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جی ایلین یاز فصلینده تلگرامدا قورولان آذ ربایجان شاعیرلری، یازارلاری و ادبیات 1198

یی اساسیندا جمعه سئون دوستلارین قوردوغو گروپدا سئویملی دوستلارین ایسته
آخشاملاری دانیشیقلار کئچیریلدی. بو دانیشیقلار ایندی بیر مجموعه حالیندا عزیز 

یر و دسئونلره سونولور. بورا قدر دانیشیقلارین توپلومو الینیزده اولان مجموعهتادبیا
 . نهجکده بو دانیشیقلار داوام ائدیب و باشقا توپلولار دا دوزنلهاومورام یاخین گله

 .تاریخی اساسیندا دوزنلنمیشدیرگلن یازیلار تکجه دانیشیق بورادا    
زیز ع یغی دانیلمازدیر؛ آنجاقشوبهه ائتمیرم کی بو دانیشیقلاردا آخسالیقلارین وارل   

ریشلریله آرادان قالدیریلیب و اولغون بیر مجموعه تقدیم اولوناجاق. اوخوجولارین گؤسته
 اللاه قویسا!
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ین ادبیاتا ری کیمی بیر زنگلزنگان، آذربایجانین باشقا بؤلگه قیزبل آذربایجان یا   

دیر. بورادا اوچ دیللی ادبیات یارانمیشدیر.: عربجه، فارسیجا و تورکجه. آنجاق مالیک

 من بورادا تورک ادبیاتی اوزره دانیشیرام.

ایللیک تاریخدن  2222لریندن گلیر. تاریخین درینلیک ،زنگانین سسی   

لر، لر، هورریمین ایل اؤنجه بورادا گوتتی 5– 2دانیشماق ایستردیم. هخامنشلردن 

 شلر، اورارتولار، ماننالار یاشامیش و هر بیری نئچه یوزایل حکومت سورموآراتتی

 لرین دیلی التصاقی اولموشدور.و مدنیت یاراتمیشلار. بو مدنیت

دیللر حقینده بونو آرتیرمالی یام: دونیا دیللری استراکچر اساسیندا اوچ اصلی    

 گروپا بؤلونورلر: هیجالی دیللر، التصاقی دیللر و ترکیبی دیللر. 

 هیجالی دیللر: چین، ژاپون و . . .

 دیللرالتصاقی دیللر: تامام تورک 

 اوروپالی آدلانان دیللر –ترکیبی دیللر: هند 

 دیر.ه داخیلسینللر ده وار کی ترکیبی دیللر حیصهبیر قالیبی دی داالبتده بورا   

-گون دیلچیر ساییلیرلار. بوتورک دیللری التصاقی یا اگلوتیناتیو یا پیوندی دیلل

ستراکچر وگون بیر دیل الیک علمی باشدا نوآم چامسکی دایاناراق اثبات ائتمیشلر: ب

 12نین قورولوشو باخیمیندان هر بیر گروها باغلی اولورسا، سؤزجوک و جمله –

مین ایل بوندان  12دیر، هابئله ن اوّل یئنه همان دورومو اولمالیمین ایل بوندا

دیر؛ یوخسا او دیل اؤلوب و یئرینی باشقا دیل سونرا دا یئنه او دورمدا قالمالی

 آلمیشدیر. 
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لرین، هورری و ماننالارین دیللری ریرلر گوتتیلری گؤستهندی دیل عالیمای

عنی بو دیر. یم زنگان دیلی ده التصاقی بیر دیلالتصاقی ایمیش و بوگون بیزی

ایللیک بیر تاریخه  2222لیکله بوگونکو دیلیمیز مدنیت لر تورکجه اولموشلار. بئله

 صاحاب چیخیر.

زنجبر  ررانلی بیر بیلگین )دانشمند( پروفسور منصوسئویندیریجی حالدیر کی ای   

نین متنی نی اوخوموش و اثبات ائتمیشدیر کی اونون دیلی ماننالاردان قالان کتیبه

 التصاقی دیر، باشقا سؤزله ماننالار تورکجه دانیشیرمیشلار.

باشقا بیر سند: زنگانلا غربی آذربایجان آراسیندا اولان تخت سلیماندا، داغ    

گینده، ماننالار سارایی نین فونداسیونو قالیر. او بیری طرفدن ماهنشان آدلانان اتَ

 خالقیمیز دیلینده هله ده مانیشان یعنی ماننالار شهری قالماقدادیر. –شهرین آدی 

دیرلار، آما اشکانیلار یا پارتلار تورک لر و ساسانیلار فارس قومونداننشامهخ   

بلار حتا فارسیجا موجوددور. ساسانیلارین سونلاریندا دیللی اولدوقلارینا چوخلو کتا

-حکومت سورموش و بوگون خزر دریاسیخزر امپریاسی )تورک اولاراق( بورالاردا 

دیر و اسلامدان سونرا غزنویلر و سلجوقلاردان نین آدی هله ده اونلارین یادگاری

 لری بورادا حکومت سورموشلر.توتوب قاجارلارا قدر تورک سولاله

** * 

2 

دیر "نوم بیتیک"اسلامدان سونرا ایلک تورکجه اثر خزرلردن قالیر. بو اثرین آدی 

-اب دعا. آما چون خزرلر یهود دینیکی خزرلردن قالمیشدیر. نوم بیتیک یعنی کت

ز لرینه عاییددیر. خالقیمینین آیینائتمیشلر دوعالاری دا یهود دینی نی قبول

خوشلامامیشلار و بونا گؤره یوزایللر بویو مسلمان اولدوقلاری اوچون بو کتابی 

اونودولموش قالمیشدیر. آما کئچن ایللرده بو اثر ادبی باخیمیندان ادیب لرین و 

 آراشدیریجیلارین دقتینی اؤزونه چکمیشدیر.
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ایلینه قدر عرب خلافتی قارشیندا دایاندی.  001ایلیندن  021 بابک خرمی

دیر )طبری تاریخینه باخین(. بو گؤسته هنین آدی تورکجتامام سردارلاری بابکین

 ریر آذربایجان بو زمان تورک دیللی ایمیش.

، آی تکین، کاتبیدن: ک دیللی شاعیرلریمیز وار او جملهغزنوی ساراییندا تور

 ( 168دان آد آپارماق اولار. )تذکره الشعرا، ص  ادیب ترک، فخرالدین مبارکشاه

کیمی بؤیوک بیر تورک  ین اینانجالدشیخ حسامسلجوقی لرین ساراییندا 

عالیمی و شاعیری واردیر. )راحه الصدور، ابن راوندی(. بو زمان زنجاندان یوزلرجه 

 عالیم و شاعیرلر باش قالدیریر. 

یر. دلیش و گلیشمه دورانیآذربایجان، هابئله زنگانین دیرچهجی یوزایل 2    

هاب الدین شنیر و دا گوجله اشکندی تانینیر. ادبیاتسلطانیه ایرانین ایکینجی ب

فر خطیر زنجانی، ضیاءالدین، سهروردی، مولانا عتیقی زنگانی، اخی جع

یدانا ین شاعیرلر مکیمی تورک سؤیلهالدین خطیر زنجانی الدین و شمسشرف

 گلیرلر. 

گانی لر اسلام دونیاسیندان زنمی مرکزه چئوریلیر و چوخلو عالیمسلطانیه بیر عل   

اق زنگانا لارتورکجه اثرلری اوشیخ بوراق بابا، چلبی اوغلو رلر. توشلاییب گلی

افتخارالدین محمد بکری لری سلطانیه ده موجوددور. گلیب و بوگون مقبره

 ین شاعیرلریمیزدن تانینیر.جی یوزایلین تورکجه سؤیله2ده  قزوینی

، رانیمولانا همتی انگوجو یوزایلده 12، مولانا نرگسی ابهریجو یوزایلده 9    

جو 11، ابوالقاسم زنجانیجی یوزایلده 10، اسحاق زنجانیجی یوزایلده 11

جاذب خوئینی، حکیم هیدجی، میرزا باقر مسکین، حسینقلی یوزایلده 

و  خان افشار )چاکری(، شیخ اسماعیل ذبیح الهی، غریق، ملاآقاجان

 باشقالاری میدانا گلیب تورک ادبیاتینی گوجلندیریرلر.
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یرلر عکیمی بؤیوک شا حسین منزوی و اوستاد عباس بابایییاخین ایللرده 

هوشنگ جعفری، عبداله مرادی، حسین لیکده یازیب یاراتمیشلار و ایندی

میزه جگییللرینده یازیب یارادیرلار و گلهو یوزلرجه گنج شاعیرلر اؤز آناد رزمی

 اومود توخومی سپیرلر.

  *** 

3 

 لرزنگاندا اخی

صوف و عرفان عالینه باغلی اولان بیر حرکت یارانیر. بونلار جی یوزایلده زنگاندا ت5

 "یلافتی الاّ عل"اسلام تعلیماتیندان بهره آلاراق و حضرت علی )ع( مریدی اولاراق 

شعاری ایله میدانا گلیرلر. بونلار اؤز رهبرلرینی اخی چاغیریب و اخی آدلاندیریرلار. 

 راقو یوخسوللارا یاردیمچی اولا لرههل فتوت اولموش و مسافرلره، غریباونلار ا

گی اؤزلرینه بیر عملی عارفانه یول سئچمیشلر. بونلارین سخاوت و یاخشیلیق ائتمه

 باشیندا اخی فرج زنگانی دایانیر.

اخی عربجه قارداشیم معناسیندادیر، آما بیر سیرا آراشدیریجیلار بو لقبی اویغور    

ق ند معناسیندان آلینما بیلیرلر. آنجاسحاوتم –تورکجه سینده اولان آقی و یا آکی 

یب و شبیریله بیرله –ایکی سؤزجوگون عربجه و تورکجه اولدوغو حالدا بورادا بیر 

 بوگون عربجه قارداشیم معناسیندا قبول اولونموشدور.

ایلینده وفات ائتمیشدیر. او زنگاندا  252اخی فرج زنگاندا آنادان اولوب و نهایت    

 رلردن و یوخسوللاردانلردن مسافمچید دوزلتمیش و اورادا غریببیر بیر خانقاه و 

رک اونلاری اطعام ائدیرمیش. اونون دوزلتدیگی داش مچیدین یئری حمایه ائده

 رگینده قالیر. چوخلو تاریخی قایناقلانین اتهائل داغی –بوگونکو گاوازنگ داغی 

تاری چوخلارینی زنگانا آنجاق اونون انسانی رف لر یازمیشلار.دن کرامتاخی فرج

اندا میشدیر؛ حتی زنگگه ماراقلاندیرلریندن استفاده ائتمهون موعظهچکمیش و اون

لرین مسلمان اولدوقلارینا سبب اولموشدور. تاریخی قایناقلار چوخلو اولان یهودی
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لریندن یازیرلار. بوگون زنگانلیلار قوناق مسافرلری زائر کیمی زنگانا گلدیک

 ور اولدوقلاری بلکه ده او بزرگواردان قالان یادگاردیر.سئورلیگه مشه

لر بوتون آذربایجان لر آراسیندا گئنیشلنمیش و اخیلر حرکتی تورکاخی   

شهرلرینده فعالیته باشلامیشلار. آراشدیریجیلار اخی حرکتینی آذربایجان و تورک 

ف لن مخترلری آذر بایجانیئدونیاسینا عایید بیلیرلر. چونکی اونلارین لید

دن: اخی بهاءالدین چلبی )اخی تورک لقبی ایله( شهرلریندن اولموشلار، او جومله

هریندن، آبدال موسی خوی ش –اورمیه دن، اخی ائوره ن یا شیخ محمود خویی 

ر عطیر ، اخی جعفلطان یا گئییکلی بابا خوی شهریندن، بابا سسلماس شهریندن

 زنگانی زنگان شهریندن اولموشلار.

ی لرین بیر سیراسیر. بیر عالیملردن الده تورکجه اثرلر واردتده بو عالیمالب   

ان جلندیرمیشلر و گاهدلری گودینی حرکت –آناتولویا گئتمیش و اورادا اجتماعی 

 –لره ده قاتیلمیشلار. اخی جعفر خطیر زنگانی نین ایکی اوغلو سیاسی حرکت

لره گؤره اعدام ه بو حرکتایلیند 622خطیر زنگانی ضیاءالدین و شمس الدین 

 نین غزللری موجوددور.زنگانی ر. خطیراولموشالا

  ***  
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 مولانا عتیقی زنگانی

زنگانین تورکجه یازان ایلک شاعیرلریندن بیری مولانا عتیقی زنگانی دیر. البتده    

یر د شیخ بوراق باباعتیقی دن قاباق باشقا شاعیرلریمیز ده واردیر، او جومله دن 

قمری ده فوت ائتمیش  210 چلبی اوغلوقمری ده فوت ائتمیش و یا  228کی 

ده دفن رلری وار و هر ایکیسی ده سلطانیهو هر ایکیسی نین ده تورکجه شع

 قزوینلی شاعیرمیز افتخارالدین محمد بکریاولموشلار.. حتا بونلاردان اؤنجه 
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لارینی سندباد کتاب قمری ده فوت ائتمیشدیر. بکری کلیله و دمنه و 622واردیر کی 

تورکجه نظمه چکمیش و منگوقاآن اوشاقلارینا تورکجه و مغولجا درس وئرمک 

 اونون بوینوندا ایمیش.

دن سیاسی گؤروشلی عالیم الدین عتیقی زمانهنین آتاسی قطبمولانا عتیقی 

بیر  ولریندن دیر. بیلیرسینیز بو زمان تبریزی شهری ایرانین باشکندی اولموش 

لر زنگاندان تبریزه کؤچموش و سیاست ایشلرینده لی عائیلهسک سویّهسیرا یوک

آپارماق  لری آدلر و عتیقیلردن خالدین عائیلهگاندان گئدهفعالیت ائتمیشلر. زن

جهان و قطب جهانی سایماق اولار کی صدر لردن همان مشهور صدراولار. خالدی

ه دا صدر جهانین ابتکاری ایلاعظم اولموشلار و دونیانین ایلک اسکناسی چاو آدین

 چاپ اولموشدور.

مولانا جلال الدین عتیقی زنگاندا آنادان اولوب و تبریزده بویا باشا چاتیر. محمد 

آتاسی نین سایه سینده یاخشی ترتیب اولموش و درین تحصیل آلمیشدیر. بیر 

سیرا تاریخی قایناقلار اونو تبریزلی سایمیشلار و قبری تبریزین مقبره 

 ایللری آراسیندا فوت ائتمیشدیر.  222دان  219راسیندادیر. او الشه

یوان ددیر. او فارسیجا و تورکجه اثرلریندن نئچه الیازمالار الده نینمولانا عتیقی   

قا باش دیر. آنجاقن بیری زنگاندا بو راقمین الیندهنیدیر. تورکجه دیوانیصاحیبی

دیر و اورادا نین ایچیندهاثری "المهماتجنگ"دیوانی جاذب خوئینی یازان 

عنوانی آلتیندا ثبت اولموشدور. ایندی غزللریندن ایکی  "غزلیات مولانا عتیقی"

 نمونه:

 سنون کنج لبونده نقطه یا مشک معطردور                        

 .ویا گونگل قوشینه دانه بو،یاخال عنبردور

               ؟،لردوتمش عذاری یانقین اوتدا پیچ و تاب ائی دورنه

 .لر زنجیری یا بو زلف کافردوربو دور دیوانه

        ،ی وصلون هلال عیدی قصد ائتدومائشیتدوم وعده
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   .قویاش شوقیله گؤرمک قاشلارین بن نامیسردور

 لرون اطرافینی آلمیش                آچیلمیش نرگس شهلا

 .ولی تأثیری خنجردور ،اؤزی پیکان, آدی مژگان

 وبسن شیرینن شکّر                     یلعلنده درهم ائیل لب

 .ایچن عاقل دیر رضوان ایچینده نهر کوثردور

 ن بو مستحقه سیب غبغبدن                نولا احسان ائده

 نبات مصردن شیرین اؤزی چون سنبل تردور

 اگر غبغب روا بیلمن نارنجستانه وئر رخصت                

 .ین طعمی مثال شیر شکّردورشیرین لیمولر

 روا گر بولمسَن نارنجی جانا صاحب رنجه                  

 .که بیکس خیلی مضطردور ،الیندن دوت ثواب ائیله

 عتیقی یاندی غمدن قیلمدون بیر دم روا کامین          

 .سنون کوینده گویا بیلمیسن دیرینه چاکردور

                                                    ××××× 

 ای گؤزللر پادشاهی بیزلری یاد ائیله بیر                   

 .بو مکدر کؤنلومه رحم ائیلیوب شاد ائیله بیر

 میش          آیریلوق گر کشور جسمیمی ویران ائیله

 .بیر نظرله ای پریوش  قلبی آباد ائیله بیر

           میشدوم حور،بیلمزدوم غم ایامی بن       گؤرمه

 .ایندی کیم گردابه دوشدوم آخر امداد ائیله بیر

 داغ حسرتلر چکوبسن سینمه هجرانلن                    

 .گل اوسان بسدور جفا،انصاف بنیاد ائیله بیر

 خوبرولردن وفا قیلماق طمع دشواردور                    

 .سن وفایه گل اؤزون ای شوخ معتاد ائیله بیر
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 نی        هجران هلاک ائتسون بن بیچارهعزم ائدوب 

 .سن وصالیله دل هجرانی ناشاد ائیله بیر

 چکدی غم بسدور عتیقی روشن ائیله بیر زمان         

 .سین حسن خداداد ایله بیرگلسه بو ویرانه

 *** 
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 مولانا نرگسی ابهری

بؤیوک  ردنر تانینیر. بو شهابهر شهرستانی زنگان اوستانیندا ایکینجی شه     

ر. ادبی اثرلر یازیبلا –لر، صنعتکارلار و شاعیرلر باش قالدیریب و علمی عالیم

بونلارین آراسیندا مولانا نرگسی ابهری ایکی دیللی یارادیجی بیر شاعیردیر کی 

قمری ده هرات شهرینده دونیادان  818قمری ده ابهرده دونیایا گلیب و  282

 کؤچوبدور. 

و  شیر نوایی زمانیندا یاشامیشبایقارا و وزیری امیر علین حسین نرگسی سلطا   

ازدیغینا لرین ییشلرله کئچیرمیشدیر. البته تذکرهبوتون عمرونو ادبیات و ذوقی ا

ی ساییلیردی. بونونلا بئله گؤره هرات شهرینده محتسب اولاراق مقام صاحیب

سین سلطان حدن اوزاق گزیب و سارایلا ایلگیسی آز اولموشدور. بیلیریک حکومت

شیر نوایی هر ایکیسی ده بؤیوک شاعیر قارا و اونون صدر اعظمی امیر علیبای

ت ان حمایاولموشلار و شاعیرلری صنعتکارلاری حؤرمتله قارشیلامیش و اونلارد

ین اوچ نورکجه دیوانی چاپ اولموش و نوایینین تائتمیشلر. سلطان حسین بایقارا

نین دیوانیندان چوخلو الیازمالار مولانا نرگسی دور.دونیادا معروفکتابی  12دیلده 

لنمیشدیر. بو زمان تورک اردا اونون تورکجه شعرلری ده سپهالده وار و بو الیازمال

شعری او قدر یاییلمیشدیر کی جامی کیمی بؤیوک فارس شاعیری ده تورکجه 
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غزلدن  22نین دیوانیندا ه مه میشدیر. بونونلا بئله نرگسیشعر یازماقدان واز کئچ

 آرتیق تورکجه غزل یوخدور. اونون ایکی غزلینی بیرگه اوخویالیم:

 مهنی آشفته احوال ائیلهزلف آچیب من خسته

 مهدیب گؤگلومی بیحال ائیلهچین ابرو گؤرسه

 گونش –جان قوشون صیدینه گلدین لعلین اوزره آی 

 مهی مهر ائتدیگین یوزونه بیر خال ائیلهدانه

 ی جان وئرمه اوسته گؤر عزیزاؤلدورورسن گل من

 مهلر قتلینه گئتمه، جانا اهمال ائیلهاؤزگه

 دین یوز مین جفاقیلمادین بیر آن وفا، سن ائیله

 مهایندی گلدینسه منیمچون داخی اهمال ائیله

 نرگسی هر آن ائدیر افغان، ایشی افغان دورور

 مهشوکر ائدیب وصلی اوچون دیلینی سن لال ائیله

 ر: ییر و یارین شنلیگی اوچون چالیشیلرینده ساده محبت ایستهشقانهنرگسی عا   

 دن قیلمیش پری ترک محبت بیلمنمنه

 دور گؤگلومه، جانیمه فرقت بیلمنمگلیب

 من اونا جانیمی قربان قیلماغا، اول جانیما

 دن بیر داغ حسرت بیلمنمهجر یاخمیشدیر نه

 اونا عاشق اولمادا نوش و نشاطیم واریدی

 دا وارمیش نوش و بو نیش محنت بیلمنماون

 ذوق و شوقیله یاراتدیم وه کی محزون جانیما

 هر بیر آنین بولماغا یوخدور بیر آفت بیلمنم

 دیموصل اومیدیله اوساندیم عشقی آسان بیلمه

 واریمیش بونجا عذاب و حّد و شدت بیلمنم

 مبتلا اولدوم من او کافیره قیلدیم ترک جان
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 ولوب اما وصالت بیلمنمبیر دفعه بر باد ا

 نرگسی عشقینی قیلدیم نهان، قالدیم گمان

 بونجا رسوالیق ایله تاپدیم نه شهرت بیلمنم

 

  *** 
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 مولانا همتی انگورانی

سیندن باش قالدیرمیش، جو یوزایلده انگوران قصبه12رانی مولانا همتی انگو   

اندا سی بوگون انگوررها شهرت قازانمیشدیر. اونون مقبعرفان و تصوف دونیاسیند

کیلومترلیگینده موجوددور. مولانا همتی غزل شاعیری دیر و تامام  92زنگانین  –

ک متی یوکسریر هانیندان آلدیغیمیز معلومات گؤستهدیوانی تورکجه دیر. دیو

دیر، علم اؤیرنمک اوچون چوخلو شهرلری گزیب و نهایت نحصیل آلمیش بیر عالیم

لاقه قوروب و بلکه ده اونون امریله تشیع مذهبینی یایماق شاه اسماعیل ایله ده ع

 اوچون آنادولویا گئتمیشدیر.

ینی سنی یایماق اوچون مریدلریندن نئچهبیلیریک شاه اسماعیل تشیع مذهبی   

انلی لی پیرسلطان آبدال و انگوریشدیر. بونلارین آراسیندا اردبیلآنادولویا گؤندرم

نی لر چالیشمیشلار مولانا همتیبویو چوخلو طریقتنمیشدیر. تاریخ همتی ده تانی

نین علی ی و حضرتاؤزلریندن تانیتدیرسینلار. آنجاق همتی صفویه مسلکینه باغل

، ردیر. اونو اهل حق، گوران، سیر طالیبی دا عنوان ائتمیشلخاص مریدلریندن

ملاری انرک بیر غزلینده تناسخ، حلول، و باشقا ایآنجاق همتی بو سؤزلری رد ائده

 سی اولدوغونو دیله گتیرمیشدیر. غزلی بودور:رد ائدیب و بیر جعفری شیعه

 دیر همتی   عـشقیلن بو عرصه ده میدان اری

 مـشرک و مـنکرلرین با غرین اریدیر همتی. 
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  ،خـارجی و نـاصبی، مروانی و مشرک دگیل

 دیـر همتی. تـابـع آل عــلی، حـق لـشـکری

 ،دیرن، بصیرت اهلینورآلمیش خاک پاییند

 دیر هـمتی.پــیـرو شــاه ولایـت حیــدری

  ،ندن دور ائدهاتـحـادی و حـلولی، فلسفی

 ر همتی. یددن برینقطوی دن، هم حروفی

  ،پـیـشـواسـی، رهـنـماسی، رهبری اثنی عشر

 دور همتی. قول و فعلی حقه لایق، جعفری

 *** 

 نشین عشقه سیر چمن نه حاجت؟گلشن

 پرور، یا نارون نه حاجت؟اد سایهشمش

 

 بیر سرو گولعذارین سودای سونبولوندن

 ی وه و غم، مشک ختن نه حاجت؟آشفته

 

 جان خلوتینده اولدوم، بیر مهوشیله همدم

  قندیل مهر و ماهه، شمع و لگن نه حاجت؟ 

 

 مصر وجود ایچینده، اَل وئردی وصل یوسف

 آچیلدی چشم معنی، پس پیرهن نه حاجت؟

 

 نه حاجت؟ 1قند و گلابی نئیلر، شهد لبن

 

                                                           
1 اصلینده: لبنک. -  



07 
 

 آسیلدی دلربانین، دلدار قامتیندن

 عشاقه اوندان اؤزگه، دار و رسن نه حاجت؟

 

 منظوروم اول دم حقدن، باغ جمال یوسف

 ریحان و نرگس و گول، یا یاسمن نه حاجت؟

 

 قیل سجده بو جماله، ای زاهد، اولما شیطان

 

 و من نه حاجت؟گل حقین امرینی دوت، بو ما 

 

 ملک وجود ایچون کیم، سنسن بوگون سلیمان

 بند ائیله دیوِ نفسی، شول اهرمن نه حاجت؟

 

 میدان ایچینده جان وئر، خونابه غرق اولوب بات

 یعنی شهید عشقه گور و کفن نه حاجت؟

 

 نین هر بیتی بیر گهردورهمّتیسمع اول کی 

 بحر محیط ایچینده درّ عدن نه حاجت؟

 

*** 
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 اسحاق زنجانی

اسحاق ابن حسن زنجانی بیر بؤیوک عالیم، فقیه و عئینی حالدا بؤیوک بیر    

اولموشدور. او صفوی « رضایی»نین شعر تخلوصو شاعیردیر. اسحاق زنجانی

ده درس دؤورونده آذربایجانین زنگان شهریندن چیخیب، اسکندریه و قاهره

ازه نین اونلو الهیاتچیلاریندان اجمیاوخویوب و الهیات تحصیلینی بیتیریب دؤنه

سی اولاراق توقاتا دؤندو. او اؤنملی اثری باشدا ین اوتوریتهآلدیقدان سونرا بیر د

لار لیکله دیب نوتره گئنلنظم اللعالی و نظم العلوم، منظومه کیدانی اولماق اوزه

  اله دولاشمیشدیر.  –نیلمیش و الدن رک قلمه آلدیغی اثرلری بگهوئره

لی سورموش و تورک ادیبلری اسحاق زنجانی حقینده درین آراشدیرمالار ایره   

اونون زنجاندان توقات شهرینه گلدیگینی آچیقلامیشلار. توقات اسکی شهرلردن 

لر اورادا چوخ گوجلو بیری، عینی حالدا مذهبی بیر شهر اولاراق، دینی مدرسه

ن نیب قالمیشلار. اسحاق زنجانیلر اورادا یاشاییاولموش و چوخلو دینی عالیم

یاشاییش دورومونو اونون اثرلریندن آلماق دا راحاتلیقلا اولا بیلیر. آنجاق همین 

نیریک عالیم توقات شهرینده راحاتجاسینا یاشاییر، حؤرمتله ده اثرلردن اؤیره

 اوخونورموش.  –قارشیلانیرمیش. کتابلاری اللرده گزیب 

ایلینده گنج  1299رک حاجی اولموش، ه گئدهایلینده مکه زیارتین 1288   

ایلدن سونرا قارداشی اوشاقلاری آنادولویا گلمیش و  18اوغلونو الدن وئرمیش، 

 آتالاری سیواسدا اولارکن، اسحاق دا اونلارین گؤروشونه گئتمیشدیر.  

