينده کدر درد  

   دا يا دؤيونمور دؤيونور، ياواشجا  

 .   اوچون يوخالماق گزيرم بهانه  

     

   خيالدان-فيکري کئچير لر خاطيره  

   بالدان زهري قالديريب باش آجي  

   سالدان-دن بره کوسدو دا سو آخار  

 .   اوچون آتالماق گزيرم بهانه  

     

   بوساتدا-تويدا ييرم ايسته گولمک  

   حياتدا ده من گؤروم گونلر گؤزل  

   کايناتدا بو اولدوزوم سين سؤنمه  

 .   اوچون پارالماق گزيرم بهانه  

   مئهتاب گؤرونور يئنه دوشور گئجه  

   جاواب سورغوما يوخدور ده گوندوزلر  

   کيتاب يرب اولسون ورقي آغ يازيم  

 .   اوچون قاتالماق گزيرم بهانه  

     

   ناسازدان يوخ فرق دوشدوم، آريقالديم  

   بيرازدان يقين ده من اوالجام يوخ  

   بوغازدان کئچمز يئييرم نان قورو  

 .   اوچون ياغالماق گزيرم بهانه  

     

   الل-جواهيري قييمتسيز گؤزومده  

   يهالب اولورام عقدلردن ديرسيز  

   الل دايانميشام بس وار اعتيراضيم  

 .   اوچون دانالماق گزيرم بهانه  

     

   دمدير دا باشيم هايقيريم ايسترم  

   نمدير گؤزلريم کيمي دلي گولوم  

   بمدير قاالني سسيم زيل باتيبدير  

 .   اوچون سازالماق گزيرم بهانه  

     

   يامان اوچورام چيخير جاندان روحوم  

   درمان تاپماديم وئرير آغري اورک  
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   زامان بو آخير قلبيم دؤيونورمو  

 .   اوچون پارتالماق گزيرم بهانه  

     

   شيکايت ائديم سوسماقدان يورولدوم  

   نهايت اوندا لرسم گه اؤزومه  

   حرکت يوخدور کئييگيب بدنيم  

 .   اوچون سيزالماق گزيرم بهانه  

     

   باها دئييلدير يسس،ح لينميرآ پولال  

   آلالها اوميد دي يئتمه ديلگيم  

   داها آليشمير سؤندو قيغيلجيمي  

 .   اوچون اودالماق گزيرم بهانه  

     

   فاصيله اولدو آلديم نفس دريندن  

   هاسيله يئتديم ووردوم داشا-داغا  

   خاليصه چاتيب يوزدور يوزده درديم  

 .   اوچون ماقپايال گزيرم بهانه  

     

   تاماشا عئيني لر پرده دا قالخسا  

   داشا دييبدير اولوب سيز قوووه سؤز  

   باشا دوشمورم شئي هر قاريشيبدير  

 .  اوچون آنالماق گزيرم بهانه  

       

     یاراسی قانایان وطنین خوجالی،
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****************** 

Türkün Töresi 

Hamit Göksoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töresiyle yürür hep bütün büyük devletler 

Temelinde ter yoksa yan yatar memleketler 

Hayal, umut uçarken kanat geçer, kol geçer 
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İdealin ufkundan bir incecik yol geçer 

Maneviyat iklimi hayatın hasletidir  

Kar kokulu töresi milletin hasretidir 

Töre ölmez, yok olmaz, atası yok olsa da 

Yeryüzünün yavşağı, çakalı çok olsa da 

 

Türk töresi can bulur milletinin merdinde 

Her derde derman olur yaşayan her ferdinde 

Bin yıl geçse unutmaz vefayı, vefakârı  

Aman vermez cefaya, hep kollar cefakârı 

Dik durmak şerefidir, eğilmez kul önünde 

Hep yürür ileriye, her dem hedef yönünde 

Temel taşı saygıdır, sevgidir, hoşgörüdür 

Bu töreyi bilmeyen milletin nankörüdür 

  

