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 .1925تشرین ثانی  12عزیز نجدت. ایستانبول.     
 سئوگیلی نجدته !    

 دیر:اي مؤحتويبو فوتوقراف ایکی خاطیره     
 -یاشــیمی بیتیــردیگیم گــوٍن چیخاریلــدیغینا روٍبــع 25بیــري تــام 

 دیر.عصیرلیک بیر عؤمرون تمثیلی
ــه       ــی: توٍرکی ــین   ایکینج ــاعی اینقیالب ــوالن ایجتیم ــوع ب ده ووٍق
 دیر.شاهیدي

ك گئیینـیش اعتباریلـه قـرُونِ    اگر دوٍشونسـن و دویسـان گـره        
-ووٍسطاده پک اوزاق اولمایان عثمانلی تـوٍرکلري سـون یونـان موٍحاریبـه    

لـر,  الر. مدرسـه یـه باشـالدی  سیندن سونرا کائیناتی یئنی گؤزلرلـه گؤرمـه  
الر آچیلدي. سرپوش اوالراق میلّـت  لر, درگاهالر قاپاتیلدي. سارغیتکلوده

مجلیسی رسمی قانونا شاپقایی قبول ائتدي. ایشده بو گؤردویون رسـم ده  
 دارالفنونون قبول ائتدیگی شاپقا ایله چیخاریلمیشدیر.

ندینـه  لـره قَـدر هـر مکتبـین ک    عالی مکتبلردن توتونوز ابتـدایی     
مخصوص شاپقا فورماسی واردیـر. تـوٍرك خـانیمالري دا شـاپقا گئییرلـر.      

سـه گئیـه   رسماٌّ مجبور دئییللر. آنجاق ایسته یه اونالر ارککلر کیمیممافی
 بیلر. رجال سیاسیه آوروپالیالر طرزي سیلیندیر ایله. . . . گئییرلر.
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هـوٍنر گؤسـترن،   سیز اي وطنین آزادلیغی اوغرونـدا چارپیشـماالردا   
سونرا ایسه زیندانالردا ذیلّت چکـن جانـدان عزیـز سـئودیگیمیز وطنـدن      

یاشاماق زورونا قاالن، آزادلیقدا ایسه تضییقلر آلتیندا یاشـایانالري إ   اوزاقدا
یین هوٍنرینیز اونودولـوب، یـاددان چیخمیشسـینیز. خلقـین      ائله دوٍشونمه

اذیتلـره و چتینلیکلـره باخمـادان    تاریخینی صبرله آراشـدیران اینسـانالر   
ــان  ــه زم ــیزلرین هوٍنرین ــه    -س ــی خلق ــاالجاق، حقیقت ــیق س ــان ایش زم

 چاتدیراجاقالر. 
 .دئییبلر -لر)، اوٍزولمز حق نازیلر (اینجه

 علی. شامیل
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 گوٍل تکین کیمدیر؟ و یا اوٍزآغلیغی دوغوران میصراعالر
  

 -1948سـینده   سـین مطبعـه   بال گوٍرهبوزلو جهنّم کیتابی ایستانبول کایا
دیـر. آنجـاق    تکـین  جی ایلده التین قیرافیکاسـیله باسیلمیشـدیر. مـؤلّیفی گـوٍل    

نـین   کیتابی یایینا مؤلّیف دئییل، تانینمیش سیاسی خـادیم مسـاوات پارتیاسـی   
تکـین باشـلیقلی گئنـیش بیـر اؤن      کاتیبی میرزه باال حاضـیرالمیش، اونـا گـوٍل   

 . اورادا دئییلیر:سؤزده یازمیشدیر
آذربایجــان توٍرکونــون میللــت، حوٍریــت و ایســتیقالل اوغرونــدا قیزیــل  -

ــدن        ــل ائ ــینده تمثی ــعر وادیس ــینی ش ــانلی ساواش ــی ق ــه قارش ائمپئریالیزم
 تکین گئدیر. موٍجاهیدلردن موٍحاجیرتده یئتیشنلرین باشیندا گوٍل

 1928 -1923یـن حوریـت و ایسـتیقالل حیاتینـا شـعرلري       تکـین  گوٍل
بگ طرفیندن نشر اولونان یئنی قافقازیـا   ایللرده ایستانبولدا رسولزاده محمد امین

لري داها او زمانالر روس ائمپئریالیزمی ایلـه   سینده چیخمیشدیر. بعضی مجموعه
چارپیشان اسیر میللتلر طرفیندن کندي(اؤز) دیللرینه ترجومه ائدیلمیش و بیـر  

سـی اولمـاق    میللی آذربایجان نشرنین سـگگیزینجی اؤرنک آلینمیش بو شعرلر، 
ــان  -1928اوٍزره  ــتانبولدا چیخ ــدا «ده ایس ــتیقالل اوغرون ــعرلر  »ایس ــی ش آدل

 سینده توپالنمیشدیر. مجموعه
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ــیندا    ــاعیرلري سئرییاسـ ــی آذري شـ ــن میللتچـ ــده یئتیشـ موٍحاجیرتـ

ینـی دا  دیر. ترتیبجی بیرینجی شـعرین آد  یایینالنمیش ایلک کیتاب بوزلو جهنّم
 کیتابین اوٍز قابیغینا چیخارمیشدي.

جــی ایللــرده خبــر توتســام دا، الــده ائــده  -1990نشــرین وارلیغینــدان 
نین بیر سببی واردیر. هله آذربایجـان   سی میشدیم. کیتابین دقّتیمی چکمه بیلمه

) امـین عابیـدین   1968 -1973دؤولت اونیوئرسیتئتینده اوخودوغـوم ایللـرده(  
جـی ایللـرده    -1936 -1926یـارادیجیلیغی ایلـه مـاراقالنیردییم.    عؤمور یولـو  

لرینـه   آذربایجان مطبوعاتینـدا درج ائتـدیردیگی دریـن مضـمونلو علمـی مقالـه      
سـی منـی    مـه  نین الییقینجه قیمتلندیریلمـه  حئیران قالمیشدیم. اونون خدمتی

ایـپ اوجـو   ناراحت ائدیردي. آنجاق ندنسه اونون عؤمور یولونا ایشیق سـاچاجاق  
 اوالجاق بیر سطیره بئله راست گلمیردیم.

بو بوشلوغو دولدورماق اوٍچون امین عابیدي تانییانالرا موٍراجیعـت ائتمـک   
قرارینـا گلـدیم. دریـن بیلیگینـه سـایغیم اوالن پروفئسـور عاببـاس زمــانووا اوٍز        

) امـین  1929 -1927من باکی پئداقوژي تئخنیکوموندا اوخویاندا(« -توتدوقدا،
عابید اورادا موٍعللیم ایدي؛ آنجاق بیزیم کورسـا درس دئمیـردي، سـونرا اورادان    

تکین ایمضاسـیال   اوزاقالشدي، چوخ ساوادلی، یوٍکسک مدنّیتلی اینسانیدي. گوٍل
 دئیه، معلومات وئردي. -،»شعر یازمیشدي

ــ اوزون ایللــر عاببــاس زمــانوودان باشــقا بیــر کیمســه  دین دن امــین عابی
دیـم. قافقـازدا توٍرکجـه     تکین ایمضاسیله شعرلر یازدیغینی بیر داها ائشیتمه گوٍل

جـو   -1913 -1919چاپ اولونان غزئت و ژورنالالري دقّتله گؤزدن کئچیـردیم. 
نفیسه ژورنالالریندا عابیـد، عابیـد مطلّـب زاده،     -ایللرده مکتب، دیریلیک، اوراق

جـی   -1923 -1925طّلب اوغلو ایمضاسی ایله عابید مطلّب اوغلو، عابید آلپ م
ژورنالالرینـدا  » شـرق قـادینی  «، »گنج پئداقوق«غزئتینده، »کومونیست«ایللرده 

لـره راسـت    لـره و ترجومـه   لـره، مقالـه   امین عابید ایمضاسی ایله شعرلره حئکایه
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ژورنالینـداکی قوزقـوراب،   » باباي امیـر «گلدیم. آراشدیریجی غالم محمدلی ایسه

دي. سـونراالر   نین دا امین عابیده عایید اولدوغونو سـؤیله  بگ ایمضاسی وزقورابق
گیتابینـدا دا بـونالري امـین عابیـدین ایمضاسـی      » ایمضاالر«چاپ ائتدیردیگی 

کیمی گؤسـتردي. گیزلـی ایمضـاالرین، دؤوري مطبوعـاتین گـؤزل بیلیجیسـی       
کـین ایمضاسـیال شـعرلر    ت کیمی تانیدیغیم غالم محمدلی ده امین عابیدین گوٍل

 یازدیغیندان خبرسیز ایدي.  
جی ایلده آذربایجان علملـر    -1976یئو  جفاکئش آراشدیریجی راسم تقی

آکادئمیاسی الیازماالر اینستیتوتوندا امین عابیدین شخصـی ایشـی ایلـه تـانیش     
اولماغیما کؤمکلیک گؤستردي. ایلک دفعه امین عابیدین اؤز الیله یـازدیغی بیـر   

 نین سیاهیسینی و س. اوخودوم. آنکئتی، ترجومۀ حالی، اثرلري نئچه
، »لـی  مـزه «، »لئیلک«، »کَلنیت«جو ایللرده  -1912 -1919امین عابید 

ژورنالالردا شـعر و   -و باشقا غزئت» آذربایجان«، »سووغات«، » مولال نصرالدین«
، »ین ایسـتانبول یار«، »شباب«، »ائسیوس«، »اینجی«ده چیخان لر، توٍرکیه مقاله

ژورنالالریندا  شعرلرچاپ ائتدیردیگینی گؤسترمیشدي. الده » عمومیه -خدمت«
تکـین ایمضاسـینا    ائتدیکلریم حاققیندا هر دفعه عابباس زمانووا دانیشیب، گـوٍل 

 ینده، یالنیز بیر جواب آلیردیم: دیگیمی سؤیله راست گلمه
 ن!یاخشی آختارماییبسان، گئت آختار، تاپاجاقسا -

) کیتابخاناالردا آپاردیغیم آختاریشـالر،  1992 -1997ده اوالرکن ( توٍرکیه
یـه   نین ایزینه دوٍشمه کیتابی» بوزلو جهنّم«تانیدیغیم اینسانالرال صؤحبتلریمده 

ــه  ــان وئرم ــی  ایمک ــور درنگ ــان کوٍلت ــب   دي. آذربایج ــیرالدیغی جی ــین حاض ن
بـول ایسـتفاده    -رلریندن گـئن ین شع تکین لرینده تقویملرده و س. گوٍل دفترچه

لـرده،   سـه  ائدیلیردي. درنگین یاشلی عوٍضولري بئله بیر کیتابین اولدوغونو سؤیله
ــت و     ــعرلري ایســه غزئ ــدیردیکلري ش ــاپ ائت ــرار چ ــادیغی، تک ــده اولم اؤزلرین

 دیلر. ییر ژورنالالردان آلدیقالرینی سؤیله
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عابیـدین ایمضاسـی   یـن امـین    تکـین  محمد کنگرلی، احمد قاراجا دا گوٍل

 لرینی خواهیش ائتدیک. ییردي. قایناق گؤسترمه اولدوغونو یقینلیکله سؤیله
بیز ائله بیر یازیلی قایناق گؤستره بیلمریک، محمـدامین و فـوزي آق   « - 

اوٍزوم کیمی خوجـاالریمیزدان ائشـیتدیکلریمیزي دئییـرك، اونـالر دا بونـو هـر       
نـی   جـوابی  -،»ري آدامالرا بئله یاواشدان دئیردیلرمزدیلر، ایناندیقال یئرده سؤیله

 آلمیشدیم.
تکــین ایمضاســی ایلــه درج اولونمــوش شــعرلر، عیصــیانکار روحــو،   گــوٍل

دؤیوشکنلیگی ایله امین عابیدین دیگر چاپ اولونـان شـعرلریندن کسـگین بیـر     
ــاتی«شــکیلده ســئچیلیردي.م.ا. رســولزاده اثرینــده » چاغــداش آذربایجــان ادبی

 رك یازیر: تکینه یوٍکسک قیمت وئره گوٍل
جگینه بؤیوك اوٍمیدلر باغالیاراق حوٍریته سوسامیش  میللتین پارالق گله -

، موٍباریزه هیجانینین گرگینلیگی نی داشییان بو ایگیتلـرین اصـیل قهرمـانلیغی    
ایله بیزي  حقیقی معنادا تانیش ائـدن شـعر ، بولشـئویک شئنزوراسـیندان آزاد     

 دیر. بو ادبیاتال، ق موٍهاجیرتده نشر ائدیلن آذربایجان ادبیاتیاوالرا
 ایستیقالل او یاشایان میللتین قلبینده قان،   
 ایستیقالل اوسعادت ، حیات ، ظفر، شرف، شان،  
 ین مؤبد بیر مشعله،     ایستیقالل سؤنمه  
 کؤنوللرده توتوشور، گؤزلرده سؤنسه بئله .  
دینی داشییان آلوولو شاعیرین یازیالري خصوصـی یئـر   تکین آ دئین، گوٍل 
 توتور.

ــوٍل  ــین                                                       گ ــایان و                                                                         تک ــراییطینده یاش ــاجیرت ش ــی موٍه ــدا  میلل ــن یانین ی
 یاالرینی ترنّم ائدن باشقا شاعیرلرده واردي.یوردسئورلیک ایدئ

 ي گؤستره بیلریک.  -»یاییجیلی کریم«و » سنان«بونالردان 
یـن میللـی آزادلیـق روحـو آشـیالیان شـعرلرینه        تکین م .ا.رسولزاده گوٍل 

رك، بــایراغیم و ایســتیقاللیم، بوزلــو جهــنّم شــعرلرینی  یوٍکســک قیمــت وئــره
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آذربایجـان ادبیاتینـدا   «ائتمیشدیر. احمد جعفـر اوغلـو  بوٍتؤولوکده اثرینه داخیل 

 اثرینده یازیر:   » سینین ایزلري ایستیقالل موٍجادیله
بیلریـک کـی ، سیاسـی     دئیـه   تکین بگین شعرلرینین قوت و گوٍجو گوٍل -

مطبوعاتیمیزدان داها چوخ رغبت گؤره بیلمیشدي. ان یاخشـی بعضـی شـعرلی    
 دیر. آراسیندا بو گوٍن ده ترنّم ائدیلمکده لنیب ایستانبول اهالیسی بسته

نین و جعفر اوغلونون امین عابیدین یارادیجیلیغیال یاخینـدان   م.ا. رسولزاده
تکین ایمضاسی  میز یوخدور. آمما اونالر دا امین عابیدین گوٍل تانیشلیغینا شوٍبهه

،یـازیالنالرال  میشـدیلر. او دور کی  اولدوغونا داییـر کیچیـک ایشـاره بئلـه وئرمـه     
ــوٍل ــایتلنمیر گ ــاریردیم. ایســتانبولدا آذربایجــان   تکــین کیف ــابینی آخت ــن کیت ی

بوزلـو  «تکینـین  ین عابباس عابدولال، گـوٍل  نین باش قونسولو ایشله رئسپوبلیکاسی
یا آپاردیغینی، کیتـابین اوٍز    دن باکی جی ایللرده توٍرکیه -1990کیتابینی»جهنم

دي. ایپ اوجو  ژورنالیندا چاپ ائتدیردیگینی سؤیله» زاولدو«قابیغینداکی شکیلی
سـی، عاببـاس عابـدولالنین قونسـوللوقدان      تاپسام دا کیتـابین الیمـه کئچیرمـه   

 چیخیب، باکییا قاییتماسینا دك اوزاندي.
ــونون ــه رادیوس ــی«توٍرکی ــان سس ــی »آذربایج ــدیري،  رئداکسیاس ــین م ن

ــاتیمیزین گــؤزل بیلیجیســی و تبلیغاتچی ــایلی ســئیف«ســیادبی ــدین آلت دا » ال
جـی   -1997ین بوزلو جهنّم کیتابینی آختـاردیغیمیزي بیلیـردي. او    تکین گوٍل

 -1928آدلی بیر کیتابین صورتینی منه باغیشالدي. » ایستقالل اوغروندا«ایلده 
سینده عرب قیرافیکاسی ایله باسـیلمیش   جی ایلده ایستانبولون اورخانیه مطبعه

اجیرتـده اوالن آذربایجـان سیاسـی خـادیملري حاضیرالمیشـدیالر.      کیتابی موٍه
سئریاســـیندان بـــوراخیالن ســـگگیزینجی »  میللـــی آذربایجـــان نشـــریاتی«

دیر. شعرلر توپلوسونا گئنـیش مقدمـه یـازیلمیش،    » ایستیقالل اوغروندا«کیتاب
و » لـري  اینقـیالب نغمـه  «درگسـیندن آلینمـیش  » یئنی قافقازیا«سونوندا ایسه، 
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ســی  مقالــه» اوســتا علــی و شــعرلر«درگیســیندن آلینمــیش» تــوٍرك -آذري«

 وئریلمیشدیر.
ــو نوٍ ــر. مســاوات    ســخهب ــوقراف دی ــران اوراداکــی آوت ــی آرتی ــین دگرین ن

 -1932دئکـابر   18نین قوروجوالرینـدان اوالن عاببـاس کـاظیم زاده     پارتیاسی
ایستیقالل «تار بگه باغیشالییرنی موخ»ایستیقالل اوغروندا«جی ایلده آوتوقرافال 

یازیـب. ترتیبچـی     کیتابینا کمـال ایمضـالی مؤلیـف گئیـنس مقدمـه     » اوغروندا
شعرلري هارادان آلدیغی، مـؤلّیفلرین شخصـیتلري حاققینـدا هـئچ بیـر بیلگـی       

یـن   تکـین  سـینده گـوٍل   مقالـه » لـري  اینقیالب نغمـه «ده و  میشدیر. مقدمه وئرمه
دیــر. آلتــی  یئــر آیریلیــب، شــعرلري دوققــوز بؤلومــدهیارادیجیلیغینــا گئنــیش 

ین شعرلریندن آلینمیش بنـد و   تکین نین باشالنغیجیندا گوٍل بؤلومونون هر بیري
میصراعالر وار. شعرلر یازارالرا گؤره دئییـل، موضـوعیا گـؤره قوروپالشـدیریلیب.     