و لارین ایشلریندن ناراضی اولدوغوناسحاق اؤز ناراضیلیغینی بیلدیریر، او قاضی  

لرین حقینی زای ائتمک عالیمی اذیت وروک و رشوت آلماغین و خالق کوتلهگؤر

 ائدیر. بو دوروما اونون اعتراضینی نئچه بیت ایچینده گؤروروک:

 قضات عصریمیزده کرّ و فرده 
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 هواسی جمع گنج و سیم و زرده  

 نین حالی غالبسیزمانه قاضی

 له طالب  قضا تقلیدینه رشوت

 لادورقضا تقلیدی رشوتله ب

 صحیح اولدور آنین حکمی هبادور  

 ریر وسینده طاعون نوخوشلوغو اؤزونو گؤستهایلینده توقات و چئوره 1682   

ی الله دا بو دورومدا جانینچوخلو انسانلار جانینی الدن وئریر. شاعیرین اوغلو فضل

 الدن وئریر. اسحاق بو اولایا دا توخونور:

 توقات خلقی ایدی طاعونه مظهر

 دن تاریخی اظهرر اکسیک غصهبی

 صدای هر محله گونه گونه

 گلور انا علیه راجعونه  

اوچون سئویملی بیر عالیم ساییلیر. اسحاق  لطف الله کیدانی اسحاق رضایی    

ه یلر یازمیش و بیر نئچه اثرینی ده تورکجهاونون نئچه کتابینا عربجه شرح

ری نین آدینی دا منظومه کیدانی میشدیر و اثچئویرمیش و نظم اولاراق سؤیله

 قویموشدور.

سی بوگون خاص داغی آدلانان مزارلیقدا قالیر نین مقبرهاسحاق رضایی زنجانی   

 دیر.و بویون بابا عنوانی ایله زیارتگاه

              دلبریم گلشنی جّنتده آچیلمیش گولدور

 ی یارب آنی هر دم گولدور.ت کیباهل جنّ                                          

                 کی دل مُرغونو ای سرو سهیقفس تنده

 نین گولدور.آشیانی باشی اوستونده گؤره                                         

                  دورزلف و خدّین حرم حُسنه ایکی خادم

 نین سُنبلدور.ین آدی ریحان، بیرینبیریسی                                         
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            فصلیله ]و[عشق بابینی تمام اصلی 

 بلبله سور کی گلستان اوخویان بُلبلدر.                                         

                           "اسحاق"رُخی دورنده لبی فکرینه دوشموش 

 سون لازم اولان موسم گولده مُلدر.نئیله                                        

 

*** 
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 شهاب الدین سهروردی

 سئویملی دوستلار، گؤرکملی ادبیات سئونلر، عزیز ائشیدنلر؛

 واختینیز خئیر!

 سئورلروردو، تصوف و عرفانقیزیل آذربایجان، بؤیوک دوشونرلر ی –زنگان    

ر و لیندا بؤیوک عارفلر، حکیممات اساسدیر. اسلامدان سونرا دینی تعلیسیبؤلگه

ادبی اثرلر بشریت عالمینه بخش  –لر بورادا بسلنمیش، دَیرلی علمی عالیم

ینلرجه لر یارانمیش و منئچه طریقت –ائتمیشلر. زنگان عالیم لری طرفیندن نئچه 

ا ، سهروردیه و اشراقیه دونیلردن ابهریهاری داللاریجا چکمیشلر. بو طریقتانسانل

ینه نین دئدیگلری یایماقدادیر. شهید مطهریه تانینمیش دوشونجهسیندسویه

الدین هابدیر کی شؤرد بؤیوک مکتبیندن بیری اشراقیهنین دره، اسلام دونیاسیگؤ

 دیر.سهروردی آدینا باغلی

کمت قمری ایلینده آنادان اولوب، علم و ح 259سینده شهاب الدین، سهرورد قصبه

لری گزیب، ماراغا، دمشق، شام و نهایت حلب لکهدالیجا چوخلو شهرلری و اؤ

الحکما، الاشراق، اعتقاددان آرتیق کتاب یازیر: حکمه22. شهرینده ساکن اولور
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یرینه لری خاطسیمرغ، تلویحات و . . . دوشونجه غربت الغربیه، رساله العشق، صفیر

ر. آنجاق لولر طرفیندن مرتد ساییلیر و دوستاق اولاراق اؤلدوروبئینی بوش مرتجع

نده لرییا یونیوئرسیتهلری بوتون دونایلدن سونرا اونون دوشونجه 822ن بوگو

 تدریس اولونور.

و  –افلاطون، ارسطو و . . .  –سیله یونان سینده اسلام دوشونجهاشراقیه فلسفه   

ق شف و شهود یولونو داها آرتیزرتشت دوشونجه لری بیرله شیر. او عقله دایاناراق ک

سینه فهسر و اشراق حکمنینده مشائی استدلالیندان یارارلاناراق نورالانوار فلنیبگه

نی عربجه یازاراق، بیر سیرا حیکایه و شعرلرینی ده کئچیر. او فلسفی اثرلری

نین تورکجه شعرلرینه زیر. چوخلو الیازمالاردا سهروردیفارسیجا و تورکجه یا

ین ناوچونجو جیلدینده سهروردینین "انتاریخ ادبیات آذربایج"راست گلیریک. 

بیت  2دا اونون  بیت تورکجه شعری گلمیش، زنگاندا یئنی تاپیلان الیازمادا 01

 دیر.لیک شعری گلمکده

-مانیشانلی میرزا صادق اوریادی –ایل بوندان اؤنجه یاشایان زنگانلی شاعیر  052

لر سهروردیه رک بو شعرازماسیندا شیخ اشراقدان بحث ائدهنامه آدلی الی 2نین 

 نسبت وئریلیر:

 کیمینسه مقصده قاصد دوشوبدور

 گرَک گئتسین بونو اونا ائشیتدور

 مسافر راهی ایستیر مقصدیچون

 دایانماز راهده بیر مقصد ایچون

 دایانسا مقصدی هرگز بولونماز

 قولاغینا چکین بو حرفی بیر آز.

 اگر صوفی ایسن صوفینی آت گیل

 ات گیلایکی یاز گیلن مقصوده چ –بیر 

 فقط آماجینا باخ، یولا باخما
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 سولا باخما. –ساغین، هئچ یئرده ساغه 

 کیمی صوفی، کیمی درویش، کیمی آج

 گرَک یوللاردا اولسون، اولدو یولواج.

 *** 

9 

 شیخ بوراق بابا

نین لار زامانی ایراده قرار تاپان سلطانیه، ایلخانلیرلیگینکیلومت 18زنگانین    

جی باشکندی ساییلیردی. بوگون سلطانیه ده اون اوجا تبریزدن سونرا ایکین

آدیندا  اوغلودیر. اونون کناریندا چلبیعمارتیکرپیجله یاپیلان عمارت، سلطانیه 

ده خانقاه چلبی اوغلونا ندا بیر مقبره واردیر. بو مجموعهبیر خانقاه و اونون یانی

فی، ابا بؤیوک بیر صودیر. بوراق بو مقبره، شیخ بوراق بابانین قبریدیر باغلی

جانلی ربایلر اونو تورکمن و آذتورکجه شاعیردیر. بیر سیرا ادیب طریقت رهبری و

ایلینده آنادان اولدوغونو ادعا ائدیرلر. بوراق  615بیله رک بیر سیرا آنادولودا 

لری گزیب و نهایت سلطان محمد وکسک تحصیل قازانیب، مختاف اؤلکهبابای

خاقان ساراییندا  –وتی ایله ایرانا گلیب و سلطانیه ده اولجایتو دع –خدابنده 

نئچه  –شیب و حؤرمتله قارشیلانیبدیر. سلطان اولجایتو طرفیندن نئچه یئرله

لری تاریخده دن شام و گیلان مأموریتأموریت لره گؤنده ریلیب او جوملهم

ن یدن گیلانا گئدیب و سلطانیازیلمیشدیر. سون مأموریتینده اولجایتو طرفین

اونون ده  685قمری یا گونش ایلی  228لری طرفیندن اؤلدورولوبدور. مخالف

یه گتیریب خانفاهین یانیندا قویلاییرلار. بوگون بو مقبره جسدینی سلطانیه

 یر.دراق بابانین قبری اولدوغو یازیلیموجوددور و بیر کتیبه ده اونون یانیندا بو

ان دیر. بو طریقت خراسان و آذربایجاندغلیاق بابا، بابائیه طریقتینه باشیخ بور   

باش قالدیریب، سونرا آنادولویا گئدیر. اونون بؤیوک لیدئرلریندن بابا الیاس، بابا 

. بونلار هامیسی خواجه احمد اسحاق، تاپدوق بابا و باشقالارینی آد آپارماق اولار
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موش و دَیرلی لنین )تورکستان پیغمبری یا پیرِ ترکستان آدلانیر( مریدلری اویسوی

اثرلر او جومله دن رساله، ولایت نامه، نصیحت نامه، طریقت نامه و مناقب آدلی 

 تورکجه اثرلر یازمیشلار.

نین شعرلرینده شیخ بوراق سی یونس امرهنین آدلیم صوقیتورک دونیاسی   

یسی اؤز نین باشچبکتاشیه طریقتی –بابانین آدی چکیلیر. حاجب بکتاش ولی 

 سینده بوراق بابادان آد آپاریر.هولایت نام

ر دیر: بیری دیوان و بیری رساله آدلی اثردیق بابانین ایکی تورکجه اثری الدهبورا   

ه مصرع یازیلمیشدیر. نئچلر طرفیندن شرح لر تاریخ بویو بو رساله اوچون عالیمکی 

 دن اوخویالیم:بو رساله

 بازار بازار او بازار

 بازار بازاردان بازار

 نیا بازارنی اوزاردو

 دانشمندلر نه یازار؟

 خیر یازار، یوم یازار،

 یوم یازار یولدان یازار

 یوم وار یولوندان آزار

 یوم دا وار یولا دوزر

 تونکو یازارنی بازار

 هرکی یولوندان آزار

 قدرت چوگان بئلین اوزر

 تانری ایرَن اوندان بئزر.

*** 

12 

 اولو عارف چلبی اوغلو
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دیر. البتده اصلینده سلطان ولدین اوغلو یوخ، بلکه سینین نوهیچلبی اوغلو، مولو

نین اوغلودور. حسام الدین ده بهاءالدین چلبی )اخی تورک(ون بیحسام الدین چل

دئییرلر. آنجاق مولوی چلبی اوغلونو  "ابن اخی تورک"اوغلودور و حسام الدینه 

 یرمزمیش. اونون آدینیچوخ سئورمیش و حتا سماع واختیندا اونو بوینوندان ائند

 اولو عارف چلبی اوغلونو دا مولوی اؤزو قویموشدور. –

چلبی اوغلونون خانقاهی بوگون سلطانیه شهرینه موجوددور و شعر دیوانی    

 واردیر. بیر شعر:

 عشقدیر آفت عقل و مئی ایمیش راحت روح

 ساقیا وقت صباح اولدو، گتیر جام صبوح

 ت ایله دیرباده یی گؤر کی قدحده نه لطاف

 شؤیله کیم جسم اطیفه اولاشا جوهر روح.

 عشق بیر فندیر اونون مشکلی حل اولمادی هیچ

 چون اونون متن متینین ائده مز کشف شروح.

-یله ایلگیلرابیندا چلبی اوغلونون زنگان صوفینین مناقب العارفین کتافلاکی   

یر. چن اولای لاری دا یازلرینی یازیر. هابئله مرند، تبریز و زنگاندا باشیندان کئ

یشواز لری توپلانیب اونون پلری و عالیمنیه یه گلنده زنگانین بؤیوک صوفیساطا

ائدیرلر. سوم دفه زنگانا گلیب و بیر ایلدن آرتیق بورادا قالیر و ناخوش اولاراق بورادا 

یه ایلینده سازان 210ایلینده قونیه ده آنادان اولوب و  625فوت ائدیر. چلبی اوغلو 

لر اونون قویلانما یئرینی سلطانیه و بیر سیرا قونیه ده وفات ائدیر. بیر سیرا ادیب

غلونون سی چلبی اونین سون خلیفهآنجاق پروفسور گولپینارلی مولوی بیلیرلر؛

نین هاردا اولدوغونا شوبهه ایله توخونور. ایندی چلبی اوغلوندان باشقا بیر قبری

 شعر:

 جانه ایرمیشمالحمدولله اولموش ایکن 

 جان صحبتینده دولت جانانه ایرمیشم.
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 نئجه گزم ظلمات سکندری –نئجه 

 خضری دَمم کی چشمه ی حیوانه ایرمیشم.

 گول دولتی بهاریله عرض اولسا بولبوله

 قیش صولتینده بن گوِل  ریحانه ایرمیشم.

 عاجز و ضعیف –باخما اونا کی موچه یم 

 بختیمی گؤر کی تخت سلیمانه ایرمیشم.

 اورسون محیط غیرت اودوندان یوزونه کف

 بیر قطره یم بو ضعف ایله عمانه ایرمیشم.

 ایوان آسمان گؤزومه طاق گلمه سه

 باغ بهشت و روضه ی رضوانه ایرمیشم.

*** 

11 

 ابوالقاسم زنگانی

وت ائتمیشدیر. او زنگاندا ده ف1090ایلینده زنگاندا آنادان اولوب،  1181    

ن سونرا قزمین و اصفاهاندا سونا چاتدیریر و زنگاندا بیر نی بیتیردیکدتحصیلی

قاضی کیمی ایشه باشلاییر. او، هر اوچ دیلده مکمل صورتده تحصیل آلمیش و 

ادبی ذئقئنئ اسلامی علم لر اوغروندا ایشه آپارمیش و علمی اثرلری یانیندا دؤرد 

 تورکجه منظوم اثر ده یازمیشدیر.

قمری(  1128ک باباسی میرمحسن زنگانی )اؤلوم نین بؤیوابوالقاسم زنگانی   

رجعی نی مسلطان حسین صفوی و ایمینجی شاه تهماسب زمانیندا مسلمانلاری دی

قمری( زنگاندا قاضی  1058نین آتاسی علی نقی )اؤلوم ایدی. ابوالقاسم زنگانی

 ایدی.

دور. ودنین بهزادنامه سی چاپ اولموش و الیازماسی زنگاندا موجابوالقاسم زنگانی

بهزادنامه آشیق ادبیاتیندا ایلهام آلاراق عرفانی مضمون ایله یازیلمیشدیر. بو اثر 
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یچینده غزللر و سی اولاراق مثنوی ادیر و آذربایجان شیوهقالیبینده مثنوی

نامه ده واردیر. اردیر. مثنوی آراسیندا نئچه ساقیلار و. . . دا وقوشمالار، گرایلی

 یر:بهزادنامه بئله باشلان

 ی نامه، نام سبحاندیباچه

 قیوم قدیمی حی سبحان

 قهار و غفور، فرد و جبار

 کیم عالمی یوخدان ائیله دی وار.

 حکم ائیله سه تمام بشر اولور خاک

 حکمونه مطیع زمین و افلاک.

 دارنده ی اوج آسماندیر

 داننده ی ظاهر و نهاندیر.

 سندن طلبیم بودور خدایا

 .رحم ائت بن زار و بینوایا

 هرچند کی من گوناهکارم

 درگاهینا هم اومیدوارم

 و سونرا داستانا بئله باشلاییر:

 بودور غرضیم ائدم روایت

 گر حقین اولا منه عنایت

 تقریر ائدم بو داستانی

 گلزار ائدم بو بوستانی

 بیر شیخ وار ایدی نخجوواندا

 مشهور ایدی فضلی اول مکاندا. . .

-صحیفه 052اندا استنساخ اولموش و قمری ده زنگ 1020الیمیزده اولان الیازما    

اثرینی ده احتوا ائدیر. دؤرد اثردن بیری  2دیر کی عالیمین هر لیک بیر نسخه
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نین ایگیدلیگینه باغلی روایتلردیر، آما دیر و قالان اثرلر حضرت علینامهبهزاد

 دی.باشلامیش و سونو اوخوناقلی دگیل اثرلرین

ق /  1059ذیقعده  18دیر کی اوغلو میرزا ابوطالب زنگانی نینابوالقاسم زنگانی   

دیر کی لردن بیری. او دا بؤیوک عالیمدا زنگاندا آنادان اولور1019گونش ایلی 

ده نجفه گئدیر و اورانین مجتهدلریندن کسب فیض ائدیر و ایرانا قاییدیب 1028

فارسیجا شعر  – تهراندا ساکن اولور و سونرا اصفهانا کؤچور. اونون دا تورکجه

فرانسیزجا، استانبولجا، عربجه دیلرینه تانیش اولوب  –دیوانی واردیر. او نئچه دیل 

توماس مالتوس، داروین و باشقالاریلا یازیشمالاری  –و زمانین بؤیوک بیلگین لری 

 موجوددور.

***  

 

 

10 

 حسینقلی خان افشار

ر حسینقلی خان افشاردیسینده زنگانین دَیرلی شاعیرلریندن بیری قاجار دؤوره

ا دفارسیجا الیازما دیوانی تهران یونیوئرسیته سی کتابخاناسین –کی بوگون تورکجه 

صحیفه لیک، نستعلیق خطی  22سی آلتیندا ساخلانیلیر. بو الیازما نمره 0528

 بیت شعری احتوا ائدیر. 552ایله یازیلمیش و 

ز ازمادان آلدیغیمیهمین الی چاکرین اولوم و اؤلوم تاریخی بللی دگیلدیر، آنجاق

ریر کی فتحعلی شاه زمانیندان ناصرالدین شاه زمانینا قدر معلومات گؤسته

انین سی زنگایلگیسی اولموشدور. اونون عاییلهیاشامیش و دربار ایله یاخیندان 

دولت آداملاریندان اولموش قیدار شهرینده اوزون مدت حاکم اولموشلار. چاکرین 

اه زمانی ین شنائب السلطنه، ابوالقاسم قائم مقام و ناصرالد –یرزا دیوانیندا عباس م

ده اونون یاشاییش و لرلبنده بیر سیرا تذکرهلر واردیر. ااولای لارینا اشاره
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دن نگارستان و دانشمندان آذربایجان یجیلیغینا اشاره ائدیرلر او جملهیاراد

یاخشی دولانیشی و ایی  اثرلریندن معلومات ةآلماق اولور. بو کتابلار چاکرین

اخلاقینی توصیف و تعریف ائدیرلر. شعرلریندن ده اؤرنک وئریرلر. اونون چاکر 

 تخلوصو بو شعرده گلیر:

 گر چاکرین احوالینی سورسا، سؤیله گؤردوم

 دی افشار آراسیندا.بیر عاشق شوریده

نین قدیمکی طافلاریندان ساییلیر کی افشار طایفاسی، تورک طایفالاری   

زنگاندان علامه آذربایجانین باشقا شهرلری مثلا اورمیه، تیکاب دا واردیرلار و 

 خراسان حتا فارس اوستانیندا دا یاشاییرلار.

لماغی، افشار دربارلا ایلگی ده اولاراق، دولتی مقاملار ایچینده رشوه آ   

فشا ا لر و رفتارلار قارشیندا دایانیر و شعرلرینده اونلاریطمعکارلیغی، پیس عمل

 ائدیر؛ حتا شاهدان را واز کئچمیر و بئله دئییر:

 شاهی که نشنود سخن دادخواه را

 دیگر چه حاجت آنکه بخواهد گواه را

 تزویر و ریاگارلیغی دا بئله افشا ائدیر:

 شوقیاه مسجده واردیم کی عبادت ائله یم

 کافیرم گر اورادا بیرجه مسلمان گؤردوم!

 هامی سجاده ی تزویر دؤشه ییب

 نسبت زهدی وئریب اونلارا بهتان گؤردوم.

شمیشدیر عرلچاکر زنگانین باشقا همعصر شاعیرلریله ایلگی قورموش و اونلارلا ش   

موشدور. دن جاذب خوئینی، فاطما خانیم جاریه و . . . ده مناظره سی اولاو جومله

 دیر.یه یاتاناونون شعرلری آخیجی، ساده، عینی حالدا محکم و اوره

*** 

11 
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 مسکین

دولت منصب صاحیبی  تخلوصو ایله زنگانین "مسکین" –محمد باقر خلخالی 

یم لیدیر. قاباقجا بونو دئمهتانییان شاعیری لی، صفالی و درداولان دوشونجه

ن ثعلبیه اثری نی –آذربایجانین بؤیوک بیر شاعیری ده ملا محمد باقر خلخالی 

ین ن موجوددور. آما مسکسی بوگوهتخلص ائتمیش و مقبر "باقر"ر کی دیصاحیبی

ین کدیر و بیر بالاجا دیوانی واردیر. مسن محمدباقر خلخالی زنگانلیتخلص ائده

رک خالق ایله لوب و دولت مقاملارینی الده ائدهده زنگاندا آنادان اوقمری 1068

سئویلیب و بیر عُمر  –دوزگون رفتار ائتدیگی اوچون خالق طرفیندن سئویب 

 1118کولتورو یولوندا چالیشاندان سونرا گؤزل بیر دیوان یادگار قویوب و توپلومون 

 ین دیوانیندان بیر غزل:دیبدیر. مسکینایل بوندان قاباق وفات ائ 120قمری 

 دی، هم ماه صفردیرجانا، قمر عقربده

 ی شردیرگیلن بو سفری، مایهیلهترک ائ

 یه زولف کجین عقربه بنزیرباخ آینه

 ول زولفه یوزون قرص قمردیر.داخل اولان ا

 مه ای کبک خرامانبو نوع خرام ائیله

 گؤر بیرجه تیکن گؤز یولووا نئّه نفردیر.

 ای گلشن حسن ایچره قدی سرو صنوبر

 سؤیله منه اول موی ایدی یا اینکه کمردیر.

 ی یارهدی یارب، تؤکولوب شانهنهبیلمم 

 زنجیردی مسکینه ووروب، یا گولِ تردیر؟

نین یوخاری قاتلاریلا، سارای آداملاریلا بیرگه یاشاییر، آنجاق جامعه مسکین   

لان ااونلارین پیس دولانیش لارینی، یانلیش فیکیرلریله یولا گئتمیر؛ ریاکارلیغی، ی

دیر کی اولار دا شاعیری خوشلاماییرلار. آنجاق مسکین دانیشماغی افشا ائدیر، بللی

 سؤزوندن دؤنن دگیل:
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 خرقه ی پاره پاره را کنمغرق شراب می

 شوم با نی و تار و چنگ و دف.ساقی بزم می

 زاهد اگر به بزم ما آمده ای ورع مکن

 ورع ز دوش دور کن، باده بنوش لاتحف

 ای )حنظه: بوغدا(اغ و بهشت را پدر داد ز بهر حنظهب

 گر نفروشمش به جو، پستم و پورِ ناخلف.

 خوردقاضی شهر خود لقمه حرام می

 قعی کنم زین حیوان خوش علف؟پس چه تو

***  

12 

 حکیم هیدجی

دجی یرلی فیلسوفی حکیم هیَادبیاتی نین گؤرکملی شاعیری و دَ آذربایجان   

لاریندا سیاسی و ادبی اولای –میزین اجتماعی ایل بوندان قاباق اؤلکه 152

فعالجاسینا اشتراک ائتمیش و اوچ دیلده عربجه، فارسیجا و تورکجه اثرلر 

یشدیر. او قاباقجیل دونیا گؤروشو و اجتماعی دوشونجه لریله جامعه میزین یازم

متضاد فووه لرینی آچیقلامیش و هر بیرینه دوزگون توخونموشدور. حکیم هیدجی 

نین اثرلری بونلاردیر: دانشنامه، رساله دخانیه، شرح منظومه سبزواری، کشکول و 

 دیوان تورکی.