Tarih düştü kaydını, asırlar geldi geçti 

Kimileri ağladı, kimisi güldü geçti 

Emir elden verildi, hakanlar hazırlandı 

Üstte yağız yiğitler, kır atlar ağırlandı 

Hadim oldu erenler İslam’ın ordusuna  

Medeniyet yolunda yol buldu yolcusuna 

Türk töresiz olamaz, bu cihan var oldukça 

Bu cihanda öz yurdu Türk’e diyar oldukça 

Türk’ün öz kültürüdür millî birlik, kardeşlik 

Hiç yazmaz kitabında, kardeşine kalleşlik 

El, ayak oyununa kimsenin aklı ermez 

Kimse de çıkar için bir haksıza hak vermez 

Namus, iffet tacıdır her insan hayatının   

En yüce makamıdır şan ve şeref katının 

Töre tarih soyludur, kaderin kanunudur 

Hak, hukuk gözetirse en adil kanun odur 

Türk milleti vakarlı, azimli, kararlıdır 

Cesur, atik, vefalı, eşsiz itibarlıdır 

İnsanoğlu emindir elinden ve dilinden 

İhanet geçmez asla ölse de hayalinden 

Asaleti ay gibi şerefi, şanındadır 

Zalimin karşısında, mazlumun yanındadır 

Devletine dosttur hep, adildir idaresi 

İşte budur cihanda Türk’ün asil töresi          

 “Ömürname” den 

 

 

 ...گئدیم  

 شفق شرقیه لطیفلی  

  

   

     

   

  .   

     

   

   

   

  .   

  

   

   

  .   

     

   

   

   

  .   

     

   

   

   

  .   
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 آن قورخدوغوم

 سسسیز()  رضایی اکبر
 

 

 

 

 

 

 

 

 یآن اؤلوم سس قورخدوغوم

 یسس یرلیکب اؤلولرله

 ...یماقوالغ یممن گلیر

🌷 
 یهر شئ یآن سانک قورخدوغوم

 یربات یادا یرسات اؤزون

 الردا یقلرده بات کؤلگه

 یمیقوزو ک یونقو یادا

 الردا یاتیق یرقال یاتیر

 یماقوالغ یران گه ل او

 ...یاؤلوم سس یسس اؤلوم

🌷 
 قانا قانا یلهب بیله

 یانا یانا یلیمهد اؤز

 آن یرتوتدو ب یمن قورخو

 یناناو آن اؤلدوم ا گؤردوم

 ...قورخودان اؤلدوم من او آن

🌷 
 یمن یدوالرقو مزارا

 یدوالر من یهو سونرادا

 ده یافهق یرب یره س هه

 نوخوش یفرتلین آجیقلی

 ...منه یسانک باخیردیالر

 آدام یراؤلموش ب قورخودان

 .هر آن ییقدیال نیفرته

🌷 
 یانرحمت اوخو آغیزدا

 بوراخان یاش گؤزلریندن

 هد یهمده سئوگ فیکیرده

 دورو بوالق تک دوراالن

 یوبلعنت اوخو کؤنولده

 یدئد ینخوش اولماس یئرین

 قوناق اولسون یالنا عقرب

 ...یدئد ینبوش اولماس گؤرون

🌷 
 دوغروداندا قورخدوم او آن

 ینانا یمدانمزار قالخدیم

 یاونالر یردیمچاغ قاچیب

 ...یاونالر یردیمباغ توتوب

🌷 
 یلرقوالق وئرمه د منه

 ینسانا یرنه ب آدام یرب نه

 یمادیالراؤلوده سا بیر

 یمینشعرلر یتابک کیتاب

 ...یایمادیالر یندهس بیرجه

🌷 
 یرلریمشع یمر ییهج جان

 یرلریمآلوولو شع اود

 قوجاق قوجاق یتابک کیتاب

 یمیک یلینجق یمیک بومبا

 یرلریمقوپاران شع اود

 یراغاق یگئتد آتیلدی

 ...یراغاا یمگئتد یک منده

🌷 
 یممن یوالندآلو کؤنلوم

 یممن یاودالند حیاتیم
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 یخوداناو یلدیمآن آت بیر

 یغوداناو او اوزاقالشدیم

 ینادیمجوشدو و قا ایچیم

 یغوداندولدو دو کؤنولده

 من یمدهائل یمچکد هارای

 منه یقوالق وئرد هاممی

 منه یاورک وئرد هاممی

 یمو آنالد یلیبب اوندا

 سن اگر یستها بؤیومک

 ییخیلائله  ییلاَ ائله

 بودور یرسم بؤیوکلوگون

 ...دؤزوملو دور حقیقته

🌷 
 قهرمان تک یخدیچ آدیم

 ید یزلهعز هاممی

 یواؤمور بو یمسئود ائلی

 ...ید یزلهعز یمن ائلده

🌷 
 دوردو منه یاغدا ائلیم

 یواولدوم اؤمور بو قورخماز

 یمندن اوزاقالشد قورخو

 .یولو یگیداولدو ا یولوم

----------------- 
 : شعر یازدیغیم یناآد یمآتام و قارداشالر اونودولماز

 