، مسـعود  2ینن ، آذري زاده6، سنانین 9، احمد جوادین 20ین  تکین کیتابدا گوٍل
نـین،   نـین، گـوٍل سـره    نین، اوستا علـی  ، اَ.یوسیفین، ایسماییل زوٍهوتی2صفوتین

نـین بیـر شـعري وار. ایکـی شـعرین       سی نین، نافیعه شوٍکرونون هره ح.حمیدزاده
ایمضاسی، اوٍچ شعرین آلیتنـا ایسـه   » ب«بیر شعرین آلتینا» …خانیم…«آلتینا

سی قویولـوب، بوزلـو جهـنّم کیتابینـدا چـاپ       شارهاوٍچ نؤقطه و یا  اوٍچ اولدوز ای
» سئویملی بـاکی «نین اؤنه چیخاریلماسینی، شعري»بوزلو جهنّم«اولونان شعرلر(

دا »ایسـتیقالل اوغرونـدا  «، »)سـینی نظـره آلماسـاق    نین عـالوه ائدیلمـه   شعرین
تکـین ایمضاسـیال چـاپ اولونـان شـعرلرله (حتّـی سـیرا آردیجیللیغـی دا)          گوٍل
کـی   سـینده  تکـین مقالـه   دیر. بوزلو جهنّمه اؤن سؤز کیمی یازیلمیش گـوٍل  عین

تکـین   سینده گـوٍل  نین مقدمه کیتابی» ایستیقالل اوغروندا«لر فیکیر و موٍالحیظه
یا مقدمه »ایستیقالل اوغروندا«اوٍسته دوٍشور. یوخسا -حاققیندا دئییلنلرله اوٍست

تکین باشلیقلی اؤن   ییب نشره حاضیرالیان، گوٍلیازان کمال، بوزلو جهنّمی توپال
 سؤز یازان میرزه باالدیر؟
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 تکین امین عابیددیرمی؟ تکین کیمدیر؟ گوٍل بس گوٍل

تکین ایمضاسـی ایلـه چـاپ اولونـان      سو آلالرا جاواب تاپماق اوٍچون، گوٍل
ا شعرلرله، امین عابیـدین الیمیـزده اوالن شـعرلرینی و فـاکتالري توتوشـدورماغ     

)سـونراالر یـالنیز بیـر دفعـه اونـون      1938باشالدیق. امین عابیدین حبسـیندن( 
جعفـر رمـزي   «لـر وئریلیـب.   شاعیرلیگیندن سؤز آچیلیـب و شـعرلریندن نمونـه   

دئیـیلن  «نین شـعرلرینی تـوپالدیغی   ، باکی و آبشئرون شاعیرلري»زاده ایسماییل
نیشانسـیز  «، »آیریالرکن«)امین عابیدین آدینا 1981کیتابیندا(»سؤز یادیگاردیر

و ایکی دؤردلوك چاپ ائتـدیریب، شـعرلرین هـارادان    » ملی قیز وره«،»نیشانلییا
» ایسـتانبولدان «ین »آیریالرکن«ییب.  آلینماسی حاقدا هئچ بیر قایناق گؤسترمه

ــه ــی « قئیدیلـ ــت غزئتـ ــین  کومونیسـ ــل   -1923نـ ــو ایـ ــابر  -12جـ اوکتیـ
نـین   ژورنـالی »شـرق قـادینی  «ایسـه   نـین  شـعري »نیشانسیز نیشانلییا«ساییندا،
ــوٍمره   -1923 ــل، نـ ــو  ایـ ــدان، 18، ص.2جـ ــاپ اولدوغونـ ــی  وره«ده چـ ملـ

علـی عاببـاس   «نـین ایسـه، الیازمـاالر اینسـتیتوتوندا     نین الیازماسـی  شعري»قیز
)ساخالندیغیندان خبرداریدیق. سوندا وئـریلمیش  23ین فوندوندا، (فوند »مذنب

عابیدین بؤیوك قارداشی علی عابباس مذنبین یـازدیغینی   ایکی دؤردلویو ایسه اَ.
نـین   نین چوخو بیلیردي. قوهـومالري  نه اینکی قوهومالري، ادبیات هوسکارالري

ــر شــکیلی  ــی عاببــاس مــذنبین بی ــده عل ــوقرافی  ائوین ــین آرخاســینداکی آوت ن
 گؤرموشدوم. اورادا یازیلمیشدي:

 سیمامی گؤرنده -ده اؤز صورت آیینه
 حیـایه -رب اوتانیـب غـرق اولورام بحـریـا

 ییب، خلقه دئییرسن: مه یسه حیا ائیله سن نه
 فنایه ! -بنده یارادیب یولالمیشام دار

)  1911 -1913شکلی علی عابباس مذنب سـیبیر سـوٍرگونونده اوالراق(   
میش. گؤرونور، دقّتسیزلیکدن، جعفـر رمـزي بـو دؤردلـوکلري امـین       چکدیریب
 حساب ائدیب.عابیدین 
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دن سونرا یـا   تکین گوٍل1جی ایللردن سونرا چاپ اولونان کیتابالردا -1990

نـین اتـک یازیسـیندا امـین عابیـد یازیلمـاقال کفایتلـه         ده یا دا صـحیفه  معترضه
 نیلیردي.

ــوٍل    ــاراق، گ ــینا باخمای ــی اولماس ــاق و بیلگ ــدر قاین ــو ق ــده ب ــین  الیم تک
لـریم   لدوغونا شوٍبهه ایلـه یاناشـیردیم. شـوٍبهه   نین امین عابید عایید او ایمضاسی

 ایسه، اساسیز دئییلدي.
ده چـاپ اولونـان شـعرلرینه گـؤره،      جو ایللر اَ. جواد توٍرکیـه  -30 -20 -ا

ده امین عابیـده   آذربایجان مطبوعاتیندا کسگین تنقید ائدیلیردي. آمما بو مسئله
 دئین یوخودو. -گؤزون اوٍسته قاشین وار،

ابیدین اؤز الیله دولدوردوغو آنکئتلرده و یـارادیجیلیق ترجومـۀ   امین ع -2
تکین ایمضاسی ایله شعرلر یازدیغینی و یا شعر، حئکایه، ترجومـه و   حالیندا گوٍل

درگیسـینی  » یئنـی قافقازیـا  «ژورنالالر آراسـیندا   -لري چاپ اولونان غزئت مقاله
 گؤسترمیردي.

ــاالري  -3 ــدین الیازم ــین عابی ــا ام ــین خصوص ــارادیجیلیق  ن ــدیعی ی ده ب
نین، قورونوب ساخالندیغی  لري نین شعر، منثور شعر، حئکایه و ترجومه لري نمونه

رئسپوبلیکا علملر آکادئمیاسـی الیازمـاالر اینسـتیتوتونون علـی عاببـاس مـذنب       
 نین ده الیازماسی یوخدور. کیتابینداکی شعرلردن بیري» بوزلو جهنّم«فوندوندا
مـاییس   28نـین آلتینـدا قـزوین    ده کـی شـعرلردن بیـري   بوزلو جهنّم -4
ــه ارضــروم   ، ایکیســی1924 ــین ایس ــد  1926و  1925ن ــدلري وار. اَ. عابی قئی

وییئنده، بوداپئستده علمی اعزامیتده اولدوغونو یازیر. آممـا قـزوین و ارضـرومدا    
 اولدوغو حاقدا ایسه هئچ بیر قایناق یوخدور.

آلماس ایلدیریم. قارا داستان. شعر و پوئماالر.ترتیب ائدن و اؤن سؤز یازان مؤلّیفی معاریف  - 1
ــاکی،  ــوروو. ب ــاکی،     1994تئیم ــاریخی. ب ــینین ت ــاوات پارتیاس ــو. موٍس ــیمان یعقوبل ص، نس

 و ص. 154،ص.1997
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ین سـون   تکین لنیب، گوٍل ده توتولوب گوٍهللاجی ایل -1938امین عابید  -5
تکـین امـین    ایلـه چـاپ اولونـوب. گـوٍل     جی ایـل تـاریخی   -1926ایسه  شعري

 جی ایللرده بیر دنه ده اولسون شعر یازماییب؟ -1926 -38عابیددیرسه، نییه 
لردن امین عابیـدین اوبـرازي یادداشـیما ضـعیف      شکیللردن و خاطیره -6

لین گؤزلوك تاخان، ساکیت طبیعتلی، آستا گل، نئجـه دئیرلـر   گؤروندویوندن قا
اوٍفوره ایچن، احتیاطال داورانـان، بیـر عـالیم کیمـی هوپموشـدو       -سویودا اوٍفوره

تکین ایسه خلیل رضا اولو توٍرك کیمی چیلغین، یوٍکسک سسـله بـاغیران    .گوٍل
 بیر شاعیر تأثیري باغیشالییردي.    

عابید حاققیندا بیلگی الـده ائتمـک اوٍچـون اونـو      لیک ایللرینده امین طلبه
تئـز گؤروشـوردوك. بئلـه آختاریشـالرین      -تانییانالرال و قوهـومالري ایلـه تئـز   

یـن ائـوینی   »حسـین نجـدت  «بیرینده طلبـه یولداشـیم ایسـرافیل قوربـان اووال    
تاپدیق. گنجلیکـده شـعرلر یـازان و دؤوري مطبوعاتـدا چـاپ ائتـدیرن حسـین        

قـارداش اوغلـودان چـوخ، یاشـالري آراسـیندا فـرق        -عابیدله عمی نجدت امین
 آزلیغیندان و صمیمی موٍناسیبتلریندن قارداش کیمی اولموشدوالر.       

حسینی تانییانالر دئییردیلر کی، آتاسی علی عابباس مذنب، عمیسی امین 
ــیندایمیش.    ــه قارشیسـ ــاتی تهلوکـ ــون دا حیـ ــدا اونـ ــبس اولونانـ ــد حـ عابیـ

لـی قوهـومالري    نـین وظیفـه  » پوزدشـئوا «قیـزي  » الئنتینا آلئکساندرو«آروادي
نین جایناغیندان قورتارمیشدیالر. بونا باخمایاراق، حسـین  »ك -ت -د«حسینی

لـی   نجدت بیـر مـدت باکیـدان کنـاردا یاشـامالی، سـوٍرگون حیـاتی کئچیرمـه        
ــدت ــین نج ــا    13 -14اولموشدو.حس ــدي. بون ــات ائتمیش ــی وف ــدي ک ــل ای ای

نــین بیــر  عائیلــه آرخیــوي» و آ. پوزدشــئوا«یــن اخمایــاراق، موٍحاســیب ایشــلهب
ده الیازمـاالري،   قیسمینی قورویوب ساخالیا بیلمیشـدي. بـورادا امـین عابیـدین    

 نین ماکینا یازیسی واردي. اثرلري
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 -تاپینیتمیز حاققیدندا م. ف. آخوندوو آدینا رئسپوبلیکا کیتابخاناسیندا تئز

نــین  موز آذربایجــان دؤولــت ادبیــات اینجــه صــنعت آرخیــويتئــز گؤروشــدویو
یه بیلگی وئردیک و سندلري آرخیـو   کتورو(باشقانی) معاوینی غالم محمدلی دیره

اوٍچون آلماسینی خواهش ائتـدیک. اودا بیـزه تشـکّورونو بیلـدیریب، آرخیـوین      
رك،و. آ.  امکداشالریندان معاریف تئیمور اوو و بیلی خانیم حسین اووانی گؤنـدره 

ده سندلري و فوتو شـکیللري   -23جی ایلین او کیتابرین  -1970پوزدشئوادان 
تکـین ایمضاسـی ایلـه شـعرلر یازدیغینـا،       آلدیردي. بورادا دا امین عابیدین گوٍل

ده همـین ایمضـا ایلـه چـاپ اولونمـوش شـعرلرین ال یازماسـینا راسـت          جه ائله
 دیک. گلمه

نـین،   نا جاواب تاپماق اوٍچون م. اَ. رسولزادهتکین کیمدیر، سو آلی بس گوٍل
سییاسی خادیملرین حیـات و   -نین و باشقا موهاجیر ایجتیماعی م. ب محمدزاده

 دیم. یارادیجیلیقالرینی گؤزدن کئچیردیم. الکین هئچ بیر نتیجه الده ائده بیلمه
ـ  ین شعرلري اوٍزه تکین دن گوٍل بیر تصادوف یئنی الرا رینه قاییتماغیما و اون

یئنی گؤزله باخماغیما سبب اولدو. اوٍزون ایللر ال چاتمـاز سـایدیغیم بیـر ایـش     
سیزلیک  -جی ایلده رئآلالشدي. امین عابیدین آذربایجان میللی تهوکه -1998

نین آرخیوینده ساخالنیالن و ایسـتینطاق ماتئریـالالري ایلـه تـانیش      ناظیرلیگی
یستانبول اونیوئرسـیتئتینده اوخویـارکن   اولدوم. بوراداکی سندده امین عابیدین ا

ــز   ــه تئ ــاجیر سییاســی خادیملرل ــقا موٍه ــولزاده و باش ــین رس ــد ام ــز  -محم تئ
» یئنــی قافقازیــا«گؤروشــدویو، اونالریــن توپالنتیالرینــدا ایشــتیراك ائتــدیگی، 

 لر چاپ ائتدیردیگی یازیلیب. درگیسینده آنتی سووئت شعر و مقاله
تحصـیل آالرکـن، طلبـه یولداشـی نافیعـه ایلـه       امین عابیـد ایسـتانبولدا   

معـاریف و  «نی ده بیلیردیم. اونون باکیـدا و تیفلیسـده چـاپ اولونـان     ائولندیگی
ژورنالالرینـدا نافیعـه عابیـد    » دان ییلـدیزي «، »معـاریف ایشجیسـی  «، »مدنیت

نـین   ده اوخوموشـدوم. الکـین نافیعـه    نـی  ایمضاسی ایله بیر نئچه شعر و حئکایه
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ي آدي، آتاسیقیلو حاققیندا هـئچ بیـر بیلگـیم     زلیقداکی سونین آدي، عؤمور یو

 11جـی ایـل    -1938مـیش، (  نین حبسیندن هئچ بیر آي کئچمه یوخودو. اري
جو  -1903آوقوست) حبس ائدیلن نافیعه خانیمین ایستنطاق ماتئریالالریندان 

غونو، کیچیـک یاشـالریندا   شهرینده (ایندیکی یونانیستاندا) دوغولدو» یانیا«ایلده
ایستانبوال کؤچدوکلرینی، آتاسی احمد شوٍکرونون ائرکن ایتیردیگینـدن آناسـی   

نـین توفیـق تـانور     زهرانین توفیق تانوره اره گئتدیگینی، بونا گؤره ده سوي آدي
 »ندیم. بو کیچیک قئید ده یاردیمجی اولدو. ایستیقالل اوغرونـدا  اولدوغونو اؤیره

نین مؤلّیفی نافیعـه شـوٍکرونون ائلـه     شعرین »قارداش سئوگیسی« یکیتابینداک
یـن امـین عابیـدین     تکـین  لیکلـه، گـوٍل   نافیعه عابیـد اولـدوغونو اؤیرنـدیم. بئلـه    

 یه ایمکان وئرن فاکتالري سیراالدیم. مه ایمضاسی اولدوغونو سؤیله
ــوٍکرونون  -1 ــه شــ ــدا «نافیعــ ــتیقالل اوغرونــ ــداکی » ایســ کیتابینــ
قئیدیله چاپ اولونوب. » تکین بگه بایجانین میللت پرور شاعیري گوٍلآذر«شعري

تاریخی قویولوب. شعر آشاغیداکی بیت ایله »1925ثانی  -کانون 15«سونوندا دا
 باشالییر:
 اَسییور شرقین او مونیس روزگاري -     

  قافقازیانین یاشیل یاماجالریندا
…………………………………………    

 سن او یوردا وورغون یالنیز سن دئییل     
 .یم او شن معبودون ده عابیدي بن     

 بیتی ایله تمامالییر.
ســؤزونو ایکــی آنالمــدا قبــول ائتمــک »یــم عابیــدي«ســون میصــراعداکی

اوالر.بیرینجیسی موٍستقیم معنـادا عیبادتلـه مشـغول اوالن، ایکینجیسـی امـین      
لیـک و گنجلیـک چاغالرینـدا امـین عابیـد                        یئتمـه  عابیدین آدي آنالمیندا. یئنی

و س. ایمضاسی قویوب.نافیعـه  » عابید مطلب زاده«، »عابید«یازیالرینین آلتیندا
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سـی،   سـؤزونو ایشـلتمه  »عابید«تکینه موٍراجیعتله یازدیغی شعرده  خانیمین گوٍل

 بیزجه تصادوفی دگیل.
رلري و درگیسـینده آنتـی سـووئت شـع    » یئنی قافقازیـا «ایستینطاقدا  -2

کـی اَن   نین چاپ اولدوغونو امـین عابیـد اعتـراف ائـدیب. بـو درگیـده       لري مقاله
 تکین ایمضاسی ایله چاپ اولونوب.  ل عیصیانکار آنتی سووئت شعرلري گوٍ

غربتـدن  «ژورنالینـدا چـاپ اولونمـوش    » گنج پئداقوق«امین عابیدین  -3
شـعریله هـم   » مـه  آننـه «شعري هـر ایکـی کیتابـدا چـاپ اولونمـوش      » مکتوب

 دیر. ده اوسلوبجا عین مضمونجا، هم
 مثال:

 
 آذربایجان بنیم گؤزلیم، آننه! 
 آذربایجان بنیم اَملیم، آننه! 
 ده، گئت اونون بایراغینا اوٍزونو سوٍرت 
 دیگی تورپاغینی اؤپ! روسون چئینه 
 آذري اوغلونون بؤیوك اوٍمیدله، 
 پ.گؤمدوگو اوٍچ رنگلی بایراغینی اؤ 
 ده اؤلورم غوربتده آننه بلکه 
 روحومسا قالماسین حسرتده آننه 

 »آننه« 
 
 قیش گلیر، باهار گلیر، 
 آیوا گلیر، نار گلیر. 
 چوخ اوٍزولمه سو کیبی 
 …دیگین یار گلیر گؤزله 
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 آننه سن گؤزله منی     
 گؤزله دؤرد گؤزله منی     
 کؤنلوم یازیقدیر شیمدي     
 یر سؤزله منی.اوٍزمه ب     

 »غربتدن مکتوب«
ســی  ایفــاده» دیگــین یــار گلیــر گؤزلــه«دیگــی شــاعیرین ائیهــامال ســؤیله

 دیر. آذربایجانین آزادلیق و موٍستقیللیگینه ایشاره
ــارلیغی  -4 ــه اوخش ــادینی «بئل ــرق ق ــوش   » ش ــاپ اولونم ــدا چ ژورنالین

دا  شـعري آراسـیندا  » آغـال گـؤزل گلـین   «شـعري ایلـه  » یا سیز نیشانلی نیشان«
 گؤرمک اوالر. مثال:

 خانیم قیز باشینا اؤرتدوگون قارا 
 می؟ عشقینین بیر سیاهی -ماتم 
 شیمدي یاس توتان هر اؤکسوز مزارا، 
 می؟ مظلوم اسیرلرین بیتمز آهی 

 »یا نیشانسیز نیشانلی«
 ،1یه آخشام یاییلیرکن اؤکسوز بلده 
 چمبره کندیندن یوٍکسلت سسینی! 
 دئیه،»وطن«قوجاقال مزاري سن 
 میللت دویسون سوالن داش نفسینی. 

 نین خیناسی گلین  دن الی گئتمه     
 له برابر توت بو یاسی ،گلین!     ائل     

 »آغال گؤزل گلین«
جـی سـاییندا عابیـد     -5جو ایـل   -1914ژورنالینین » دیریلیک« -  5   

 یازیر:مطلّبزاده ایمضاسی ایله چاپ ائتدیردیگی بیر دؤردلوکده 

 شهره. - 1
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 یوخالمیشدیم دوٍن گئجه، گؤردوم دئییرلر کیم منه 

 ده گر عالی مقام، توتماق ایستیرسن جهاندا سن   
  -دیندن بی -غفلت ائتمه، قالخ آیاغا، دوٍشمن   
 اینتیقام آل، اینتیقام آل، اینتیقام آل، اینتیقام!   

شـعرینده ایسـه    »بایراغیم و ایستیقاللیم«هر ایکی کیتابدا چاپ اولونموش
 یازیر:

 قالدیقجا روسالردا دیاریم بنیم 
 اینتیقام اوالجاق شوعاریم بنیم. 