-یلیغیندا تورک دیلینه حؤرمت بسلهارادیجنین یچکیجی نوکته حکیم هیدجی   

ده ایلینده هیدج 1022دیر. او سیهر بیر اثرینه تورکجه شعرلر سپمهیی و مه

ده  ده درس اوخوموش و بیر عالی مقام وب و ایراندان علاوه عتبات عالیهآنادان اول

لرینده تدریسه مشغول دؤنموش و قم شهرینده علمیه حوزه فقیه کیمی وطنینه

 رک یازیر:رالدین شاهین ترورونا اشاره ائدهولموشدور. او ناصا

 تلسمه بو شهین عهدینده گر ستم یئتیشیر
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 ر، آیری شهریار گلیر.بو شهریار گئده

 او شه کی دوشمنه ساتدی رعیتی

 نئجه اجل اوخونا سینه سی دوچار گلیر.

بیل و ارد حافظ اگر سمرقند و بخارانی تورک قیزینا وئریر حکیم هیدجی ده

 میر:خلخالی وئرمکدن اسیرگه

 گر بو تورک منیم گؤیلومو آلا الینه

 باغیشلارام تئلینه اردبیل و خلخالی

 و یا:

 ای تورک سنین تئللریوه طارم و خلخال

 قوربان اولا اول خالیوه تبریز و مراغه.

 یر:یی اؤز شهرینی اوندان اسگیک بیلمهحافظ شیرازی توصیف ائدرسه هیدج

 صفحه هیدج استمرا جایگه 

 که بر نوعروس صفا هودج است.

 و دیر و حکیمانه شعرلری ساده، محکم ، آخیجیسیآذربایجانین اوچ دیللی نابغه

 دیر:یه یاتاناوره

 فلکین غم و بلاسی مگر انتهاسی یوخدور

 بیر اوتانماز عار بیلمز نه دئییم حیاسی یوخدور.

 بو سپهر دون و ناساز ستمین ائدیبدور آغاز

 ئیله مز حیا اوتانماز بیرینه وفاسی یوخدور.ا

 ائله ییب منی حواله گئنه محنت و ملاله

 ییم بو هرزه بختین منه بیر حماسی یوخدورنئیله

 ستم و غمی توکنمز، اؤلورم ده رحمه گلمز

 نین منیم تک غمه مبتلاسی یوخدور. . .بو زمانه

***  
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15 

ادبیات سئونلر گروپوندا چالیشان لر، م سئویملی دوستلار، گؤرکملی ادیبسلا

 سایغیلی دوستلار؛ هامینیزی سلاملاییب، واختینیز خئیر دئییرم.

من، کئچن دانیشیقلاردا چالیشدیم زنگاندا تورک ادبیاتی و کلاسیک    

شاعیرلریمیزدن بیر گؤرونتو سیز عزیزلره چاتدیرام؛ من ده سیزلردن داها آرتیق 

اردان گان اسکی زامانلیئتیشاق. گؤردوک کی زن تله سیرم  چاغداش شاعیرلریمیزه

ه زنگین دیلی بو بؤلگهلر، عارفلر و شاعیرلر مسکنی اولموش و تورک دتورک عالیم

-اننالار امپریاسیایل بوندان اؤنجه قورولان م 0822دیر. زنگان یه مالیکبیر خزینه

لر بهده اولان کتیشوبهه یوخدور. ال نین یوردو ساییلیر. اونلارین تورک اولدوغوندا

 ماننالارین تورک اولدوغونو اثبات ائدیر.

خزرلر امپریاسی کؤک آتیب و اونون ایزلری هله ده  ،اسلام مدنیتی گلن زامانلار

 لر، عارفلر و شاعیرلریللی عالیمجی یوزایلده اونلارجا تورک د2زنگاندا قالیر. آنجاق 

دین سهروردی، شیخ بوراق بابا، الدن: مولانا عتیقی، شهاباو جمله میدانا گلیر

جه دیر و شعرلری تورکطیر زنجانی بونلاردان نئچه نمونهچلبی اوغلو، اخی جعفر خ

یاق ایللیک تورک ادبیاتی دا 222 – 122دیر بونلارین دالیندا دیر. بللیهاولاراق الد

 غزل، روباعی، مثنوی سؤیله –للیکده و بو محکملیکده شعر اولماسایدی بو گؤزه

 ک اولا بیلمزدی.م

جو عصرلردن بوگونه قدر داوام تاپیر: مولانا نرگسی،  12، 9، 8آنجاق بو گئدیش 

مولانا همتی، اسحاق زنگانی، ابوالقاسم زنگانی، جاذب خوئینی، مسکین، چاکر، 

حکیم هیدجی و یوزلرجه باشقا شاعیرلر اورتایا گله بیلمزدی. آنجاق ایندی 

ادبیاتیمیزا چاتیریق. بوگون زنگاندا اولان بونلاردان اوزاقلاشیب چاغداش 

ه ک زنگاندا شعر و ادبیات نییریک. ایندی گؤرهانیشماق ایستهشاعیرلریمیزدن د

ییم شاعیرلردن دانیشاجاغام: عباس جهادیر. بونا گؤره بو آدلارینی چکهدورومد
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ی، دبابایی، حسین منزوی، هوشنگ جعفری، عبدالله مرادی، آیلار خانیم، پرویز سو

تانیتدیراجاغام. آنجاق احمد صادقی، حسن رفیعی، علی کریمی و باشقالارینی 

یب و دن قالخچالیشاجاغام کی لهجه ییک او شاعیرلری تانیتدیرماغالیدقت ائتمه

 دیرلر. بو شاعیرلرین ساییسیادبی عیارلانمیش دیلیمیزی ایشله معیار تورک

 اردیر.لار دا ولر و یازیچیازانلار، ادیبیرلر یوخ، حیکایه ییوزدن چوخدور. تکجه شاع

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لری:زنگان شاعیرلریندن شعر نمونه



34 
 

 

 ایل بوندان قاباق( 777مولانا عتیقی زنگانی )

 خم زلفه دل دیوانه گرفتار اولالی

 دی هشیار اولالی.دئمه دیوانه، دئنن مست

 دی گؤگلغم هجرانله هر لحظه پریشان

 شـه دل اونا یار اولالی.زلف لــرزاندو همیـ

 سـن باد صبا قیلدی پریـشان زلفـیدئمه 

 اسـمیوب هیـچ مـن زار گـرفـتار اولالـی.

 اسه یارب، ائده بیر زلفی پریشان کی یورَک

 میش گون داخی زلف حایل رخسار اولالی.گؤرمه

 گل، گل ای باد صبا، ائیله پریشان زلفی

 الی.مشک کافوره تؤکولسون که یوَرک زار اول

 قیلمیوب نرگسه بیر لحظه تماشا کؤنگل

 گؤرمیوب یوسفینی حسنه خریدار اولالی.

 یئمه غم, ائیلمه رسوا زلفی "عتیقی"ای  

   کؤنگل آسوده دو تا زلف اونا غمخوار اولالی.
***    

 ق(838 – 787نرگسی ابهری )

 مهنی آشفته احوال ائیلهزلف آچیب من خسته

 مهی بیحال ائیلهدیب گؤگلومچین ابرو گؤرسه

 گونش –جان قوشون صیدینه گلدین لعلین اوزره آی 

 مهی مهر ائتدیگین یوزونه بیر خال ائیلهدانه

 دین یوز مین جفاقیلمادین بیر آن وفا، سن ائیله

 مهایندی گلدینسه منیمچون داخی اهمال ائیله
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 نرگسی هر آن ائدیر افغان، ایشی افغان دورور

 مهن دیلینی سن لال ائیلهشوکر ائدیب وصلی اوچو

*** 

 ایل بوندان قاباق( 557مولانا همتی انگورانی )

 بیر دم کی اؤتر سنسیز، اونا دم دئمک اولماز

 هر جاهله هم صحبت و همدم دئمک اولماز

 دیّاره دئمه سّر حقی، ساخلا بشردن

 یه محرم دئمک اولمادوش بو حرمه کیمسه

 لق گرچه قیلور سیر مقاماتبراهیم

 ا، اونا ابراهیم ادهم دئمک اولماز،اام

 ، سن حیدره دولدول خبرین وئرهمّتیای 

 ده هر فارسه رستم دئمک اولماز ،بو عرصه

  *** 

 ایل بوندان قاباق(  477اسحاق زنجانی )

 جام مئیی دوتمام لب جانانه برابر

 سن قانه برابر؟می بیر ایش ائیلیهلایق

 چکدیم نئچه مهرولری میزان خیاله

 ن گؤرونن یوسف کنعانه برابرسنس

 مه رومیای خواجه گل مصره قیاس ائیله

 قول اوغلی اولور بونداکی سلطانه برابر.

 لوم جامینی عشقینمجنون کبی دادلو ایچه

 حجّتده گرک ایچیله پیمانه برابر.

 بودور بو "اسحاق"بیلدیم سؤزووی نئیدوکن 

 بیر تازه غزل وار ایسه دیوانه برابر.
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 *** 

 (1278 – 1211قاسم زنگانی )ابوال

      کیم محنتیم اولدی چوخ افزون          ساقی منه وئر شراب گلگون

          لرین دایاغی سنسنافتاده        ظلمات شبین چراغی سنسن

        بیر مدد روادور هسندن من           م بو فیکرده مبتلادورلوکؤن

 باشدان آیاغا تمام تشویش         اشعار ائدوبم اؤزومه بیر ایش

 ...للهءاانجامه یئتوررم انشا              عنایت الله هگر ائتسه من

*** 

 ق( 1212 - 1225جاذب ) -محمد کاظم خوئینی 

 ،گر یار اولان بو غمزه دئیه ای بلالو یار   

 .مارضوان ایچینده حوری و غلمانه باخمان   

 ا،گر سایه سالا اول قد موزون بو جانیم   

 .مای طوبایه باخمانجنت ایچینده سایه   

 ا،ن اوخ بو جانیمااگر آتاس یدنمژگان   

 .ماریب جراحت اعضایه باخماناوز دؤنده   

 ،گل عیادته ،شیرین کیمی لطف ائدیب   

 .مار جلال خسرو دارایه باخمانگؤباخ    

 ،یمجنونون امیری اول وقتدن که مولکِ    

 .مایه باخمانتاج و نگین و شوکت کسرا   

 ،ن مقامقصر وصالین ایچره منه گر وئره   

 .مامانخافلاک ایچینده عرش معلایه با    

   *** 

 (1371 – 1232حکیم هیدجی )

 ،روبو روزگار کئچــــر یاخشی روزگار گلــ
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  .روکه غمگسار گلخما غم ائتمهیگؤگول دار
 ،دومان دوتوب یئر اوزون گر یاغار هوادن قار

 .روگئنه بهار گل ،بو سویوق قیٌشکئچر گئدر 
 ،اگر اوچان که سفر ائتدی یار گئتدی بخت

 .رور بختلن او یار گلیخوش اول گونه قایید
 ،تیکمیشم یولا گؤز ،گونوز چکرم آه -گئجه

 .روگؤروم هاچــاغ گئنه اول یار گولعذار گل
 ،رین عهدینده گر ستم یئتیشیتلسمه بو شه

 .روشهریار گلآیـــری  ،بــــو شهریار گئدر 
 ،او شه که دوشمنه ساتدی رعّیتی گؤردون

 .روچار گلسی دُنئجـــه اجل اوخـــونا سینه
 ،ب کمنـــد صفت تسبیحی اله زاهـــدیآل

 روشکار گل اباخار گؤره که هاچاق دامین
 ،مهمل دانیشما هیدجلو ،بو حالی ترک ائله
 رولرین قلبینه غبار گلبو سؤزده بعضی

*** 

 ق(  1338 – 1217لخالی  مسکین )محمد باقر خ

 دی، هم ماه صفردور،جانا، هم قمر عقربده

 ی شردور.ترک ائیله گیلن بو سفری، مایه   

 باخ آینیه، زولف کجون عقربه بنزیر،   

 داخل اولان اول زولفه یوزون قرص قمردور.   

 مه، ای کبک خرامان،بو نوع خرام ائیله   

 ا نئچه نفردور؟.گؤر بیرجه تیکن گؤز یولوو   

 ای گلشن حسن ایچره قدی سرو صنوبر،   
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 سؤیله منه اول مو ایدی یا اینکه کمردور؟   

 ی یاره،دو یارب! تؤکولوب شانهبیلمم نه   

 0زنجیردی مسکینه ووروب، یا گول تردور؟   

 *** 

 ؟( -حسینقلی خان چاکر )؟ 

 عاقبت دوشدو یولوم دیرِ خرابات آرا،   

 ت آرا بیر مه تابان گؤردوم.اول خرابا   

 دیم دردیمی اظهار قیلیم، جام توتوب،ایسته   

 اول مسیحا نفسی دردیمه درمان گؤردوم.   

 میش اوندان بیر جام،باش آیاغینا قویوب، ایچمه   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اوزوم عمان گؤردوم.   

 ست و خراب،بس کی پر زوردو اول می، ییخیلیب م   

 گؤز آچیب بیردن اؤزوم ناظم دیوان گؤردوم.   

  *** 

 ق( 1351 – 1271شیخ اسماعیل ذبیح الهی )

 ی رضوان اولور!،پس دییرلر زندگانلیق روضه   

 لیقدان، گونده باغریم قان اولور.تنگه گلدیم زنده   

 دن هر آن چیخار جانیم منیم،بار محنت چکمه   

 ده نئچه یوز مین جان اولور؟بار الهی بیر قفس   

 هر کیمین ادراکی چوخدور خلق اونو دوشمن توتار،   

 خوش گلن خلقه جهاندا مردم نادان اولور.   

 *** 

 (1352 – 1275میرزا حسن غریق )

                                                           
2 .30/2/0371، 42م.کریمی، آشنایی با بزرگان زنجان، پیام زنجان، شماره    
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 دیم گئتدیم،قدم قویدوم بو دونیایه، فراغت گؤرمه   

 دیم گئتدیم.چکوب ذلت همیشه، استراحت گؤرمه   

 یله چوخ گزدیم دولاندیم جانی بیر قالب،بو مخلوق   

 دیم گئتدیم.بیرینده حاشا لله بیر صداقت گؤرمه   

 قوشولدوم اغنیایه، بلکه عالمده اولوم دلشاد،   

 دیم گئتدیم.بغیر از طعنه و تهمت، شماتت گؤرمه   

 غنی، هم مفلس و عارف، عوامیله شناس اولدوم،   

 دیم گئتدیم.ؤرمهبیرینده بونلارین اصلا شفقت گ   

 *** 

 ق( 1371 – 1372ملا آقاجان عتیق )

 سنون آدونلا خدا، جمله ایش کماله گلور،   

 ثنا و حمد بئله عزت و جلاله گلور.   

 یاراتموسان منی بیر یاره ائتمیشن عاشق،   

 فراقی قلبیمه داغلار چکوبدی لاله گلور.   

 سالوبدی چؤللره دیوانه تک ائدوب بدنیم،   

 ن دییور بونو مست ائیلیوب پیاله گلور.گؤره   

 گوندوز یانورام، –آلوشدوروب منی عشقی گئجه    

 نگار گؤرمه گی عنقا صفت محاله گلور.   

 انیس غصه، رفیق آه، مونسیم غمدور،   

 ک ملاله گلور.جگر یانور، گؤزوم آغلور، اوره   

 عتیق سن الله اؤزون یئتور او طاووسه،   

 انومه بلا، هر نه بو جماله گلور.آلوم ج   

  *** 
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16 

 زنگان چاغداش ادبیاتی

زنگاندا چاغداش ادبیاتدان دانیشمادان قاباق، بونا اشاره ائتمک لازیمدیر کی    

اسلامی انقلابدان اؤنجه، تورک دیلی نین یاساق اولدوغو سبب اولموشدور هئچ بیر 

اسین. نوحه کتابلاریندان باشقا تورکجه کتاب چاپ تورک کتاب چاپ اولوب یاییلم

ربایجان بلکه آذ –نین زنگاندا ده همین نوحه کتابلاری تورک دیلیاولموردو. اصلین

 دیری قالماسینا سبب اولدو. بو جهتدن اؤزوموزو مرثیه ادبیاتینا بورجلو بیلیریک.

-. نمونهدیخ ایآنجاق بو، او دئمک دگیلدیر کی تورکجه شعریمیز و شاعیریمیز یو

الی دیر. آقای جمکتابی دان اولدوزونین چاپ ائتدیگی اسدالله جمالیسی آقای 

 –ایدی کی انقلابین بیرینجی ایلینده -میزه عاشق اولان بیر بؤیوک انساندیلی

دان "جی ایلده 1158ده شاه دؤورونده تورکجه شعرلری توپلاییب و 1158

-زنگانلی شاعیرلرین شعر نمونه 01 ابداکتابینی چاپ ائتدیردی. بو کت "اولدوزو

لرینی گتیریر. بو شاعیرلرین آدینی سایماق لازیمدیر: عبارتدیرلر: سید سجاد 

احمدی، عباس امیراصلانی، نقی امینیان، مهندس رضا جمالی )شاهین(، دکتر 

ابوالفتح حکیمیان، جهانشاه خدیوی، خسرو میرزا، خسرو دارایی، محمدرضا 

ری، غلامحسین سعیدی، ذبیح اله شاه محمدی، آقا میرزا واسع روحانی، کریم زعف

ی، محمد منزوی، حسین منزوی، شهیدی، عزیز صنعتی، تقی فاضلی، عباس کریم

 اله منطقی، جمال یحیوی و محمد خالقی.ی، نعمتاله منطقحبیب

البتده بو عزیزلرین چوخو انقلاب گونلرینده قید حیلتدا ایدیلر. یئنه دئمه لی یم 

زامان چوخلو شاعیرلر واریدی کی مرجوم جمالی نین الی اونلارا چاتماییب و  بو

لوری، ب دن: عاصم زنگانی، وافدی، حکیمهلهاو جوم اونلاردان شعر آلا بیلمه ییبلر

 آزاده دارایی و . . .
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ینی گؤزل صورتده یک کتاب، زنگانین تورکجه شعر محیطلصفحه 122بو    

بیر سیراسی زنگاندان یوخاری چرچیوه سیندا یئرله  تصویره آلیر. بو شاعیرلرین

ن لر. بو کتابدا آدی چکیلیی، حسین منزوی و تقی فاضلی کیمیشیر: خسرو دارا

شاعیرلرین چوخو مرحوم اولوب، اما سئوینه رک دئییرم کی بونلارین بیر سیراسی 

 سلامت دیرلر. من بو عزیزلره اوزون عمر و ساغلیق آرزیلاییرام. –ساغ 

سیندن سونرا تورکجه کتابلار چاپ اولماغا باشلادی، اما ساواش انقلابین غلبه   

ایلیندن زنگاندا درگی لر  1168مقامت ایللری سکوت ایله کئچدی.  –ایللری 

ده پیام زنگان 1168لر تورکجه یازیلارا دا یئر وئردیلر بو درگی یاییلماغا باشلادی و

، بهار زنجان و باشقالاری یولا دوشدو و بیر یاییلدی، دالیجا امید زنجان، پیک آذر

نی تورک دیلی و ادبیاتینا یول آچیب یئر وئردیلر. بو آرادا امید ایکی صفحه –

 هویت مساله سینه یئر آچدیغی –زنجان اوچ صفحه سینی تورک دیلینه وئرمکله 

لاری و لری، یازیچیسالدی و ایران عالیماوچون بوتون ایراندا سس 

جو 1122لاری اؤزونه جذب ائتدی. حتا ایلک تورک دیلی سمیناری آراشدیریجی

یب بو لر زنگانا گللر و محققن باشا باشیندان عالیمایلده زنگاندا قورولدو و ایرانی

 ردا اشتراک ائتدیلر.سوینل

 لر تبریزده، اورمیه ده،یه بنزر درگییامید زنجان ایراندا اومود یاراتدی و بو درگ   

اشقا شهرلرده یولا دوشدو: شمس تبریز، نوید آذربایجان، آراز، اورین و اردبیلده و ب

. . . 

بو زامانلار زنگاندا ایشیق درنه یی یاراندی. بو درنک گنج شاعیرلری بیر یئره    

ایله یاخین فعالیتینه داوام وئردی. جالب بورادیر کی همان بیرینجی  12توپلادی و 

 – نین هر بیریندن بیرلریو ایشیق اؤیه لی کتاب حاضیرلاندیایلده ایشیق آد

ایکی شعر چاپ اولدو. بو شاعیرلرین شعرلری بو کتابدا گلدی: یاشار زنگانلی، عباس 

بابایی، حسین رزمی، عبدالله مرادی، پرویز سودی، حسن رفیعی، علی بیانی، 
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یعقوب چایپارالی، اسرافیل محمدی، غلامرضا طریقی، غلامحسین طریقی، محمد 

 ، الیاس نظری، ناصر ولایی، دکتر ایوب نوری زاده، نوروزعلی امیری.دؤنمز

چه شعر نین نئمیش شاعیرلر اولموشلار و هر بیریبو عزیزلرین چوخو بوگون تانین

یام آدلاری چکیلن شاعیرلر بیرینجی ایلده فتری چاپ اولموش. بونو آرتیرمالید

یزیل اق زنگان ققاتیلدیلار. آنجچالیشیردیلار و سونرالار داها آرتیق شاعیرلر اونا 

 و بوگون یوزلرجه رک اؤز دیلینه و کولتورونه صاحاب چیخدیآذربایجان دئییله

لی و دویغولو شاعیرلر، حیکایه یازانلار، ادیب و آراشدیریجیلار گوجلو، دوشونجه

 گیمیزه اومود ایشیقلاری ساچیرلار.جهبورادا یاشاییب یارادیرلار و گله

***  
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12 

 عباس بابایی

 دیرتحفه سازیم وار سسی زیردن بمه غمبیر 

 دیریک هاواسین چالماغا شاید سیمی کمشنل

 سؤیلردی آتام قالدین بابامبن باباسیندان

 دیرکؤکون، هر سیمی بیر نَسله حََکم دیندیرمه

 گاهدان سالیرام چیگنیمه بندین، چالیرام دا

 دیر.له ستمسی ماتمسیم سئچیرم نغمه هر

ان شاعیرلریندن بیری عباس آذربایجان چاغداش شعرینه ایزینی بوراخان زنگ   

دیر. بابایی شعرلرینی خالقینا حصر ائتمیش، خالقی ایله گولوب، خالقی ایله بابایی

آغلامیشدیر. خالقینا تای دا باشی اوجا، آلنی آچیق بیر شاعیر کیمی تانینیر. اونون 

-رکانلی قوجامان شاعیر کیمی اورَکا –ن داورانیشی، ادبلی گؤزل اخلاقی، دوزگو

 لرده یئر آچیب، هله ده یاشاییر.

نین آلتینا امضا رلریده شع1122ایلینده زنگاندا دونیایا گلیب،  1101بابایی    

ا تاپشیریر، اما ساواک آدلی شعر دفترینی چاپ "چراغ و چاه"جی ایلده 1152آتیر، 

نفکر، لری اولان روشبابایی او زامانین دَیَرلی درگی آلیر.نین قارشینی یاییلماسی

دن سونرا تورک شعرینه اوز 1122یک ائدیر. بیرل-وسی ایله ایشچاپار، صدا و فرد

ون بر لر، رد خیق گئجهدیر: گلیرم، آیری الیمیزدهگتیریر و بوگون دؤرد شعر دفت

 سم اؤللم.سنگ، دئمه

نیر؛ گؤزَل لههنجه یاتیب، انسانی دویغولار لپنین شعرلرینده دوشوعباس بابایی   

وندا دالغالانیر. بابایی اوخوجوس ، سئوگی و دوستلوقلرله برابر محبتایماژلار، ایمگه

ک سئویلمک اونون ان بؤیو –سئوگی یارادیر، خالقینی محبته چاغیریر، سئویب 

ق و وآرزوسونا چئوریلیر. بوتون شعرلرینده نحبت، سئوگی، صمیمیت، دوغرول



44 
 

بورادا  لریللیکفاوتلارا، فرقلره اینانیر و گؤزهنیر. دونیادا تدوزگونلوک سسله

 آختاریر:

 پاک دولودور –خلقتین دامنی پام 

 جور به جور گوللر ایله

 یاشیل اوتلار ایله –یام 

 یاخشی چمنلیکلریله:

 نین اوچ پری وارلاله

 یاز گولونون یئددی پری

 سوسنیم یوز پری وار

 غین بیرجه پریسارماشی

 نینیاسمن سالخیمی

 سایقیما گلمزدی پری.

 –بئله گوللر، بو تفاوت لر ایله 

 نه گؤزل قونشودولار!

 بیر بولاقدان سو ایچرکن 

 بیر گونشدن پای آلارکن

 بیر چمنده بوی آتیرلار

 بیرینه –یاناشیق بیر 

 خوش یاشاییرلار.

 مان باخیشی داوام ائدیر:باشقا بیر بندده، قوشلارین الوانلیغینا باخاراق، ه

 ماوی گؤیلر دولودور

 جور به جور قوشلار ایله

 نین اوستوندهتلگراف سیملری

 لر چؤرتا گئدیب،سئرچه
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 قیرقی قیقاجه گلیب،

 باشلاری نین اوستونده

 قارقالار های باساراق سالمادادی        

 قار قار ایله.                                     

 ورنا اوزاقلاشمادادیبیر قاتار د

 ماوی گؤیلرده اوچان

 منتظم صفلی قارانقوشلار ایله

 وریندهچایلاغین دؤیره

 لئیلک دولانیرحاجی

 اوزون قیشلار ایله –اوپ 

 قیچی آلچاق سونا حیرتله باخیر

 بلکه آلقیشلار ایله.

لاردا ورک شوقا گلیر و بونلاردان ذوق آلیر و یئنه باشقا قونشاعر بو تفاوتلری گؤره   

 بو الوانلیغا اشاره ائدیر:

 دنجور به جور سایقیا گلمز شئی

 پاک دولودی –خلقتین دامنی پام 

 نئچه مین جوردور آغاجلار؟

 اوتلار؟                           

 نئچه رنگده توخویور

 باهارین قیزلاری

 گؤی قورشاغینی؟

 نئچه مین شکله دؤنور گؤیده

 بولودلار سوروسو:

 یئکه فیلجه – بیریسی یئپ
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 بیریسی فنجان جا! . . 