 اؤلورم

 سسسیز()  رضایی اکبر
 

 ، اؤلورم یجرانآتش ه یماجان دوشموش

 جانان ، اؤلورم یلیاول سئوگ یمن آتمیش

 
 یچین، کؤنلوم ا ینقوجاغ یبدیرآچ یبزم غم

 درمان ، اؤلورم یمااحوال یممن اولماز

 

 یرد یل یلمه، ب یرمنه باللر چک یارسیز

 سامان ، اؤلورم یمااولسا وئره ر حال اری

 
 ینائله س یدارکؤنلومو ، ب یانانبو  گلسین

 کؤنلومه فرمان ، اؤلورم یازیقبو  وئرسین

 
 یچینا یارهرگون ، سحر آخشام  یزالییرس جان

 ، اؤلورم یشانپر یاولوب دردل یمآن هر

 
 ، دم گئده تُن تُن گله غم یلمزیدیمب هئچ

 ئله دووران ، اؤلورمب یشسینتوتسون آل اود

 
 یدوشمن اولوب ، کؤنلومو برباد ائله د درد

 ، اؤلورم یاراندا  ی، قاچد یتوتدو من اود

 
 یممه د یلهائ یل، مئ یه ینجیتمها ین یمسهک بیر

 ، اؤلورم یرانو یمن یائتد یات، ح الکن

 
 یرد یل یلمه، ب یرمنه باللر چک "یزسسس"

 ورمسولتان، اؤل یمهاولماسا بو قلب عشق

 
############################ 

 

 

 (سئوینمز) باشی قیه محمدی گل رحمان

 

 وار کمی
 تک دومان یاتان داغدا یاتیب باختیم

 وار نمی وار چیسکینی گؤزلریمده

 تک آشان دن گدیک گون کئچیب عؤروم

 وار کمی عؤمرومون بو آرزوالرا

 

 گوجومدن توشدو اوزاق لریم ایستک

 دجیمدن دیآپار قوش آپاردی قورد
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 سیجیمدن قوروماز بو آخان گؤزدن

 وار غمی سانجاقالنان خالوار خالوار

 

 چیچگم وورموش خزان پاییزداکی

 دیبگم دگیرماندا آدال دونیا

 اورگم دولو اومود دولو آرزو

 وار کامی گلمز سایا اولموش پرپر

 

 آه یئدیم گومان بیچدیم اینام اَکدیم

 هگونا نه میشم ائیله دیم بیلمه هئچ

 شاه قوش بای اورگیمده قالمیش وئران

 وار؟ کیمی اورگیمین باشقا اوندان

 

 اولدو سار قانادیمدا اولسامدا کوْل

 اولدو خار قیسمتیمه اولسامدا قوش

 اولدو کار گوندن ازل باختیم منیم

 وار هیمی(( سئوینمزین)) کی یاخجی نه

 

 کیمی آالن بال
 

 گؤزوندن گؤزوم آلیر کام قوندوقجا

 کیمی آالن بال دن غنچه رال آری

 گؤزون صبریمین آلدی یاش هیجریندن

 کیمی آالن نال الر یول سرپ کوهلندن

 

 آوازی سویوق نازیوین آچیلجاق

 یازی دی گؤزله اوشویوب بولبولوم

 گؤزو دن گودمک قلبیمین قارالدی

 کیمی آالن خال باغرینی نین الله

 

 خیالیم بوتون دیر نقصان ده سیز سن

 آمالیم آرزوم دیرقالیب آسیلی

 

 تملیم شعییر آلدی اود فرهادام

 کیمی آالن حال خسروو شیرینله

 

 ایله سس سئوگیم نیر سسله (سئوینمز)

 ایله هیس قلبیم سی عشوه نازالنیر

 ایله تاس اونون باهاریم دوالنیر

 کیمی آالن یئل بوغاناق یارپاغی

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

     

 ن شعرلرزاهد عزیزد    

Zahid Əzizdən şeirlər 
     

     

     

     

     

 

 

 

 