 و یا خود:
 بیز دالغاالر یئنن گنجلریز 
 گلیریز، یاشاریز، اؤلور، گئدریز. 
 قورخماییز دنیزدن، فیرتیناالردان 
 ده مزاردان. قورخماییز نه توپدان، نه 

 بولوندوقجا نفسیمیز،     
 جک یوجا سسیمیز. ایستیقالل دئیه     

 »قیزیل روس شاعیرینه«
ــله   -1914 ــا سس ــام آلماغ ــده اینتیق ــو ایل ــی   ج ــمنین آدین ــی دوٍش دیگ

نـین روسـیا    جی ایللرده یازدیغی شعرلرده دوٍشمنی -1924 -25چکمیردیسه، 
ده اولدوغونو غضبله گؤستریر و خالقی اوندان اینتیقام آلماغـا چـاغیریردي. اؤزو   

نین ایستیقاللی، آزادلیغی اوغروندا بیـر   بو اینتیقام شخصی اینتیقام دگیل، وطنی
 چارپیشمادیر.

غزئتینـده چـاپ ائـدیلمیش    » کومونیسـت «بئله قارشیالشـدیرماالري   -6
و ب. شـعرلر  » آلدي، گئتـدي « شعریله کیتابالرا داخیل ائدیلمیش»بنیم یازیم«

ین آراسیندا نه اینکی دیل، اوسلوب، فورماجا بیـر  آراسیندا دا آپارماق اوالر. اونالر
لقبلر) ده تیکرارالنیر. آدامـا   -لر، ائپیتئتلر(صیفتلر یاخینلیق وار. حتی بعضا ایفاده
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 -آیري پارچاالري، یا خود عـین موضـوعدا آیـري    -ائله گلیر، عین شعرین آیري

اولونان شعرلرده  آیري غزئت و ژورنالالر اوٍچون یازیلمیش شعرلردیر. باکیدا چاپ
ده چـاپ اولونـان    فیکیرلر داها چوخ ایهامال اؤرتولـو دئییلـدیگی حالـدا، توٍرکیـه    

 نیر. شعرلرده میصراعالر سیاسی چاغیریش کیمی سسله
ین شعرلرینده باکینی یاخشی تانیدیغی و باکیدا باش وئـرن   تکین گوٍل -7
جـی ایلـده    -1898ده  لردن خبردار اولـدوغو آیدینالشـیر. امـین عابیـد     حادیثه

جـی ایلـده تحصـیل آلمـاق اوٍچـون       -1918باکیدا دوغولوب، باکیدا یاشـاییب،  
 ایستانبوال گئدیب.

ده یازیلیــب چــاپ  هــر ایکــی کیتابــدا چــاپ اولونــان شــعرلر توٍرکیــه -8
اولوندوغوندان، باکیدا ال یازماالرینا راست گلینمیر. یا خـود مؤلّیـف ارتجاعـدان    

 شعرلرین الیازماالرینی محو ائدیب. احتیاطالناراق، 
محمد امین رسـولزاده، م.ب محمـدزاده، جعفـر اوغلـو امـین عابیـدي        -9

یــن شخصــیتینی   تکــین ســووئت ارتجاســیندان قورونمــاق اوٍچــون گــوٍل    
ده امـین عابیـدین   بونا گؤره 1ریه بئله یئر قویماییبدی ایشاره جک بیر معینلشدیره

 ییبلرهتکین اولدوغونو بیلمگوٍل
کـن دولـدوردوغو    امین عابید ارتجاعدان قورونماق اوٍچون ایشه گیـرَر  -10

تکـین ایمضاسـیال شـعرلر یـازدیغینی و      آنکئت و یازدیغی ترجومـۀ حالـدا گـوٍل   

س ائدیلیب، قیسا ایستینطاقدان سونرا ائله همین جی ایلده حب -1938امین عابید 1
ده، چوخالر بوندان خبرسیز اولور.  لنسه دا گوٍللۀ 5/2ده ساعت  -21ایل اوکتیابرین 

یدیلرده،  جی ایلده امین عابیده برائت آالندا، بئله اؤلدویونو بیلسه -1962قوهومالري
له اولدوغو حالدا ایستانبولدا یاشایان واخت، هارادا اؤلدویوندن خبر توتماییبالر، بئ نه

نین  جی ایلده چاپ ائتدیریگی کیتابدا شعرلرین یازاري -1948میرزه باالنین 
 گوٍللۀلندیگینی یازماماسینی طبیعی سایماق اوالر.
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ایلـه امکداشـلیق ائتـدیگینی، قزوینـده، ارضـرومدا اولـدوغونو       » یئنی قافقازیـا «

 دیب. گیزله
لـري   لرینـی، اوغوزنامـه   خان، تورفان آبیـده امین عابید آذربایجاندا اور -11

تکـین   ده اونـون گـوٍل   ایدي. بونـا گـؤره   کار آراشدیریجیالردان نن ایلک پئشه اؤیرَ
تکین کیچیـک   سی ایناندیریجی گؤرونور. تاریخی شخصیت گوٍل لقبینی گؤتورمه

ده  نــین نسـلیندن اوالن امـین عابیــد   قـارداش اولـدوغو کیمــی، بـاکی خـانالري    
جـی   -1926 - 12ایـدي.   نین سون بئشـیگی، اوٍچ قارداشـین کیچیگـی    ئیلهعا

لرینـده   ایله ایدئیاالرینی علمی مقاله  رك بورادا وار گوٍجو یا دؤنه ایلدن سونرا باکی
تبلیغ ائتدیگیندن، بدیعی جهتدن او قدر ده گوٍجلو اولمایان شعرلر یازیب چـاپ  

بـئش شـعر    -ییـب. طبعـی گلنـده اوٍچ    یه گؤرونور واخت صـرف ائتمـه   ائتدیرمه
باتیب و یا ارتجاع قورخوسوندان محـو   -یازیبسا، او دا تعقیبلرده، کؤچلرده ایتیب

 ائدیلیب.
جو ایلده شوشادا دوغـوالن، بـاکی دؤولـت     -1904سون اوالراق:  -13 

جی ایلده (امین عابید همین  -1927اونیوئرسیتئتینده اوخویان قارا حسین اوو 
لـی اولـور. او،    یـه گئتمـه   . اَ.ش. ) توٍرکیه -اخت اونیوئرسیتئتده درس دئییرديو

ده آذربایجانین آزادلیغی و موٍستقیللیگی اوغروندا چالیشیر، حسین بایقارا  توٍرکیه
آذربایجـان  «جی ایلده ایستانبولدا چـاپ ائتـدیردیگی   -1975کیمی تانینیر. او، 

نـین سـونوندا علـی دگنَکلـی، آیـاغی       کیتـابی » سی تـاریخی  ایستیقالل موٍباریزه
چاریقلی، شالوارینین دیزلري یاماقلی، اگنی چوخالی باشیندا قویون دریسـیندن  

 نین شکیلینی وئریب، شکیلین آلتیندا ایسه یازیب:    کیشی پاپاق اوالن بیر
 …بیر ایستیقالل یولجوسو 
 و سیز اي اؤلومون قورخونج یولوندا… 
 …ده چوٍروین گنجلر ختییوٍرورکن، ب 

 »تکین امین عابید آذربایجان شاعیري گوٍل« 
 

 شعر کیتابالردا بئله نشر اولوب:
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 و سیز اي اؤلومون قورخونج یولوندا، 
 دمیر آددیمالرال یوٍروین گنجلر! 
 سیز اي بیر طالعین گوٍجلو قولوندا 
 ده چوٍروین گنجلر! یوٍرورکن بختی 

دا وئـریلمیش چوبـان شـکیلی امـین عابیـدین      حسین بایقارانین کیتابینـ 
دیر.(چـوخ   اوخوماغا گئتدیکدن سـونرا گؤزلوکسـوز چکـدیردیگی تـک شـکیلی     

» تـاریخی   سـی  آذربایجـان ایسـتیقالل موٍبـاریزه   «تأسوف کی،حسین بایقـارانین 
یـه   نـی وئرمـه   جو ایلده باکیدا چـاپ اولونانـدا، همـین صـحیفه     -1994کیتابی 

ر). امین عابیدي یاخیندان تانییـان حسـین بایقـارانین اثـري     احتیاج دویماییبال
یئنیدن نشـر ائتمکلـه ، ادبـی    » بوزلو جهنّمی « میزه سون قویدو .  بیزیم شوٍبهه

دیک. بـو گوٍنـون    اجتماعییتین دقتّینی اونودولموش شاعیریمیزه یؤنَلتمک ایسته
بیر قدر پـوزوق، بـدیعی   گؤزوزو ایله باخساق ، دیلی اوخوجو اوٍچون آغیر ، وزنی 

ایلـک باخیشـدا    یـه   ین شعرلري چـاپ ائتمـه   دگري او قدر ده یوٍکسک گؤرونمه
 احتیاج یوخدور

دوٍشوندوك کی، بو شعرلردکی جوشغون یوردسئورلیک ، دؤیوشکن روح،  
سووئت «میللی شوعورون اویانماسینا و فورماالشماسینا گوٍجلو تاثیرگؤستره بیلر 

آدالندیردیغیمیز دؤورون شعرلریندکی پافوسال، ترنّملـه، مدیحـه ایلـه،     »ادبیاتی
یـن میصـراعالرال تـانیش اوالن     سـؤیله »گوٍنشین شـیمالدان دوغـدوغونو   «حتی 

همـین دؤورده میللتینـه و    اوخوجو، قوي کئچمیشه نیفرت و غضبله باخماسین،
 ویسون.خلقینه اوٍزآغلیغی گتیرن شعرین اولدوغونو گؤروب غرور د

کیتابی نشره حاضیرالرکن اوٍچ بؤلومه آییردیـق. بیرینجـی بؤلومـه بوزلـو      
جهنّم کیتابیندا، ایکینجـی بؤلومـه غزئـت و ژورنـالالردا چـاپ اولونـان،اوٍچونجو       

 )23بؤلومه ایسه الیازماالر اینسـتیتوتوندا علـی عاببـاس مـذنب فوندوندا(فونـد      
سـینه حؤرمـت    دزاده نـین خـاطیره  اوالن شعرلري داخیـل ائتـدیک.م.ب. محمـ   

عالمتی اوالراق، اونون چاپ ائتدیرمیش اولدوغو کیتابالرین بیر چـوخ تئخنیکـی   
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» بوزلو جهـنّم « ، ایسترسه»ایستیقالل اوغروندا«جهتلرینی ده ساخالدیق. ایستر

دیگیمیـز رسـامین گـؤزل     بیلمه  کیتابینین اوٍز قابیغیندا موٍءللیفینی معینلشدیره
. شکیلده بیر الینده قولونـداکی بوخـووالرین قیریقالرینـی، او    1اثري وئریلیب بیر

اولـدوزلو بـایراغینی توتمـوش گـنج      -بیري الینده آذربایجـانین اوٍچ رنگلـی، آي  
 تصویر اولونوب. آرخا فوندا دا آذربایجان بایراقالري عظمتله دالغاالنیر.

غزئتینـده چـاپ اولونمـوش    »الاقبـ «ژورنالالریندا و »دیریلیک«،»مکتب «
رك دؤردلوکلري آدي  سه کؤچوره شعرلرین اکثریتینی، امین عابید نه مقصد ایله

آلتیندا توپالییب، بونالري داها یئتگین سایدیق. شعرلري عرب قیرافیکاسـیندان  
نـین حیـات و    الیازماالر اینستیتوتونون امکداشـی بـاکی و آبشـئرون شـاعیرلري    

چئـویردي. اونیوئرسـیتئتده اوخودوغـوم    » سونا خیـال «نن  ؤیرهیارادیجیلیغینی ا
، »شـاپاالق «ژورنالینـدا » بابـاي امیـر  »«مجتبـی علییئـو  «ایللرده طلبه یولداشیم

ــا چومـــاق«، »چومـــاقمی؟ -شـــاپاالقمی« و س. روبریکاســـی(عنوانی) » زوربـ
، منه ایمضاسی ایله چاپ اولونموش شعرلري کؤچوروب» قوز قوراب بگ«آلتیندا

لیکلـه امـین    باغیشالدي. ایمکاندان یارارالناراق اونو دا کیتابا داخیل ائتدیک. بئله
ده چیخـان   عابیدین بیزه بللی شعرلریندن عبارت بیـر توپلـو یاراتـدیق. توٍرکیـه    

نـین الـده اولمادیغینـدان،     ایسـتانبول ژورنـالالري   شباب، اینجی، ائسـیوس،یارین 
ژورنالالرینـداکی گیزلـی   » مـولال نصـرالدین  «، »یلـک لئ«، »لـی  مزه«، »کَلنیت«

دیگیمیـزدن اورادا چـاپ اوالن شـعرلري کیتابـا      ایمضاالري معینلشـدیره بیلمـه  
دیـک. کیتابـدا و الیازمـادا اتـک یـازیالري عـرب رقملریلـه         داخیـل ائـده بیلمـه   

وئریلمیشدي. اونو اولدوغو کیمی سـاخالدیق. یئنـی عـالوه ائتـدیگیمیز قئیـد و      
 سیله وئردیک. شرحلري اولدوز ایشاره

ــونرا   -1990 - 1 ــدن س ــی ایل ــدوز«ج ــالی»اول ــه  ژورن ــین، ائل ــه ن ــاجی  ج ــاجی ح ــر   ده ح ــوین نش یئ
دن  نین اوٍز قابیغیندا همین شکیل هئچ بیر قئیـد وئریلمـه   کیتابی»عذابلی یولدورایستیقالل «ائتدیردیگی

 چاپ اولونوب.
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بوزلو جهنّم کیتابینـدا اولـدوغو کیمـی، اکثـر شـعرلرین سـونوندا یازیلمـا        

نـی گؤسـتردیک. سـونوندا یاییلمـا تـاریخی اولمایـان شـعرلره غزئـت و          تاریخی
ژورنالالردا چاپ اولونان شعرلرین سونوناایسه درج اولونـدوغو تـاریخی قویـدوق.    

جو ایللرده یازیلـدیغینی گوٍمـان ائتـدیگیمیز شـعرلرین ایسـه       -1916 -1919
دیگیمیـزدن تاریخسـیز وئردیـک. امـین عابیـدین       دقیق یازیلما تاریخینی بیلمه

شـرقه  «، »تـوران ائللـري  «سیندن سئچیلمیش  باشلیقسیز و تاریخسیز بیر مقاله
ي متنلـردن  شعرلرینه باشـلیقالر » شرقین سماسیندان قانالر داشالییر«،»لی ایره

رك، کیتابین عمـومی روحونـا اویغونالشـدیرماغا چالیشـدیق. بـو گوٍنکـو        سئچه
ده کـی   اوخوجو اوٍچون آنالشیلماز حساب ائتدیگیمیز سؤزلرینی سـون صـحیفه  

 لغتده وئردیک.
هاواسی  -تنقیدي نشر کیمی نظرده توتولسادا، دؤورون آب -کیتاب علمی

شـعرلرین دیلینـی اولـدوغو کیمـی سـاخالدیق.      حاققیندا تصور یاراتماق اوٍچون 
نین، حسین جاویدین، علی عابباس مذنبین و ب. یارادیجیلیغیندان  محمد هادي

لیـک وار.   تأثیرلنن امین عابیدین شعر دیلینده اورتاق توٍرك دیلینه بیر مئییللـی 
دیلـن عثمـانلی    دك ایشـله  جی یوٍز ایلـین اؤنلرینـه   -20یعنی اونون شعر دیلی 

 بیاتی دیلی آدالندیریالن دیل دئییل.اد
عبدالحق حامیده، توفیق فیکرته شعرلر حصر ائدن عابید یـالنیز اونالریـن   
یارادیجیلیغیندان دئییل، نامیق کمالین، محمد عاکیف. ارسویون، محمـد امـین   
یوردا قولولون، ضیا گؤگالین و ب. یارادیچیلیغیندان دا تأثیرلندیگی شـعرلریندن  

میشـدن یازیـب    ده اوخوماغـا گئتمـه   رونور. امین عابیدین هله توٍرکیـه آیدین گؤ
نـین،   دیگی شعرلري ایسماعیل بگ قاسپیراللی چاپ ائتدیردیگی و چاپ ائتدیرمه

 دیر. نین پوئتیک فورماسی نین ایدئلوگیاسی علی بگ حسین زاده
 -81نین  نین یئنی نشرینی آذربایجان خلق جمهوریتی بوزلو جهنّم کیتابی

جی ایللیگینه هدییه کیمی نظرده توتموشدوق. حئییف کی، مالییـه چتینلیگـی   
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دیــک. یــارانمیش چتینلیگــی باکیــدا  اوجباتینــدان بونــو گئرچکلشــدیره بیلمــه

» تنزیله خانیم«باشا چاتان باکیلی تعصبکئشلیگی ایله سئچیلن  -دوغولوب، بویا
رینـه گؤتـوردو. اونـا و بـو کیتـابین       زآرادان قالدیراراق، کیتـابین نشـرینی اؤز اوٍ  

دیگیمیـز   حاضیرالنماسیندا بیزه یاردیمجی اولموش آدینی چکدیگیمیز و چکمه
بوٍتون سویداشـالرا تشـکّورومو بیلـدیریرم. کیتـابین حاضیرالنماسـیندا وظیفـه       
بؤلگوسونون سـرحدي اولمـادي. بـورادا امگـی اوالن هـر بیـر شـخص رئداکتـه         

وش، شرحلرین یازیلماسینادك ایشتیراك ائتدي. کیتاب کلّئکتیـو  ایشیندن توتم
 امگین محصولودور.

امین عابیدین گنجلیک ایللرینده یـازدیغی بیـر قیسـم، یعنـی ایلـک قلـم       
سـینده   نین محصولو اوالن شـعرلري بیـر خئیرخـواه اینسـانین سـایه      سی تجربه

دیرماالري نئجـه؟  ایشیق اوٍزو گؤردو. بـس اونـو مشهورالشـدیران. علمـی آراشـ     
 سینه یاردیمجی اوالن تاپیالجاقمی؟ اونالرین دا ایشیق اوٍزو گؤرمه

 شامیل -علی  
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 بوزلــــو جهنّــم
 کیتابیندان
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 »روسالر طرفیندن سیبیریایا نفی ائدیلن آذري قارداشالریما« 
 بوزلو جهنّم

 سیبیریا اي سوغوق و قورخونج دنیز
 سیزإ سس 1ونده اویوماشیمالین کؤکس

 قالخ بیر موٍسافیرین گلدي دیقّت ائت

 لر گتیردي، وحشت  سنه هدیه 
 نین بوزونو عشقیله اَریت الی

 قیر آجییان قلبله قوجاغین آچ
 ن: بیر دمت سارارمیش ییگیت هدیه

 هپسی بیتگین، هپسی، خسته، هپسی آج
 سن اي بو گوٍن یالنیز قاتیلین دگیل.

 باشین دا قبري اوالن یئر.ن  حق دئیه
 بو سولغون دمتین اؤنونده اگیل،

 اونا اؤلوم وئرمه، حیات و روح وئر!
 دوٍشون کی هپسینی دوٍشمن سولدورموش،

 هیجران قلبلرینه بیر دامغا وورموش.
 اونالري یولالمیش بدبخت بیر دیار،

 اویوما= یوخالما، یاتما -1
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 قلبلرینده کدر، گؤزلرینده نم.

 اونالر، اونالري اینجیتمه یئتیمدیر
 اي سویوقال یاخان بوزلو جهنّم!