نین وارلیق پیامی رک، اوخوجوسونا اوز دؤنوب و اونلاری تانریشاعر بونلاری گؤره

 کیمی آنلادیر:

 بو تفاوتلار

 الوانلیقلار

 دییاشاییش قایناغی

 لینین سئومهتانری

 دیلری، پئیغاملاریآیت

 ل!نه گؤزه

 دیلرین اصلا جانیبلکه گؤزللیک

 ی بیر رنگده، بیر شکلده اولسایدیهام

 ک پارتلاردی!!اوره

 للیک قیراغین قاتلاردی!!دای گؤزه

بدی. او لری ده گؤزَقالان دگیل و آنادیلینه موراجیعتآنجاق بابایی دیلینه لاقئید 

 دئییر:

 منیم تورکو دیلیم اوجا داغ کیمی

 دیبئله آلچاقلارا بویون اگمه

 قلمدان مدیحه یازان میرزا

 دی.له چاموش دیلی هئچ بگنمهبئ

 رک یازیر:باشقا یئرده دیلینه خطاب ائده

 اگنینه گئینده رسمی پالتاری

 دانیشدیق قورخوتدون سلطانی

 سنه یاراشمادی رسمی مجلیسده

 خورون دونو، بؤرکو، قیطانی.موفته
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 دی حرمسرالارسنی بگنمه

 خاجالار دیلینه یاغ یاخانمادین

 ر، وزیرلراوز دؤندردی سندن شاه لا

 یالاخلیق آرخیندا سن آخانمادین.

 روحو شاد، یولو گئدرلی اولسون!

***  
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18 

 حسین منزوی

سیز حسین منزوی زنگانلی شاعیر اولاراق تامام ایراندا تانینمیش بیر شوبهه   

 دا غزلایران نئچه شعر دفتری یاییب و بوگون –شاعیردیر. منزوی فارسیجا نئچه 

دیر. آنجاق آذربایجان شعرینه ده گؤز تیکیب و فارس فورماسی نین سلطانی

شعرلرینده ده تورک دیلینه و ادبیاتینا حؤرمتله یاناشمیشدیر. بو ساحه ده نئچه 

 دن:هکتاب یازمیشدیر او جومل

اوستاد شهریاری اثرینی سربست فورماسیندا فارسیجایا ترجمه  –حیدربابایا سلام 

 ائتمیش

کتابیندا شهریارلا برابر تورک دیلینه سایغی ایله  –گوی ، این ترک پارسیشهریار

 یاناشیر

 آذربایجان و –بیر مستقل کتاب اولاراق صفرخان قهرمانیان  –منظومه صفرخان 

 ایرانین سیاسی سیماسی و اوتوز ایل زندان چکن قهرمانینا بیر منظومه یازیر.

حیاتی و حرکتینه بئل باغلاییب، اونا  آدلی اثرینده کوراوغلونون –منظومه روشن 

 بیر منجی گؤزویله باخیر و نهایت بئله سؤیلور:

 یفهاترسم ای چشم و چراغ طمی

 ای خون سرخ معجزه                                  

 در بازوان ایل                                                  

 تا باز گردی

 شد!دیر با               

و  دن حبیب ساهیر، مفتون امینیآذربایجان شاعیرلریندن او جومله چاغداش

 نین شعرلرینی فارسیجایا چئویریر.باشقالاری

بیر تورکجه شعر دفتری اولاراق صمیمی اورَک سؤزلرینی بو دفترده  –دومان    

 دیگینی ده دیلینه گتیریر.مفدمه سینده آنادیلینه محبت بسلهیازیر. 
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جوانلیقدان شاعیرلیگه باشلامیش و تورک دیلینده نئچه غزل و بایاتی  منزوی   

جه گه وقت آییریر. تورکمهیللریندن تورک دیلینده شعر سؤیلها 1122یازیر؛ آنجاق 

فتر دولدورماغا چالیشیر. بو ایللرده زنگاندا یازانان فضادان الهام آلیر. دئدیگیم د

فضا یاراتمیشدیر. منزوی امید زنجان  کیمی بو ایللرده امید زنجان فرهنگی بیر

شدیر. لیتینی ده بوینونا آلمینین مسوواخیندان ایلگی قورموش و بیر صفحهایله ی

او بیری طرفدن ایشیق درنه گی ده اؤز تاثیرینی قویموشدور. امید زنجان و ایشیق 

جو و گو للیگینین گؤزهیاتینا زمینه یارادیر، تورک دیلیزنگاندا تورک شعر و ادب

تکجه منزوی نی یوخ، بلکه چوخلو شاعیرلری اؤزونه چکیر. دومان رفترینده 

ریر. ایندی دن سونرانی گؤسته1122تاریخلری  شعرلره باخسانیز، آلتینداکی یازی

 دن نئچه بایاتی:منزوی

 غم یئمه یامان اولور

 آماندان آمان اولور

 گؤزون یومما گون باتار

 آه چکمه دومان اولور.

 *** 

 م یامان اولدو گلحالی

 صبریم تالان اولدو گل

 یدیپیچاق سومویه ده

 اوره ییم قان اولدو گل

 *** 

 بواوتونان آغلاشدیق

 آغلاشماقدا باغلاشدیق

 گؤز یاشیمیز بیر اولدو

 دؤش آچیب قوجاقلاشدیق
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 *** 

 آ لیلا، لیلا، لیلا

 منی داردان آسیللا

 من گؤیده جان وئریرم

 سن ده یئرده واویلا.

دیر. ایرانین بوتونلوگونده غزل وی فارس شعرینده غزل سلطانیمنز   

 ه یاتیر:یده ده غزللری اورهآنجاق تورکجه شاعیرلریندن بیر قاریش یوخاریدا دایانیر.

 کسیر قیلینج کیمی گوللری آیاز

 هانی یاشیل دونلو چمن، هانی یاز؟

 طبیعتدن اؤترو اوره گیم کئچیر

 .للیگی قانان منی قینامازگؤزه

 هانی بولبوللرین اذان سسی

 گول بوتاسی یئرده قیلاندا ناماز.

 قاتار کئچت دورنالار –گؤیدن قاتار 

 غاز. –جوت ایسکی گئده ن تؤرَک  –گؤلده جوت 

 سیندن آسلانانباغین یاشیل پرده

 اوزومدن شرابه، هئیوادان قوتاز.

 -هانسی نرگس، هانسی یاس، هانسی سوسن؟ 

 دا گول آچماز!بو تورپاقدا چال تیکان 

 یئردن آلوو چیخیر گؤیدن قار یاغیر

 بو باغدا گول بیتمز، بولبول یاشاماز.

 لرین دیر "کئچل حمزه "هله گونلر 

 ."خان ائیواز"، یاتیب "دمیرچی اوغلو"ایتیب 

 هانی اوغراش پاشالارین اوستونه
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 ؟"تانری تانیماز"چاپان  "عرب آتی"

 گدیگین آلان "حیدربابا"هانی 

 ؟"ملیک نیاز"چیگنینده ورندیلی 

 بورویوب اؤلکه نی آغلاشماق سسی

 هانی آشیق، هانی ماهنی، هانی ساز؟

 شنلیک غمه چؤنور، توی یاسا دؤنور

 ."آراز"نی "سارا"هله ده آپاریر 

 "دریالار مرکب، مئشه لر قلم"

 اوبا دردلریندن یاز! –شاعیریم؛ ائل 

دیری ساخلاسین. هر حالدا منزوی چالیشیر اؤز شعرینده زنگان لهجه سینی    

تورک دیلینده شعرلری نین گؤزَللَشمه سینه، گلیشمه سینه چالیشیر. منزوی 

غزل، قوشما، گرایلی، بایاتی، مثنوی و سربست  –دوماندا مختلف شعر فورمالاریندا 

 شعرلر یازیر. شوبهه ائتمیرم کی یولونو هامارلاییب آچمیشدیر؛ عؤمرو اجازه

 ایدی.-جکملار گؤتورهوئرسئیدی بؤیوک آددی

 *** 

ها ایام. تورک شعری هیجالی شعرله دا وافت ایکن بیر سؤزو آچیقلامالیمن بوراد   

مک تکجه هیجالارین ساییسی ایله قورتولمور. مثلا اویغوندور. هیجالی شعر سؤیله

ن باش توتور. یا قوشما هیجادا 2هیجالی دیر، یعنی هر مصرع  2دئییریک بایاتی 

یام هیجادا بیتیر. بونو آرتیرمالی 11ده گلن سؤإزلر دیر و هر مصرعیهیجال 11

لر طیعهمان تق –هیجالارین ساییسیندان علاوه، هر مصرعین ایچینده ایچ بؤلگولر 

اتان یه یاؤزونه بو قدَر اوره –اساس رول اویناییر. شهریارین حیدربابایا سلامی اؤز 

اولاراق کتابین  1 – 2 – 2ر. ایچ بؤلگولری اولماییب، اوندا درین بیر هنر یاتیبدی

 اوّلیندن آخرینه قدَر دوزگون اولاراق ایشه آپاریلمیشدیر. 

 حیدربابا             گون دالیوی     داغلاسین
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 اوزون گولسون      بولاقلارین       آغلاسین . . . آخیره قدَر

2                      2                  1 

گؤره ده  اییب و اونیه دقت ائتمهلسون بوگون شاعیرلریمیز بو مسالهر اواما تأسوفل

منجه بو عزیزلر  کوسورلر. –ییب، خالقدان اوموب خالق طرفیندن منیمسنمه

نین دیلینده ازبر دیر. شهریارین شعری هامیشیلری داها یاخاؤزلریندن کوسمه

 اولدوغونون نئچه دلیلی وارسا، بیری ده ائله بودور.

 ریر. بو آشاغیدان گلننین بایاتی لاریندا اؤزونو گؤستهبو موضوع حتا منزوی   

 بایاتی یا دقت بویورون، سؤزلر چوخ گؤزَل، آنجاق ایچ بؤلگولری نظرده توتون:

 0   2اوتو سووا قاتمارام               

 2   1سؤزومو اوزاتمارام              

 2   1اوتوروب یولا باخیب          

 1   2سن گلینجه یاتمارام.        

بورادادیر کی دئییریک هر دیلین اؤز سازی و اؤز سؤزو واردیر. هر دیلین اؤز روحو 

ون. ییک. ساغ اوللیلره دقت ائتمهلیک. بیزیم دیلیمیزده ده بئله اینجهواردیر

 حوصله ائدیب منیم سؤزلریمه قولاق آسدیغینیز اوچون تشکور ائدیرم.

 

***  
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 عبداله مرادی
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زنگانین ادبی دیلینی یوکسلدن شاعیرلر باشیندا دایانان گؤرکملی بیر سیمادان    

 ییق. عبدالهدان آد آپارمالیییرسک اوّل باشدا هبداله مرادیدانیشماق ایسته

 و. "شاختا وورموش آرزیلار"، "آنا چینار"ایکی کتابی چاپ اولموش:  نینمرادی

له چاپ اولمامیش. مرادی بوگون اون ایلدن لری واردیر کی هچوخلو حیکایه

ر ساییسی لیازیر و دانیشیر. یازدیغی حیکایهتلویزیوندا  –آرتیقدیر کی زنگان رادیو 

 عنوانلی شعریندن نئچه بند: "خالق شاعیری"یوزدن آرتیقدیر. ایندی 

 لـریـننه خـانلاریـن، نه بئـی

 سولطانین 1نه بیر قودورغان

 شـی سـینـدا اگیـلمیـشمقـار

 قوللـوغونـدا دور موشام. نـه

 

 نه بـویلانـیب پیـشیـک کیمـی

 سـورفاسـینا گـؤزتیـکمیشـم

 ن پـای آلـیـب نـه ال لـریـنـده

 قودورموشام. اوتوب سوموک

 

 قیزیل، گوموش قاب قاجاغین

 لــریدادلـی، دادلـی یـئـمـک

 قان قوسـدورارآنجــاق منـه

 ار، کـسـرمـنـی.سـانـجـیـلاد

 

 لـرین سورفـاسـینداناؤزگه

 تـیکـهال اوزادیـب تــوتـسام

                                                           
. قودورغان: هار. 1  
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 لــر مــنـیکیـمـی ده 1آغــی

 ی.ر مـنـدوغـرایـار اؤلـدوره

 

 اومسامدا پای اؤز خالقیمین

 وارلیغیندان پـای اومموشام

 دیـر اونــونمـنـه مـقـدس

 ی.قیزغین اتی، ایـستی جـانـ

 

 اوچـون من بالدان شیرینـدیر

 سـینـدهکؤلگه سؤیودلویون

 نرهکـئفلندیـ لریمیلچـک

 قـاتیـغـیطن آیـرانــی. یـاغـلی
 

 اؤتـور نـَن من بیر اوُوج دن

 کیــمی اله بـاخـان تـویـوق

 نین بوجاغـینـدا سیخـیلیـب

 شام.یاتمامیـ بوروب بویون

 

 مـنـلیـگـیـمـی، وارلـیغـیـمـی

 میندارلایـیب قـاتـمامـیـشـام

 اینـامـیـمـی 1ایلـقــاریــمــی،

                                                           
. آغي: زهر. 1  

لقار: عهد، پيمان.. اي 1  
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 ام.سـاتـمامـیـشـ 0یوز آلـتینا

 

 باشــینا سـانماکی مـن اؤز

 باسـان  پیی قات قات قارنینی

 کیمی هذیانچی سیزاو درد

 ازارام.یـ ندردسـیزلییـمده

 

 قـیـزلاریـن یوخسادا نـازلـی

 آچـیـپ  سـؤز لیـیندن لگـؤزه

 یا توخلوغومـدان گئیـیـریـب

 یـی سـؤز سانـارام. یرمهگئیـ

 

 چیخیب چتین سیناقلاردان

 قانلی دؤیوشلر گؤرمـوشم

 لـر تــاپـداغـیـنــداحـادثـه

 .عؤمور بویو تاپدانمـیشام

 

 ک یـاغـین اریـتمیـشماوره

 قارانلیقی سؤکمک اوچـون

 بیرزینه گؤز چیراغ کـیمـی

 ام.یئلده، کولکـده یـانمیـشـ

 

 گؤز آچمیشام درد گؤرموشم 

                                                           
. يوزآلتين: قديم قاراپول واحدي. 2   
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 ناؤز آنـامـیـن امـجگـیـنـده

 سود یـئرینـه درد امـمیـشم 

 گلدیکـجه درده دولمـوشـام.

 

 قارا زامان دئیـرمانی نـیـن

 مـن دیـشـلریـنین آلتـیــند ا

 بیر دن کیمی دارتینمـیشـام

 سونراسی شاعیر اولموشام.

ر یعبداله مرادی زنگان شاعیرلری آراسیندا قوناق قاباغیندا چیخارمالی ب   

یوخاری فالخیب و عیارلانمیش معیار ادبی  دنشاعیردیر. اونون شعرلری لهجه

ر لگؤزل ایکاژلار، ایهاملار و ایمگهدیلیمیزده یازیلیر. شعرلرینده درین معنالار، 

لر دالغالانیر. انسان دردلری، دویغولار، درین و گئنیش دوشونجه یاتیب، پاک

ری دئشیلیر و شاعیر اونلارا ملحم آختاریر. او شاعیرانه صورتده سؤیله نیلیر. یارالا

 سئوگی دن ده دانیشیر،  آما خالقی آللاتماییر و بئله دئییر:

 آچیب؟ سؤز نگولد نئجه من

 ییممن نئجه یاردان سؤیلـه

 من نئجه بوش سؤزلرایلـن،

 یم؟اؤز خالقیمین باشین قاتـ

 

 من نئجه دردلی خالقـیـمی، 

 یونگول سؤزایلن آلدادیـم؟

 وتانماییب هذیان قوشـوبا

 یـم؟!دوز یئرینه یالان ساتـ
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 کـؤهـنه ناغـیـل لاردا گـلن

 نگــزه عـالـمـده خولیـالی

 مـکدن سؤیلهدئودن، پری

 دیر.لـیاینـدی داها گـولمه

 

 آدام دونـونـدا د ئــو اولان

 اؤز عصریمیزده آز دگـیل!

 دئو بوینوزلو ،قورخولو ،کیم

 ری دیـر!یـندا پـاونون یـانـ

 

 لیـیی من دانـمیراملگـؤزه

 1ل وورغونویاممن ده گؤزه

 رکللیک سئـوَهمن ده گؤزه

 آلارام. پـایـیــمـجا ایـلـهـام

 

 مـن ده اسـنده یـاز یـئـلی

 بیر یئنی احـسـاس تاپارام

 آچـاندا داغـلار چـیـچـگی

 مـن ده قـرارسـیزلایـارام.

 

 منـیـم ده قـیلـدان آسـیلان

 وورغـون کؤنـلومو بـودلی

 ل لر دیندیریـبنازلی گؤزه

                                                           
. وورغون: وورولموش، شيفته. 1  



58 
 

 دیب.تیتره باخیشلار سوزگون

 

 اونلاری گؤرمـکدن اؤتـور

 منیم ده صـبریم کـسـیلیب

 یولدا دوران سؤیود کیـمی

 مـنـیم ده دیـزلریم اسـیب.

 

 منیم ده شعریمده یاشیـر

 سیبـیـر آلاگؤز خـاطیره

 سطـیرلـریـنده گـؤرونور

 نین ایزی.یبیر آرز ایتگین

 

 رؤیـالار اوسـته قـورولان

 لر دونـیاسیندال لیـکگؤزه

 ده چـوخ دولانـدیریبمنـی

 سی.شـعریمین ایلـهام پری

 

 انسانین سئویلمک سئومک،

 ایکـی بؤیوک قدرتـی دیـر

 دهاولـماسابـونلار کیمسه

 انـسانـلیغا بیریـوکدور او.

 

 لــریطـبـیـعتـیـن جـلــوه

 ل لییـیگؤزهگول اوزلـولر 
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 سهگلمه خوش یهکیمسه بیر

 انسان دگـیل کؤتوکدور او.

 

 ده بـیرآمـما بـوگـون مـنیـم

 زنـجـیـرلـریـلـن آسـلانــان

 چیـئیـنلریـمـده یـئـرســالان

 واریم. کیـو آدلی «دوشونجه»

 

 کاو دور کی گاهدان دا گره

 اؤز کـؤنـلــومــوآیــاقـلایـام

 ان اولاریوخـسـابـوتـون یـال

 ـاریــم. شــرافــتـیــم، اعـتـبـ

 

 منیم سـؤزوم بـودور اینـدی

 یممـن خالقـیـمین شاعـیری

 تـکـجـه اونـا ایـنـانـمـیشـام

 رم.هآنـجـاق اونـا بــاش ایـ

 

   شـعـریمین ایـلهـام قایـناغـی

 اؤز خالقـیمین وارلیـغــیـدیـر

 ناودور مـنـه قـیـمـت وئـره

 رم.یـلَیــَهنـی نِـئـ یــادائــلـلی

 

 زامان  سیندیرسین قوی منی
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 قوی منـی اینجیتـسین فلـک

 سـی چـکنلریـنائل قـایغـی

 ک.انـلـی گـرهلـری قـکاوره

 

 یورولـماز یولـچو کـیمی بیر

 من بو یولون یولچوسـویـام

 یـولـدان ائـده بـیـلـمـز منی

 قوپسا کولک. دومان، چؤکسه

 

 وتـمـاراممــنـلیـگیـمی اونـ

 مال چـکمـرایــلقـاریـمـدان

 ترسـه فـلــک قـارا زامــان

 اویـناسـا دا.  مـیـن فیـرتانا

 

 لــراودلــو، آلــولــو گــولله

 دهشان دلسهشانباغـریـمی

 لار جـیسمـیمیایـتـی قـلیـج

 ادا.دیـلیـم، دیـلیـم دوغـراس

 ، خالق آکادئمیاسینا وارد اولموشسیندن مأذون اولوبمرادی تبریز یونیوئرسیته   

و خالقیندان درس آلیب، تمیز اخلاق، یوموشاق داورانیش اؤیرنمیشدیر. شاعیریمیز 

 –گه چالیشیر. اونون اوزون مهن ایلهام آلیب، ائل دردینی سؤیلهخالقیندا

 یر:نسلار، نجیب انسانی دویغولار سسلهقیساپوئمالاریندا گؤزل و پاک احسا

  چیراغ   

 یاندان اولساسنه منها
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 یاغ تاپارام، یاندیرارام

 قویمارام کی سونوک قالیب

 قلـبیم کیمی پاس توتاسـان  

 ن اؤترو یاس توتاسان.منده  

 ن آلارامبودونیادا ایشیق پـاییم اولسادا سنده

 یاندیرارام هایاندان اولساسنه من یاغ تـاپـارام

 یوخسانه بیرگول اوزلونون

 ارمنـهگؤزلری سـای سـال   

 نه آی باجامدان بویلانیب

 ساچـاقـلاریـن سـاچارمـنه   

 نه قومشونون لامپاسیندان بیرزینه پای چاتارمنه

 

 طوفان کوشولدور چیراغیم

 کـولـک دؤیـورقاب باجامی

 اؤلدورمـک ایسـته ییرسنی

 قـویـما قـار انلـیقـدا مـنـی  

 سؤنـمه منـیم آی چـیراغیم

 ـالـیم قویـمـا قـارانـلیـقـدا ق

 سنسن مـنیم ایشیق پـایـیم.

دیر. او ایلهام قایناغی اؤز دوغما خالقی دیر والوان –رین دونیاسی آل عشئ   

 نین قونوسونو خالقیندان آلیر:شعرلری

 «املیک قوزو » 

 قـوزو امـیـردی قــویـونـو

 اوینـادیردی قویـروغـونـو
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 قویـون یالیـردی بالاسـیـن 

 داسـیـنناریـن توکو پارایلـ

 خان بویوردو اؤز قولونا...                       

 قونـاغیـم وار اود قـالایـین

 املیـک قوزو توتون کـسین 

 چکین کاباب ائدین شیشلیک

 قـوناغیمـا حؤرمـت ائـدین!

 

 قـوزو امـیــردی قـویـونـو

 اوینادیـردی قـویـروغـونـو

 مـیشآمما دویونـجا اممـه

 یشـه یازیق قوزو گیردی ش

 آغـزیـنـداکـی سـودو هـلـه

 رهاوتمامیشدی سوزدو یئـ

 سـود قاریشـدی آل قانـیـنا 

 قـویـون بـاخیـر بـالاسـینـا. 

 بـیـر یـاندا خانـنان قـونـاغـی 

 ایچـیـر، ـ یئـییر گـولـور دئییب

 قـویـون دردلـی بیر یاندا بـیر

 .اینیلده ییر.. ـایـچیـن چکـیـر 

 

 دیـرـریـنـدههـرزاد یـئنـه یـئ

 دیـر. قوللـوقچولار ایـشـینـده
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 سـوروسـو خان یـئـنه صاباح

 چـؤلـه سحر چاغـی چیخـدی

 آیـیـلیــب  یـوخـودان شـیریـن

 دوشـدو یـولاخـان قـونـاغـی؛

 هـرزاد یـئنـه یـئریـنده دیـر 

 یـئمه یـیـر، اوت آمما قویون 

 ... 

ان ری بیر بیرینه قوشوق سؤز دانیششاعیر حیکاه چی بیر شاعیردیر. تکجه سؤز ل

 دوشونجه –یوخ، بلکه داستان سؤیله ییب سونوجلانان و اوخوجوسوندا دویغو 

یارادان بیر شاعیردیر. بوقچا عنوانلی شعری، هم شعردیر و هم حیکایه و حاییفدیر 

 اونو اوخومایاسینیز:

 «بوخچا » 

 آلنی قیرینج، ساچـلاری آغ

 بـویـو بوکوک آرواد ایـدی

 ریـقلـیـغـینـدان ائـله بـیـلآ

 دری؛ سوموک ایدی بیر بیر

 

 قولتوغونـدا بیر دویـونـچه

 گون چیخاندان گون بـاتانا

 آیــاقــلاری گــلـر، گـلـمـز

 لـری.سـورونـردی کـوچـه

 

 آخـشـام اولانــدا اؤزونــو

 هایـانـدا اولـسـا بـیـر تَـهـرِ
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 مـزارلیـغا سـاری چـکـیـب

 ـینـیق دامـا؛گیَرردی بیر س

 بئله گؤرموشدوک اونـو بیز 

 ردی عؤمـرونـوبئله سـوره

 دئمـک اونـون گونـلـری ده

 بـنـزردی غـمـلـی آخشـامـا.

 

 بیر کیمسه بیلـمزدی کـی او

 یـیـربیـزیم شـَهَرَده نـئـیـلـه

 هاچـاغ بو یـئرده تاپـیـلـیـب

 هارالـی دیر هـاردان گـلیـب؟

 

 دیـر؟دیر؟ گوجـو نایـشی نه

 دیر؟ کؤکو نـدیـر؟اصـلی نه

 آناسـی کـیـم؟ آتاسـی کیـم،

 ریـب؟یا هانسی کولدان گؤوه

 

 بیر کیمسه بیلمزدی اونـون

 یـینده نـه سـیــرر وار؟اوره

 نـیـنگـؤزلـری یـا او قـورو

 دیـر؟دالیـنـدا کـی طـوفـان نه

 

 او بیر کیمسه بـیلمزدی کـی

 اؤز قولتـوغوندا باسـدیران
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 ن هیـچ آییـرمایـانزوندهاؤ

 دیـر؟هگـیزلـ بـوخچاسـیندا نه

 گـاهـدان دئییردیلـر کـی او

 اویـان بـویـانـدا ال آچـیـب

 او یـیغدیـغی پـول لاریـنـی

 دیـر.اؤز بوخچاسیندا گیزله   

 گاهـدان دئیـیردیلـر اونـون

 بوخچاسیندا قـیزیل یـاتیـب

 لیینـه بـاخـمایـینکـؤهـنـه

 دیـر.ولـو اشـرفیدایـچـی 

 

 ییبایسته چوخلار اودورکی

 بوخچانی قاپـسین، آممـا او

 قئیـمازایـدی بـوخچـاسـینا

 جـانـیـنا. قـئیـسـا ایـدی اؤز

 

 کرجانـدان عزیز ایسته یـه

 جان تک باساردی باغـرینا

 سانکی بودونیا سوزولـوب

 گـیرمیش ایدی بوخچاسینا.