   قوجاالر  
   لر، کؤوره سالیب یادا گنجلیگیمی  

 .  قوجاالر باتار-ایتیب خیالالردا  

   ، گونبگون سیراالری سئیرلدیکجه  

 .  قوجاالر توتار مؤحکم بیریندن-بیر  

     

   ائدر، شوکر گؤردویونه گؤرسه نه هر  

 .  حدر بوش، یئله وئرمز آنی بیرجه  

   سحر، هر اوچون گؤرمک گونشی آل  

 .  قوجاالر قاتار هارام یوخوسونا  

     

   دوروب، ار دایانیب، ار مئیداندا، ار  

   قوروب، یورد سالیب، یووا کؤنوللرده  
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   اوتوردوب، یئرینده اؤز کسی بیر هر  

   قوجاالر چاتار گئدیب منزیله سون  

 

    تانیمادی منی داغالر  
   اولدو، چیخان قارشیما نه  

 .  اولدو سیخان الیمی نه  

   اولدو، باخان اوزومه نه  

 .  تانیمادی منی داغالر  

     

   گلدیم، قوجا گئتدیم، جاوان  

 .  گلدیم گئتدیم،وجا اوجا  

   گلدیم، بورجا ییب ائیله بورج  

 .  تانیمادی منی داغالر  

     

   گرک، هیمه اوالن عاریف  

 .  گلک سیمه تئله، میضراب  

   گرک، کیمه اوغول دؤنوک  

 .  تانیمادی منی داغالر  

     

   آتالنماغا، یوخدو آتیم  

   اوتالنماغا، یوخ اورمانیم  

   قاتالنماغا، درده گلدیم  

 .  تانیمادی منی داغالر  

     

   اوچون، اولماق درمان گلدیم  

 .  اوچون دالماق الراخیال  

   اوچون، قالماق بوردا اؤلوب  

 .  تانیمادی منی داغالر  

     

   گؤردوم، یورغون دومانی-چن  

   گؤردوم، سولغون چیچگی-گول  

   گؤردوم، دالغین عزیز زاهید  

 .  تانیمادی منی داغالر  

 ... یازدیقالریم منیم  
 

   سیغماز، کیتابا یازدیقالریم منیم 

 .  اوچوندو داشالر یازدیقالریم منیم  

   دوغماز، دوغولماز، یازدیقالریم منیم  

 .  اوچوندو باشالر قامتلر، اییلمز  

     

   سویادیم، سویوم، یازدیقالریم منیم  

 .  ایزدی لپیردی، باشالنان گؤیلردن  

   قانادلی، قوشا یازدیقالریم منیم  

 .  دنیزدی قارا خزریمدی، ماوی  

     

   تورپاقدی، سودو، یازدیقالریم منیم  

 .  هاوادی اوددو، یازدیقالریم منیم  

   یارپاق، خزانسیز یازدیقالریم منیم  

 .  داعوادی سونسوز باشالنان اؤزومله  

     

   قوپوب، آلتایدان یازدیقالریم منیم  

 .   هاراییدیر تورک یاییالن تورانا  

   نین، تانری اوجا یازدیقالریم منیم  

 .  ساراییدیر گؤی ، کی گؤیلرده ماوی  

     

   ایمانیم، دینیم، یازدیقالریم منیم  

 .  یازیمدی آلین اینامیم، دییشمز  

   قورقودون، ددم یازدیقالریم منیم  

 .  سازیمدی تئللی قوپوزو، موقدس  

     

   یهر، سسله جنگه یازدیقالریم منیم  

   الری،ارتوغرول ارلری، اوغلو ار  

   یهر، بسله نیفرت یازدیغیما منیم  

 .  اوغولالری کور اونو بیلمز دویا  
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   دوعاسیدی، عشق یازدیقالریم منیم  

 .  اوخویار تاپیب آراییب، مجنونالر  

   خونچاسیدی، سؤز یازدیقالریم منیم  

 .  توخویار خالی جوره بیر سطری هر  

     

   داکی،گولوستان یازدیقالریم منیم  

   سسیدی، آمان وطنین بؤلونن  

   تورکمنچایداکی، یازدیقالریم منیم  

 .  سیدیر نفه سون تورپاغین وئرن جان  

     

   دئییل، منیمکی یازدیقالریم منیم  

   سؤزومدو، سون ان دئییلن تانرییا  

   ایل، آی، دییشمز یازدیغیمی منیم  

 .  اؤزومدو منیم یازدیقالریم منیم  

     