 سؤیله تاپیندیغین معبودون قیشا:
 قوجاغیندا چیلپاق اویویانالر وار.
 آجیسین محو اوالن بو یاشاییشا

 دینسین قاسیرغاالر هپ فیرتیناالر
 سویوغون آلتیندا بیر یوماق کیبی

 قارا1گؤمولدویسه
 روزگارین ایلیق بیر قوجاق کیمی

 چیلسین اونالرا آ
 ٭٭٭

 اوف بو بوغوجو قارانلیق
 نردن ائندي گؤزل یئره؟

 تیخاندي نفس آرتیق
 …سانکی بوغولویور کوٍره

 2یئرده سوٍرونویور ایشته: توندورا
 بوالنیق بیر گؤیون کیرلی یاراسی -

 سیبیریا، سیبیریا، ائوئت سیبیریا
 سی»چکا«طبیعتین او بیر ظالیم 

 نینه!

 قویالندیسا، یئره باتدیسا - 1
 قطبی یئرلر - 2
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 یینه

 ر دوٍشوندون کی دولو گؤزلرین؟ل نه
 ده یئرین؟ راحاتسیزمی یوخسا سنین

 یوخسا اوغلونومو سن خاطیرالدین؟
 اونو دوٍشونمه، شیمدي ائوالدین…یوخ

 بوزلو اوٍفوقلرین قوجاغیندادیر.
 بیر چاغیندادیر. 1او اَن اَملپرور

 امدیکجه سویوغو داها وار! دئییر،
 ر دئییر:ل قلبینده کی آالو باخ نه

 سیل گؤز یاشالرینی، دور، بلکه اونو
 هر دوندوران قیشین باهاردیر سونو

 ٭٭٭
 و سیز اي اؤلومون قورخونج یولوندا

 دمیر آددیمالرال یوٍروین گنجلر!
 سیز اي بیر طالعین گیزلی قولوندا 

 ده سوٍرونن گنجلر       یوٍرورکن بختی
 دینیز سیز حق یئینلره باش اگمه

 یز یاشاماز آذري حاقسیزدئدین
 سیزي کسمک اوٍچون ائنن خنجره

 دئیه، یازدینیز: -ریز ، حوٍریت ایسته
 سالمت یولودور گئتدیگیمیز یول.  -

 گوٍنشلر دوغاجاق ایزلرینیزده

 یی آرزوالرال  دولو اوالن آرزو پرور، اوره - 1
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 یالنیز دگیلسینیز،یولداشینیز بول.

 بیر ایمانلی میللت وار یئرینیزده
 دوٍشمن سالدیرسادا دؤرد قولدان سیزه

 ورخمایین قورتولوش پک محال دگیل.ق
 بیزده گلییوروز او یولدان سیزه

 ایستیقالل، ایستیقالل،ایستیقالل دئیه
   

 1925مارت  15 
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 بایراغیم و ایستیقاللیم
 زنجیر قیرارکن 1حوٍر دئدیم کندیمه

 گئت دي کمندینی جهنّمده یاق إ
 دیر یوردومون مؤبد نیگهبانی

 وٍکسلن بایراقعصیرلر آلتیندان ی
 مز، اؤلورسه اگر بایراغیم اؤله

 لر تورپاغین آلتینا کئچر اؤلکه
 

 آذري قانیال ییقاندین یئتر
  -ظولموندان بتر 2یاپدیغین نئرونون

 بیر زهر سونسادا اَمل دوغوردو
 توٍرکلویون قلبینه ووردوغون نئشتر

 قالدیقجا روسالردا دیاریم بنیم 
 وعاریم بنیماینتیقام اوالجاق ش

 

 اؤزومه - 1
 لیک، حیدت، غضب عصبی - 2
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 آذري اوغلویام آدیمدا شان وار 

 داماریمدا ظولما هایقیران قان وار
 مه دوٍشمن  بنی اؤکسوز سانیب کوٍکره

 باخ، آرخامدا حاققی سئون جهان وار 
 پاچاورا بایراغین البت سوالجاق 

 آذربایجان گئنه بنیم اؤالجاق
 

 قورتولوش،اي نازلی سئویملی پري،
 دور سنه آذري.کؤنولدن وورغون

 دیشیمله قیراریم بیر گوٍن گلیر ده
 باغریما ساپالنان قانلی خنجري

 یاشا اي حسرتله دوغان ایستیقالل إ
 یاشا اي توٍرك، یاشا اي گؤزل هیالل!

 1924 -ماي -28قزوین 
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 آذربایجان ایستیقاللی
1-  

 میزي ساردي بیر گئجه آنسیزین بلده
 پنجه هیرپاالدي حیاتی بیر قارا

 اوٍفوقلري تیترتدي شدتلی یئللر
 یئر -بیر قیامت فریادي یوٍکسلدي یئر
 بیرینه -داغ، داش، دنیز چارپاراق هپ بیر
 کؤنوللر گؤمولدو یئرین درینلرینه

 یالچین داغالر باشیندان شیمشکلر داشدي
 اورتالیقدا بیر دلی توفان قایناشدي

 ییخدي یاخدي، قارشینا چیخان شئیلري
 ت اولدو آرتیق بیر یانغین یئريمملک

 اسکی وطندن بیزه بیر وئران قالدي
 یوردوموز پک قورخولو ماتمه دالدي
 هر قایانین آلتیندا بیر روح  اینلردي
 یوٍکسلن فریادالرا یئللر سس وئردي
 بیر اؤلوم ال اوزاتدي شانلی میللتّه

 دوٍنکو بؤیوك سعادت دؤندو نئکبته
 شرفلی حیات دئوریلدي هپ تاختیندان
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 محبس کسیلدي بیزه بؤیوك کایینات

 آرتیق غیب ائتمیشدي کندینی هر کس
 آغیزالردا دونموشدو هیجقیریقلی سس

 بنلیگی آلینمیشدي توٍرکون الیندن
 آیریلمیشدي وحشتله اؤز گؤزلیندن

 بوٍتون میللت اوچوشوب داشالر باشینا
 میشدي سون گؤز یاشینا ایلتیجا ائیله
 ینده بورونوب آها س وطن خرابه

 یالوارییوردو جاندان بؤیوك آلالها
 یالوارییوردو حاققا اؤز حاققی ایچین

 ایچین -یانییوردو اَلَمله هپ ایچین
 ییلالر کئچدي توٍرك ائلی اینلردي یئنه

 آذریلر دردینی گؤمدو قلبینه
 نین بؤیوکلویونو سی دي تانري بکله
 دي قورتاراجاق مقدس گوٍنو بلکه

 حققین نوریدي آلنیندا یانان چوٍنکی
 یوردونون خالصیندا ائتمیشدي ایمان
 بیلییوردو کی سؤنمز یاخدیغی اوجاق

 سلطنتی تا حشره قدر دوراجاق
 نهایت بیر گون گلدي دوردو گؤز یاشی

 یوٍکسلدي چوخدان بري اگیلن باشی
 میللتین تا روحوندان بیر گوٍنش دوغدو

 وغدو.مملکتی قابالیان ظولماتی ب
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2- 

 بیر صاباح ائرکندي، هاوا پارالقدي
 کؤنللردن دریایا  مرحمت آخدي
 اوٍفوقده قانارکن بیر قیلیج یئري

 له برابر دوغدو بیر پري گوٍنش
 بیر الینده هیالل، بیرینده خنجر

 گؤزلرینده اوٍمید، اوٍزونده کَدر
 کؤکسونده آچیالن بؤیوك یارادان

 قان حزین قیزیل -آخییوردو حزین
 آلوولو نظرله سوٍزدو هر کسی

 ین سسی یوٍکسلدي بیر دردله تیتره
 دي کی اي توٍرك اوغلو، آذري! سؤیله

 بیر زمان گؤزلرین آشسین خزري
 گزسین محدود فیکیرین مانئورالرده

 لر وار گؤر آنال، او دوٍنیالرده نه
 سؤزلریمی دینله بن تاریخینیم

  -آچ؟ قلبیمی اوخو، دوٍشون اي بنیم
 حاکیم ایکن اسیر اوالن ائوالدیم

 غالبا دیلیندن سیلیندي آدیم
 اونودما کی بنم سنی دوغوران
 بنم بو دوٍنیادا تاختینی قوران

 گؤزله تاریخینی بوراخما، ساغین!
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 اوندا گؤمولموشدور حیاتین، حاققین

 دیر شرفین، شانین اونون ایزینده
 حیاتینی اونا یازمیشدیر قانین

 دردینی دویدوغوم زمان بو گوٍنکو
 قاینادي قلبیمده بوراخدیغین شان

 یارالی باغریمال قوشدوم بن سانا
 گتیردیم قانیمدان مرهم یارانا

 هایدي، عجزي بوراخ بیر کندینه گل
 یاشاماق ایسترسن گؤگلره یوٍکسل!

 یوٍکسل قوجاغیمدا شهادت آرا
 آلچاقسان، باش اگسن او آلچاقالرا

 ل نصیحتلريبیتمز اصی -بیتر
 غئیب اولدو گؤزلردن سئویملی پري
 اورتالیغی ساردي بیر درین سکوت

 هر شئی اولدو حئیران، هر اینسان مبهوت.
3- 

 بو سس اؤنونده بیز ده هر توٍرك کیبی اوتاندیق
 بیر قیلیجال بیر قاال آلینان گوٍنو آندیق

 باخدین قانیمیز جوشغون، قوتیمیز یئرینده
 ریمیز قالسین یاد اللرینده.ندن تورپاقال

 مادام کی کندیمزه بیزده اینسان دئیوروز
 حیاتا هپ ایمان ائدییوروز -بیزده حقّ

 آرتیق نچین یازیلسین آلنیمیزدا اسیرلیک؟
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 لیم دئدیک. لییه هایدي حیاتا دوغرو ایره

 فالکتلر ازدیکدن سونرا میللتی، موٍلکو،
 کی،هپیمیز قانع اولدوق، هپیمیز آنالدیق 

 مظلومالرین سسینی دویان مظلومدور آنجاق
 نین گوٍنشی اؤز روحوندان دوغاجاق آذري

 چوخ زمان بو حقیقت بیزلردن هپ ساقالندي
 چوخ زمان وحشیلیکده ویران باغریمیز یاندي.

 بیز بیر شئیه وورغوندوق جاندان بیر شئی سئومیشدیک
 یوردالریمیز یانارکن بو جانانال بیلیشدیک

زیندایینو شرقین قیلالرجا بیز آرادیق او 
 دالغاالرین ایزینده قیلیجالر آغیزیندا

 ییلالرجا حسرتیله بیر درد ایزینده یاندیق
 ییلالرجا بیر آدینی روحا تسلّی ساندیق

 میز بیزلره غالبا چوخ گؤرولدو بو سئومه
 سوٍنگولرین اوجویال تا قلبیمیز سؤکولدو

 وزانان هر یاناغاسینه ا او جانان بوسه
 قیزیل قورشونالر ووردو بیرر آتشین دامغا

 حسرتله آغالیانالر سوٍرولدو سیبیریایا
 گؤیده پارالیان آیا 1حقارتلر تؤکورولدو

 الکین بیزیم عشقیمیز  کؤنلوموزده بیر سئلدي
 بیزه یول گؤسترن شئی بیر مقدس اَملدیر.

 و.توٍپورولد - 1
                                                           



 41 تکینا. ع. گوٍل

 1ناو اَمل کی دوغموشدو میللی حیات ایزیند
 دن بویروق آلیندي یئرین تا یئددي قات، ایذین

 
 ائوئت کؤنوللر چوشدو، بیر سئوینجین گوٍجویله
 ایستیقالل سئوینجیله، ایستیقالل سئوینجیله

 ایستیقالل او یاشایان میللّتین قلبینده جان
 ایستیقالل او سعادت، حیات، ظفر، شرف، شان

 ین، مؤبد بیر مشعله ایستیقالل او سؤنمه
 ؤنوللرده توتوشور، گؤزلرده سؤنسه بئلهک

 ایستیقالل، او وطنین کؤکسوندن یوٍکسلن آي
 ، قاندان پاپیلمیش ساراي 2ایستیقالل، او کمیکدن

 ایستیقالل،او میللتین پارچاالنان باغریندان
  -گلینلرین، قیزالرین آخان گؤز یاشالریندان

 دوغموش پک موٍبارك، پک مقدس بیر ایالهدیر،
 بیر ارکک اونو دوٍشمنلره قاپدیریر؟ هانسی

 آناالرین ساچیندان هؤردویو بیر یابراغی
 جک باش آشاغی هانسی ارکک چیخاریب ائده

 سن بیزیمسن، بیزیمسن دوردوقجا بدنده جان
 یاشا، چوخ یاشا، اي شانلی آذربایجان ! -یاشا

 دن اجازه - 1
 سوٍموکدن - 2
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 وطنیم و عشقیم
 

 گؤزل اوٍفوق چئوریلدي قیزیل چنبرله
 …سه هله  غمله هله کَدرله بن

 ییم باتان گوٍنشی مکده هله بکله
 ویجدانیما دوغاجاق یگانه ائشی.

 لرده، رنگه گیرییور شن تپه -رنگدن
 ماتم کؤنلومو ساران بیر حزین پرده.

 آي، قارانلیق اوفوقدا، دوغ، بیر قندیل یاخ،
 کاییناتا گؤرونسون یاخیالن تورپاق!

 توٍرك بیر دیاردیر، او تورپاق کی کؤکوندن
 او شیمدي روس الینده ظولما دوٍچاردیر.

 ین کؤلگه اي یوردومون اوٍستونده تیتره
 گه. بیل کی، محکومسان البت سن ده اؤلمه

 او سئویملی وطنه سالدیردیغین گوٍن
 تاریخیمین کؤکسونه ساپالندي سوٍنگون

 بن یاپدیغین وحشتی اونوتسام بیله،



 43 تکینا. ع. گوٍل
 نسیلدن نسله. جک تاریخیم بیلدیره

 توپونال، توٍفنگینله بنی قورخوتما،
 بو گوٍن نیشان آلدیغین قلبی اونوتما!

 مزسین، وجود ییخارسین، ایمان اؤلدوره
 سن گئت دمیر حصارالر آرخاسینداسین!

 اگر سئومک گوٍناهسا، بن گوٍناهکاریم،
 بن عاشیقیم، معشوقام: گؤزل دیاریم.

 قیمدیراگر بن بیر مجریمسم، مجرم عش
 باشاریرسان، اي دوٍشمن گل عشقیمی قیر!

  1924نیسان  -25  
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 یا سئوگیلی باکی
 

 اي سئویملی باکی، سولغونسان یئنه
 بیر آجییان کؤنول یوخمو دردینه؟
 ائوالدالرین کیمی اؤکسوز قالدینسا

 بن یاناریم سانا، اي یئتیم نییه!
 

 خزرین سویوندان چوخ گؤز یاشیم وار
 دردلی باشیم وار1یاسالنمیشباغرینا 

 توپراغیم اولدون -دوٍنیایا گلدیم بن
 دوراغیم اولدون -آلتایالردان ائندیم

 یاشیل چمنینله ماوي گؤیونله
 قیرمیزي گوٍنونله بایراغیم اولدون.

 داغالرین محرابیم، داشین منبریم،
 سنین آدینا سجده ائیلَریم.  بن

 

 اي قلبینه ماتم باغالیان وطن
 شمن قوجاغیندا آغالیان وطندوٍ

 عزمیمله بن سنی قورتارامازسام،
 ده یان وطن خلقیمله برابر سن

 حوٍر اوالن ایمانین شیمدي قالخانیم
 حالل حققین اولسون بنیم آل قانیم!

 

  1923ائیلول  - 15  

 سؤیکنمیش، دایانمیش. - 1
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 مه آننه
 ایستانبول مکتوبو

 بیلیرسن کی آننه اوزاقدا قالدیم
 دو بیر ییغینییلالر آرامیزدا اول

 بیر یاپراقدیم دوٍشدوم توپراقدا قالدیم
 دیر، نرده او مشفیق قوجاغین؟ نرده

 دردلریم چوخ بؤیوك آغیردیر آننه!
 ین یوخ هر شئی صاغیردیر آننه دینله

 
 باري سن بانا بیر پارچاجیق آجی
 سن دینله روحومو گمیرن دردي

 بیر جهنّم شمیدي  ایچیمده آجی
 لر وئردي. نا گؤرنهقادیر الی با

 هر شئیه باش اگن دئییلدیم آننه
 نین اؤنونده اگیلدیم آننه سئوگی

 
 ده دوغدوغوم زماندان بري بنیم

 …بیر معشوقم واردي، جانانیم واردي
 کی او هانسی ایقلیمده شمیدي بیلمم

 هانسی بیر یابانجی کؤنوله واردي
 بن کی عشقیله پک یورغونوم آننه
 وورغونام حوٍسنونه، وورغونوم آننه
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 آننه سن داها چوخ یاخینسان اونا
 دیر جان گئت بیلدیر کی هله اسیري

 بیلمییورسان اگر سور دا قومشونا
 سئوگیلیمین اسمی: شن آذربایجان.

 آذربایجان بنیم گؤزلیم آننه
 آذربایجان بنیم اَملیم آننه

 
 دئ گئت اونون  باغرینا یوٍزونو سوٍر،

 دیگی تورپاغینی اؤپ روسون چئینه
 آذري اوغلونون بؤیوك اوٍمیدي 

 گؤمدوگو اوٍچ رنگلی بایراغینی اؤپ
 ده اؤلوروم غربتده آننه بلکه

 روحومسا قالماسین حسرتده آننه
 1939اول -کانون -15     
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 غربتده بایرام
 گلدیم باغریم آچیق

 ا چیقنله گَل قارشیم اي اوفوق گئجه
 صدفدن بیر قدح  اوالن آییندان

 بانا سون بیر آجی، بانا سون بیر قان
 یور، یانییور بو جان گؤز یاشیم یئتمه

 اي گئجه، بیر قارا سئل اول دا بوشان
 مم بیر باشقا ال اوزانماسین ایسته

 بن بو آخشام کَدر درد آرییوروم.
 ییلدیزالر قارارسین، مومالر یانماسین

 قارشیمدا اولسون درین اوچوروم.  گؤي
 دن ائوئت بن گؤرمه 

 بولماق ایستییوروم روحون الینی
 آرادیم کؤنلومون تک گؤزلینی

 اي عشقیمین سولماز گلینی آننه
 اوزات بو گئجه سن الینی آننه

 اوزات بو قانایان یارامی باغال
 الینی اؤپرم گؤز یاشالریمال



 48 بوزلو جهنّم
 ستردیم،بو گئجه دیزینده یاتماق ای

 قلبیمی کؤنلونه آتماق ایستردیم.
 سنسیز بو قاچینجی بایرامیم آننه

 آخشامیم آننه -دردیمله هر صاباح
 بیلیرم سن بنی چوخ اؤزلویورسن

 یولالرا باخیب دا هپ گؤزلویورسن
 لر وار آننه آرامیزدا باخ گؤرنه

 اوفوقالر اؤنومده اولموش بیر دووار.
 ییم هشیمدي بن یانینا ناسیل گل

 گیم. دن قیریلدي بوٍتون دیله اؤلمه
 یور گؤزومده بیر قارانلیق گوٍن تیتره

 دیر اؤنجه گؤردوگون شمیدي یابانجی
 شمیدي گؤز یاشینال سن بنی یاد ائت
 کؤنلومده، فیکریمده، روحومدا غربت

 )1925تموز( -15  



 49 تکینا. ع. گوٍل

 آذربایجان گنجلیگینه
 قولالریندا قوت، قافاندا بیلیک،

 ز یوردومون ییگیت گنجلیگیاي عزی
 دینله بو گوٍنون چوخ درین سسینی

 سسینی دوٍشون یاشامانین فلسفه
 بو حیاتین اوغول،   
 قلبینه قویمادان بیر یابانجی ایـز  
 بارماغینی اوزات اوفوقالر دا  جیز! 