 

 سؤز باشقا نسؤزونده اونون

 زیـم شَـهـرَده یـوخـودوبـیـ

 بیر بوخـچـالی آرواد ایـدی
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 لی شَهَر.بیـرده بیـزیم یاسـ

 

 دئـمک اؤزوینن بوخچاسـی

 بـوتـون شـَهـَریــن اهـلیـنـه 

 بیر تاپمـاجـا او لـمـوشـودو 

 لـر.اونـو گـرکـدیـر بـیـله

 

 کیبیر یاشی چـوخ دئییردی

 من بیر کیچیک اوشاق ایدیم

 ـوچـه میزهبیرگون بیـزیم ک

 بیر تَـزَه کـؤچ گتیردیـلر؛

 

 بیربیریـنه خـوش بـاراشـان

 نن بـیـر گـلـینبـیر تَزَه بـئی

 اوگون تک گؤورچین جوت بیر

 بیزیـم شـَهَـرده انـدیلـر.

 

 دردلـری بـیـر چـکـر دیـلـر

 آرزی لاری دا بــیــر ایدی

 لـری قــوشـادؤیوبکاوره

 دونیایابیر بـاخـاردیـلار؛

 

 سئویب بیرینی جان تک ـ یرب

 سـاخلاردیلار عزیز جانـدان
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 سوروب شنلیک ایلن عؤمور

 ادتـلی یاشـاردیـلار.سعـ

 

 قـوشـا چیخـانـدا، اِئـشیـگه

 کی:ن دِئیردیباخیـب گؤره

 نیبل هؤروکلهگؤرنه گوْزه

 بـوایـکیسـی، بـیربـیریـنـَه.   

 بیـر یـاراشـیـقلیبیـز بِـئلـه

 میشدیکرمهاَرـ آروادی گؤ

 ریکده گـؤرمـهبوننان بـئله

 یـوزایـل یـاشاسـاقدا یـئنه.   

 آمـمـا گـوزؤدار دونـیـایــا

 ییبخوش گلمه بوایش دِئمک،

 قئـیْمـادی اونـلار ایکیـسـی

 بیریـاشییـب بـیـر قـالالار.   

 بـیرده بوقـانجـیق شـَهَرین

 قورسـاغـی چکمـدی، بـونا:

 ییباو ایکـیسـی جوْت یاشا

 یـَه کـؤک آتـالارـ :گـَلَـجـهَ

 دهآغـیـز قـارا بیـر گـئـجـه 

 سـوزولـوبها مـیاونداکـی

 یـوواسینا گیـرمیـش ایـدی

 باشین چکیب یاتمیش ایدی.   

 اونـداکی بو یاسـلـی شَهَــر
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 یوز قاتلی ظولمت کورکونو

 اَیـنینه چـکدیـرمیـش ایـدی

 اؤز یاسینا باتمیش ایدی.

 

 انسیز گولـلَه گلیـببیـر آمـ

 یـینیـاردی فـضانـین اوره

 دلـدی تزه بئـیین دوشــون

 قـیردی محـبت دامارین؛

 پـوزدو او ارنـن آروادیــن

 سـالـیــنــانمحـبت اوسـته

 مین آرزی اوسته قورولان

 سـعادتـلـی بـیـنالاریـن.

 

 اونـدان بـئـله بـیز گـلـیـنـی

 دیکداهـا بو یـئرده گؤرمه

 نمه دی هـاردا بـاتـیـببیلیـ

 ییر؟اؤلوب قالیر یا نئیله

 

 آروادی دوشگون بو آنجاق

 بوخچاسینان گـؤرنده مــن

 او گـلینـی خـاطـیـرلـیــرام 

 حـادثه منـده دیـریـلـیر.

*** 

 بیـر آیـریسی دئییردی کـی
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 دیـمبیرگون اونو من ایـزله

 ساری گئدیب چؤله گؤردوم

 سوزولـدو بیر داش دالیـنا؛

 

 آستاجا بوخچاسیـن آچـیب

 چیخاریب اوندان یبیر شئی

 اؤپـوب قویوب گـؤزلـریـنه

 سونراسی باسـدی باغرینا.

 

 ایچین ـ ایچین سیـزیلـدادی

 دویـونـجـا اوردا آغــلادی

 سونرا یئـنه بـوخـچاسـینی

 بـاغـلادی دوشـدو یولونـا؛

 

 دیـر؟دی او شئـی نهبیلینمـه

 یـبناونـدا نه سیـرر گـیزله

 آنجاق بئـله گـؤررونـدوکی

 شئی عزیز شئی دیر اونا. او

 

 یــیجـانـی، حـیـاتــی، اوره

 بـاغـلانییدیـر او بوخـچایــا

 آرزی لاری اونـدا یـاتـیــب

 لری اونـدا قـالیـر ـنیسـیگیل
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 گئجه، گـونـدوز یانینـدادیـر

 هر یئـره اونـنان سـورونور

 سـی دیـرحیاتـی نین گـؤلگه

 مـیشینی اونــدا داشـیـر.کئچ

                                      *** 

 آیلار اؤتـوب، ایـل دولانیـب

 ده ایدیزامـان بئـله کئچـمه

 بـیزده یاشـا دولمـادایـدیـق

 شَهَرده، اؤز ایشدنده ایدی؛ !!

 

 آنجـاق اوباغلـی بـوخچانین

 سـیـرری هـله آچـیلمـایـیب

 ییـباینچیـنـده کـی بیلینـمه

 تاپماجا اؤز یئرینده ایدی،: ....

 

 بیر پاییـزیـن غـملـی گـونـو

 گــلـیـب شَـهـَرده دئـدیـلــر

 آی شـَهـــَریــن آدامــلاری

 او بوخچـالـی آرواد اؤلـوب؛

 

 لریاَیـری، بـوروق کـوچـه

 سورونن سیز سمیر سیز سس

 ینسیررینـی هـئچ بیلدیرمـه

 کؤچوب. آرامیزدان سیز سس
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 لـرینیـزدن ال چـکـینـشای

 کیـاتـاغـیـنا سـاری گـئده

 لـر یـورغــونـونـواو کوچه

 ک!!حؤرمتله یئردن گؤتوره

 

 یوخ کیمی آدامسیز دیر هئچ

 یـالـغیـزایـدی بـو دونـیـادا

 یالـقـیزدا کـؤچدو دونیادان

 ک!!ک اونا حؤرمت ائدهگره

 

 

 دی کیم بو خبرچوخ کئچمه

 ـیـزادوشـدو آغـیـزدان آغ

 اوشـاق بؤیوک دوشوندولر

 بیلـدی اونـو بـوتـون شَهَر،

 

 چوخلار ایشیندن ال چکیب

 مزارلیـق اوسـته قـورولان

 سینیـق سالخـاق یاتـاغـینا

 سورو ـ سورو یْویْوردولر.

 

 کـده هـامـیسـیآمـما اوره

 یـاخـشی بیلـیردیـلر بـونـو
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 گـلـمـه ییـبــلـر او آروادی

 اؤتـور، ن گؤتورمکدنیئرده

 

 لـرگلمییـشدیلـر کی گـؤره

 قـارا گـونـلـو آروادیــن او

 لـریـاتیـببوخچاسیندا نـه

 لر گؤرونور؟اوندا نه شیئی

 

 سیـکاودورکی هامـی تـله

 دامدان دوواردان باجـادان

 تاپماجانی تـاپـماق ایچـین

 سینیق دامـا سوخولـدولار،

 

 ن کیـمیاوبوخچانی گؤره

 مک ایچـینایچینده کین بیل

 دن دیـرناغـاتـکدوز تـپـه

 آختاریـجـی گـؤز اولدولار.

 

 آرواد ایسه اؤلـمـوشـودو

 آمما باخـیـردی گـؤزلـری

 سانـکـی دریـن نیفـرتـینَن

 ایدی! اونلارا سای سالمیش

 

 کیمی تاختا قوروموش قوپ
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 دوداقـلاریـنـدا ائـلـه بـیـل

 معـنـالـی بیـر تبـسّوْمـوْن

 لمیـش ایـدی!مبهم ایـزی قا

 

 تؤکوشدوروب ،تؤکوب ،سؤکوب

 آخـتاردیـلار او بـوخـچـانـی

 لی شیـئی تاپـماق ایچـیندَیَـر

 داغـیتدیـلار او دونـیانـی،

 

 تکجـه سـاتاشـدی گـؤزلـری

 تـوک پاپاغـا 1بـیـر خـیـْنـالی

 0ن کیمـی تـوک پاپاغـیگـؤره

 آنـلادیـلار تــاپمـاجانـی!

 

 کیـرهـلهبـارمـاقـلاری دیـش

 دوشــونـدولــر او آروادیــن

 نـین حـؤرمـتینَنبوخـچاسـی

 چکدیـگی گیزلی دردینی ـ

 

 لـریـنکائـیلـه کـی داش اوره

 یـیــبده تــیـتـرهلـریکاوره

 ن دئـدیلـرـ :هـامیـسی بیـرده

                                                           
. خينا: حنا. 1   

. پاپاق: دري بؤرك. 2  
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 چاتلایاسـان دونیا سنی!!

*** 

 لر بـویـودئمک آغـیـر ایـل

 پاپاغـینلیـک نین بئییاَری

 عزیز مقـدس شـئی کیـمی

 یانـیندا ساخلایارمیـش او!

 

 نـین خـوش گونونوحیاتی

 او اوننان خاطیرلایارمیـش

 نـینـیـن ایتـگیـن ایییاَری

 پاپاغـیـنـدان آلارمیـش او!

 

 سونراسـی بیر نئـچه نـفر

 باغلاییب باشدان بوخچانی

 آروادیـنـان دونـیاسـیـنی!

 ر مـزارا،قــویـلادیـلار بـیـ

 

 اونسوزلادی بیزیم شَـهَر!!

 لر!!اوننان بوشالدی کوچـه

 دهآمـمـا خـیـالـی ایـنـدی

 ویجـدانـلاری چکیر دارا !!!

  *** 
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ی یسلاملاییرام سیز عزیز و سئوملی دوستلاریمی؛ بو گئجه دوستلارین ایسته   

نجه مارس ییرم. ایلک اؤاق ایستهاساسدا، زنگانین نئچه قادین شاعیرینی تانیتدیرم

 نین سگگیزی دونیا قادین گونونو تبریک دئییرم. آیی

دوغروسو بودور کی زنگاندا قورولان شعر و مدنیت اوجاقلاریندا همیشه قادینلار    

لرینی، اینجه دویغولارینی شعر دا کیشیلرله برابر چالیشیب و گؤزَل دوشونجه

باشدا فاطما  لردن ایلکمیشلر. تانیدیغیمیز شاعیرهقالیبلارینا تؤکوب شعرلر سؤیله

ایل بوندان  152میز ریک. بو گؤرکملی خانیم شاعیرهدن دانیشا بیلهخانیم جاریه

ی ده بوی آتیب یاشا دولوب و پاک انسانسانلی بیر عائیله –قاباق یاشامیش، آدلی 

یللر ازبری لرده دحفلییب و شعرلری ده ادبی مدویغولارینی شعر قالیبلاریندا سؤیله

-امام مدحی و مرثیه 10اولموشدور. اونون شعرلرینده اخلاقی موضوعلار، پیغمبر و 

دیر. آنجاق بوگونه قدر شعر دیوانی چاپ اولمامیش، آما او یاندا بو سی سسلنمکده

ی لرده یاییلیبدیر. اونون اساس شعرلرلرده، هابئله درگیکتابلارده و تذکره –یاندا 

 اثرینده توپلانمیشدیر.  "جنگ المهمات"نین ئینیجاذب خو

بوگون زنگانین چاغداش شاعیر و یازارلاریندان دانیشماق ایسترسک دؤکتور    

حکیمه بلوری، آزاده دارایی، مهین دارایی، نازخند صبحی، پریسا بابایی، ثریا 

 تبخشی )آیلار(، شریفه جعفری، فاطمه خوند، باریش، سئودا، ندا صمدی و نهای

 ریک. دن دانیشا بیلهنسیم جعفری

 حکیمه بلوری

زنگانین آدینی شعرلریله دونیایا یایان بؤیوک قادین شاعیریمیز حکیمه بلوری    

لی و فیکیر صاحیبی اولان جو ایلده بیر دوشونجه1122دیر. حکیمه خانیملاری

لینی تحصیباشا چاتیب و گؤزَل تربیه آلمیشدیر.  –ده آنادان اولوب، بویا عائیله

بیتیردیکدن سونرا بیر معلم کیمی ایشه باشلامیش و بوگون اونون شاگیردلری 

اوخوماغا  –لرله اونو یاد ائدیرلر. حکیمه گنج یاشلاریندان شعر یازیب گؤزل خاطیره

دیریر. لرده چاپ ائتریب و شعرلرینی تبریزده و زنگاندا یاییلان درگیماراق گؤسته
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یر. نآدیندا درگی اونون شعرلریله بزه "آذر"اندا یاییلان ایللرینده زنگ 05 – 1102

سینده ده چاپ اولور و بوندان علاوه شعرلری تبریزده چیخان وطن یولوندا درگی

زیق ه یااوزه گلیر. ن –نین شعرلری آلقیشلارلا اوز بوتون آذربایجاندا جکیمه بلوری

حکیمه وطن اوچون ناچار قالیر. آنجاق  یهجی ایلده وطندن کؤچمه1105کی 

ساواشیر، وطن اوچون ده مهاجرت  –شاعیر اولموشدور، وطن اوغروندا دؤیوشوب 

ائدیر. آنجاق عمرونون سون گونونه قدر وطنینی اونوتمادی. وطنین باشی اوجالیغی 

 ی:داوغروندا چالیشدی و زنگان آدینی دویایا یایدی و همیشه دیلینده بئله سؤیله

 گؤزو یولدا قالان زنگان

 رم جانمن اؤلومه وئرمه

 گلیب گؤرم زنگانیمی

 ائله وئرم من جانیمی.

تیریر و سینی بیحکیمه بلوری تحصیلینی داوام ائدیل فیلولوگییا فاکولته   

یر: دنین عنوانی بئلهسینی قازانیر. اونون دوکتورا تئزیمسکووادا دوکتورا درجه

 حکیمه شعر یازمادا بیر گون ."آذربایجان رئالیست دموکراتیک ادبیاتی –ایران "

گه همده اولسون ساکیت دایانمادی و وطن عشقینی، خالق سئوگیسینی سسله

ی نین آدجیلددن آرتیق کتابی چاپ اولموشدور. کتابلاری 02داوام ائتدی. بوگون 

 بونلاردیر:

آپار منی او یئرلره / حیات یوللاریندا / منیم آرزیم / شاعیرین یادگاری، اؤلمز    

 ییر منی / یالان دونیا و . . .هرمان / سندن اوزاقلاردا / چینار گؤزلهق

نین شعرلری دونیا دیللرینه ترجمه اولموش و دونیا اونون تانییر. حکیمه بلوری   

ینده سریک بوگونه قدر زنگاندان حکیمه بلوری کیمی دونیا سویهبلکه دئیه بیله

-زهجاییلمیش و دونیا ادبی اؤدوللرینی )دیله چئور 05شاعیریمیز اولمامیش. اثرلری 

ؤزَل لرینی آلمیش و گادبی جایزه –( قازانمیشدیر. او دونیانین مختلف علمی لرینی

 چیخیشلار ائتمیشدیر.
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نین یارادیجیلیغیندا اوستاد شهریارین فارس شعرلرینی ترجمه ائدیب و حکیمه

-ؤنملیدیغی اثر چوه مهم و اترجمه اولان شعرلرینی توپلاییب، یالان دونیا آدییلا یای

 دیر.

شاعیر حکیمه بلوری زنگان و تبریز خسرتیله یاشادی و شعرلرینده بو حسرتدن 

 دانیشدی:

 توکنمز بیر محبتله سئودیم هر بوجاغینی

 زنگان ساندیم هر آن دوغما آنا قوجاغینی –تبریز 

 *** 

 دیر مرد انسانلارلریم، سیزینکیشعرلریم، نغمه

 وطن اوچون آلیشانلار!ای ائل اوچون، 

ایلینده گلن آزادلیقلا سئوینیر و بئله آزادلیغی بوتون ایرانا  1102حکیمه بلوری 

 لر اوخویور. آذربایجانین آدلی شعرینده دئییر:آرزولاییر و شن نغمه

 بیلیر، دونیا بیلیر، گؤرور بو عالم

 غم –غصه  –دیر کدر سنه یابانجی

 ییر گؤزلرینده نمداها گؤرونمه

 لیک داشینی آتمیشدیر ائلیمکوله

 آزادلیغا چاتمیشدیر ائلیم. –حقّه 

 

 ییر:بو رامان وطن تعریفینده ان گؤَزل شعرلری سؤیله

 من رسام اولسایدیم گول اوزونو

 چکردیم گونشین اوزو تک ایشیق

 چکردیم ساچینی شلاله کیمی

 یانان گؤزلرینی گؤیه یاراشیق.
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لری زنگانی، تبریزی و بوتون آذربایجانی شاه قووهلر دؤندو، ایلینده دؤنرگه 1105

-اودا چکدی. اؤلن اؤلدو، قاچان قاچدی؛ شاعیره قالان حسرت اولدو. شاعیرین اوره

دان "چینار بویلولار"یینده حسرتلر دیککَلدی؛ عمرونون آخیرینه دک شهید اولان 

ولا وطن ه ادی. بونونلا بئله بیر گون دلرینی سؤیلهوطن نیسگیل –یازدی؛ ائل 

 دی:گؤروشوندن غافل اولمادی و بئله سؤیله

 قوللاریم بویلانار بوینونا بیر گون

 یئنه باش قویارام دیزینه تبریز

 هیجرتدن جانا دویموشام –حسرتدن 

 دویونجا باخارام گؤزونه تبریز.

ی یحکیمه بلوری غریب یاشادی، انقلابدان سونرا بیر دؤنه زنگانا گلدی؛ آنجاق اوره

لمادی. نهایت ده غریب اؤلدو. بونونلا بئله، شاعیره اؤلوم یوخ، چونکی بوگون آچی

 ییمیزده یاشاییر.ده اوره

  *** 
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01 

 آزاده دارایی

سانلی عائیله سی اولاندارایی لار خانواده سیندن دیر.  –آزاده دارایی زنگانین آدلی 

دالله ر وئرمیشدیر او جومله دن: عبنئچه غیرتلی شاعیرل –بو عائیله آذربایجانا نئچه 

زنگانین بیرینجی رسمی حاکیمی )فتحعلی شاهین اوغلودور( و بوتون  -دارایی، 

عائیله سی الی قلملی گؤزل تورکمجه یازان، حیکایه یازان، فولکلور توپلایان عالیم 

 لر اولموشلار. امیرخسرو دارایی، آزاده دارایی، جهانسوز دارایی، جخانگیر دارایی،

نهایت خسرو دارایی بونلاردان تکجه نئچه نمونه  . . .  مهین دارایی، بهین دارایی و

 لردیرلر.

ایلینده آنادان اولدو، آنجاق اونون طالعی غربته دوشدو و بوگون  1122آزاده دارایی 

زنگانا گلیب، شاعیر اوره یی نین  –ده غربتده یاشاییر و هردن بیر آناوطنینه 

دونیانین او باشیندا اولسا دا اوره یی وطنله چیرپینیر و ایراندا سؤزونو سؤیله ییر. 

نئچه تورکجه شعر دفترلری چاپ ائدیب، آذربایجان و زنگان  –ائشیکده نئچه 

 عشقینه قوربان اولدوغونو دیله گتیریر و دفترلرینی بو سؤزلرله بزه ییر:

 آنایوردو وطنیم زنگانیما قوربان اولوم

 آدینا قوربان اولوم شهریمین اول یاراشیقلی

 دروازاسینا –باغینا  –دولانیم باغچاسینا 

 آغ چیچک لر آچیلاندا یازینا قوربان اولوم

 او گؤزل منظره سی، بهشته بنزر هاواسی

 او سرین دردیمه درمکان سویونا قوربان اولوم.

 نفسی تازه ائدن صبح و سحر سلله مینه

 آدی اوستونده اولان یایلاغینا قوربان اولوم.

 یئل اسنده اوجا بوی آغاجلارین اویناماغی
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 آغ بولوتلاردان اوجا دورناسینا قوربان اولوم.

یر و ائل قایغیسی سؤیله نیلآزا ده دارایی شعرلرینده وطن سئوگیسی دالغالانیر، 

 دؤیونتویه سالیر. نییییک سسه گلیر و اوخوجونون اورهسئورلانسان

 جالیغینا چالیشیر و بئله سؤیلور:دارایی وطنینی سئویر و اونون باشی او

 آذربایجان عزیزدیر، اورَک کیمی، گؤز کیمین

 اگر اوستون کول توتوب، آلتدا یانیر کؤز کیمین.

 تورپاغین –ک ال اله، سیلاق توزون گلین وئره

 تا گؤسته رک دونیایا پارلایان اولدوز کیمین.

-یکللن آد چکیر، گؤزهوتون شهرلردآزاده شاعیره میز آذربایجان آدلی شعرینده ب

 لرینی ساییر و نهایت زنگانا چاتیر:

 من قوربانام بوتون آذربایجانا

 قافلانکودان آشیب گلن زنگانا

ندا زو قارشیللری همیشه گؤادا یاشاییر، آما آذربایجان گؤزهآزاده یئنگی دونی   

میز رهیللیگینه وورغون اولان شاعؤزهللیگینه و انین گؤزهجانلانیر، تورک دیلی

چالیشیر آنادیلینی گونو گوندن گوجلو، گؤزَل و پارلاق گؤرسون و اونا گؤره فارس 

چوخ  ینیلرده چالیشیر. او، عمر خیام رباعی اثرلرینی تورک دیلینه چئویرمه گه

 آنجلس شهرینده چاپیه چئویرمیش و لُسگؤزَل بیر صورتده تورکجه

-لهینجهلری ادیریجی کیمی بو روباعییرلی آراشائتدیرمیشدیر. البتده او بیر ده

نو تائید ائدیر و اونلاری روباغینی خیاما منسوب اولدوغو 105و تکجه  میش

 یه چئویریر. ایندی نئچه روباعینی اوخویاق:تورکجه

 منیم تک قوجا بیر عاشق تیمیش بو کوزه

 بیر نازلی نگارین اودونا یانمی ایمیش

 اخبوینونداکی بو چنبر اولان دستینه ب

 سانکی قولونو یار بئلیه سالمیش ایمیش.
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*** 

 لیم بیرجه منی یاد ائیلهدور گل گؤزه

 گؤستر اوزونی قلبیمی دلشاد ائیله

 تا تورپاغیمیز بیر بالا کوزه اولمیوب

 نی، بیداد ائیله.دولدور مئی ایلن کوزه

*** 

 جکیهجک گونلرینی بیلمههئچ کیم گله

 جکیهخوش اول بوگونو، چونکی سنه قالم

 لیممئی ایچ، آیا باخ، ای آیا اوخشار گؤزه

 جک.بو آی دا بیزی آختاراراق تاپمیه

*** 
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01 

 هوشنگ جعفری

ی نظرده سگان شهری یوخ، بلکه زنگان بؤلگهنزنگان شاعیرلری دئدیکده تکجه ز   

یدار، دره، قتوتولور؛ بورادا چوخلو شهرستانلار، شهرلر و شهرجیکلر واردیر: ابهر، خرم

طارم، مانشان، هیدج، سایین قالا و باشقا شهرلر. بورادا قوجامان و گوجلو تورک 

سجاد، هیدجدن رهگذر احمدی، سید ین شاعیرلریمیز واردیر: مسعودسؤیله

یرلی هیدجی، سایین قالادان جعفری، قیداردان رحمت یاشار و هر ماحالدان ده

ر مثلن لدیر کی حتا بالاجا شهرجیکسییمیز واردیر. چکیجی نوکته بوراشاعیرلر

 میزسهرورد، سوجاس و باشقا شهرلرده ده آذربایجان شعری جانلانیر، موسیقی

-ادبی ایشلر گؤرولور و گله –نیر. بورادا گؤزَل علمی لهیات چیچکلیر، ادبدیرچه

ییمیز اوچون اومود یارادیر. شاعیرلریمیزین ساییسی او قدر چوخدور کی جه

لر و آیلار زامان آپاریر. هر حالدا سیزین ن قیسا تانیتیمی دا نئچه هفتهبونلاری

یم نس تلی قیزییینیز اساسیندا بوگون هوشنگ جعفری و اونون غیرایسته

 دن دانیشاجاغام.جعفری

  

هوشنگ جعفری زنگانین آدینی بوتون آذربایجانا و ایرانا یاییب، بوگون زنگانی    

یرلی بیر شاعیر، ماهیر بیر زسام، گؤزل بیر . جعفری دهاونون شعرلریله تانییرلار

خطاطدیر. او هر اوچ سنعتده زمگان طرفیندن قوناق قاباغینا چیخارمالی بیر 

-دیر. آشیسقلاریمیز، مغنیدیر. اونون مّلی شعورلو شعرلری دیللر ازبریشخصیت

ار کیمی للر یارادیب، ماهنیرینده گؤزَل موسیقیلریمیز اونون شعرلری اوزه

نین شهرتی ایران سینیرلاریندان کئچیب و ایراندان ائشیکده اوخوموشلار. جعفری

 ده تانینیر. زلیم خان یعقوب الیندن شرف مدالینی دا آلمیشدیر.