 تاساالنما  
  

  

 

     

  

 

 .  عزیزیم اولماز، سئون مندن داها  
     

   قاريشيب، بيرينه-بير گؤيوم يئريم،  

 .  قيريشيب گؤزوم-اوزوم چکمکدن آه  

   باريشيب، مالووسالي ايستکلريم  

 .   عزيزيم اولماز، سئون مندن داها  

     

   بوتاسي، قيزيلگولون گئديب سولوب  

 .  ياتاسي ايزده-يولدا يوخدو حاليم  

   خاتاسي، نين سئوگي بو بيزي توتار  

 .   عزيزيم اولماز، سئون مندن داها  

     

   ساالرديم، اولدوز گؤيدن ايدي وار واخت  

 .  چاالرديم هاواسيني ينآن بير هر  

   آالرديم، قاداسيني گؤزللرين  

 .   عزيزيم اولماز، سئون مندن داها  

     

   اولماييب، واخت هئچ مندن کي، بيل ائله  

 .  سالماييب کمندينه گؤزللري  

   قالماييب، تامي-دادي سؤزلريمين  

 .   عزيزيم اولماز، سئون مندن داها  

     

   قالميشام، سوراغيندا لين گؤزه بير  

 .  قالميشام قاراسيندا نين گؤزلري  
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   قالميشام، آراسيندا اوشاق-اوغول  

 .   عزيزيم اولماز، سئون مندن داها  

     

 .  دئییلم شهرلیک من منلیک، شهر  

     

   
    

  

  

   اولورام سنین  
     

   سنی، سئویرم چوخ داها گئتدیکجه  

 .  اولورام ینسن چوخ داها گئتدیکجه  

   لرینده، زیروه یئتمز اون عشقینین  

   اولورام، چنین اولورام، دومانین  

 .  اولورام سنین چوخ داها گئتدیکجه  

     

   ، یادا سالدیقجا گونلریمی سنسیز  

 .   اودا دوشورم آلیب کؤز کؤزوندن  

   آدا، ظولمت من لیمان، بیر قریب سن  

   اولورام، گمین آالن یان ساهیله  

 .  اولورام سنین چوخ داها گئتدیکجه  

     

   یوخ، نیم گؤزلیه یولالریمی داها  

 .  یوخ نیم ایزلیه کؤلگتک آرخامجا  

   یوخ، نیم دئیه سؤز اوستوندن سؤزومون  

   اولورام، دمین آنین، خوش گونون، خوش  

 .  اولورام سنین چوخ داها گئتدیکجه  

     

   ناشی، اولدوم من ینیقدر ییب بیلمه  

 .  یاشی عؤمرومو، گئتدی، یئله وئردیم  
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   قیشی، پاییزی، سالدیقجا یوال هر  

   اولورام، دنین دوشن ساچالرینا  

 .  اولورام سنین چوخ داها گئتدیکجه  

     

   گؤزلدی، چنله سینده زیروه داغالر  

 .  گؤزلدی دنله جوجرتدیگی تورپاق  

   گؤزلدی، سنله نمنیمچو دونیا بو  

   اولورام، امین سئودیگیمه سنی  

 .  اولورام سنین چوخ داها گئتدیکجه  

  

 .  بیریمیزدن-بیر قاچیریق، نییه بیز  

    " بيريميزي-بير يک سئومه نييه بيز "   
   یاقوب زلیمخان  

   چایا، سوالر سئل قاریشیر، اونه-اون  

 .  آیا لر هفته قوووشور، گونه-گون  

   رؤیا، بیر شیرین باشا باشدان حیات  

 .  بیریمیزدن-بیز قاچیریق، نییه بیز  

     

   گئیینرسه، دون جوره بیر فصیل هر  

 .  سورونوزه چن دؤشونده داغالرین  

   گؤرونورسه، بوش یئریمیز هارداسا  

 .  بیریمیزدن-بیز قاچیریق، نییه بیز  

     

   ایزیک،-لپیریز ابدی سیلینمز  

 .   دنیزیک جوشقون دریاییق، صاحیبسیز  

   بیزیک، شاهیدی آنالرین خوشبخت او  

 .  بیریمیزدن-بیز قاچیریق، نییه بیز  

     

   ، واریکن یولالر چکن یول گؤزلری  

 .  واریکن تئللر هسرتینده میضراب  

   واریکن، ایللر یاشاناسی هله  

 .  بیریمیزدن-بیز قاچیریق، نییه بیز  

     