 گئتدیگین یولو.  
 نه ایسترسن یالنیز کندیندن ایسته

 ا بستهکندي سسین اولسون روحون
 سین باسدیقجا تورپاغا یئر اینیلده

 دئسین»سن«آتدیغین آددیمالر بئله
 ایشته:

 وطنین ایستیال، ائدیلدي سنین،
 ایستیقالل مارشینی شیمدي یئرینده،

 سین مکده سسلري دینله 1قیزیل چان
 ایشته:

  -نین ملعون جهنّمی بیر دسیسه
 قوربانالري اوالن

 ر سوالن بیرَ -بیرَر   

 زینقیروو، زنگ. - 1
                                                           



 50 بوزلو جهنّم
 ل قیزالر کوٍرون ساحیللریندهگؤز

 رك هپ آغالییرالر نیشانلیم! دئیه
  -نه بیر گوٍنش، نه بیر روزگار -

 کیمسه یوخ کی اونالرا
 دئسین.»آغالمایینیز!«

 قارشیسیندا سنی، یوخ سنی دگیل،
 دئین بیر هیوال گؤرویور هپسی» 1مالچی«

 نین گؤزونده ماتمین سسی هپسی
 ونده گنجلیک.لر اؤن بوٍتون بو وقعه

  -بو گون سندن باشقا قلبینین ایچی
 جهنّمه دؤنن بیر اینسان وارمی؟

 اسیر اوالنالرا آجییان وارمی؟
 سنی دوٍشونن کیم؟ خاطیرالیان کیم؟

 هر گؤنوله یالنیز کندیسی حاکیم
 یه باخما بو یولالردا بتین چیچه

 یه یاخالش روحوندا کی بؤیوك دیله
 شعله دیکیولوندا اَملدن بیر م

 اگیل بنلیگینین اؤنونده اگیل،
 اگیل کی روحونا سعادت ائنسین

 وارسین بو گوٍن سندن هر کس چکیلسین.
 وارسین هر کس سنی غَرَضله، کینله

 روسجا سو دئمکدیر. - 1
                                                           



 51 تکینا. ع. گوٍل
 دائیما آجیتسین دائیما قیرسین

 فقط بو طعندن، بو دوٍشمنلیکدن
 ایلَري…قورخما…یورولما…سن ییلما

 !ایلَري، ایلَري، اي گنج ایلَري
2-   

 دیکجه ویجدان هایقیرماز حق ازیلمه
 آز حاققی آلینانا اؤلوم بئله

 سانا توخونمایان اله گوٍل اوزات،
 ین قافانی قیر آت! حاققینی چئینه

 بو گوٍن روس دئیور کی،
 دوٍشون آنجاق بنیم قافامال سن ده

  -پکی
 مادام کی بیر جؤهر یاشایور سنده،

  -نیچون
 اوالسین؟اونون غُرورونا آلت 

  -ندن بیر روس ایچون
 آچمادان دوٍنیادا دوٍشوب سوالسین؟

 او دا بیر اینساندیر سن ده بیر اینسان.
 اونون دا باشی وار، سنین ده قافان.

 یوخ، یوخ  بوش سؤزلره اینانما، ساکین،
 یاشاماق حوریت، سعادت حققین.

 ن ظولمون اؤنونده اگیلمه داش یئیه
 وار دوٍنونده؟ ریخین نهباخ، قوجا تا



 52 بوزلو جهنّم

 ین مؤبد گوٍنشی سنسین؛1 یارین
 بوراخما یوردونو اژدرها یئسین!

 پینار باشینداکی داشدا آدین وار،
 ین چوخ اثرکک قادین وار، سنی بکله

 سارسیلماسین عزمین توٍفنگله، توپال.
 آذربایجانینا عشقینی توپال إ

 یوٍرو ایستیقباال الده بایراغین،
 ون شرفین، شانین، تورپاغین!قورتولس

 1925شوبات 2

 صاباح. - 1
                                                           



 53 تکینا. ع. گوٍل

 قورخ
 یاقالشما اي ظالیم قهر ائدر سنی

 ن فغانیمدان قورخ! قلبیمدن یوٍکسله
 نی، گتیرمه یوردوما سن دسیسه

 هر شئیدن پاك اوالن ویجدانیمدان قورخ!
 

 عصرلردن بري ویرانسین دئمه،
 قارشیمدا بیر فقیر اینسانسین دئمه،

 قورخان دوٍشمانسین دئمه، سیندن کؤلگه
 سین ایمانیمدان قورخ! بو ییلماق بیلمه

 
 مم، عزمیم بیر قیلیجدیر، خنجر ایسته

 مم، یوردوما یابانجی بیر ار ایسته
 مم. سنین کیمی اصال رهبر ایسته

 بانا یول گؤسترن قورآنیمدان قورخ!
 

 هئیبتلی عصرلر آشان توٍرکم بن.
 کم بن.یاتاقدا اؤلنه شاشان توٍر

 دوٍنیایا سیغماییب داشان توٍرکم بن.
 گئتدیکجه بؤیوین تورانیمدان قورخ!

 1925ایکینجی تئشرین  - 1  



 54 بوزلو جهنّم
 

 موسکووا
 او بیر اؤلوم ساچان آلوودان دیار

 یاقالشما اي اینسان، قلبینی یاخار
 ایچدیگی قان ائوئت، او قدر چوخ کی،

 تورپاغی سیخاسان قیزیل قان آخار
 

 ، او بیر لَش قوخان1یر ییغین پیختیاو ب
 سینده ایگرنج بیر چیبان یئرین سینه

 ده بوالشار الین، اوزاقالش سنین
 اي سعادت دئیه هایقیران جهان!

 
 دئدي.»آرتیق گئتمه دور«قاچ تاریخه

 دئدي.»دوور -داغیت«قاچ توپا، قاچ یوردو
 داشالرین آلتیندان یالواران سسه

 دئدي» حق بو دور«سوٍنگونو گؤستردي
 

 ال دولو -2ییالنال، چییان قافاسی
 اینجیلین یول آزمیش سرسري اوغلو

 قودورموش دنیزلر قدر قیزدي دا
 قاپاتدي دوغویا گئدن تک یولو

 دلمه اولموش قان. - 1
 چایان، قیرخ آیاق. - 2

                                                           



 55 تکینا. ع. گوٍل
 

 یوغروالن یئرین  1او قاندان، کمیکدن
 البته اوالجاق سنین مقبرین

 گوٍن گلیر هیالله باش اَگَر یینه،
 ؤپن مغرور بورجالرینگؤگ بایراغی ا

 سن اي خیانته، ظولما بیر یووا 
 اي قیزیل موسکووا، وحشی موسکووا 

 1924تموز  1

 سوٍموك. - 1
                                                           



 56 بوزلو جهنّم
 

 1چئکا
 ایچینده زهردن بیر هاوا  اَسن

 دیر. یوخلوغون سئحیرلی بیر دیاري
 یولجو، ایچرسینه گیرمک ایسترسن

 حیاتیندان اوٍمید کس ده ، اؤیله گیر
 

 یئري ایشکنجه، تاوانی احتضار،
 دیوارالریندا رنگ، وحشتین ایزي.

 ائرکن جوجوقالري اوردا هر گئجه،
 سی. سیرایال اویودور سوٍنگو  نیننی

 
 ن باشالرا، دئیه»! بن حیات ایستریم«

 آغرینی آچمیش  بیر مزار 2او مظلیم
 حاضیرا، -وسطانین، عصر -قُرون

 گؤندرمیش اولدوغو، قانلی یادیگار.
 

    1924آغوستوسن  -1    

ایله موٍباریزه آپاران …نین ایلک ایللرینده عکس انقالب، احتکار و  سووئت حاکیملیگی - 1
 ده کومیسسیانین قیسادیلمیش آدي.العا فوق

 قارانلیق. - 2

                                                           



 57 تکینا. ع. گوٍل
 

 آذري کومونیستینه
 

 دوٍشون هر آددیمدا گئتدیگین یولو!
 زاواللی بابامین اي نان کور اوغلو!

 اؤیله بیر یابانجی یئرده قالدین کی،
 گؤزلرده سن او قدر آلچالدین کی،

 سنه قارداش دئمک ایسترسه دیلیم
 منه تؤهمت ائدر میللتیم، ائلیم.

 نلیگین هانی؟هانی کندي قانین، ب
 آرخاداش اولدوغون دوٍشمنی تانی!

 یه آلداندین، یئتر، بین فیکره، حیله
 چیخ جهانا کندین، کندینی گؤستر!
 دوٍشون، یاشا، آنجاق کندي قافانال

 آلوو سؤندورولمز قیلیجال، قانال.
 !1نین قانینی آرتیق گئت ییقا الی

 »2چئکا«قارداش یوردو اولسون قوردوغون
 سین، کیمین اوغلوسون؟ ین، نچیس سن نه

 نین عادي قولوسون.  بیر چین فلسفه

 ییقاماق=یوماق، سویا چکمک. - 1
نین ایلک ایللرینده عکس انقالب، احتکار و بو کیمی ایشلرله  سووئت حاکیمییتی - 2

 نین قیسادیلمیش آدي. موٍباریزه آپاران کومیته

                                                           



 58 بوزلو جهنّم
 رك، اینسانلیق ساتان، اینسان اؤلدوره

 سه بوٍتون یاالندیر یاالن. نه سؤیله
 اینسانلیق پک درین، گئنیش بیر اووا،

 گؤرمک اوٍچون گؤیده قورمالی یووا.
 یول آچیق، 1آنالماق ایستیرسن ایشته

 یا چیق!3شاهیقا 2میللیت دئنیلن
 دن گؤرولور البت، بو یوٍکسک تپه

 بؤیوك بشرّیت، دئنیلن جنّت.   
  1926ارضروم 

 بودور.  - 1
 دئییلن، آدالنان. - 2
 ذیروه، اوجا یئر. - 3

                                                           



 59 تکینا. ع. گوٍل
  
 
 
 
 
 

 قیزیل روس شاعیرینه
 مزسین باخسان بیله، اونو سن گؤره

 مز یاالنچی سسین ي گزه -اورال
 او بنیم بابامین یاتدیغی یئردیر

 دیر. دویدوغو غم یالنیز بنی اینله
 سن!
 حقیقی بیر اینسان دگیلسن، اگر

 جیکده آج یاتان قادینین شو کوٍلبه
  -گؤزلریندن آخان

  -قان
  -1دولویاشالر، یارین

 بیلور قدحینده شرابین اولسون!
  -هانی

 دئ هانی؟
 سن ماوراالرا چلنگ ائتمیشدین،

 صاباح. - 1
                                                           



 60 بوزلو جهنّم
 اینسانلیق عشقیدي ایناندیغین دین؟

 ندن باغرینداکی ایمان سیلیندي؟
 لر ائندي؟ پردهندن گؤزلرینه 

 نه قدر دردي وار، باخ شیمدي شرقین؛
 قیزیل گؤزلویونو تاخ دا گل یاخین!
 گؤر کی بو گؤیلره هایقیران یئرده،

 بو یانان ایللرده
 ییغین اینسان اؤلوم اسیري. -ییغین

 دیري -اونالر دیري
 داش گمیرییورالر، تورپاق یئیورالر.

 یالنیز بیر ایلیق روزگار،
 ن آلنیندا مشفق اَل کیمی:اونالری

 یور یئرین ده قلبی. سؤیله»گلینیز!«
 نین گزدیگی دیار،»سیر دریا«ایشته 

 بین دردله آغالر.»ایدیل«ایشته گؤزل 
 نین قانلی اتَگی، داغی»قاف«ایشته 
 ین او سولغون چیچگی؛»تبریز«ایشته 

 غرورو آت، کینی آش،
 داها یاقالش!

 داشی دوٍشموش بیر مزار،
 ه باخان اختیار،گؤی

 اؤلدوروجو بیر سویوق،
 آننه! هایقیران جوجوق،



 61 تکینا. ع. گوٍل
 ین بیر گلین، اینیلده

 اؤلوم ساچان غضب، کین،
 حیات ایچین اوچوروم،

 1اوالن قورخونج بیر بودروم.
 سوٍنگویه باخان سینه،
 قان آغالیان بیر نینه.
 قیورانان نیشانلیسیر،

 سیز قاالن بیر قیز، کیمسه
 چینده اینسان،بوزالر ای

 دیشله توتوالن بیر جان.
 آتش ساچان بیر دنیز،

 آدم ائوالدي اسیر.
 آل سانا، ایشته بیر سوٍرو منظره،

 یاز، اوخوت  قان ایچن شو اینسانالرا!
 یوخ، بیلیریم اونو سن یازامازسین،

 مزسن، سن آنالیامازسین. سن گؤره
  -چوٍنکو بو گؤردویون

 خصوص،لر هپ شرقه م حزین منظره
  -و چوٍنکو سن بو گوٍن

 حقیقی هومانیست دئییلسین، اي روس!
 بونو، ائوئت، بونو بن دویاریم، بن،

 یئر قویو، زیرزمین - 1
                                                           



 62 بوزلو جهنّم
 بن کی میللتیمین دردلی کؤکسوندن،

 یوٍکسلن بیر روحوم.
  -ان کوٍچوك شعریم

 ریم. ان حقیر یازیمال، شرقی سئوه
 وارسین سنین آلتین باشلی قلمین،

 سین! سئومه بو گوٍن محو ائدیلن شرقی
 حقیقت دئمکدن چکینن آغزین،

 قورخمازسیزین، 1هیز
 توٍرکون علَیهینه  امرلر وئرسین!

 هر آندا بیر شرقلی دوٍشسون گَبرسین
 ساغین، قیمیلداما، سوس!
 چوٍنکو بؤیله دئییر روس.

 کی ماسکئیی بو آن! نده ائندیر  اوٍزه
 چکیل اینسانیت دئنیلن یولدان!

 مزسین، یوٍرویه 3، قوالي2سن توپالسین
 ایلهامالرین قیزیل دوٍنیادا گزسین!

 سین او وحشی موسکووا، باغیر تیتره
 یانسین آذربایجان دئنیلن یووا!
 یوٍروسون قافقازا او بوز دنیزي،

 سؤیله اوردونوز هپ گمیرسین بیزي!

 ایتی.شدتلی. - 1
 چوالقسان. - 2
 آسان، راحت. - 3

                                                           



 63 تکینا. ع. گوٍل

 ،»1ایستانکا  رازین«گلسین ده یئنه بیر 
 ن!خزر ساحیلینی بیر داها اَزسی

 فقط اي،
 روس دئنیلن شئی!

 بیز دالغاالر یئنن گمیچیلریز.
 ریز. گلیریز، یاشاریز اؤلور گئده

 قورخماریز دنیزدن، فیرتیناالردان،
 ده مزاردان. قورخماریز نه توپدان نه

 بولوندوقجا نَفَسیمیز،
 جک یوٍجه سسیمیز. دئیه»ایستیقالل«
 

 1925شوباط  -16    

 مشهور بیر روس یولجو سویانی - 1
                                                           



 64 بوزلو جهنّم
 

 سی ه اسیرلر بلد
 اونالري بیلیریز، چوخ دردلري وار.

 نین حیاتدان غمدیر نصیبی. هپسی
 ساچالر، 1اونالرین بوینوندا او قومرال

 دورویور اسارت زنجیري کیمی. 
 آخشامین نفسی، 

 ین سسی. بوغویور کوٍکره مک ایسته
 قارانلیق، 2اوٍفوقه قایان -اوٍفوقدن

 کؤنوله اؤکسوزلوك یایان قارانلیق،
ر حزیندیر بو آخشام یئنه، نه قد 

 ابدیت گیرمیش گؤیون دیبینه.
 چاغیرین قیزالري، 

 لرله گلسینلر هپ سیاه مشعله
 گلسینلر ساحیله مین بیر کدرله إ
 چاغیرین دوغودان گلن روزگاري،

 میزه، او دا قاتیالرکن قافیله
 سین بیزه. قورتولوش توٍرکوسو سؤیله

 سسون،    یین دنیز ده گؤي کیبی سو سؤیله
 .3نسین یوسون اویوسون دالغاالر،دینله

 اي و یا خورمایی بویا. قهوه - 1
 آشیب گلن. - 2
 بیر چئشید سو بیتگیسی، خزه. - 3

                                                           



 65 تکینا. ع. گوٍل
  -سی چاغیرین دویمادان ظولم ایالهه

 سی إ اویانسین عشقین ده معصوم ساحه
 چاغیرین او گؤزل قیزالر گلسینلر، 

 بیرر–گلسینلر بیرر 
 

 :1باشالریندا سورغوچ
 بیر قارا دوواق.

 آلینالریندا سوچ:
 بیر ساري یاپراق.

 
 ر هر گؤزه دی سوٍرمه
 قات. –لر قات  گؤلگه

 :2هر الده یئلپازه
 بیر قیریق قانات. 

 

 بئللرینده قوشاق:
 جانان اَتَگی  قلبلره دوالجاق،

 بیر سوالن سئوگی.
 

 یین، چکیلین سیز ده إ بایقوشالر، اؤتمه
 شهامت دیاري دگیل بو دیار،

 بیر چئشید یئلکلی بؤرك، تایلندي تاج. - 1
 یئلپی، باد زن. - 2
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 گئدینیز مزارین دوغدوغو ائله

 نیزله إ گئدینیز او قورخونج مرثیه
 ییز.   بیز سیاحی  1میزین     شیمدي غایه

 ییز. سعادت گوٍنونون ایلک صاباحی
 نین قلبیدن گلدي بیر خبر، گئجه
 یئر، -لر یاییلدي قارشییا یئر کؤلگه

 دیزي، -تؤکولدوك یولالرا هپ دیزي
 بیریمیزي. -ساچال قوجاقالدیق بیر

 گئدییوروز بیزه عشقیمیز رهبر،
 وز  عشقیمیز یئتر.نورا گئدییور

 نورا گئدییوروز بیز اسیرلر،
 گلینیز قارداشالر یولوموز یاخین،

 جک اومیده باخین! دن ائنه گئجه
 سی، هایدي اوزاق دگیل حاققین بلده

 سی. نین بیر آز اؤته ایشته بو تپه
 نیز، آغالمایین آرتیق، سولدو چهره

 گیز. جه شیمدیجک مقصده بیز ائره
 شئی یوخ، چاییر اینلییور، قورخمایین بیر

 سوسونوز! کاینات بیزي دینلییور.
 یوٍرویون چیخالیم قیزیل زنبردن،

 لیم حاققا بو یئردن. بیر آه گؤتوره

 قصدیمیزینم - 1
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 دورون دا باخاییم،

 بیر اوغولتو  وار،
 ائیواه کی اویاندي گینه جاناوار.

 لر اولویور!؟ یین سیزلرده نه دینله
 ت اولویور،کیلیسه اولویور، وحش

 جانالر باغیرییور: نه یاپالیم بیز؟
 اوف، گینه اؤلومه، ظُولما اسیریز.

 هایدي، دورمایینیز، داغیلین، قاچین،
 ده  بیر مزار آچین! گیزلنمک ایچین

 چکیلین، بیر قورخونج نیدا گلییور،
 فالکت گلییور، بال گلییور.