جی ایلده مانیشانین اوریاد ماحالیندا آنادان اولوب، 1112هوشنگ جعفری    

ونده لده بیر ماشین تصادفجو ای1159آنجاق کیچیک چاغلاریندا زنگانا گلمیش، 
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سینی الدن وئریر. بو آجی اولای گنج صنعتکاری ائله حیات یولداشی، اوغلو و دایی

ؤزلرینی ک سیینی درده گتیریر کی داها رساملیق تابلوسو اونون اورهشیخیر و اوره

 ه قلمییر. اوگوندن شاعیر اولور و الینیه دار گلیر و رساملیفا کیفایتلنمهایفا ائتمه

عنوانیندا حیدربابایا سلام سایاغیندا سؤزلرینی قوشور و چون آز  "لرسفرچی"آلیر. 

ی دئمیشلر کیم –یه یاتار بیر زاماندا شعرلری آغیزلارا دوشور. اورکدن قوپان اوره

لرده تاثیر بوراخیر. سونرالار ملی شعورا ال تاپدیقدا، کنین شعرلری اورهجعفری

ه ایشه یمهلرینی، ملی دردلرینی سؤیلهایستک شعر هنرینی خالقیمیزین ملی

 آپاریر، آغ آتیم کیمی اوزون پوئمانی یارادیر:

 قاناتیم، -آغ آتیم، قول 

 ی بابکدن آشاق،آت قدمین قلعه

 قارا گونلن ساواشاق.

 -آت گؤلوندن سس آتیب 

 بابکین حالین سوروشاق.

تاریخدن  ین سیماسینیبو آتشین نفسلی پوئما اوگون یارانیر کی شاعیر آتا بابک

نیر. اؤیره فولکلوروندان –نیر. آت گؤلونون رسالتینی خالقیمیزین کولتوروندن اؤیره

ین نخالقدان اؤیرندیگینی خالقا قایتاریر. خالق دا اونو اؤز باغرینا باسیر و جعفری

 ک سؤزلرینی اؤز سؤزو بیلیر.اوره

یه همشاعیرلیک رسالتینی اؤدهیه قارشی گئدیب، جعفری دایانماییر. هر حادثه   

نئچه شعرلر قوشور. بو شعرلر تکجه زنگان  –سینده نئچه چالیشیر. طاروم زلزله

گؤزل  سیندن یاییلیر وندان یوخ بلکه ایران سراسری شبکهویزییاسیتل –رادیو 

لری خالقین گؤز یاشینی آخیدیر. خالقیمیز شاعیری اؤزوندن تانییسر و مهدیکله

بیر دیزی  عنوانلییر. اونون صنعتی بورادا بیتمیز. تلویزیون آپارتومان باغرینا باس

ده تورکلره توهین و اهانت اولونور. جعفری ساکیت دایانماییر. اونا وئریر. بو دیزی
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 "ساوالان"قارشی ائله سؤزلر قوشور کی هر اوخوجونون قانینی قاینادیر. او دا 

 دیر:شعری

 ردن ساوالانیم،هنده کؤزآمما، سن ای سؤزو سینه

 ائلیمین شانلی داغی، باشیوا مینلرجه دولانیم،

 اریدیب ائل غمی  بیر یول سنی، کؤکدن ده تالاتسان،

 سو اولوب قانلی دنیزلر کیمی دونیایه جالانسان،

 آدی دیللرده قالانسان!

 ساوالانسان، ساوالانسان!

 سینده،دی ساخلار سینهساوالان ائل غمینی بللی

 دو، آلوودو،سی کؤزسینه

 سی واردیر نفسینده،کیزیریم ایسی

 شاعرین غملی سسینده،

 آل گیلان ساخلا، سن ای ائل داغی غملی قفسینده،

 ساوالان آلسا دا هر بیر سؤزو داغلارا سالماز،

 گؤره نامرد دوروبدور، ساوالاندان سس اوجالماز.

 ساوالاندا تؤکولن داشلاری دیندیر دانیشارلار،

 سین کوللارا، کوللار آلیشارلار،سالسا عاشیق نف

 دده قورقود سازی چالسا، دلی دومرول باش اوجالدار،

 بلی، البتده کی یولداش باشینی یولداش اوجالدار.

 سسله عاشیق سازی چالسین، سسیمیز بیر ده اوجالسین. 

 سسه، باهم اوخویاق بیر ده کوراوغلو دلیسیندن، -قوی وئره سس 

 سیندنهاجرین قوچ نبی

 ردی،لری مظلوملارین اوستونده ازهکی ظالماو 

 ردی،او کی آسلان کیمی داغلاردا یاتیب باغدا گزه
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 انمیردی قیه قالسین کی جواهر نهنیسگیل او چرچی» –قوی دئییم شهریاریمدان 

 فکری آلداتمادادی خلقی، ائلین حالینا یانمیر،

 اریمیر، اؤلمور، اوتانمیر.

 اوجالدان ساوالانیم دوماندا باش -آخی ای قاردا 

 غمی دونیانی قوجالدان ساوالانیم

 ائل بیلیر داغلار آرا هر اوجا داغلار باشی سنسن

 وئر سهنده الیوی، قارداشیوین سیرداشی سنسن.

 وئرگیلن بیرلیک الین بیر ده دماونده، اونون قارداشی سنسن

 دی.دومان -دی اوندان آیریلما آماندی، یولوموز چن

 ییبن باشین اوجاتسین،یزه فخر ائیلهقوی ایگیدلر س

 قویما قارتال دولانان یئرلره قوزغون الی چاتسین

 ساوالان چنلی چاغیندا منیم ایلهامیم اولارکن،

 کؤنلونم اؤز سیر سؤزون صدقیله سؤیلر ساوالانه

 سیندهساوالان کؤز قالادیر شاعر اولانلار سینه

 اوردا زرتشت گئدیب تانریدان ایلهامین آلانه

 سلام اولسون ساوالانه،

 سلام اولسون ساوالانه.

شاعیر، هله تازا یولونو تاپمیشدیر. اونون ملی شعورو اویاندیقجا، آنادیلینه 

لی نیر و خالقیمیزا لایق بیر دوروم تاپیر. آنجاق مسئوگیسینی ده اویانیر، گئنیشله

 ه موضعلره دتوپلومسال حادثه –شعور اؤز یئرینده قالسین، جعفری اجتماعی 

الق ییر. خلهتوتور. اونون دیلی ایتی و کسرلی اولور. طنز دیلیله دردلری دئشه

لر، پیس رفتارلاری طنز شعرلریله رک آلچاق شخصیتسیندن چیخیش ائدهجبهه

نین چوخلو شعرلری واردیر و بیز بورادان اونلاردان ده جعفریتنقید ائدیر. بو ساحه

 واز کئچیریک.
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دیر ده. گؤَزل، آخیجی غزللر ورادا بیتمیر. او سئوگی شاعیرینین هنری بجعفری

 دیر. شاعیری

 یارین بویون قوجاقلادیم، یار آغلادی، من آغلادیم،

 ییغیشدی قونشولار بوتون، جار آغلادی، من آغلادیم.

 باشیندا قارلی داغلارا دانیشدیم آیریلیق سؤزون،

 م.بیر آه چکیب، باشینداکی قار آغلادی، من آغلادی

 پارا، - اوره ک سؤزون دئدیم تارا، سیملر اولدو پارا

 یاواش سیزیلدادی، تار آغلادی، من آغلادیم. - یاواش

 ائله ایکی اسدی بیر خزان، تالاندی گوللریم منیم،

 خبر چاتینجا بولبوله، خار آغلادی، من آغلادیم.

 طاریمدا نار آغاجلاری، منی گؤروب دانیشدیلار،

 دی، نار آغلادی، من آغلادیم.بویومو زیتون اوخشا

 دی، باشیمی چکدیلر دارا،دئدیم کی حق منیمکی

 طناب کسنده بوینومو، دار آغلادی، من آغلادیم.

 قالا، - جعفری یم بویوم بالا، غم سینمده قالا

 آلا، یار آغلادی، من آغلادیم. - یار جانیمی آلا

لرله چاپ اولوب عهچاپ اولموش، یوخاری تیاژدا دف اونون اوچ شعر دفتری   

-لونو گؤزلهنین یوزَل، بیشمیش و داها زنگین شعرلرییاییلیبدیر. شاعیرین هله گؤ

 یی ایله.وجالیق دیلهییریک. اونا ساغلیق و باشی ا

 *** 
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00  

 نسیم جعفری

دیر. آما شعر فورمالاری، شعر نین قیزینسیم جعفری، هوشنگ جعفری   

ان دیر. بوگون نسیم چاغداش آذربایجبیریله فرقلی –ی مضمونلار و شعر دیلی بیر

شعرینده اؤزونه مخصوص بیر یئر آچمیش. بوگونه قدر نئچه شعر دفتری چاپ 

اولموشدور. او، ایکی دیللی شاعیردیر هم فارسیجا شعر دفترلری نشر اولموش و 

 هم تورکجه. اونون تورکجه شعر دفترلری بونلاردیر:

 گوزگو

 آی جالانیر

 ؤزوم شورانلیق، بیر گؤزوم بولاقبیر گ

 فارسیجا شعر دفترلری ده بونلاردیر:

 آب از سر نیلوفرها گذشته است

 نویسممشق آبها را می

بونو دا آرتیریم نسیم بوگونه قدر نئچه سراسرسی فستیواللاردا اؤدول قازانمیش    

 سدن اونو فارلر وئریلمیشدیر او جملهاونا لقبو شعر منتقدلری طرفیندن 

ان منتقدلری اونو آذربایجان شعرینده خورشید خانوم شعر فارسی و آذربایج

 نین پرنسیسی آدلاییبلار.شعری

نین شعرلری تاثیری آلتیندا –زاده رئیس حمیدهسیده–نسیم سحر خانیم 

الانیر آی ج –گوزگو  –نین شعرلری یگه اوز گتیردی و ایکی شعر دفتریشاعیرل

دی. آما چوخ تئز بو تاثیری بوراخیب اؤز مستقل شاعیرلیک بو تاثیر آلتیندا یاران –

خصیت بیر یئنی ش "بیر گؤزوم شورانلیق، بیر گؤزوم بولاق"شخصیتی قازاندی. 

چاغداش  تانینمیش دیر. اونون فارسیجا شعرلرینینین شعرلریتاپان نسیم جعفری

کجه یه یرلی منتقدلردن اولان کیان خیاو و همت شهبازی تورشاعیریمیز و ده
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ده ترجمه  یهچئویرمیشلر. عئینی حالدا نسیمین بیر سیرا شعرلری ده انگلیسجه

شعر  "یاکاموز"اولموش و ایراندان ائشیکده یاییلمیشدیر. آنجاق نسیم جعفری 

-اسکی چاینیکده چای دمله"ن کتابی دفتریله مدرن شعریمیزه آیاق قویدو. سو

-لهن و پسامودئرن شعرلر کیمی سسئردیر بیر پوسن مودهله یاییلمامیش – "میشم

 نیر. 

نسیم جعفری چاغداش شئعریمیزده اؤزونه مخصوص بیر یئر آچمیشدیر. اونون    

اثرینده  "یاکاموز"ینلری واردیر. بوندان اؤنجه یایدیغی ل ایستهنین اؤزهشئعرلری

ؤز ابو یولا دوشدو. نسیم ایکی دیللی بیر شاعیردیر. بیلیریک هر دیلین اؤز سازی و 

واردیر.  لریسی و تجروبهیی، زنگین بیر خزینهجهنین کئچهسؤزو واردیر. هر بیری

ر. رشاعیر بونلاردان نه قدر دوزگون یارارلاندیغی اونون باشاریسینی گؤسته

دیرلر کی ایکی دیلدن باشاری ایله یارارلانیب و هر دوغروسو او شاعیرلر سعادتلی

 یی بیلیرلر. بورج وئرمهبیریندن واملار آلیب باشقاسینا 

 اونون ایلک شعرلریندن اوخویوروق:   

 ژ یاخدیمرو لاریماقدودا

 قیپ قیرمیز

 قان بویاسی ...

 یاناقلاریما سورخاب ...

 زلریمه سورمه ...ؤگ

  کدومؤساچاقلاریمی چیگنیمه ت

 گوزگو داریخمیشدی

 )گوزگو( زللییمی گوزگویه باغیشلادیم !ؤگ

 

  دفتریندن: "یر آی جالان "  و بیر غزل

 بیر گئجه تکلیک اونونده گلدی سس دان اویناییر
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 گوزگوده هر بیر باخیشدا مین گوز عیرفان اویناییر

 زلریندن بیر قیسیم پای آلماغاؤجیرناق آتدیم گ

 ردوم ایلهام اورتاسیندا جان دئییر جان اویناییرؤگ

 من سیخیلدیم اولدوزون شکلینده جان تاپماقلیغا

 یان اویناییر ردوم هرؤز قاماشدی، گؤآی جالاندی، گ

 زلریمدن یاش آخار کن کیپریگیمدن شاخدی اوت !ؤگ

 چیپجالاندیم دالغا دالغا منده طوفان اویناییر

 یله دیمؤمنده یا هوهو دییرکن یا اناالحق س

 ردوم آلله اولموشام روحومدا اینسان اویناییرؤگ

ؤزلری واردیر. قوشلارلا نسیم ایلک شعرلرینده ساده، آخیجی و شاعرانه س   

   لر و نیلوفرلریله دانیشماغا اوتورور.دانیشیر، آخیجی سولارلا زمزمه ائدیر، بنؤوشه

لوم دن توپمهدن و گؤزلهسانکی شاعیرین درد و المی تازا باشلاییب. چوخ کئچمه

 لرین سوراغینا گئدیر:دردلرین و دغدغه

 دار آغاجی !

 تورانلیقدا - بو آلا

 ملیق قولاق وئر منه بیر قیرپی

  و . . . 

شاعیرین دیلی طبیعتله اویغون اولاراق قوشلار کیمی پاک، سولار کیمی زلال، 

 دیر ویه یاتان، آخیجی، دویغولو و شیریندیر. دیلی اورهگوللر کیمی لطیف

لریله دولغوندور. بورادا گؤروروک تورک شاعیری لیکلری قادینلیق اینجهدوشونجه

سیز اورهان ولی کیمی شاعیرلریله دوزگون یه ده اشاره ائدیر. شوبههاورهان ولی

لیکلرله دولار. اوندان ایلهام آلاراق اؤز تانیش اولسا، نسیمین شعرلری ده اینجه

 یارادیجیلیقی ایله فارس شعرینه ده پای وئره بیلر.
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ش چکیر و الر دونیاسینا بنسیم بیر یئرده دایانمیر، آچیق فضالار تاپیر، اوسطوره   

یه جان آتیر. شوبهه یوخدور بو یول اونلاردان یاردیم آلیر و اونلارلا اؤز سؤزونو دئمه

ی لایله شاعیرین سؤزلری دولاشیرسا دا، اونون شعرلرینی اوخومالی و دوشونمه

لردن درین اولدوقجا، شعرلری دقیق اولا ائدیر. هر نه قدر شاعیر معلوماتی اوسطوره

 نر. اولمادیقدا یوزلرجه اما و اگرلر یولوندا دیلله بیلر؛ آنجاق دقیق

لری، لری وار. هر شاعیرین شعری اونون تجروبهدیر شاعیرین اؤز دغدغهمسلم   

ته لر شعرلرینده اؤزونو گؤسدیر. بو تجروبهدهلری و دردلریله سیخ ایلگیدوشونجه

اولدوقجا و اونلاردان  لردن هر نه قدر معلوماتی چوخریر. تاریخ، عرفان و اوسطوره

و شاعیرین  سی بؤیویورنین گئنیشلیگی و ائتکی دایرهیارارلانیرسا، اونون شعرلری

 دونیاسینی گئنیشلندیریر.

نامو، نیر، بئاتریس، پرومته، گووانتالر دیللهلر، اوسطورهاونون شعرلرینده سیمگه    

نا، ور شاعیر اؤز ملی وارلیغیوی آغاجلار دیله گلیر.   بونونلا بئله دئمک اولاسطوره

؟ لریمیزین یئری هاردادیرلرینه آز میدان وئریر؛ بیزیم ملی اوسطورهملی اوسطوره

 – نی، قوزئی و گونئیی بیرباتی –لریندن دانیشماق، دوغونو منجه دونیا اوسطوره

ن غفلت لردنا بیر سند اولورسا، ملی اوسطورهبیرینه تیکمک شاعیرین معلوماتی

بؤیوک یانلیشلاریندان ساییلا بیلر. بیز شعریمیزی دونیا شعریله آددیم بیر اونون 

اؤز وارلیغیمیردان غفلت  ائتمک اوچون دونیا شعری نین یاراقلاریندا یارالاناراق،

لریمیزی کینم دونیایا میز وارمی؟ بیزین زنگین اوسطورهیه اجازهائتمه

    تانیتداراجاق؟    

 اوچون سیدوشونجه شاعیرانه لردناوسطوره نسیم قیساسی، سؤزون اوزون   

نی بیر سینین دوشونمهشعرلری تکرارلاما بونون آنجاق تاپاراق یارارلانیر، فرصت

   چوخلو اوخوجولارا چتینلشدیریر و حتا دویغو سهمینی آزالدیر.

لر، یوموشاق دویغولار و اینجه روحلو بیر شاعیردیر. شاعیر نسیم یئنی دوشونجه   

 یؤز تجربه لریندن دانیشار. نسیم ده بوندان مستثنا دئییلدیر. هر بیر شاعیری دیلا
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نیر. نسیمین ده شعرلری اؤزونه مخصوص اؤزونه مخصوص اولدوقدا دَیَرله

ی مل –سی هر نه قدر گئنیش اولورسا یر. آنجاق شاعیرین معلومات دایرهاولماداد

رسه، تجربه لر قازانیب، دیل و ییشعردن و دونیا شعریندن نه قدر چوخ منیمسه

بیانینی بو گئنیش معلوماتلا برابر اؤزه للشدیرسه باجاریقلی بیر شاعیر اولاجاقدیر. 

 دیرلر، چونکی اؤز دیلیمیزدن علاوه فارسه بوگون گنج شاعیرلریمیز سعادتلیمنج

 یک. تعصبربیاتدان دا یاخشی یارارلانا بیلهدیلی نین شعرینی ده بیلیریک و بو اد

گاهدان شاعیری آزدیرار، اونون دونیاسینی کیچیلدَر و شاعیرلیک دونیاسینی 

اعیر بشریته سؤزو اولان ش –دارالدار، فیکرینی ده آلچاقلادار. بوگون بوتون دونیایا 

ا شعریمیزی بئلنچی شاعیلر گوجلندیریب دونیای –یوکسه له جکدیر و دیلیمیزی 

 یایاجاقدیر.

. گاه توتولور –نیر گولور. گاهدان دا کَدرله –ینیر نسیم شعرلرینده گاهدان سئو

 گؤیه یوکسلمک حالیندادیر گاهدان دا بیر بوجاغا گیریب اؤز ایچینده قالیر. او اؤز

ر و ده توپلوما اوز گتیریلرینی دیله گتیریب شعره دوزور، آنجاق آز دؤنه لر تجربه

 ییر. لرینی منیمسهخالق دغدغه

ندن آرتیق استفاده ائدیر. معلومدور شعرینی چتینلشدیریر نسیم دونیا اوسطوره لری

لری. عئینی حالدا یونان، مصر، دین دونیاسی اوسطورهبورادا چوخلو آدلار گلیر: 

گؤزَل ایماژلار و تصویرلر، یئنی دئییم و سؤزجوکلر نسیمین شعرلرینی جانلاندیریر 

 و گؤزللشدیریر.

  *** 
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23 

 علی کریمی

ریمی گؤزل شعرلریله تایسیز دیلی ایله زنگانین چاغداش شعرینده اؤزل علی ک   

یللر ا –بیر یئر توتور. کریمی غزل شاعیری دیر. آنجاق گون کئچدیکجه آیلار 

ییر. غزلدن قوشمایا کئچیر، شعرین یئنی قالیبلرینی ده منیمسهگلدیکجه 

سمه ر / کلرهدفترینی گؤرموشوک: دیوار پنج قوشمانی غزللندیریر. ایکی شعر

 یولدور بو شهر.

انیر. لر و درین معنالار گؤز اؤنونده جانللیکنین ایلک شعر دفترینده یئنیکریمی   

اونون آخیجی غزللری و تازا مضمونلار تامام اوخوجولاری اؤزونه چکیردی. بو 

 دفترین ایلک غزلی ده بودور:

 باشا ریحان گئیینیب؟ –بو گلن کیمدی کی باشدان 

 یه توفان گئیینیب!جه توز قوپاریب، مهگؤر نئ

 لاریدوروبدور روحونون هئیکلینه ماهنیدوی

 ن، بیر بئله دیوان گئیینیب.دی گؤرههانسی ائلدن

 ر گؤروم . . . ه! آشنا دئییلیولدان چکیلین بی آزجا

 دی، انسان گئیینیبسن تانریگلیشیندن دئیه

 دی دا!آما حاییفاؤزودور من تانیرام، تانری

 دن اینینه زندان گئیینیب. . .سوموکدن، دری –سور 

کریمی یئنی بیان و یئنی دانیشیق ایله گلدیگی اوچون اوخوجولار یانیندا    

لری اؤزونه چکدی و خقلی اولاراق آلقیشلاندی. قاباقجا هئچ و تام دقتقارشیلاندی 

 میشدیک:یرین دیلینده بئله دانیشما گؤرمهشاع

 ها! یاناریز، دلدا دورونمن آلوو پارچاسییام 
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 قورجاناقلانمادایام، اودلاناریز، دالدا دورون

 سؤز قوشورامسیز باشا چاتماداسیز، من تزه اؤن

 دن باشلاناریز، دلدا دورون. . .یسَز، تزهمنه ده

 نظره بئله گلیردی کی یئنی سؤزلر گتیریر و شاعیر اؤزو ده بونا اشاره ائدیر:

 ین وار خبالیمداییرم، بیر تزه ددینسیزله

 الله بویوجا سوره سیغیب، دار  خیالیمدا

ی؛ سانکی اید-یق دیلینین غزللرینده، دانیشآنجاق چکیجی بیر نوکته ده کریمی

-نی گؤرمک ایستهالعملینین عکسسیله اوخوجونون و یا ائشیدههر بیر کلمه

 ده بونو گؤرمک اولور:ییردی؛ بو بیت

 دوم، َب دی گل دا !سه، دوروبسان نییه؟ دونسنسن

 ن هووخورولا، قار خیالیمدا. . .گل، قوی نفسه

دیر. کریمی بو موفق ایلک بو دوروم کریمی نین چوخلو غزللرینده گؤرونمکده

ین دده قورقود "آنار"دن کتابیله نئچه گؤچورمه ایشلری ده گؤردو او جومله

ق شعرلری خال بیرلیک ائتدی ولریله ده ایشکتابینی کؤچوردو. زنگان درگی

 ایچینده یاییلدی. 

ر اؤزل . او اؤزونه بیدیر و شعر دیلینی تاپیردهنین شعر دیلی تمیزلنمهکریمی   

ییر و شعرلرینده اؤز امضاسینی آتیر. کریمی دیل حققینده یاخشی دیل منیمسه

آددیملار آتیر و دوشونجه آلانیندا دا شعری اؤزونه محصوص بیر شعر اولور. ایلک 

 الیشمیش و ایکینجی دفتریندهدفترینده بوتونلوکله غزل فورماسیندا چشعر 

هیجا  11راق حیدربابایا سلام کیمی قوشما فورماسینی یارارلانیر؛ آما لر یازامخمس

 ینه شاعیریمیز مذهبی قونونوهیجالی مصرع لر سئچیر. بو یئنی دفتر 15یئرینه 

 رک یئنی بیر باخیشلا اونا باخیر. سئچه
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 22ش و میم اثری اؤز ائتکیسینی الدن وئرمهگؤرونور کی حیدربابایا سلا یئنه   

یر شعر بسینه داوام ائدیر. کریمی زنگان شاعیرلری آراسیندا خاص ایللیک سلطه

 نین بیر بندینی اوخویالیم:دیلی قازانمیش. شعری

 شهرین کؤنلونو آز قالدی دیغیرتی داغیدا

 نلاغی داوئردی اؤز قیلدیغینا قارقیشی دا دا

 خیزران پوندوره دوشدو گولو ده یاپراغی دا

 بویوخوب کندینه بیر جار خزل ائتدی اؤزونو

 قالخیزیب بیر دن آیاق اوسته شل ائتدی اؤزونو.

 ایندی شاعیرین اؤز یازیسی ایله بیر سربست شعر کیمی ده یازماق اولور بئلنچی:

 شهرین کؤنلونو 

 آز قالدی دیغیرتی داغیدا،           

 وئردی اؤز قیلدیغینا 

 قارقیشی دا      

 دانلاغی دا،          

 خیزران پوندوره دوشدو گولو ده 

 یاپراغی دا،                          

 بویوخوب کندینه بیر جار 

 خزل ائتدی اؤزونو،                     

 دن آیاق اوسته شل ائتدی اؤزونو.قالخیزیب بیر

*** 
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02 

 م هیدجیحکی

سئویملی ادبیات سئور قوروپوندا چالیشان دوستلاریمی اوره ک ائویندن    

سلاملاییرام. سیزه بو یئنی ایلی تبریک دئیه رک، برکتلی بیر ایل اولدوغونو، هابئله 

 ساغلیق، شنلیک و باشاریلار آرزیلاییرام.