   اولورسا، اوچماق گؤیلرده اولوب قوش  

   اولمورسا، آچماق قاپیالری باغلی  

   اولمورسا، قاچماق یازیسیندان آلین  

 .  بیریمیزدن-بیز قاچیریق، نییه بیز  

     

   وار، صاباحی بیر نین گئجه ظولمت هر  

 .  آزاالر بیری چوخاالندا، بیری  

   ار،گوناهک کیمدی بیلر آلاله بیلسه  

 .  بیریمیزدن-بیز قاچیریق، نییه بیز  

     

   شریک، قمه-درد اورتاییق سئوینجه  

   تکیک، تنهاییق، آیریلیقدا-آیری  

   جگیک، گؤروشه دونیادا او اوسوزدا  

   بیریمیزدن،-بیز قاچیریق، نییه بیز  

 !  بیریمیزدن؟-بیر قاچیریق، نییه بیز  

     

 ...  ؤریدیمگ دوروب یوخودان سحر بیر
     

   دا، اولسا آدم سویادی سویومون  

 .  اولمادیم آدم دوغولدوم، آدام من             

   دیلییله، شیرین قیزیمین اوغلومون،  

 .  اولمادیم آتام دا چاغریلسام آتا    

     

   چیخماییب، قیرخیم دا آدالسام قیرخی       

   هله، مؤحتاجام آناما آتاما،  

   باخماییب، باختا باخماییب، قیسمته            

   بئله-دن بئله دونیانی گزیرم  

     

   اوجاغیمین-اود قارالی،-قوناقلی   

   دوزو نین الی یوخویموش ازلدن 

   دا عاصیمانین ساچان نور عالمه  

   اولدوزو آیی، دئییلمیش اؤزونون  
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   دئییریک، داغدی لره تپه ائله  

   دؤنور یه تپه گیریب یئره داغالر         

   یئییریک، ائله تامینی اؤزگه  

   سؤنور اوجاغیم دوشور، دمدن آشیم                 

     

   قاتیر، سو سوده وورور، کپک اونا            

   چیخارانالر باش یومورتادان دونن                

   جانیمی شیرین پارچاالییر دیدیب        

   چیخارانالر دیش حدیگیمله منیم             

     

   گؤیردیم، اوردا سپیلدیمسه هارا

 .  دا قیش ، دا پاییز منیمدی، دا باهار

   گؤریدیم، دوروب یوخودان سحر بیر

 .  یاشدا آتام من یاشدادی، من اوغلوم

     

   دا، اولسا آدم سویادی سویومون 

 .  اولمادیم آدم دوغولدوم، آدام من

   دیلییله، شیرین قیزیمین اوغلومون،   

 .  اولمادیم آتام دا چاغریلسام آتا                     

     

   کیمیندی گؤرن دونیا  
     

   آغالر ائلی اوباسی،

   آغالر، کولو کؤزونو

   آغالر، دلی دردینه  

   کیمیندی گؤرن دونیا  

     

   وار، یازی نه پاییزی،  

   وار، دوزو نه چؤرگی،  

   وار، قیزی نه اوغلو، نه  

   کیمیندی گؤرن دونیا  

     

     

   یوخ، اتگی الینین  

   یوخ، پتگی بالینین  

   یوخ، توتگی چالماغا  

   کیمیندی گؤرن دونیا  

     

   نین، تانری سوی بیزیم آد  

   نین، تانری کؤی بیزیم، ائو  

   نین، تانری گؤی بیزیم، یئر  

   کیمیندی گؤرن دونیا  

     

   سمتیم، یوخ نیم، یئلکه یوخ  

   گمیم، یوخ لیمانیم، یوخ  

   منیم، نه سنیندیر، نه  

   کیمیندی گؤرن دونیا  

 ...  کیمیندی گؤرن دونیا  
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 و روز لبه مسای ینگاه نیم

تا  یتواندمناطق م ینا جریانات

 . باشد نا یشاگره گ یحد
 
 