  1925 -ارضروم    
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 جاناوار
 او کسگین دیشیله،داغالردان ائندي 

 ین بیر گئدیشیله، وحشتین تیتره
 چیزدي بو یولالردا  قانلی هیرسینی

 گؤزلري گؤیلرده بئله آو آرار،
 وار. ین سسینده خنجر سسی کوٍکره

 اولودو، دیشیندن چیخاردي قینی،
 قورخویوروم،…آننه

 نین رنگی، گیردیکجه بئینینه گئجه
 

 .قلبینده قودوردو اؤلوم آهنگی
 دئدي. -»بو اورمانالر بانا شیمدي دار«

 یاشیل اوٍفوقلرده جنّت وار دئدي.
 دسته، -سکوتون توپالییب هپ دسته

 یاماجالرا سرپدي بیر قورخونج بسته.
 اولودوقجا قیزدي قیزدیقجا جوشدو.
 او شیمدي کمیکله، قانال سرخوشدو.
 هیرسیندان روزگاري هپ ایسیرییور،

 شین سانکی قیرتییور.دیشی ایله دی
 آننه قورخویوروم!

 اوزاقدان: دنیزین هیرچین، سسیله
 سیله. یاخیندان یئللرین پوٍر  نغمه
 دردینی آویدان اَلَملی یاماج،
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 قوزوالري ایچین چوبانا مؤحتاج.

 نین سیسلی صاباحی، دوغارکن گئجه
 جک یئتیملیک آهی. دن ائنه تپه

 جاناوار!…جاناوار!
 وار؟ یاماجدا نه

 
 سیندن، اصرارال اؤرتولو پنجره

  -دیشاري بیر ضعیف ایشیق سرپیلن
 دي روزگار، نین دردینی دینله کوٍلبه

 وار. بورادا اؤلوم سسی -دئدي کی:
 مانقالین باشیندا اوتورموش ننه،

 الینده پاسالنمیش دمیر ماشاسی.
 دالمیش یاس دئییلن بؤیوك انگینه

 آلیندا حسرتین حزین دامغاسی.
 

 اودانین هر یئري بیر ییغین کؤلگه
 یالنیز  مومون دیلی اوزانیر جاما،

 ده بیر دستی، بیرده سوٍپورگه، گوٍشه
 دوواردا بیر ساعت، بیرده  بیر قمه
 مانقالین باشیندا درد چکن قادین.

 یانیندا اویویان یاورویا باخدي.
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 سسینی دویدو بیر ظالیم جلّادین،

 یاش آخدي.گؤزلریندن ایکی دامال 
 جاناوار، جاناوار،

 بو ننه نچون آغالر؟
 

 داغالردان ائندي او کسگین دیشیله،
 ین بیر گئدیشیله، وحشتین تیتره

 یه قانلی طیلیسمینی یایدي بلده
 دئیه. -سعادت بولوروم، -ییر،  کوٍکره

 
 نین قانی، آخیتدیغی قاندیر، دیشی

 ییر یاماجدا یئنی هیرسینی. بکله
 جلویله گؤیو دلدیکجه،ییلدیریم گوٍ

 قلبینده بیر صاباح اولویور گئجه.
 

 اؤنونده گؤردوکجه حیات دوٍنیاسی،
 ،1ایچیندن آخییور موردار سالیاسی

 بوٍروموش بئینینی بیر قیزیل دومان،
 آووچ قان. 2گؤزونو توتویور بیر قاچ

 

 نین سویو. آغزي - 1
 نئچه. - 2

                                                           



 71 تکینا. ع. گوٍل
 دئیور، -یاشیل اوٍفوقلرده جنّت وار، -

 یستییور.گؤردوگو هر شئیی ییرتماق ا
 بوالنیق گؤزونده توپالنان هیرسی،

 .1قانلی بیر مقصدین چیرکین پیهتیسی
 

 داغالردان ائندي او کسگین دیشیله،
 ین بیر گئدیشیله، وحشتین تیتره

 یاییلدي یولالرا ظالیم نفسی،
 بوغولدو یاماجدا مظلومون سسی،

 
 تمام گوٍجو ایله او هایقیردیقجا،

 وب قیردیقجا،یی توت بینلرجه اوٍره
 یور، بوٍتون جوشویور، کوٍکره -یور کوٍکره

 بنلیگی ظولومدان ظولما قوشویور.
 

 قانلی چؤللرین بو آزغین یولجوسو،
 ایچین قورموشدور پوسو؟ بو یئرده نه

 آلوو گؤرونجه او تئز قاچار گئري.
 یی یوخ، دورما، آذري! آتشکده

 1925 -نیسان 16    

 لنمیش قان. لخته - 1
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 سینا»دها«یزمکومون
 صفوته -نین شاعیري مسعود توٍرکیه 

 سن هر زمان بانا دیش قیجیرداتدین،
 گوٍلوش ساچماالدین، حدت فیرالتدین.

 بن اینسانیم، آنجاق عشقه الییقیم،
 مک حاققیم. سندن ده اینسانلیق بکله

 نیب گوٍجونه حریص قافانا، گوٍوه
  -بانا

 ،یوخ …یه حاققین وارمی؟ تحکّم ائتمه
 باغیرماق ایسترسن، داغ، اورمان پک چوخ

 اي آدم اوغلو،
 اي حیرسیز قولو!

 
 سین  مز یه سن بانا تحکّم ائله

 سسین بیر روح کیمی اوٍفوقده گزسین
 مادام کی قافان وار، بیر دیماغین وار

 می دائما آرار او بنیم گؤوده
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 اگر حاکیم اولماق ایسترسین بانا،

 !بوالشدیر الینی قانا
 اؤنجه باشیمی کس، قلبیمی ییرت، آت،

 سونرا جسدیمه ظولمونو اوزات!
 وار. دیشاردا گئجه

 سوس: اؤلوم و مزار. -
 می اوالجاق، ایستیرسن یانلیش بیر ایش

 بو قوجا دوٍنیادان بیر قاریش توپراق؟
 توپراق، ائوئت توپراق یاشایانیندیر.
 اي مخلوق او دا بیر باشقا جاناندیر.

 انا توپراق وئرین سربست یاشاییم،ب
 …حاققا اوالشاییم

 تمیز، صاف. -ك قوخان بیر لش، چؤهره یوٍره
 ،1نه توحاف

 اؤلورسن اگر،
 اي سرسم بشر!

 بنیم جسدیمی گؤممک ایچین سیز،
 اوٍچ آرشین یئر، توپراق لُطف ائدرسینیز.

 مم، او سیزین اولسون هپ سیزین، ایسته
 نگ ائتمکسیزین،یالنیز حیاتدا ایکن ج

 بانا لطفا وئرین اوٍچ قاریش توپراق،

 گولونج، معناسیز. - 1
                                                           



 74 بوزلو جهنّم
 یاشاییم بن اصیل بیر اینسان گیبی     ، بیر اینسان گیبی.

 اي ارضین محورین دئویرن اَللر،
 آرابامیزي فنا سوٍرویورسونوز.

 یین خَذَر! دان ائله»فاي«دن قورخون،  -»هاللئی«
 اوف، سیخیلدیم، نه اولور؟

  -سربست و مغرور
 یاشایا بیلمک اوٍچون،

  -قارداشجاسینا سئومک، سئویلمک ایچین
 بیلسم جهانین ماوراسینا، گئده

 توٍکوروب اینسانالرین پیس دوٍنیاسینا.
 گیده بیلسم شو یئردن اوزاق، چوخ اوزاق،

 آه، بیر آووج سربست آزاده تورپاقّ
 یاشاییم دائیما آزاد اوالراق!

 1924اول  -تئشرین -4
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  گؤزل گلینآغال
 

 آغال گؤزل گلین گوٍنشین سولدو،
 غُروبون حزنونه قاریشسین رنگین.

 نین قبرینه شیمدي تاج اولدو، یاري
 دوٍگوٍنده باشینا قونان چلنگین.

 
 گؤز یاشالریال ائن هر گوٍن ساحیله،

 باغري قانال دوالن خزرله دردلش!
  -دالغاالر اوٍزگوندور. بین اینیلتیله

 ده اول بیر ائش! یزه سنآغالیان دن
 اي گؤزل اللري خینالی گلین،    
 یی یارالی گلین! او تازه اوٍره    

 
 نین سماسی نه قدر حزین، باکی

 دردین ایله او دا سولغوندور سانکی.
 حسرتله ساراران گوٍل رنگلی بنیز.

 خزانین روحویال دولغوندور سانکی.
 

  -ائت گئت ده ، بیر  دامال گؤز یاشی تقدیم
 نی ووروب اؤلدورن روسا! نیشانلی

 ت، دئ کی، یاریم اوٍچون بو اولسون دییه
 کندي گئتدي، باري مزاري دورسا،
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 باخما الینده کی خینایا گلین،    
 کؤنولون بوٍرونسون قارایا گلین!    

 
 یه، آخشام یاییلیرکن اؤکسوز بلده

 یوٍکسلت سسینی، 1کندده چنبره
 وطن دئیه، قوجاقال مزاري سن

 میللت دویسون سوالن داش نفسینی.
 

 گلین، نازلی گلین، اَز، اوٍز کندینی،
 وطنینده غریب اوالن غمین آز،

 آذربایجانین او آجی دردینی،
 نین قبرینه هیجقیریقال یاز! یاري
 نین خیناسی گلین، دن الی گئتمه    
 الـله برابر توت بو یاسی گلین!    

 1924مارت  – 1

 دیر. نین بولوندوغو  محللین آدي باکی مزارستانی - 1
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 دي، گئتديآل
 کؤنول باغچاسیندا بیر قونچا واردي،
 اونو دا بیر ظالیم یئل آلدي، گئتدي.

 اورادا هر صاباح شبنم آغالدي
 شیمدي او جنّتی سئل آلدي، گئتدي.

 
 آذري قیزي اي نازنین گؤزل،
 نه اولدو بیزلري یاشادان اَمل؟

 اؤپوب، قوخالمادان یابانجی بیر ال،
 تئل آلدي، گئتدي. اوٍچ -سازیندان ایکی

 
 اي قلبینه اَلَم دوالن سئوگیلیم؛

 هر آددیمدا کؤنلو سوالن سئوگیلیم،
 اؤز یوردوندا غریب اوالن سئوگیلیم،
 او یووانی هانسی ال آلدي گئتدي؟!

 1924 -آغوستوس -15    
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 1قافقاز توٍرکوسو
 داغالریندا آل چیچکلر گوٍلومسر،

 وٍنشلر.گؤیلرینده پارالر آلتین گ
 چایالریندا اوینار سوالر پریسی،

 گوٍللرینده وار سئوگینین بیر سیسی.
 اوواسیندا اسیر تاتلی شن یئللر
 بیزه گؤزل بیر جنّتدیر بو ائللر

 …ایکی        …بیر            
  …قافقاز بیزیمکی!       

 البروسون آغ گٍوموشلو ساچاغی،
 آیدینالدیر هر قارانلیق بوجاغی.

 لی عشقی وار، رون اونا بیر ازهکوٍ
 هر یئرینی قولالریال قوجاقالر
 قازبگ گلن مسافره باش اگَرَ،

 بیزه گؤزل بیر جنّتدیر بو ائللر.
 …ایکی…بیر                 

 …گنجه بیزیمکی      
 داریال شانلی توٍرکون اسکی یولودور،

 اورمانالري ایزلریمله دولودور،

نین بیرینجی دوٍنیا ساواشی اثناسیندا ارضرومون سوٍقوطو  بو منظومه توٍرکیه دوٍشمانالري - 1
یه جوابا  »شرقی«دیکلري ناکاراتی ایله:سؤیله»بیر، ایکی، ارضروم بیزیمکی«اوٍزرینه

 یازیلمیشدیر.
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 یزالر بوٍلبوللر،باغالریندا توٍرکه س

 حسرتیله چارپار بوٍتون کؤنوللر،
 یاماجالردا گلین قیزالر اینیلدر،
 بیزه گؤزل بیر جنّتدیر بو ائللر:

 .…ایکی -بیر         
 …باکی بیزیمکی              

 تاتار، لزگی، قوموق، اینقوش، قاباردین،
 چرکس، چئچئن، آجار، گوٍرجو، آسئتین

 ده اونالرین،بیریمدیرلر هپسی، بیز
 قارشیمیزدا واردیر بؤیوك بیر یارین.

 ایله چارپیب دئر: هر قلب، هردیل، بیر عشق
 بیزه گؤزل بیر جنتّدیر بو ائللر.

 …ایکی…بیر
 قافقاز بیزیمکی. 

 1925 -تئشرین -8
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 گوٍرجو قارداش
 گوٍرجو قارداش وئر الینی،

 قورتارالیم قاف ائلینی!
 موسکوو گلیب آلدي قاچدي،

 وردوموزون گؤزلینی.ی
 مزار بیزه بیر ائش اولسون،

 روحالریمیز قارداش اولسون!
 

 قارانلیقدي بیز  بیر هئچدیک،
 دار یولالردان گلدیک، کئچدیک.

 آیري دورماق یاقیشیرمی؟
 بیر پیناردان شربت ایچدیک.

 لیم البوروسا: یه سؤیله
 سین خایین روسا! یول وئرمه -
 

 شیندا یات،چیخ داغالرین با
 آت اوٍستونده قیلیج اوینات!

 سارسیلیسن تا تملیندن،
 صغیر اوالن بو کائنات.

 وئر الینی گوٍرجو قارداش،
 قافقازالردا دوغسون گوٍنش!

    1924 -نیسان -1
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 بولشئویک
 

 بوٍرودو بیر قورخونج یئل کیمی بیزي،
 بوداغالردا اولدو دومان بولشئویک.

 خزر دنیزي، قانالرا بویاندي
 یه امان بولشئویک. دي کیمسه وئرمه

 
 بولشئویک آتینی سوٍردو آراسا،

 اوغولسوز آناالر باتدیالر یاسا.
 اي عزیز قارداشالر بو ایل اولمازسا،

 جک ایل اولور ویران بولشئویک. گله
 

.رنگینی تؤکدویو قاندان آلدي او 
 دوٍنیایا بیر یئنی وحشت سالدي او،

نون دئییل، بیزدن آلدي او،قافقاز او 
 اولدو بو گوٍن بیزه دوٍشمان بولشئویک.

 
 بیزده حقیقتی توتان بیر ال وار،

 عشقیمیزله یانان نئچه گؤزل وار،
 جوشغون قلبیمیزده بؤیوك اَمل وار،

 ده زمان، بولشئویک! گؤستریر سنه
  1924اول  -کانون -18
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 و ژورنالالردان غزئت
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 دؤردلوکلر
 »مکتبدن«    

 ییردي بیر سیالح. بیر جوجوق گؤردوم: قاییرماق ایسته
 ییرسن اي سئویملی نیکنام؟! سوردوم اوندان: نئیله

 دي: اول جوجوق ایسه درین بیر آه چکدي، سؤیله
 کدیر، اینتیقام. دوٍشمنیمدن اینتیقام آلماق گره

 
 فیکیریم

 »بیر اوشاق دیلیندن«   
  -علم -فیکیریمسه ده تحصیلیم  بیر کیچیک مکتبلی

 ییب مسعود اولوم، میللتیمی مسعود ائدیم. ائیله
 آتام ایله آناما قوهوم قدر خدمت ائدیب، 

 اونالرین گؤستردیگی راه نجات ایله گئدیم.
 

 مکتب یولداشالریما
 لر گؤردوکده دوٍشمن یاوروسون. بیر پارا مکتبلی

 قوینینه. نین سی ر تئز آننه واي ننه! سؤیلر، گیر
 کلی توٍرك اولون! آرخاداشالر، قورخمایین ارسالن اوٍره
 می: واي ننه؟ یر ایشته تورخوب توٍرك باالسی سؤیله

    
 آرخاداشالریما

 آرخاداشالر ! استراحتلیکله عؤمر ائتمک اوٍچون،
 یک! ییب، ترك جهالت ائیله بیزده غئیرت ائیله
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 ی، بغضی آتیب،ن به جوٍر فسق و فُجوري، فیتنه -جوٍر

 یک! بیره مهر و محبت ائیله -صادقانه بیر
 
 
 
 

 »دیریلیکدن« 
 دیریلیک یولو     

 کؤنول بسدیر داها آرتیق اویان بیر خواب غفلتدن
 اؤزونو سن ده قورتار بونجا ذیلّتدن، ضاللتدن،

  -ایله، همتله بو گوٍن بیر اؤیله دمدیر کیم، همیت
 اسارتدن. رك، البت، خالص ائیلر اؤزون توٍرك اوغلو توٍ

 
 

 دیریلیک یولو
 برك قارانلیقدي، اوتورموشدوم آغاج آلتیندا من،

 غفلتا بیر سس ائشیتدیم کی، دئییردي بو سایاق:
 ایسه بو جهاندا مقصدین،  گر دیریلیک ائتمک -

 ایتّیفاق ائت، ایتّیفاق ائت، ایتّیفاق ائت، ایتّیفاق!
 ٭٭٭

 ها بسدیر.دوٍن دئدیم زاهیده دا
 حیله ایله عوامی آلداتدین،

 پاراسین گر عوامین آلدیقجا،
 الکین اؤز دینینی گؤزل ساتدین.
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 دان»اقبال«   
 کؤهنه قانوندو ، سکگیز یاشالریندا بیر قیزي
 آرواد ائیلرلر قوجا، یئتمیش یاشیندا کافتارا.

 سی، دوخسان یاشیندا کافتاري. ایندي ایسه تازه
 کیچیک بئش یاشلی بیر خوشرفتارا آرواد ائیلیرلر

 ٭٭٭
 

 تمه یه بنزه مذنب افندي
 بیجلري، بد ذاتالري، شیپیونالري، قولدورالري،

 کی، ییغارساق بیر یئره بوینوزلو بیر شئیطان چیخار.
 بی حیانی، شئیطانی جمع ائیلرایسن بیر یئره،

 میر باقیر اوغلو کیمی بین باشلی بیر اینسان چیخار.
 ٭٭٭

 دي مسجد یاپا، همت بیر کیشی فیکر ائیله –هل ا
 حیف کی گزدي دوالندي یاخشی بیر یئر تاپمادي.

 سین، سونرا خلقین گوٍج ایله آلدي الیندن طؤیله
 همتیندن اول یئري حؤرمتلی مسجد یاپمادي.

  ٭٭٭
  -اسالم دا بوٍتون جهلی -یاتیب رویاده گؤردوم اهل

 علم اولموش، -ن، اهلعرفا -سخاوت، اهل -آتیب، اهل
 اویاندیم شادلیغیمدان، وا اَسف، گؤردوم کی اول تک،

 ظولم اولموش. -خسران، اهل -خیانت، اهل -اهل وهام
 ٭٭٭
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 سیله دائیما، غئیرلر دوٍنیاده علمین قوه

 هپ فخارتله صداقتله، سعادتله یاشار.
 اسالم ایسه ده ظولمون گوٍجویله دائیما، -اهل

 محنتله ذلّتله ضاللتله یاشار. جوٍر به جوٍر
 ٭٭٭

 »اوروجلوق موٍناسبتیله«
یور بیر طشت سول اوٍستونده قوهر گوٍن افطاردا یو 

 سیله کاسیبی بیر پارا خلقیمیزین دؤولتلی
 .1ماشاءاهللا بؤیله بیر احسان وئریر

 ترلی خلقه احسان صاحیبی -چون ایچیردیر ترلی
 ٭٭٭

 امانالري،ییک ،جهاندا همیشه ی بیز بؤیله
 پول صرف ائدیب ده کندیمیزه مال ائیلریک.