اسیک و بیر لیئنی ایلین ایلک گؤروشونده زنگان شاعیرلری تانیتیمی ایله بیر ک   

چاغداش شاعیریمیز حققینده دانیشاجاغام. هامینیز بیلدیگینیز کیمی، آذربایجان 

اسیک دیر. کلبیر ادبیات کلاسیک ادبیاتی چوح زنگین و درین مضمونلارلا دولو

ی ده سساییسی آز دئییلدیر. زنگان بؤلگهادبیاتیمیزدا اوچ دیللی شاعیرلریمیزین 

الدین شیح شهاب –میشدیر. بورادا شیح اشراق لردن بوش اولمابئله نابغه

سهروردی، مولانا عتیقی و حکیم هیدجی کیمی اوچ دیللی شاعیرلریمیز واردیر. 

زنگانین  –ایل اؤنجه( هیدج شهرینده  122قمری ایلینده ) 1022حکیم خیدجی 

( ایل بوندان قاباق 92ایلینده ) 1126دونیایا گلمیش و  –کیلومترلیگینده  22

غی دیر. آنجاق یازدیسی بوگون قوم شهریندهسینی ده ییشمیشدیر. مقبرهدونیا

ین و رلری دادیر. اونون دیلی آخیجی، دوشونجهاثرلرله بوگون بیزیمله یاشاماقد

 دیر. اونون اثرلری بونلاردیر:لری قالارقیادبیاتیمیزا اولان خدمت

دجی / رساله ن تورکی / شرح منظومه سبزواری / کشکول هیدانشمانه / دیوا

 قصه کربلا. دخانیه /

تورک دیللرینی مکمل صورتده هیدجی اوچ دیللی شاعیردیر، عرب، فارس و    

، حتا هر بیر اثرینده هر اوچ دیلدن ده یارارلانیر. رساله دخانیه بونا ان گؤزل بیلیر

اؤرنک دیر یا دانشنامه ده فارسیجا یازاراق گاهدان دیلینی چئویریب تورکجه 

 یله ییر یا عربجه مثاللار گتیریر.حیکایه سؤ
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جی ایلده یاییلدی. حکیم 1180طرفیندن  مراق نین تورکجه دیوانیهیدجی   

یر دؤنه ده ایلینده ابهرده و ب 1122اوچون ایکی دؤنه قورولتای قورولوب، بیری 

. هر ایکی قورولتای دا ایکی گونلوک و ایرانین باشا جی ایلده1180زنگاندا 

ایدی. تورک دیوانی دا همان زامان مستقل صورتده -تراک ائدنلر وارباشیندان اش

نین دفعه چاپ اولموش. حکیم هیدجی 6نه قدر یاییلدی و بو دیوان بوگو

اجتماعی دورومونو آچیقلاییر. او ناصرالدین شاه  –میزین سیاسی نده اؤلکهشعرلری

 دؤورونده یاشاییر و اؤز ناراضی لیغینی بئله گؤسته ریر:

 ه بو شهین بختی دؤنوب تختس دولانسینالل

 مشکل بونون عهدینده دوداغی گولن اولسون.

 نا اورک وئریر و دئییر:یا خالقی

 بو روزگار گئچر آیری روزگار گلور

 کؤنول داریخما، غم یئمه کی غمگسار گلور

 دومان توتوب یئر اوزون، گر یاغار هاوادان قار

 ور.گئچر گئدر بو سویوق قیش، یئنه باهار گل

لر مغمخ مبتلا اولاراق، ظالی –لری درده تین بیلگینریر کی زمانهحکیم گؤسته   

 دیرلر:یز یاشاییب جلال و جبروت ایچیندهو هنرسیزلر دردس

 ،بو سپهر دون و ناساز، ستمین ائدیبدیر آغاز
 .بیر اوتانماز،عار بیلمز، نه بیلیم حیاسی یوخدور

  ،لهییب منه حواله، یئنه محنت و ملاائله
 ییم بو هرزه بختین منه بیر حماسی یوخدور. نئیله

  ،م ده رحمه گلمزستم و غمی توکنمز، اؤلوره
 نین منیم تک، غمه مبتلاسی یوخدور. بو زمانه

 ،بو سؤزو دانیشماز عاقیل، اولا گر بلایه قابیل
 هانسی کامل، الم و بلاسی یوخدور ؟سؤیله
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دا، حالقی گؤرور و توپلومسال دردلری  شاعیر اؤز احوالاتیندان دانیشیرسا   

دیر. اؤز یاشادیغی بالاجا شهر اولان هیدجی لاییر. شاعیر وطن سئور بیر انسانآچیق

ه سور. حافظ شیرازی تعریفلهییر. او، اؤزونو حافظ له توتوشدورییشمهشیرازلا ده –

بیر  انیارییر. حافظ سمرقند و بخآنایوردونو شیرازدان اسکیک بیلمهیدجی ده، ه

 یدجی ده اردبیل و خلخالی باغیشلاییر:تورک قیزینا وئریرسه، ه

 گر بو تورک گؤیلومو آلا الینه

 باغیشلارام تئلینه اردبیل و خلخالی

 و یا:

 ای تورک سنین تئللریوه طارم و حلحال

 قوربان اولا اول خالیوه تبریز و مراغه.

ن چیقلاییر؛ حتا ناصرالدیاجتماعی باخیشلارینی آ –رساله دخانیه اونون سیاسی 

 شها حطاب ایتی سؤزلرینی بئله دیله گتیریر:

 ،بو نئجه شاه و بو نئجه عهددور
 دور. بو شهین عهدینده کیشی قحط 

 ،خلقده یوخ غیرت و ناموس و ننگ
 شهره دولوب روس و پروس و فرنک.  

 ،دی  بو دوشمن پروردگارائیله
 کفری قوی، ملت اسلامی خوار. 

 ،بوت بونون تختینیحق ائده تا
 منزلینی گور و کفن رختینی. 

 ،خلقه دوتوب تنگ بو نامرد و حیز
 کفر چون اسلامیله ائیلر ستیز. 

 ،بو کیشینون جهل دوتوبدور گؤزون
 سنی یئتوب یئتمیشه قیرمیز اوزون. 
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 ،عالمه گلموب بئله بیچاره شاه
 کیمسه بونو اؤلدوره، ائتموب گوناه. 

 ،داشینیمن آتارام بئیله شاهین 
 رم باشینی. جانینی آللام کسه

رلرینده دالغالانان درین دیر. شعدور، بیر حکیمحکیم هیدجی بیر قیلسوف   

لر، فلسفی باخیشلار و اسلامی دونیا گؤروشودور. بئله یازیلان مثنوی، دوشونجه

لری آراماق اولور. دیل باخیمیندان دا دیلی قصیده یا غزللرینده درین دوشونجه

-عرفانی شعرلرینده زاهیدلره، فقیهدیر. حکیم یه یاتانآخیجی، محکم و اوره چوخ

لره، دیاکارلارا دا خطاب سؤزلرینی دئییر. آنجاق اونون عالیم لر یانیندا موقعیتی 

 لر آز اولمازدی:محکم اولماسایدی اونو تکفیر ائدن

 سنه نه؟ ،دیمدانیشما زاهد اگر سؤز ائشیتمه
 سنه نه؟ ،دیمائتمه -ه ائتدیممن اؤز خدامه گونا 

 منه نه؟ ،ب سنهیخدا بهشت برینی وئر
 سنه نه؟ ،دیمسنین گمانیوه من کامه یئتمه 

 ،نچون منی سؤگورن گئتمیشم کلیسایه
 نه؟ سنه ،دیمدگیلدی کعبه نصیبیمده گئتمه 

 ،منه اگر دئدیلر گل قیلاق دالیندا نماز
 ه؟سنه ن ،دیمباخوب صلاحیمه بو امره بیتمه 

 ،رم التفات دونیایههمدئدیم من ائیله
 سنه نه؟ ،دیمیا یئریتمه ویئریتدیم اؤز سؤزوم 

ن ر گتیریر. مثللیر و تمثیلیلر سؤیلهلر دئییر، لطیفهگلدیکده حیکایه شاعیر یئری

 سی وار:قوناق حققینده بئله بیر مطایبه

 هغز قونایائد : حضرت بویوروب
 .ریخـداد یکـــه هــدیـــه ،اکـــرام 
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 ،نغیایکی گونه حّقی وار قونا
 .ریرواد ن قــالاجگـــر اوچ گــونــه 

 ،سی قوناقداناوچ گوندن علاوه
 .ریائـــو صــاحیبینه گــؤره جفــاد 

 -خدادن ، دیگر اون گونه گئتمه
 ر.یبــلاد ،بیبو هــدیـه دگیل گلــ 

 ،لی بیزیم تکهر کیم اولا خمسه
 .ریه مبتــــلادبــو درده همیشــــ

سیندن اوخوماق ایسترسک اونون انسان کامل، شیخ نین حکمت و فلسفههیدجی

ئدیرم. او رینی توصیه الری و ترجیع بندلیازدیغی تضمین و بیر سیرا مثنوی اشراقا

 ایله بیتیشن شعر: دن بو ترجیعجمله

 اولماز اولا گول تیکان، تیکلن گوی

 گر ایستیره آغلا، ایستیرن گول.

-ی کربلا اثری اوزهسینی آچیقلاییر. اونون قصهمرحله 2بو ترجیع بند، عرفانین    

ین گئنیش نادبیاتیرینده بیر بالاجا دایانماق لازیمدیر. آذربایجان ادبیاتیندا مرثیه 

 222سینه دیر. یوسف مداح کربلا حادثهایللیک تاریحه مالیک 822واردیر. یئری 

 522ولی ولانا فضلر اساسیندا توخونور، مخیشلا و روایتدان قاباق ائپیک باایل بون

السعدا اثرینی عرفانی باخیشلا یازیر؛ قمری کنز المصائب کتابینی ایل اؤنجه حدیقه

ی سیاس –عاشقانه و دویغولو یازاراق، حکیم هیدجی بیر فقیه کیمی اجتماعی 

 دیر.دورومو دا آرتیریر و مرثیه ادبیاتیمیزدا باشقا بیر زیروه یارا

*** 
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 احمد صادقی

نافذ تخلصو ایله عرفان باخیشلی عاشقانه شعرلر و اجتماعی طنزلر  –احمد صادقی 

و اوشاقلیقدان جی ایلده زنگانین اطرافیندا آنادان اولوب 1112یازان شاعیردیر. او 

اوخوماقدان اوزاق  –له تانیش اولوب، آنجاق یازیب مکزحمت و چتین ایشله

ام قورخور"میشدیر. بوگونه کیمی ایکی شعر دفتری چاپا حاضیرلامیش: قالما

 – "تای دئییشیک"سی ایکینجی –دا چاپ اولدو  1192بو اثر  – "یاغمیا یاغیش

اها میش شعرلری دیر. بونونلا بئله هله چاپا وئرمههله مجوز آلماق یولونو گؤزله ی

 آرتیقدیر.

یللریندن شعر یازماغا اوز گتیرمیش و ا 1162 –صادقی گنج اولان چاغلاردان    

یه مالیک بیر چکمه میشدیر. صادقی درین مطالعه عئینی حالدا مطالعه دن ال

للیکله قرآن تفسیرلرینی دریندن اوخویوب، حتا اونلارین شاعیردیر، اؤزه

دیر. صادقی دینی معلوماتی درین و اسلام وتوشدورماسیندا قابیل بیر بیلیجیت

انییاراق اونا قاتیشان خرافاتا تفوت سوز قالماییر و یئری گلدیکده دینینی یاخشی ت

اوزه دایانیر. آنجاق شعرلرینده توپلومسال آچیقلامالار و  –جهالتله، خرافاتلا اوز 

نین اساس قونوسو اولور. آنجاق دوروملارا قارشی دایانماق شعرلریاجتماعی 

دوشونور. شاعیرانه دیل  –یور آچیق دئمه سه ده اوخویان بونو دو –سؤزونو عریان 

 یعنی بو!

 قورخورام یاغمییا یاغیش شعریندن بیر پارچا:

 قورخورام یاغمسسل بولوت

 لر بوتون سولاشقایق

 سارماشیقلار یاس توتارکن

 قوجاق قوجاق ساچین یولا
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 لریوولمویا او لاله

 دؤشونده لاختا قان قالا.

 

 قورخورام یاغمییا بولوت

 چیچکلی جنگل ده یانا

 تاپیلمایا بیر بوتا گول

 قناری قونسون اوستونه.

 

 قورخورام یاغمییا بولوت

 لاریجلبک باسا بولاق

 لاریاؤلوگویه قیاق

 کاساد اولا گول بازاری. 

 لرمئشه –قورویالار باغ 

 بیر بولاق دا آغلامییا

 تیکان. –چای چمنی بیر یول اولا چالی 

 

 قورخورام یاغمییا بولوت

 زلایالاری پاییگول آی

 تاختا تاختا چالاقلاریدا

 شاختا بیزه بوز پایلایا

 بوش آغاجین باشیندا دا

 آلا قارقا یووا سالان یئر اولمایا

 بولبوللرین بوغوضوندان

 قفسده باغری چاتلایا.
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 قورخورام باغمییا بولوت

 نسترنی تیکان سیخا

 قیزیل گولون جانی چیخا

 آغارا نرگسین تئلی

 موشوللویه خزان یئلی

 ودا داغ داشی چؤلوقور

 لریکهلیگین ده فره

 گؤزه لرده سو تاپمایا. . .

صادقی خالقینا باغلی بیر شاعیردیر. او توپلومون غفلت ایچینده یوخلایان خالقی    

معجز  نئجه کی شبسترلی –نئجه کی صابر ایدی  –وکیلی کیمی چیخیش ائدیر 

دا زنگان یاخینلیغین –شامپالی واو جور ایدی. او خالقی اویاتماغا چالیشیر. او اؤزو م

 دیر و اؤز هم کؤشنلی لرینه مراجیعه ائده رک یازیر: –بیر کند 

 سنییه لباس خرافاتی بیر عؤمور گئیین

 شامپالیلاروکیمه وئریبدی مگر التزام م

 زیارته گؤره بیر آیه یوخدو قرآندا

 شاکپالیلاروگلین ساییم سیزه من نام با نام م

 دا اوتورمازدیابوتراب بولور کاخی 

 شامپالیلار. . .واو توپراق اوسته یاتاردی مدام م

 ییر دینی دوزگون خالقیمیزا اؤیرتسینلر:لردن ایستهاو، عالیم

 بتول باغلاری دگیل فقط مصادره اولان

 اولوبدور طول دهریده ستمله عصب مین فدک

 کتاب دینیمیز بیزیم دئییر ولاتفرقوا

 ی دئیین گؤرک!ییک، بو علتفرقه -ولیک فرقه 
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گه همرینا اوز چئویریب سؤزلرینی سؤیلهاو عئینی حالدا شاعیرلره و قلمداشلا   

 چالیشیر و تنقید ایله باخیر:

 هر زمان خالقا شاعیرلر ائیله یاردان دئدیلر

 قار قالان گول قورویان یئرده باهاردان دئدیلر.

 بیر ایچیم باده یه ایللر بویو حسرت قالانا

 بازارین گؤردوله هئی وعده چیلر یالانین داغ

 اولمایان سؤزلری آشفته بازاردان دئدیلر. . .

 

 عاشقانه شعرلریندن بیر اؤرنک:   

 زولفونده گؤزل بیر بئله حالت کی دئییرلر

 جکدیر او ملاحت کی دئییرلر.ن گئدهبیر گو

 قالماز او طراوتده، سولار لاله یاناقلار

 ئییرلر.بوزلار او دوداقلاردا حرارت کی د

 ناز ائیله مه، گل نازیوا وا ر ایندی نیازیم

 چوخ یاخشی دگیل سنده بو عادت کی دئییرلر.

 دور قامت شمشادی جماعت هامی گؤرسون

 بیلسینله نه جوردور او قیامت کی دئییرلر.

 بیر لحظه او کیرپیکلری چاخماق کیمی چالدین

 اود توتدو بوتون دین و دیانت کی دئییرلر.

 عاشق یاناجاق اوددا، اینانما واعظ دئییر:

 یوخ پایه سی نافذ او روایت کی دئییرلر.

توپلوم مساله لری اونون یارادیجیلیغیندا اساس یئر توتور و ایلک عاشقانه 

 باشلادیغی غزللرده یئنه سؤزو توپلومدا اولان حادثه لره چئویریر:

 خالق کی او گون عالمی بیر یئرده یاراتدی
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 نه واردی منه چاتدی.غصه  –باور ائله غم 

 ییردی او یارانمیشلار ایچیندهگول فخر ائله

 بیر فصل یاراتدی، اونو دا ووردو ساراتدی.

 ، ماحالدیرظلمون ایشی تعطیل اولا بیر لحظه

 دی.-هر لحظه گؤرورسن کی سینان قادو، قانات

 سم بیر یئره چاتمازمن هر نه قدر داد ائله

 نه باتدی. ظالیم یاشاییر دونیادا، نه ایتدی

 شاعیر بو قارانلیق هاوادا گؤز گؤزو گؤرمور

 ، گیر یات، یاتا یاتدی.سن ده هله باش قووزاما

 نین هامیسیندان یارارلانیرشاعیری یوخ، بلکه شعر فورمالاری نافذ تکجه غزل   

ربست شعر اولسون سؤزونو یا س، مثنوی یستر غزل، ایسترسه قوشما، گرایلیا

 او بیر شاعیردیر و شاعیر کیمی ده یاشاییر: گه چالیشیر.دئمه

 قورخورام یاغمییا بولوت

 یاغا "اتم"ذره ذره 

 ساحیلده کی انسانلاری بیردن بوغا

 دامچیلایا دنیزلره

 یهبالیغا دا رحم ائتمه

 رنگی چؤنه توپلارقلارین

 یهبیر یانداق دا دای بیتمه

 

 قورخورام یاغمییا یاغیش

 دنیاغا باریتدان گولله

 ه باشیندا تئللی قیزکوچ

 قورخا گؤرسه گلن گئدن.
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 قورخورام یاغمییا یاغیش

 قوورقا کیمی ترکش یاغا

 ساغا –چیرتیللایا سولا 

 لریم سنگر اولاکؤیشن

 سربازلاردا حسرت قالا

 بیر قومقوما ایستی سووا.

 

 قورخورام یاغمییا یاغیش

 لارین دا گوللری آخر سولاقالی

 گؤز تیکمیشم او بولودا

 ان دولا، خاچان دولا؟خاچ

*** 
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21 

 زتگان آشیقلاری

سئویملی دوستلار، ادبیات سئونلر گروپوندا چالیشان قلمداشلار هامینیزی    

نگان بوگون ز سلاملاییرام و سیز عزیزلره شن گونلر و خوش ساعاتلار آرزولاییرام.

ی هشیق ادبیاتی شفاآشیق ادبیاتی و چاغداش آشیقلاریمیزدان دانیشاجاغام. آ

اتلا دیر. آنجاق بوگون چوخلو آشیقلاریمیز یازیلی ادبیخالق ادبیاتینیزین بیر بوداغی

ایلگی قوروب و شعرلرینی شاعیرلر کیمی چاپا تاپشیریرلار. سؤز بورادادیر کی 

بوگون ائله شاعیرلریمیز وار اونلارا آشیق دئمک داها دوغرودور و آشیقلاریمیز دا 

وغرودان دوغروسونا شاعیردیرلر. بوگونلر کلاسیک آشیقلاریمیزین واردیر کی د

 داستانلاری یازییا آلینیب آکادئمیالاردا اؤزونه یئر آچمیشدیر. –شعرلری 

ی گئدیر. لادبیاتیمیزلا چیگین چیگینه ایره زنگان آشیق ادبیاتی دا بوگون یازیلی   

یز سله قورولور و آشیققلارین اشتراکیبوگون زنگاندا بوتون توی دوگونلر آشی

-لینیر. شهرلریمیزده ده آشیق قهوهدوزسوز بی –مجلیسلرین قورولماسی دادسیز 

 خانالاری آشیق ییغینجاقلاری موجوددور.

آذربایجان خالقی چوخ زنگین و گئنیش شفاهی ادبیاتا مالکدیر. بو آرادا آشیقلار    

قلار لی بیر دورومدادیرلار. آشیشعر، موسیقی، داستان و باشقا هنرلری یاراتماقلا اؤنم

اوزانلاردان الیمیزه چاتان داش اوسته     نئچه مین ایللیک بیر تاریخلری واردیر.

ایل اؤنجه قازیلمیش و او  2222یونولموش بیر اوزان تصویریدیر کی میلاددان 

تصویرده اولان قوپوز عینا بیزیم بوگونکو سازیمیز و دوغرودان دوغروسونا اوزانین 

سی اوسته چالینمادادیر. دونیا خالقلاری آراسیندا سینه اوسته چالینان ساز، سینه

جو 1189للیکله آذربایجان اوزانلاری اولموشلار. آنجاق تکجه تورکلر ایچینده، اؤزه

بوگون بو ساز تبریزده  –ایلده خودآفرین کؤرپوسونون یانیندا تاپیلان ساز 

 2022لینمه تاریخی قیله دوزهیرئی طر گاما –یینده ساخلانیلیر آذربایجان موزه

ایل بوندان قاباق اولدوغو اعلان اولدو. بو ساز توسباغا قابیندان اولاراق بو اوزون 
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و ساز بوگون بسوره ده سالم قالمیش و بوگون بیزیم آشیقلاریمیزین الینده چالینیز. 

یر سند زنگین بتبریزده ساخلانیلیر. بو اؤزو چوخ اؤنملی و  –سینده آذربایجان موزه

یر کی رکیمی، آشیقلارین آذربایجاندا تاریخلرینه آغیر بیر سنددیر. بو سند گؤسته

مین ایل بوندان اؤنجه بورالاردا ساز چالیب، شعر اوخویوب و خالقا یول  5اوزانلار 

ریجی اولموشلار و مین ایللر بویو خالقین شعر و موسیقی یارادان صنعتکاری گؤسته

ایان ک اوخشرک ان گؤزل و اورهقلار اوچ نفرلیک بیر ارکستر دوزلدهاولموشلار. آشی

اوخوموشلار؛ ان شیرین داستانلار یارادیب، خالقیمیزین  –ماهنی قوشوب 

تاریخینی دیری ساخلامیشلار. درین حکمتلی سؤزلرله خالقا شور و شعور بخش 

گار قالمیش زه یادائتمیشلر. بونا گؤره ده بوگون درین و زنگین آشیقلار ادبیاتی بی

ده، سازلاری اللرین -و ائلیمیزین، وطنیمیزین هر بیر بوجاغیندان اونلارجا آشیق

کلرینده باش قالدیریب، هله ده ائلیمیزی هشعرلری دوداقلاریندا و ائل حؤرمتی اور

یارادیرلار. بو ادبیات اؤزلویوندا چوخ درین، تاریخ باخیمیندان  –اوخشاییب، یازیب 

تاریخا مالیک، ادبیات یؤنوندن آغیر و زنگین بیر ادبیات ساییلیر کی تک اوزون بیر 

 باشینا باشقا خالقلارین ادبیاتلاریندان گئری قالمایان بیر هنر ساییلیر. 

دیر کی الینده سازی ایله ائل به ائل، کند به کند، شهر به شهر، اوزان بیر ایرچی   

 دردی، ائل سؤزو، ائل محبتینی دولاندیریریینده ائل حتا اؤلکه به اؤلکه گزیب، اوره

ندا کی ساز ایله اؤز صنعتینی یاییر و خالق آراسیییر و الیندهو ائللر ایچینده سؤیله

شنلیک یارادیر. مین ایللر بویو تورک ائللری آراسیندا ائلین آغ ساققالی، چوخ 

لرینی نعنهاجتماعی ع –نی، حتا مذهبی و سیاسی رهبیلَنی، اونلارین یول گؤسته

ریخی میش، بلکه تان اوزانلار اولموشلار. اونلار تکجه داستان دئمهیئرینه یئتیره

رک، ائلین قهرمانلارینی دیلدن دیله، ائلدن ائله، قرنلردن قرنلره داستان ائده

. تاریخ یینی دیری ساخلامیشلارجهداشییب و ائللرین وارلیغینی، فرهنگینی، کئچه

 یوزاللری آرخادا قویوب و بوگون بیزه چاتیبدیر.اونلارین دیلی ایله 
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لری آراسیندا قام، شامان، باکسی آدلاری ایله آدلانیردی. اوزانلار تورک ملت   

دیر. سومر ییشمیشلی گلدیکجه اوزان، بخشی، آشیق آدلارییلا یئرینی دهتاریخ ایره

 Ash  ،Ashmaxایکی قسمتدن:  Ashuxسینی لرینده آشیق کلمهلوحه

لردن اولاراق ماهنی دوزلدن تورکجه اک uxلیق  معناسیندا و صدریندن چالغیچیم

بیر آداما دئییر کی سؤز دوزگوسو  Ashuxسؤز قوشان کیمی و نهایت  –و ساز 

ایله شنلیک و سئوگی یارادیر. آنجاق همین کلمه زمان سوردوکجه و سومر 

بول ه الفباسینی دا قرک عربجالفباسی گؤگ تورک و اویغور الفباسینا چئوریله

سیله سس بیر اولاراق عاشیق یازیلمیش و سی عاشق کلمهرک آشیق کلمهائده

یر و نیلبوگون هم آشیق و هم عاشیق یازیلیر و معنا جهتیله ده همان معنادا ایشه

 دیگی آنلانیلیر.عشقدن سؤیله

 سی ده اؤنجه قوپوز آدلانیردی. بو سؤزجوگو ده قوپآنجاق ساز کلمه    

سیندن اوغوز کلمه Uzاوخوماق و نظم معناسیندا و  Xopmax مصدریندن اولاراق

 آلینما بیلیرلر.