است  ینسرزم ینمعاصر ا یخهایاز تار یکی قاجاریه

 ییرتغ یو فرانسه برا یهو تالش انگلستان و روس

 ! حکومت

 یناز بلند مدت تر یکیبردن تعصبات تورکان  ینب از

 یادیز یموضوع تالشها ینا یبرا ییانبود که اروپا یاهداف

که  زبانی دبع از را نهابود که ا ینراه ا ینکردند و بهتر

مرگ  یرامورد هدف قرار دهند ز یسازدانسانها را م یتهو

در و هبر گرداند یگرد یتبه هو یتیاو را از هو یتواندزبان م

 . . بسپارد یاو را به فراموش یاصل گذشته 

تورکان و تورکان  یرغ یبود تا برا یتفکر کاف همین

که  یاستس ینکرده و با هم یتخالف واقع ییداستان سرا

 ییراز تغ داستانی وردقرار بود بر سرشان ا یارار است و ق

همان گذشته  یقرار است برا یرامطرح کند ز یززبان را ن

کند و تورکان را ملزم به باور  یساز یتهو یساختگ ی

 ! سازد

را با نام تورک  یختار ینکهجز ا یستن یرامر امکان پذ این

ن قهرمانا یو مهاجر بشناساند و بعض یو وحش یرحق

 . بشناساند یگرد یتهایدر قالب هو یزتورکان را ن

و  مدنیت نام به را فرهنگ آنتا  یستکه کاف سیاستی

بخصوص  یدر جامعه  یتو انسان یشرفتو پ یتشخص

 گرایی لا یدها یکند و انسانها را بسو یقتزر ذربایجانا

خود را در قالب  تعریفی لا یدهخود سوق داده و ا یفیتعر

 . لب کندقا یشاناصل یتهو

و علم است و انسانها  یشرفتکه مهد پ یاز غرب تصور

که حاضرند در  پیشرفت نبه ا یدنرس رزویدر ا یشههم

قرار  یانغرب یفو تعر یتمورد عنا تاریخ ناز ا یچوشه ا

را  پیشرفت و تمدن اصطالح به مهد ناز ا یتا سهم یرندگ

 ! پز دهند یگراندر خود حس کرده و به د

 یالزمه  یگونه اعتماد به نفس شدن از هر خالی

 تدارکات است ینا

 یبرا یخطر یچاز جانب فارس و لر و کرد و ... ه غربیان

شروع به  ینهم یو برا یکردندخود احساس نم

 یتوانندم یراآنها کردند ز یمنفعت طلبانه برا یخنگاریتار

 باشند یزیتورکست یاستآنها در س یناناهرم و سوپاپ اطم

تورکان را به همراه  یدند که گذشته بر آن بو یطرف از

 یانمانده و  یاز آن بر جا یتیزبانشان نابود کنند ، تا هو

 شود یفتضع ینکها

 یفتگانرا از خود همان ش یعلت آنها افراد ینهم به

 یدهو فرنگ د یختهو فره یشمنداند یبا اسام یفرهنگ غرب

کردند ،  یلمردم خود گس یکرده و به سو یتو ... ترب

غرب و پوشش و ...  یشرفتکه آنها هم از غرب و پ یمردم

 ! یشنیدندم یادز

آن ملت  یتهو ینابود یاست که برا یهمان نقطه ا ینا و

که همان ملت امروز  یبطور یکندم یتکه زبانش است کفا

 یفیتعر یتبدنبال هو یختار یخود را رد کرده و در البال

به  ینا انیگفته اند ! اما در واقع غرب یانبگردند که غرب

نوشتند که در کنار  یکسان یرا برا یتاصطالح هو

 یتو همان برتر یکنندم یان و تورکان زندگیجآذربا

تورکان ( را مصداق نمونه قرار  یرآنها ) غ یبرا یفیتحر

 یدهباشد با همان ا ییرمستعد تغ یداده تا اگر کس

 یتاز هو یرفته و بعد از چند نسل آثار یشپ ییراتشتغ

 نماند یباق یشقبل

و امروز  یروزد یبرا یتوانم یادیز یکه مثالها یزیچ همان

پهن  ییگرا یمیلهآس ینآورد که چگونه هم یاستهاس ینا

و چگونه  یدهدبه کار خود ادامه م یانشده توسط غرب

 ین( از نوع خودباختگان او را در ا ی) جعل یسمپانفارس

 یکندکرده و م یخواسته و نا خواسته همراه یاستس

تورکان است که اصالت تورک  یخاز تار یهمان گوشه ا این

تورک ملزم  یرغ یتیهو یفتعر یبودنش دشمنانش را برا

 turk_bilg@ . بردارد یاناز م یشههم یکرده تا او را برا
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