 میز: آمما گؤزل اوالنالري گؤردوکده جوٍمله
 سؤیلریک. -تولال او یانا گئتسین اونو، پیسدي،

 ٭٭٭ 
 ده. رشدیه -دؤرد، بئش  ایل  بیچاره بیرقیز مکتب

 علم، -دي تحصیل خیلی شوقیله، هوسله ائیله
 یه، ی علمسیز بیر کندلیبیر قَدر کئچمیش آتاس

 آیا اوالرمی بؤیله ظولم؟ …دي آرواد قیزین ائیله
   

 -سؤزوندن سونرا بیر کلمه قلمدن دوٍشوب و شعرین وزنی سینیب.»وئریر«احتماال  - 1
 ».ح.م.گوٍنئیلی«
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 سوآل
 یه، مالّالر سؤیلر: حرامدیر زورنا، چالغی جوٍمله

 اونا حقّ، چالسا زورنا کیمسه گر.  یر تنبیه ائیله
 بیرده  دئرلر کی: قیامت آشکار اولدوقدا هپ،

 الم ائدر.صورونو چالماقال اسرافیل بیزه اع
 ایندي مذکور ملّاالردان من سوروشماق ایستیرم:

 یین: اسرافیلین صوري دئییل زورنا مگر؟ سؤیله
 ٭٭٭

 نه قدر گؤرسه ایش خیانتکار،
 یه مفید اولماز. بیر ایشی کیمسه

 او سببدن یانیندا مخلوقون،
 یوٍزي قارادیر، هئچ سفید اولماز.

      
 
 

 »پرینسکینین وفاتی موٍناسیبتیلهداهی عظَم اسماعیل بگ قاس«
 گئتدي الدن وا اَسف! اول سئوگیلی اوستادیمیز،

 عرشه عکس انداز اولدو ناله و فریادیمیز.
 آه! یارب بیز نئچه بدبخت میللت اولموشوق،

 ناشادیمیز؟! -شاد اولمازمی مگر بیر دم دل
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 اینتیقام!

  -نایوخالمیشدیم دوٍن گئجه گؤردوم دئییرلر کیم با
 ده گر عالی مقام، توتماق ایسترس جهاندا سن

 قالخ آیاغه، ائت قیام! حق دوٍشمنی بی دیندن،
 اینتیقام آل، اینتیقام آل، اینتیقام آل، اینتیقام.

 »    باباي امیردن«     
 

 توصیه
 مه، آي بابا! گل، اؤزونو سن بوالرا تاي ائله

 مه. میللت ایله سن ده بئلینی یاي ائله -درد
 سن، ایندي خواهیش ائدیرم هر کسی روسواي ائله

 مه. یاالنین اوٍستون آچیب زوربانی روسواي ائله
  1965آپریل  -21

 نیسوان طرفدارالرینا! -حوٍریت 
 ینلر گؤزونوز آیدین اوال، اي آچیقلیق دیله

 ییم من سیزه آروادالرین اعال خئیرین سؤیله
 لري، ملهایندي تویالردا  قاوالچی یئرینه جوٍ

 لرین. گتیریر چالماق اوٍچون ائرمنی سازنده
  1915آپریل  -29

 سوآل و جاواب
 کیمدیر او صحراالر ایچره بؤیله سرگردان گزیر

 ییرسن کیمدیر او؟ روٍستمدیر اولموشدور حقیر. بیلمه
 بس اونون باشینا نولموش، باغالمیش، پالتار ایله؟

 هللا آي فقیروا -باشینی ازمیشلر ایت تک، دوغرو؟
  1915ماي  -6 
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 کلبه سالم ایله کلبه غالم

 آخوندوو علی بگ! -کیمدیر؟ -تانییرسانمی اونو؟
 میسن! روسدو بو آي، کلبه غالم بگ، خطا ائیله -
 بس او روسجا دانیشیر آ کیشی! -یوخ، دئییل روس! -
 دیر، غم یئمه، آي کلبه سالم. بو معلّم علی 

 1915ماي  -27
 

 م نسیم جنابالریناقارداشی
 مه آرتیق ماشات! اي نسیم قارداش مدیره ائیله

 دیر! سین آزادلیق ایامی قوي ایچیب کئیف ائله
 مز تأثیر اونا هئچ بیر سؤزون، سن دئمکله ائیله

 دیر. لفظی اونون ان سئوگیلی بیر نامی»پییان«چوٍن
  1915اییون  -10   

 تمه. جانانی جنابالرینا بنزه
 ور ایله قوشول شاعیره،جهد ائله ز

 شعره چاتیب، بؤیرونه وور بیر تپیک!
 وزن ندیر، شعري ووروب، معر قیل،
 معره چاتیب بؤیرونه وور بیر تپیک.

  1915اییون  -10  
 

 تازا دیلده
 قوسپودا ! آسقارابیت ائتمه منی تاك نئلیزا!

 تبه نیشتو آ بابا! واردي یانیندا لیزا؟
 سن بیرده بئله، مئیئش! ائیلهنئت پیراوا نه ای

 من سنی توت چاست سودا. -چکرم باخ، دئییرم
  1917اییون  -15   
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 اونا

 یی، گلمکله گئتمک مصدرین، گزمک ایله ایچمه
 دیکده، گل، گز ایچ گئت، تک اولور. امر حاضیر ائیله

 میشسن قافییه، بس آ شاعیر! بونالري سن ائیله
 نینیز اودال دولور إإإینده کیم خطادیر! بئی سؤیله

 1915اییول  20   
 ٭٭٭

 !1موٍرتّیب -ائتمه بو قدر شاعیري بدنام، آ 
 موٍرتّیب! -عوضینده داها الم آ» نون«قویما

 سن شعري ازیب  معر قیلیرسان،  بیر حرفله
 موٍرتّیب. -دائما آالم آ 2توتسون دئلینی

 1915 -سئنتیابر -9
 ٭٭٭

 
 اثر ائتمز شاپاالق،گؤنو قالینالرا اصال 

 نک ایله چوماق، ك اولسون دیه اونالر اوٍچون گره
  -اذن وئرسن آ بابا! گر، یازارام هردن بیر

 یاپاالق. -اولسون آنجاق باالجا، جونجولی، یاستی
 1915سئنتیابیر  -16

 بیر اوشاق دئییر:
 گلدي مکتب چاغی دوٍشدو یئنه قورخو جانیما،

 مرتب، ترتیبجی، شعري ترتیبه ساالن. - 1
 
 یینی، قلبینی. اوٍره - 2
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 جک. گلیب عباسین گئیه» شتئلقوسپودین او«بیلیرم

 یئنه تازه شریعت کیتابی،  گر یازیب ایسه
 جک، دئیه -آل شریعت کیتابین وئر اوٍچ عباسی!

 1915سئنتیابیر 30
 چشمیمین نورونو آلدین، کور ائتدین سن منی،

 گؤزلرین چشمیم کیمی قان ایله دولسون آي کیتاب!
 یلیج.لرین باشین اوٍچون اَیرینی کسسین بیرق»ر«
 لرین ده قلمینه میسمار اولسون، آي کیتاب»میم«

 1915سئنتیابیر 30
 ٭٭٭
 »…میر«یئتمیشن ایلدیر کی، معلّملیک ائدیر 

 ییر هئچ یازماغینی، هله هیجرت سؤزونون بیلمه
 سیزدیر کی، یانیندا اوخویان شاگیردلر،  شوبهه
 جکدیر قاراسیله آغینی، نین بیر بیله یازي

 1سئنتیابیر  30
 ٭٭٭

 یین شاپاالماقال چکیرایسن اؤله سن جمده
 چکمرم ال یاخاسیندان او  حیاسیز قویونون

 اون بیر آي، اون بیر ایله دؤندو. بو مدتّده یئنه
 چوخ جفاسی بال اولموش او صفاسیز قویونون

 رم ایتلریمه، اوال ایکی قوالغین وئره
 لر حمد و ثناسیز قویونون، حئیفلر، کئیف ائده

 شیشلري  سونرا آغاجدا ائدیب ایستی داغ تک،
 سین داغالیارام من او اداسیز قویونون. کلله
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 قولالرین، قیچالرینی دا کئچیریب اودلو شیشه،

 آتارام جیزها جیز ایله او صداسیز قویونون.
 گؤرسون ایندي آداما اؤیله جفا ائتمزلر!

 ن؟کیم دئیر: یوخدو جفاسی، او جفاسیز قویونو
 1915اوکتیابیر  -7

 ٭٭٭
 دانیشیق

 بلی، آغرین آلیم! -کبالیی! قوربان آلیبسانمی؟
 الرین نفعینه وئر! لی قارص -نیچون؟ -دریسن ساتماإ

 آخی اونالر دا مسلماندیرالر؛ -گئت آخماق! -گئت
 وئرمرم  بیر داالغین گؤي یئره قارنین قویا گر.

 1915اوکتیابیر  -7
 ٭٭٭

 
 نین اوخشاتماسینا اوخشاتما. نديقاهر و عیار اف

 گؤزسوز همیشه توٍلکونو چاققال ظنّ ائدر. 
 هر یئرده توٍك گؤررسه ده ساققال ظنّ ائدر.

 میش، مجلسده مشدي گؤز نئچه ساعت چرَنله
 نی یئنه نقّال ظنّ ائدر. آمما او اؤزگه

 1915اوکتیابیر -7
 ٭٭٭

 سارساق جهاندا عالمی سارساق گوٍمان ائدر،
 الدا قالمیشی داخی آخماق گوٍمان ائدر.هر د

 اثبات اوالن حقیقتی هپ افتراء ائدر،
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 گؤردوکده بیر توراغایی دووداق گوٍمان ائدر.

 1915نویابر  18
 ٭٭٭

 دیگین جؤور، جفانی اولما عصبی ! ائیله
 جکدیر! سم، کیم ائده  مه من خلقه عیان ائیله

 هر کلمه سؤزونده دئدیگین فُحش یاالنی،
 جکدیر؟ سم کیم ائده مه ن خلقه بیان ائیلهم

 1916فئورال  15
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 دن»بصیرت«

ن قبرلري باکیدا غریب اؤلن  توٍرکلری 
 لریمیزه تؤحفهتمیللی ضابیاوٍستونده 

 اینتیقام
 دار، سایه -اي ظلمت ایچره خوابه داالن نور

 دیگرده  قوشا روحی محتشم! -اي عالم
 و افتخار. اوچ اوجال سمالره، پر شوق -اوچ

 ده باس قدم. فیطرته، یوٍکسل -اوچ کهکشان
 

 دهشت آوري، -آرتیق داغیتدي غائیلۀ
 اؤوالدین ایمدي آختارییور عرشده مقام.

 موٍمکون دگیل اونوتماق او مظلوم توٍرکلري،
 تیترر گؤزومده بارقهءکین و اینتیقام

 اسالمی ییرتاراق. -الیی، همت -دوٍشمن
 

 ، ائتدیکجه پایمال،باسمین یئتیم ائللري
 باتماز بونونال توٍرکلوك، اَوئت باتمادي هیالل.

 
 حوٍزنی بوراخ، بوراخ دا فقط شاتَراز باخ،

 اینتیقام، -نین الینده بو گوٍن سیف اؤوالدي
 »!اي نامدار آتام«هپ سطوت ایله پارالیور، 

  1917دئکابیر  10
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 قیلیجیم و باشیم
 توٍرکوم. . .

 اوغلو!اي توٍرك 
 قلبینده هیالل  عشقی مالک،
 باشیندا یئنه بیر اؤزگه سئودا.

 دیر گؤزده فریاد، ماضی کیمی
 حال ایشته ائدر بونا داللت.

 هپ ائوده بیلیک ماللی پیدا
 

 بین ظوٍلموله دوٍشمن اؤز ائلیمده
 داورانمادادیر هیالله  قارشی.
 بوینومدا کفن قیلیج الیمده

 ه قارشی.زوال  چیخدیم اؤلومه
 فیکریمده دوغان مالله قارشی.

 
 قهار، -اي دوٍشمن، اَیا لعین

 قورخوتما بنی اؤلومله، زینهار.
 وقتا کی، مماتدیر حیاتیم،

 یوخلوقال ائدرمی خوف ذاتیم؟
 توٍرکم قیلیجیم باشیندا پارالر.
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اکبر، -توٍرکم، سنه بیر عدو 
 توٍرکم سنه دائیما مظّفر.

 اینتیقامیم، واردیر سانا قارشی
 هپ قیلیجال اؤز الیمی دلدیم

 گلدیم، قیلیجیم، باشیمال گلدیم.
 1918یانوار  -3



 97 تکینا. ع. گوٍل
 
 دان:»آذربایجان«

 »آذربایجاندان«توٍرکون دردي   
 

 ییگیت بگیم، سنین قلبین بیر ایشیقلی سما اولسون،
 آي، ییلدیزین گوٍنش گیبی شنلیک نوري ساچسین دائیم،

 یق گوٍنشینه ضیا دولسون!نین ان قارانل حیاتی
 رینه یاوروجوغوم نورانیت اولسون قائیم! اوٍزه

  -ماللدیر، کدورتین -بنیم قلبیم بیر النۀ
 ان حوٍزنلو، غملی قوشو اوندا یاشار.

  -بنیم قلبیم بیر عالمدیر، ان زهرناك بیر حیاتین
 سون گوٍنلري اوندا گئچیر.

 …بیر افتخار
الردان گؤز آچمادي. لدو، قایغیتوٍرکون سنین یازیق او 

 هر ثانیه اونون اوٍچون بین دردله دولو اولدو.
 ایدي. لی بیر ییل هر دقیقه اونون اوٍچون بین عضّه

 هئچ بیر یئرده سانیلمادي،
 سانی چیخاریلدي، -هر مکاندان آدي
 ده تمیزلندي نامی. 1ایستاتیستیکدن

 آوروپالی طرفیندن ان سونوندا،
 شانلی آدي. 1شوت اولوندو» اؤلو آدام«تاریخده

 سیاستچیلیک، حؤکومتچیلیک. - 1
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 توٍرکون دردي غایت بؤیوك، ساناماقال توٍکنمزدیر.

 توٍرکون دردي بیر جهان کی،
  -اسکی -یئنی

 موٍباریزلر اوندا باقی.
 لر آندیریر. توٍرکون دردي بیر کیتاب کی، بین واقعه

 هر بیر سطري بین ییگیدین آل قانیله یازیلدي.
 عالم کی، ایش بو عالم پک آزدیر. توٍرکون دردي بیر

 …دیر، پک آیدین پک کیچیکدیر، پک اؤزگه
 

 اي تانري نین عزیز قولو، اي توٍرك اوغلو!
 نین پارالق ییلدیزي! اي شرق سماسی

  -مز توٍرکون گؤزل سیماسیندا غرب ایسته
 غالبیت تبسمی حس اولسون.

  -مز توٍرك اوجاغی، توٍرك دوٍنیاسی غرب ایسته
 معنویت گوٍنشیله، ایشیقالنسین.

 مز ایسالمیت یوجاالنسین غرب ایسته
 مز توٍرکون گؤزل باغچاسیندا، غرب ایسته

 معاوفین الوان گوٍلو چیچکلنسین.
  -مز توٍرکون یاشیل سماسیندا غرب ایسته

 بیرلیک ساچان ییلدیز، گوٍنش، آي بولونسون.
  -گینده مز توٍرکون گئنیش یوٍره غرب ایسته

 واراغاسی قاتالندي.باغالندي،  - 1
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 توٍرك دویغوسو، میللت حیسسی کؤکلنسین.

  -مز توٍرکون جانلی داماریندا غرب ایسته
 توٍرکون اسالمیت قانی آخسین یئنه.

 …جهان اوٍزونده» بیر سؤز«مز  غرب ایسته
 

 کلی بگیم! فقط اي ارسالن یوٍره
 اي ایگیت، قهرمان، رشید توٍرکوم!
 الده توٍرکلوك نیشانی آل بایراق،

 جهانینا چیخاراق،بو چکیشمه 
 میللت! -یاشاسین تاجدار

 یاشاسین شهریار میللت!
 1917آوقوست  -11
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 بؤیوك سیماالر
 »عبدالحق حامیده«

 فلکلر، کهکشانالر، آسمانالر،
 فیکر و خیالی. -اونون جؤوالنگه

 جنانالر، -لر، حور ملکلر، پري
 هیاللی. -اونون هپ همدمی حسن

 ائیلر، سیندا سجده اوٍفوقلر قارشی
 دونه. -سماالر دئوریلیر ده ارض

 یانه، بوٍتون آثاري ایله داهی
 قوجا توٍرك ائللرینه اینجی سرپر،

 او توٍرکون ان بؤیوك، شانلی دوهاسی، 
 اونونال نورالنیر شرقین سماسی.

 
 شعرلردن، -او بیر موجود کی، حسن

 موٍطنطن -بیر بورج  یاراتدي ایشته
 ر اویاتدي،فیکیرلرده درینلیکل

 درینلیکلرده یوٍکسکلیک یاراتدي.
 همان شعرینده علویت گوٍلومسر

    حامید، پک منّور -منّور شعر
 

  1918تشرین  -12   
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 دن:» نفیسه -اوراق«     
 دیل

 
 بؤیوك قارداشیم مذنبه  

 اوزون مدت قوشدوم، دوردوم دوالشدیم،
 قافامی سرت فیکیرین داشینا چارپدیم.

 نهایت، عاغلیال بیر نوع اوزالشدیم،
 دیل اسمینده گؤزل بیر هئیکل یاپدیم.

 گؤزلدیر، آمما کی، چیرکینلر ایچره،
 گؤزلدیر، آمما کی، بیر میمون قدر.

 دیر اونون ایشته گؤزللر، حئیرانی
 گؤزلري ان اصیل بیر توٍرك دیلداري.

 دیر اونون قارا قاشالري. حبشی
 ی ایلَندیر،دیشاري قافتاسی اینج

 دوداقالري یئنی دوٍنیا گوٍلوندن.
 سوٍرمه تئللی، گؤزل، پارالق ساچالري،

 عجم دئییل، آنجاق هئی عرب قاري.
 اینجه بورون لوندونلو بیر اینگیلیز،

 سیز. بیاض کؤکسو فرانسیزدیر شوٍبهه
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 شوٍمشاد بارماقالري یونان یاوروسی،
 بیر باخیشدا اولور اینسان، محبوسی.

غاتاي کمري، اینجه بئلینده،چی 
 سی پنجه الینده. زه اویغور یئلپه

 میللی بوٍرومجکله هپ یاشماق توتار، 
 گؤزون آتار. -سیرا نازال قاش -آرا

 لی نزیهه، بیر گؤزلدیر پک سئومه
 بیر چیچکدیر بندن سیزه هدییه.

 ق)   -(ه1334ثانی  -قانون   
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 1میللی ماهنی
 

لنمیش بـو   و جنابالري طرفیندن بستهذوٍلفیقار حاجی بگ او
کلـی   اوپئراسـیندا اوخونـاراق، سـوٍره   » لیلـی و مجنـون  «نغمه

 ده درج ائدیرم.»نفیسه -اوراق«آلقیشالرا نائیل اولدوغوندان
 خدام منی یاراتدي،
 یوخدان وار ائتدي،

 اسالم قویوب آدیمی
 وطنه قوربان ائتدي.

 
 توٍرك اوغلویام، -توٍرك اوغلو

 لت، وطن قولویام،میل
 سیندا، دوٍشمنین قارشی

 وطنین زور قولویام.
 

 م،   دیر وظیفه عسگرلیک
 حاضیرام جنگه گئدم،

 میللت، وطن اوغروندا،    
 قیرمیزي قانالر تؤکم.

 

دقّتیمیزدن یایینمیش بو شعري کیتاب چاپا حاضیرالنارکن بیزه تقدیم ائدن گنج  - 1
 آراشدیریحی مارال لئیالیا منتدارلیغنیمی بیلدیریرم. علی شامیل.
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 قانلی کفن بوینومدا،  

 با زو بندیم قولومدا، 
 ذولفیقاریم بئلیمده
 آلاله اکبر دیلیمده،

 
 ا،آن -الوِداع، باجی

 دوعا ائدین سیز بانا
 خطر تاپسین دوٍشمنیم،  

 آباد اولسون وطنیم. 
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 »شرق قادینیدان«

 یا نیشانسیز نیشانلی
 (عاشیق طرزي)

 خانیم قیز باشینا اؤرتدویون قارا،
 می؟ نین بیر سیاهی عشقی -ماتم

 شیمدي یاس توتان هر اؤکسوز مزارا،
 می؟ مظلوم اسیرلرین بیتمز آهی

 
 ر گؤزونو دومانالر سارار،آخشامال

 شو  ایسسیز یولالردا کیملري آرار؟
 ده جوشغون دردین وار، غالبا سنین

 می؟ ، پک ایالهی حسرتین، قارداشیم
 

 ،1اینسانا دائیمی یولداشدیر تاسا
 آیریلیق اوزوندو، عمر پک قیسا.

 نین سونونو یوخسا، چکدیگین چیله
 می؟ افتتاحی -طالعین فرمان

 

 غم، غصه. - 1
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 الغین کئچیرسن دوٍز جیواریندانپک د

 فریادالریندان. 1توٍکلریم اوٍرپردي
 بیر خبر یوخمودور نازلی یاریندان،

 می؟ قلبینی یاندیران اونون آهی
 

 باال، گؤزلرین سوالر، -آغالما، آ
 نین روحونا آلووالر دوالر. یاري

 باخ اوٍفوقده شیمدي بیر گوٍنش پارالر،
 می؟ 2هینین موسمِ اینتیبا بختی

 1923دکابر  -2   

 بیز اوالردي. -بیز - 1
 اویاقلیق، آییقلیق. - 2
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 »کومونیستدن«

 آیریالرکن
 «سن روحومدان آچیلمیش  شن چیچکسن،  

 گوٍل اوٍزونه گلن خزان اولماسین!
 دن سئویملی سسین، کؤنلومو شنله

 هیجران یولالریندا فغان اولماسین!
 

 سنی بیر آي گیبی گؤردویوم گئجه.
 قوالغینا بیر سؤز دئدیم گیزلیجه،

 جه، نده قالسین ایش بو بیلمهیی اوٍره
 یه عیان اولماسین! چالیش بیر کیمسه

 
 سنی اوللرده بیرده گؤرموشدوم،
 اولمامیشدین منه بیر قدر ندیم.

 ساچالرین بوینونا سالیرسان دئدیم،
 فقط عشق اؤلدورن ایالن اولماسین!

 
 گئچن گوٍن حسرتله باخارکن سنه،

 ،حوٍسنونه -پک دالیب گئتمیشدیم سرّ
 اوٍزوندن بیر بوسه وعد ائتدین منه،

 ساغین شو سؤزونده یاالن اولماسین!
  1923اوکتیابیر  12 -ایستانبول    
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 بنیم یازیم.
 

 آیریلیقال یانان او کور کؤنلومون
 پک تأثّورلی بیر آه و زاریدیر.

 شو گؤردویون گوٍالب گنج بابامین
 خزانه اوغرایان الله زاریدیر.

 
ین بیر یابانجی ال ت سئومهمحب 

 ر، شنلیگه بدل. شعریمه غم سوٍره
 هر سؤزله آغالیان نازنین گؤزل
 دیر. روحومون ان محرم گوٍلعذاري

 
 داش، -قارادیر گوٍن، آخشام گؤردویون داغ

 یازیم اولدو منه غربتده یولداش،
 باخینجا گؤزلره دوالر قانلی یاش،

 .دیر زیرا کی، عشقیمین بو مزاري
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 وار، شعریمده بیر حوٍسنون درین حوٍزنی
 محزون بیر غریبین دردیندن دوغار.

 بانا ایلهام وئرن گوٍل باخیشلی یار
 دیر. بو جیسمین گوٍلودور، روحون یاري

 
 ،آیریلیقال یاندي گنجلیگن،»عابید«

 دن حیاتی بو آنه دکین بیلمه
 ایندي نازلی چیچگین، -آچار ایندي

 دیر؟ نو بهاري بو هانسی بیر گنجین
  1923نویابر  -23  
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 »گنج پئداقوقدان« 

 یغربت مکتوب
 (جاواب)

 سئوگیلیم گوٍلوم آننه،
 شیرین بوٍلبولوم آننه،

 سن، یالنیز بنی ایسته
 مه اؤلوم آننه! ایسته

 
 قیش گلیر، باهار گلیر،

 آیوا گلیر، نار گلیر،
 چوخ اوٍزولمه، سئوگیلیم،

 دیگین یار گلیر. گؤزله
 

 کؤنول آلداتدي منی،
 غربته آتدي منی،

 آننه یازدیغین سؤزلر،
 خیلی آغالتدي منی.

 
 نه بیر سیغیناجاق یئر
 نه ناز چکن دلبر وار،

  -سم چوخ آغالرسان سؤیله
 لر وار؟ بو کؤنولده نه
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 آننه، سن گؤزله منی،

 گؤزله دؤرد گؤزله منی،
 کؤنلوم یازیقدیر شیمدي،

 اوٍزمه بیر سؤزله منی!
 1925 ماي
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 اینستیتوتونون الیازماالر
 آرخیویندن
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 …بیرگوٍن گلر کی
 هئجا وزنینده

 بیر گوٍن گلر یوردوموزا باسان قارا دومانالرین،
 سی او وقت شانلی ائلیمیزده. قالماز هئچ بیر نیشانه

 ایشیق آیدین، -هپ عدالت گوٍنشیله ایسیقالنیب
 ر هر ایش الیمیزده.گؤزل، خوش گوٍنلره چیخار، اوال

 
 تمیشدیر. اجدادیمیز شانلی اولموش، دوٍنیاالري تیتره

 میشدیر. چالیشماقدان اوسانمامیش، اویوماغی سئومه
 هر ثانیه، هر دقیقه چارپیشمیش، غئیرت ائتمیشدیر.

 میشدیر. عیش و عشرت شرقیسینی اوخوماغی سئومه
 

 میزده،لر قلبیییق بیر گوٍن گ بیز اونالرین اؤوالدي
 اول مؤحترم باباالربن متین، مؤحکم عزمی دوغار.

 میزده، بؤیوك بیر حس، بؤیوك دویغو اویاندیرار جوٍمله
 عیشین، قساوتین آتار، غافیل، جاهیللري بوغار.

  1916اوکتیابر  -19
 
 

 قانلی هدییه
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 یاندیریب ائولري خراب ائتمک،

 آناالر قلبینی کباب ائتمکک.
 یبی قیریب باسماق،جانا وارالر ک

 کیچیگی کسیب آسماق. -بؤیوگو
 باجینی قارداشا، قیزي آنایا،
 آنانی اوغوال، اؤوالدي آتایا،
 آتانی اؤوالدا گؤزو یاشلی،

 لی؟ مه نئیله …سی داغلی آه سینه
 متَحسر و منتظر قویماق،

 بیریندن اوزاقالرا آتماق، -بیر
 خیردا اطفالی سوٍنگویه تاخماق،

 لچاق آه، آلچاق!آه اي آ
 دیر. مدنیت دئییل، دنیت

 مدنیت بومو؟ بو وحشیت!
 دنیتدیر، دنیت.

 لر یاقماقال دوٍنیانی عادتلر ییقوب، کاشانه
 مزارستانه دؤندرمک آذربایجانی،

 ندیر؟ سؤیله!؟ ندیر آیا؟
 دئییلمی صرف وحشیت

 سارایالر اوٍزره، ائولر اوٍزره یا بایقوشالر اؤتدورمک.
 ونالردان قالیر هله،کی ا

 فقط بیر گوٍلگو، قانلی بیر لکه.
 بیتر عهد! …آنجاق بانا عهد!
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 سونار سانا هدییه!

 بانا وحشیتدن یادیگار اولدو. فقط سن نهایتده گؤررسن:
 او دامال اینتیقام اؤلدي دیریلدي.

 سانا قارشی قالینجا توٍرکون هپ سطوتله چئوریلدي.
  1917اییول  -15    
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رز وملی قی 

 طالق زنجیري آلتیندا  
 بیر قیز کی تانیردیم متورم، متوحش،

 بیر قیز کی تانیردیم، متألّم و مکدر.
 دریاي عدم موجلري ایچره محقّر،

 تضییق اوالراق چارپیشییوردو متحش.
 

 بیر قیز کی، قیزیل صورتی سولموش و سارالمیش،
 نجاق باخا قالمیش.بیر قیز کی، درین گؤزلري آ

 بیر قیز کی، نهانی غم ایله پر هیجاندیر،
 بیر قیز کی کدورتی جهاندیر و جهاندیر.

 قالمیش طالق آلتیندا زواللی، 1بئش، سنه -اوٍچ
 هر دمده زیاده اولییور درد و ماللی.

 یوخلوق اونا وارلیقدان عالی اولدو نهایت، 
 .تبدیل اولوندو ورمه دردي حقیقت

 شرعین بو اسارتلی ایشیندن اَوئت آرتیق،
 …وارلیق اونا یوخلوقدو و یوخلوق اونا وارلیق

  1917اییول  -24 

 ایل. - 1
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 عالیۀ حوٍسن
 توٍرك قیزینا     

 کیمسن، آدین نه؟ سئودیجیگیم، سؤیله نامینی!
  -نرده دوغولدون، هانکی ملَکدیر آنان؟ و یا

 یئره، یا کی،سن ائندین  گؤیده بیتن چیچکمی
 موٍبارکه یاپماقمی فیکیرین؟ -بیر جنّت
 گاهی آدمیتّین، پاکی قبله -اي عشق

 لکه، بی عئیب، بی ریا اي حسن صافی بی
  …ماوي گؤزون نه یاخشی صفالی جفا ائدیر

  -نین اي شرقین ان یوٍجه یوٍکسک سماسی
 منّوري! -1شعشعه پاش -بیر سوٍسلو نجم

 ،2ي مهر اَنوريتوتغون، کدرلی کؤنلومون ا
 سئوگی سنین، بهار سنین، ییل هپ سنین.
 دیر؟ یالنیز آدین نه؟ جانلی گوٍلوم، وار دئگیلمی

 ایشیق سپن، نور داغیدان. - 1
 ان چوخ ایشیغی اوالن. - 2
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 نامینی. 2شانلی 1سؤیله، چکینمه، قوتلویاییم
 بیانینال، -تقدیم ائدین ده، لوٍطفله، فیض

 سن؟ آدین نه، چکینمه، دئ، توٍرك قیزي! کیمسن؟ نه
 ، اي ملَک،اي آفت، آه، اي عالیۀ حسن

 نین گؤزل، ان صاف ییلدیزي إ اي توٍرك سماسی
  1917آوگوست  -25

 

 تبریک ائدیم. - 1
ر کیمی یازیلمیشدی»نام شانلی«ثردهدیگی ا ین ایشله بو ایکی سؤز علی شامیل - 2

 دیر. آنجاق بیزجه بئله اولمالی
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 پرهیجان -سکوت
 واپوردا

 یئنه جوشغون دنیز سکوت ائدییور
 یئنه سوسموش محب آغیر، آزغین

 رحمسیز، دالغالی، فقط مغرور،
 متکّبر خیال ایله دالغین.

 
 پرهیجان. -بو خیال،  بیر سکوت

 زار گمینی خاطیرالتییور.بیر م
 بو گوٍنون بو سکوتی پرهیجان.

 جه بیر یارین حاضیرالتییور. وحشی
 

  -یئینه مدهش، محب، فورتینالی
 دالغاالرال  جوشار خزر دنیزي.

 باغیرار، هایقیرار، کؤپر، چاغالر،
 …قاپالیار کائیناتی گورلو  سسی

 
 سوساماز بیر زمان همان کؤپورر،

 یر ذاتا. قوربانالر ایستهیئنی 
 دائیما کندیسینه قان بسلر،

 دیر، ائرکن. دائیما قلبی قانلی
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 لر، ایزلر، آلدیغی مستحاصه
 آل یاناقلی، ظریف، گؤزل قیزالر.

 وئرمیش اولدوغو قوربان، 1خزرین
 سینه هپ اآلن. یاتییور سینه

  1917نویابر  -25خزر دنیزي    

 خزر ائللري. - 1
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 فیق فیکرته کیچیک هدییه.تو بؤیوك تٍورك شاعیري
 

 ،1ییم بیر سهو آه اي زمانه، عهدیم ایدي ائتمه
 اطرافیمی نه قدر فالکتلر آلسا دا.

  -روحوم قیریلماسین، ایلَري مقصد آردینا
 دائیم ائدیم موٍباریزه، جانیم یوخ اولسا دا.

 
 بال ییخارسا دا قالخام هجوم ائدم، -موج

 پرثبات. -دئییل روح 2 …اولسام زبون
 رساداریمی چارپوم تجدیده، -شمشیري

 مده بیر تبسم اوٍمید، بیر حیات. چهره
 

 بایراقالریمدا خندة فرداسی فیکرتین،
 نین گوٍندوزو مدام. هوشیمده واردیر هر گئجه

 بیر اینقالبه دوغرو قوشاردیم دایانمادان،
 می گئنه دوام؟ ییم بس ایندي! عهدیمه ائله

 

 یم. ایدي سهو ائتمه ایمیش:آي اي زمانه عهدیمده بئله بو مصرع بلکه - 1
 چئویرن. -دیر. بیر سؤز گئتمیشدیر کی،بیزجه یانلیشکیمی » isgemi«بورادا - 2
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 للريتوران ائ
 باخ توران ائللري، توران ائللري،

 یوٍر.     فریادالر ائدیر دائیم اینله
 یوٍر، گؤیلرینده بایقو، شرقی سؤیله

 گدالره قالدي توران ائللري.
 

 ایرماقالر یئرینده قانالر چاغالیور،
 بوٍلبوللر اؤتوشمز، سیزالر، آغالیور،

 نین باغرینی تیکان داغالیور، الله
 چدي هپ جانان ائللري.اغیاره کئ

 
 باغالر خراب اولدو باهار چاغیندا،

 یور توٍرکون باغیندا، چیچک گؤرونمه
 اوباسیندا، چؤلونده، یایالغیندا،

 مزارلیغا بنزر توران ائللري.
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 آرخاسیز وطنه دوٍشمن یاراشیر

 
 یور قانلی گؤزلریم، آغالماق ایسته

 قانلی اولوردا هپ غملی سؤزلریم.
 میشکن، وك حقیر اولدو یوٍکسلمهتوٍرکل

 قووولدو آلچاغا یوٍکسکلیکلردن.
 باهار دوٍنیاالري خزان آدالندي،

 دوغما یاشیل یوردالر یاخیلدي،یاندي.
 بالدیر، کؤوشنلر باتدي داغیلدي،

 بایقوشالر هپ یانه اوچدو یاییلدي.
 ایمدي ائشیدیلن قورخولو سسلر،

 ائدر.هر بیر یئره اؤلوم، یوخلوق شرّ 
 آغال گؤزوم، آغال هیجران یاراشیر
 .1آرخاسیز وطنه دوٍشمان یاراشیر

 

 دیر. نین بیت آغا گوٍندوز مکاکه - 1
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 …بو گوٍن غربین گؤیلرینده
 بو گوٍن غربین وحشی ییرتیجی قارتالی 

 قارا  قانا تنی اوٍرکدي سمامیزا،
 بوغماق ایستر فقط سئویملی هیاللی،
 ساچماق دیلر موردارلیقالر آخر بیزه.

لماسینی نیاز ائدر،توٍرکون دردلی او 
 در. توٍرکون دردیله اؤز نفسینی شنله

    -بو گوٍن غربین گؤیلرینده توٍرکه قارشی
 کثافتلی بولودالر قابارییور،

  -بو گوٍن غربین گؤیلرینده توٍرکه قارشی
 هپ چیلدیرانالر، گئدنلر برق وورویور. 

 غربه بایرام! -بو گوٍن توٍرکلوك یوخالیرسا،
 یز اوجالیرسا، غربه ماتم.اسالمیم 

 شرق عالمی یوٍکسلیرسه، اوجالیرسا،
 سی نورالنیرسا، جانالنیرسا، شرق اؤلکه 

 شرقین گؤزو آچیلیرسا، شن قالیرسا،
 شرق ائللري خانالنیرسا، شانالنیرسا، 

 غربین گؤزو هپ اووولوب کور اولویور.
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 غربه آتش، ظُولم، اینتیقام کین دولویور.

 یخماق ایستر کهکشانا،خاچلی چ
 هیاللیمی سالماق ایستر دائیم قانا.

 خاچلی قوشماق دیلر سمالره،
 مزده ایلحاق یئره. خاچالر باخماق ایسته

 الکین قوشماقال یئتیشمز آسمانا،
 آلچاالر، چاتاماز بونال شانا

  -معبدلر باشیندا زواللی هیاللین
کیلر دیکنمیش آلچاق جهانا. رینده اوٍز 
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 لی ه ایرهشرق
 هایدي سعادته، حیاته دوغرو،

 جانلی آددیمالر آت سن اي توٍرك اوغلو!
 دیر سوٍنی گوٍللري، غربین زهرلی

 شرقه دوغرو یوٍرو، شرقه ایلَري!
 شرقین چیچکلیگی سولماز، سارالماز،

 قوخوسونو باشقا گوٍللردن آلماز
 قوش اي غریب اؤوالد، باغال بیر دمت،

 ین خلقه تقدیم ائت!شرقه خزان دئ
 دویغوسوز اینسانالر گؤرسن آغالرسین،

 شرقین باهارینی آرزوالیارسین.
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 توٍرکون سماسیندان قانالر داملییور.

 بو بیر سس دئییر هر کس، اي دوٍشکون ائللر،
 یاراالندي قلبیم، بیر چاره ایستر.

 توٍرکون سماسیندان قانالر داملییور،
 لر آغالیور.یور، گؤز کؤنوللر تیتره

 اؤکسوز وطن آرتیق بایقوش یوواسی،
 سیزیلدایور، آخیر عوامی، خاصی.

 لر گوٍل رنگلی قانال بزندي، سینه
 لرله سوٍسلو دوٍزندي. دؤشلر یاره

 لره قیلیج، خنجر سوخولماز، یاره
 مرهملر یئرینه زهر قویولماز.

 دیل یئتیر، قوش اؤکسوزه کؤمک ائله،
 سینیق کؤنوللر تیکیر.بیر شیرین دیل 
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 سؤزلوك

 =اؤلوم حالیاحتضار
 کینه،کدورت =بغض

 لی بورج طنطنه -لی = دبدبهبورجِ مطنطن
 کؤهنه، دگرسیز. = پاچاورا

 حیله، اویون =دسیسه
 لیق. = آلجاقلیق، آشاغیدنیت
 دیه، قان، قان قیمتی =ت دییه

 قیلینج =سئیف
 گوٍج، غضب = ازیجیسطوت
 سوزلوق، موٍبارك اولماماق.اوغور =شئامت

 بوگونکو عصر، ایچینده اولدوغوموز یوٍز ایللیک =عصرِ حاضر
 سؤیوش =فؤحش

 = باغقانا
 نین لعنتینه گلمیش = تانريقهار لعینِ
 = سؤزلفظ

 =کئچمیشماضی
 = چاشقینمبهوت
 نیلن = حاققیندا سؤز سؤیلهمذکور

 = ایشیقلیمنور
 لیک اَبدي، همیشه =مؤبد
 اك، تمیز= پنزیه

 = خانیمالر، قادینالرنیسوان
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