یاخین یئرلرینده آشیق صنعتی خالق آراسیندا  –بوگون آذربایجانین تامام اوزاق    

ئله بایراملاری اونونلا قورولور. ا –بیر مقدس صنعت کیمی قوللانیر و خالقین توی 

 لریندن هانسی آشیق چالیبقیزین توی عنعنه –ر کی اوغلان آشیقلاریمیز واردی

سینده آدی یازیلیر. آشیق صنعتی چوخ اوخومالی اولدوغو، اونلارین کبین نامه –

دیر و ائل قهرمانلاری آلپ ارتونقا، مئته خان، بومین خاقان، اوزون بیر تاریخه مالک

ر زمان دیریلیب و سؤزلرینده ه –جوانشیر، بابک سیمالاری آشیقلارین ساز 

بوگونوموزده ده یاشاییرلار، حتا میلاددان اؤنجه مولان تورکوسو بوگونوموزه گلیب 

 چاتیبدیر. 

آشیقلار تاریخ بویو خالق ایچینده حؤرمت قازانیب، همیشه مجلسلرین باشیندا    

شی، نین یاشاییلری. اونلارین شعرلرینده خالق کوتلهاوتوروب، حؤرمت گؤرموشلر

جکلری، عینی حالدا فتح و ظفرلری، لری، آغیر کئچینهتلری، مظلومیتمحرومی
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دویونلری ترنم اولور. آشیقلار ادبیاتیندان صمیمی و دوزگون  –شادلیقلاری، توی 

یی و تاریخی اوچون بیر سند تاپماق اولماز. آشیقلار جهبیر سند خالقین کئچینه

 هرمانلاری اولموش، اونلارینداستانیندا قهرمان سیماسی، خالقین ان ایستکلی ق

آرزی و آرمانلارینی گؤسترمیشدیر. بو قهرمانلار سیماسی خالقین بوتون 

ایستکلرینی ایفاده ائده بیلیر. آشیقلار دا همیشه خالق ایچینده یاشامیش، برج 

عاجدا یوخ، بلکه خالق ایله دیز به دیز اوتوروب، اونلارلا بیرگه نفس چکمیش و 

ین نلیکله، آذربایجان خالقیکلریندن خبرداردیلار. بئلهنین درینلیاورکلری

تاریخینی، خالقین یاشاییش و معیشت طرزینی، اومودلارینی و قورخولارینی ائله 

بو داستانلار و شعرلردن آلماق اولار. آشیقلار اؤزلری یارادان هنرمندلر اولموش، 

تاریخ  2ملاردان آلمیشلار.شعرلرینی و داستانلارینی اؤز گؤردوکلری اولایلاردان و آدا

-بویو یوزلرجه بئله آشیقلار و اوزانلار گلمیش، شعر یاراتمیشلار، داستانلار سؤیله

لر چالمیشلار. بوگون بونلارین هامیسی بیزیم آشیقلار ادبیاتینی میشلر و موسیقی

 تشکیل ائدیر. 

یه هرتبنین تحصیل آلمیش انسانلاری اولموش و ان عالی مآشیقلار اؤز زمانی   

دن خسته قاسیم اؤز بیر فقیه و دین عالیمی اولاراق قالخان اولموشلار. او جمله

 لرینی اؤزونده ساخلاییر.نین اؤنملی دوشونجهشعرلری ده عرفان دونیاسی

سلجوقی زمانیندا اوزانلار، حکومتی ساخلاماقدا اؤنملی رول اوینامیشلار. هونلار    

دویونلریندا اشتراک ائتمیشدیلر. آشیقلار بوتون  –ی زامانیندا اوزانلار سارایین تو

.  لری آراسیندا واردیلارنین اورتاق موتیوی اولاراق، تمام تورک ملتتورک دونیاسی

لر آراسیندا اوزانلار اورتا آسیادان توتوب کیچیک آسیایا قدر اوزانان تورک

دیر. لری عئینینین باشقا آدی اولورسا دا، رسالتموجوددولار، آنجاق هر بیری

دیر، آنجاق اولا بیلر کی سازلاریندا دا بالاجا فرقلر اللرینده اولان ساز دا عئینی

                                                           
4 .0355ح. صدیق، عاشیقالر، تهران،    
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-دیر کی حتا آرالاریندا اولان داستانلار دا عئینیاولسون. اما چکیجی نوکته بوراسی

دیر. کوراوغلو داستانلاری، اصلی و کرم داستانی و بیر سیرا باشقا داستانلار بوتون 

وجودولار. رک مالقلاری آراسیندا بیر بالاجا فرقلرله مختلف واریانتلاری دئیهتورک خ

 ر.لریله روایت ائدیرللر، اوزانلار و قاملار اؤز شیوهبو داستانلاری آشیقلار، بخشی

 

 زنگان هاوالاری

 

نین ده اؤزونه مخصوص آشیق هاوالاری دا واردیر. بورادا زنگان آشیق محیطی   

خین آشیق هاوالاری اولاراق، ماحاللارا عاییددیر. زنگان هاولاری اؤزو قیرخ هاوایا یا

 دن: لره بؤلونور و او جملهده داها کیچیک منطقه

 خرمدره هاولاری –ابهر 

 طارم هاوالاری  

 قیدار هاوالاری 

 و نهایت زنگان هاوالاری عنوانی آلتیندا چالینیر. 

الاری بوتون آذربایجاندا چالینان عئینی آنجاق دئمک اولور کی بورادا چالینان هاو   

یر آزجا لر بلر و بمهاوالاردی، آنجاق موسیقی باشلاناندا لا دان باشلاییردی، یا زیل

ییشیلیر. یا بئله دئمک اولور کی کؤک همان قالیر، تکجه بیر پرده زیل یا بم ده

بؤلونور: کسمه دیر کی اؤزو اوچ هاوایا اولور. مثلا خالخالی هاوا بونلاردان بیری

 رک لادا باشلاییر. کرمی، جوشغون کرمی و مشکینی دئییله

 طارم هاوالاری:

 سی، گوللو قافیهسی، طارم شکستهسی، روحانیطارم دو بیتی

ین، اؤزه نزنگان هاوالاری دا هر بؤلگه نین هاوالاری کیمی او بؤلگه نین انسانلاری   

، هابئله لریندندبدبه –ماتی، عنعنه للیکله آشیقلاری نین فرهنگی، رسوم و رسو

 –خالقین یوزایللر بویو باشیندان کئچیردیگی اولایلاردان تاثیرلنمیش احوال 
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ونتالانیر ائله دولانیر، ی –یه، ائلدن سینه –دن دن یارانیر، یوزایللر بویو سینهروحیه

نسله  لدنو نهایت بیر ثابت حالا دوشور و آشیقلار داها او هاوانی منیمسه ییب نس

نین موسیقی هاوالاری، او ملتین یاشاییش دیرلر. هر اؤلکهاؤیره –نیب اؤیره

ین ریر. بو هاوالاردان او خالقدبلرینی ده گؤسته –طرزینی، دونیا گؤروشونو و عنعنه 

ونلری لری و غملی گاحوال دیریلیر. خالقین شنلیک –لری، بگندیگی حال ایستک

اوخونور. بوگون تویلاردا،  –ون اؤزل هاوالار چالینیب اولموش و هر حال و هوا اوچ

ر نیلن و چوخ سئوینیلن هاولار چالینیدوگونلرده چالینان هاوالار تاریخ بویو ایسته

 نین روحیه سینی بیلدیریر.لیکله زنگان اهلیو بئله

هاوالاری  محبت –لری کیمی ائپیک و غنایی زنگاندا دا آذربایجانین باشقا بؤلگه   

لری، دوشونجه لری و عنعنه لری تصویره  الینمادادیر. بو هاوالارلا خالقین شنلیچ

آلینیر. بو هاوالار حتا بیر مجلیسه مختلف فورمالاردا و اؤزونو یئیین یا یاواش، اوجا 

لری ایله کئچیریلیر. زنگان ساز آلتی ده بوتون آذربایجاندا اولدوغو آلچاق سویّه –

ی اولمامیش و همیشه باشقا بؤلگه لرله آشیقلیق صنعتینده کیمی، آذربایجاندا فرقل

وئریشلر اولموش، تبریزدن، اردبیلدن، اورمودان و باشقا شهرلردن زنگانا  –آلیش 

 –گلمیش ویا زنگاندان بو شهرلره سفرلر اولاراق، داستان، شعر و هاوا آلیش 

ی داوام کیم وئریشلری اوز وئرمیشدیر و بو یاخینلیق یوزایللر بویو، بوگونکو

 بیرینه یاخین اولموشدور. –تاپمیشدیر. هاوالار دا بیر 

دیر، آنجاق دقت هاوا باشقا شهرلردن فرقلی 52 – 22زنگاندا دئدیکلر اساسیندا    

هاو  15 – 05ائدنده گؤرورسن ائله ده بیر فرقی یوخدور و نهایت دئیه بیله ریک 

زنگاندا داها آرتیق هوسله چالینیر و  واردیر کی زنگانا باغلاماق اولور. بو هاوالار

 ییر: او دا بودور کی کئچن یوز ایلده آکادمیکشیدیلیر. بیر مساله ده دقت ایستهائ

امکانلار اولمادیغیندان بیر سیرا هاوالار یازییا آلینمادیغی اوچون یادلاردان چیخیر 

ه باشقا و آرادان گئتمک حالیندادیر. هر حالدا بیر سیرا زنگان هاوالاری ایل

 آذربایجان بؤلگه لری نین آدینا باغلانان هاولارین فرقلرینه اشاره ائدیریک:
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اوست اوسته دئمک اولار کی آشیق کلاسیک هاوالار بوتون آذربایجاندا بیردی  - 1

 و زنگاندا دا عئینی هاوالار عئینی آدلاری ایله چالینیر و اوخونور.

ه پرده زیر چالینسین: خالخالی تاریمدا مومکوندو بیر هاوا بیر بؤ لگه ده نئچ - 0

یا نئچه پرده بم چالینسین: مشکینی زنگاندا. بو بیر حالدادیر کی هاوانین اساس  –

 دیر.استراکچری ثابت

بالاجا بیر سازدا ده ییشیکلیک یا اوخوماقدا هاوانین آدی ایکی بؤلگه ده فرقلی  - 1

اجرالاری بیر اولدوغو حالدا  آدلانیر. مثلا ولیجانی تاریمدا، فتّاحی زنگاندا

 دیر.اوخوماقلاری فرقلی

بؤلگه گؤتورومو ده بیر هاوانین مختلف اجراسینا سبب اولور: شکسته نین  - 2

تاریمدا اجراسی و اوخونوشو زنگانداکی ایله فرقلی دیر. بورادا دا استراکچر عئینی 

 ر.دیدن فرقلیاسی ده بئله دیر و بو ایکی بؤلگهدیر. دوبیتی هاو

ی، سنئچه هاوا تاریمدا واردیر کی زنگاندا اجرا اولمور. زارینجی، خلخالی غربتی - 5

فرنگ اوغلو و. . . بونون ترسینه ده زنگاندا بیر سیرا هاوالار واردیر کی تاریمدا اجرا 

 اولونمور مثلا: فرساقی، اکبری، تک هاوا، بالا شهریاری، هالیلی و. . .

 

 

 

 :تانلارنیلن داسزنگاندا سؤیله

لرده، بؤلگه یه عایید ساییلیر و باشقازنگاندا بیر سیرا داستانلار واردیر کی بو بؤلگه   

تبریزده، اردبیلده، اورمودا و باشقا شهرلرده تانینماییر و یا بیر سیرا داستانلار زنگان 

ماراقلا سئویلیر و باشقا شهرلردن آرتیق اوخونور. هابئله بیر سیرا داستانلار بو 

ه زنگان داستانی بیلیرلر. او جملاتفاق دوشور و زنگان آشیقلاری اونلاری  دهلگهبؤ

 دئمک اولار: یدن آشاغیداکی داستانلار

 شیرین ایله بیرچک خانیم
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 طوطی شیرین سخن و یوسف جمال

 زنگانلی قوربانی

 بهرام و گول خندان

 ورقه و گلشن

 کلبی و سلبی

 یئتیم سّیدی

 جنگی قاسیم

ایجانین باشقا شهرلرینه تای معروف داستانلار بورادا دا تانینمیش آنجاق آذرب   

کوراوغلو داستانلاری )دربنر سفری، توقات  دن:دیر، او جملهاولاراق سؤیلنمکده

سی، ارزروم سفری، یغداد قیرآتین قاچیریلماسی، ایوازین گتیریلمه –سفری 

باس ی، خسته قاسیم، عسفری، روم سفری، کوراوغلونون قوجالیغی؛ زنگانلی قوربان

ایله گولگز، امراه ایه حوری لقا، امراه ایله سروناز، عندلیب میرزا ایله قیزیل گول، 

قنبر ایله محمود، غریب ایله شاه صنم، غلام حیدر، حیدر ایله بایرام، کمتر یوسف، 

کرم ایله اصلی، لیلا و مجنون، میر محمود ایله سارا، سعادت ایله صیاد، صیدی 

 ، شاه اسماعیل و عرب اوزنگی، تورک اوغلو ایله مهری، واله ایله زرنگار.ایله پری

-دیر کی مثلا خسته قاسیم داستانلاری زنگاندا سؤیلهده بوراسیجالب بیر نوکته   

ان دیر و بورادا داستنیشی تبریز، حتا تیکمه داش داستانلاری ایله تام فرقلی

نلاردا دیر. بو داستاونان شعرلرله فرقلیآراسیندا اوخونان شعرلر باشقا شهرلرده اوخ

 دیر.للیگی و باشقا واریانتیخسته قاسیم سیماسی دا باشقا گؤزه

 نین سیمالاری ایله تانیش اولوروق:بورادا زنگان آشیقلاری   

 

 زنگان آشیق سیمالاری

آذربایجان آشیق ادبیاتی چوخ درین بیر تاریخه مالیکدیر. زنگان آذربایجانین     

لریندن و درین مدنیته صاحیب اولان بیر ماحاللارینداندیر. بورادا آشیق ی بؤلگهاسک
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انلی س –دیر. تاریخ بویو بؤیوک آشیقلار یاشامیش و آدلی یی ده اسکینهگله

آشیقلاریمیز اولموشدور. آشیق ادبیاتی دئییلنده آشیقلار شعرلری، داستانلار و 

ا لازمدیر. تاسفله بو قونو شفاهی اولدوغو هامیدان افضا آشیقلارین اؤزلرینی تانیم

اوچون، اسکی آشیقلارین شعرلری بیزه گلیب چاتمیشسا دا، آدلاری و یاشاییشلاری 

چاتمامیش و شعرلری ده آدسیز اولاراق بیزلره قالمیشدیر. مینلر بایاتی، مینلر 

-قوشما، یوزلرجه داستان شفاهی صورتده الیمیزه چاتیب، آنجاق اونلارین سؤیله

یه بو ینهدن سلری و آشیقلاری تانینمامیش قالمیش و سونراکی آشیقلار سینهین

 میشلار.  ییب دیری ساخلاشعرلری و داستانلاری سؤیله

آذربایجان کلاسیک آشیق ادبیاتی آشیق قوربانی، آشیق امانی، عباس    

بزه  هتوفارقانای، خسته قاسیم، آشیق واله، ساری آشیق، آشیق علسگر و سایره ایل

نیب تا چاغداش آشیقلاریمیز میدانا گلیرلر. بو کلاسیک آشیقلاردان زنگاندا 

 522دن آشیق شیرین آشیقلارین دیلینده بیر نئچه آشیغی آد آپاریرلار او جمله

ایل بوندان اؤنجه یاشاییرمیشلار.  152ایل بوندان اؤنجه، آشیق یوسف جمال 

ر؛ ا کلاسیک آشیقلار کیمی بللی دئییلدیاونلارین اولوم و اؤلوم تاریخلری ده باشق

تکجه داستانلاری اساسیندا هانسی زامان یاشادیقلاری گومان ائدیلیر. بونلارا باغلی 

نیلیب و هنسله سؤیل -اولان دستانلار بو نئچه یوزایللرده آشیقلار آراسیندا نسلدن 

لیب زه گدیله بی –بوگونه قدر دیری قالیبدیر. اونلار شعرلری ده تکجه دیلدن 

 چاتیبدیر. 

 

 آشیق شیرین

نین آشیقلارینداندیر. او چوخ ماهیر ساز داستان اساسیندا اونون صفویه زمانی   

چالان، سؤز بیلن و دونیا گؤرموش بیر آشیق اولاراق بیر چوخلو آشیقلارلا دئییشمه 

سازدا باغلامیشدیر. اونون چوخلو شاگیرلری  –و یاریشماسی اولموش و سؤزده 

ون میشدیر. اونمهدن اسیرگهده، اونلاردان حیمایه ائتمهش و اونلاری یئتیرمهاولمو
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 ویستان آشیقلاری طرفیندن منیمسه میش –یاشاییشینا باغلانان دستان، خرمدره 

ن نین آشیقلاری طرفیندو اونو خرمدره آشیغی بیلمیشلر و داستان دا بو بؤلگه

 دیر. دهسؤیلنمه

-رتده آشیق قوربانی کیمی نئجه دستانلاردان اؤیرهآشیق شیرینی عئینی صو   

نیریک آشیق شیرینی ده داستانی و اورادا اولان شعرلریندن و حرکتلریندن تانییا 

 بیلیریک. هابئله اونون رفتارلاری آشیق واله و اونا تای آشیقلار کیمی تانینمادادیر. 

یقلار و اونون تانییان آششوبهه یوخدور کی بو داستانلار آشیغین اؤلوموندن سونرا    

نیلمیش و ایللر بویو اونون آدی و یادینی حؤرمتله دیری طرفیندن سؤیله

 ساخلامیش و بوگونه قدر گلیب بیزه چاتمیشدیر.

 

 آشیق یوسف جمال

ایندیلیکده یوسف جمال آدلی بیر دستان واردیر و اورادا یوسف جمال حضرت    

ایل  222 – 122بو داستان دا بلکه  دیر. آنجاقیوسفی تمثیل ائده ن بیر گنج

 دن آشیقلارین دیلینده ازبر اوخونور. بوندان اؤنجه

نین دیلینده موجوددور و بونا گؤره دئمک بو دستان دا تکجه خرمدره آشیقلاری   

 انیر. سینه و آشیقلارینا باغلنیشی کیمی زنگان بؤلکهاولور یارانیشی دا سؤیله

بیر آشیق اولدوغو اوچون الده نعلومات یوخ، آما بو آشیق یوسف جمال آدیندا    

ه  هر اطربفی آشیقلاری هوسلاب –دستان دیللر ازبری اولاراق یوزایللر بویو خرمدره 

 دیر. اوندا پاکلیق، صداقت وییرلر. بو دستان اخلاقی و معنوی بیر دستانسؤیله

 –یله و ار بیر ده عاینیر. دوزگئنلئک تعریف اولوناراق، خیانت، الی اگریلیک پیسله

 آرواد آراسیندا اولان تمیزلیک و وفا، اساس موضوع گؤتورولموشدور. 

 

 :ن آشیقلاریگئده –زنگانین باشقا  اسکی و اؤلوب 
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اتیبدیر. ب –تاسوفله زنگان آشیقلاریندان بؤیوک آشیقلارین آدلاری دا ایتیب    

سؤز  –لار، ساز یشوبهه یوخدور کی یوزایللر بویو یوزلرجه ماهیر چالغیچ

یارادیبلار؛ آنجاق شفاهی اولدوقلاری اوچون  –ده یاشاییب اوستادلاری بو بؤلگه

اونلاردان هئچ بیر دفتر و شعر گونوموزه چاتماییبدیر. اما بونا اینانیرام کی الیازمالار 

الده ائتمک چتین ده دئییلدیر، نئجه کی سفرلریمده بیر نئچه الیازمالار، شعرلر و 

لی ه ایرهدلاردان آشیقلارین ائولرینده گؤرموشم. بو آختاریشلار علمی سویهدستان

 جکدیر.لر گلهگئدیرسه الیمیزه بیر سیرا مطلب

-لری، دوستلاری و سندلری الدهآشاغیدا آدلاری چکدیگیمیز آشیقلارین عاییله   

ده رتلریندیر و قوجامان آشیقلاریمیز اونلاردان حؤرمتله یاد ائدیب و اونلاریه مها

 نی گؤسترمک اولار:ییرلر. بو لیستهدستانلار سؤیله

 (1120آشیق عزیزخان  )اؤلوم 

 (1090 – 1000آشیق نجفعلی )

 (1100 – 1020آشیق حاج علی خرمدره ای )

 (1100 – 1020آشیق خان مراد )

 (1100 – 1012آشیق الله مدد )

 (1110 – 1010آشیق قوربان ضیاآبادی )

 

 آشیق مسلم عسگری

 

جی ایلده زنگانین 1112آشیق مسلم عسگری زنگانین قوجامان آشیقی    

جو 1112بادامستان کندینده آنادان اولدو. ایلک تحصیلینی کندده بیتیریب و 

درس اوخویوب دیپلم پیتیگینی الده ائتدی. آنجاق بورادا ایلده زنگانا گلدی. 

دان آشیق سهراب یر و آتاسیجی ایللردن آشیقلیق درسینی آلماغا باشلای1122
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هیندی کندینده مجلیسه چیخیر و آلقیشلانیر. )طارم( دا . ایلک دؤنه تاریمنیراؤیره

 شنلیک مجلیسلرینی دولاندیریر.  –دا بیر چوخلو توی او گوندن زنگان و تاریم

ده ایفاچیلیق ائدیر، داستانلار سؤیلور، شعرلر قوشور آشیق مسلم یوکسک سویه   

دئمک اولار زنگاندا بوگون آشیق هاوالارینی و داستانلاری هامی  و گؤزل ساز چالیر.

دیر. او آشیق شیرین و بیرچک آشیقلاردان یاخشی بیلن آشیق ائله آشیق مسلم

خانیم، لیلی و مجنون، بهرام و گول خندان، کلبی و سلبی، ورقا ایله گولشن، 

ل، نگار، شاه اسماعیطاهیر میزرا، غلام حیدر، یئتیم سیدی، خسته قاسیم، واله و زر

ه رک، داها بوگونلر آشیقلیق ائتمه سانی و بیر چوخلو داستانلاری بیلهآشیق قورب

 ریر. مک و علمی چیخیشلاردا اؤزونو گؤستهده، داستان سؤیله

 

آشیق مسلم چوخلو شاگیرلر تربیه ائتمیش و شاگیرلری بوگون تویلار و    

دن 22وار دولدورموش. آذربایجانین کاسئت ن 112مجلیسلر دولاندیریرلار. او، 

آرتیق موسیقی هاوالارینی اوستادلیقلا چالیر. زنگان هاوالاری، تاریم هاوالاری، 

خرمدره هاوالاری دئییلن موسیقی هاوالارینا بیر متخصص کیمی توخونور. شعرلری 

 بیر کتاب اولاراق چاپ اوچون حاضیرلانمادادیر. 

 دن بیر شعر:ایندی آشیق مسلم

 دیر.گیمدهتلی ائلیمین آرزولارینی       هر زامان سئویرم، اورهحؤرم

 دیر.گیمدهباشی یاشیل یایلاقلاری گزنده     حسرتیم ده اودلو دیله

 

 قوشلارین سسینه اویانان ائللر      بولبول نغمه سینه سئوینیر گوللر

 دیر. لاله یاناقلاردا دانیشان دیللر         ازیلیب بال کیمی چؤره گیمده

 

 بو شانلی وطنیم، اؤلکم، ماحالیم،   قوتولسون محنتیم، گئتسین ملالیم

 دیر.گیمدهدی شوکتیم، سنده جلالیم    آغریمدا دیلیم تک گرهسنده
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 آنالار منیم مورازیم؟ –الیمده قلمیم، سینمده سازیم     آتالار 

 یر.دگیمدهسینه دفترینده دیلیمه یازیم       قووتی ائلیمین بیله

 

 چیخارتما یادیندان بو شن ائللری    سنه امک وئره ن یاشیل چؤللری

 دیر.گیمدهیام مسلم عسگری       قهرمان اوغوللار کورهوطن آشیقی

 

 

 ویستان، آشیقلار اوجاغی 

ین ان نکیلومترلیغیندا وبستان کندی، زنگان آشیقلیق محیطی 6نین خرمدره   

از و سؤز لی، سئچن یوزایلده اونلارجا درین دوشونجهبارلی یوردلاریندان ساییلیر. ک

اوستادلاری بورادان باش قالدیریب، و ادبیات اوجاغینی ایستی ساخلامیشلار. 

ا له برابر گئدیر و آشیقلارین ان اوستادینویستان کندینده آشیقلیق دین و مذهب

 شیخ دئییرلر. ویستاندا سازا چؤیور دئییرلر.

یه یاتان و اصیل دیرلر. بورادا ایاق دوبیتی )تبریز خ اورهویستان هاوالاری چو   

دیر(، باش دوبیت واردیر. هابئله اوچ شکسته: گلّه شکسته، ایاق سیله فرقلیدوبیتی

کرم هاواسی: کسمه کرم، یورغون کرم، گنجه  2شکسته و کسمه شکسته واردیر. 

 کرم و عثمانی کرم اوخونور.

 ی شهریاری، سوروتمه شهریاری، شهریاری.اوچ شهریاری دا واردیر: اینانل

باشقا هاوالاردان: شاه خطایی، شاهسونی، یورقون عباس، کسمه عباس، فتاحی، 

کوراوغلو، جنگی کوراوغلو، ایوازی کوراوغلو، سلیمانی، سولدوزو، مهترخانی، 

 نی آد آپارماق اولار.اکبری، دؤشه مه، گرایلی، گّلاهی و مرجانی

یم کی سلیمانی هاواسی ویستاندا بوگون یاشایان و بوتون یلبونو قید ائتمه   

 اوادیر.نین آدینا باغلانان بیر هلری آشیقلیق صنعتیله مشغول اولان عاییلهعاییله
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 آشیق گلابعلی داوودی

 

زنگان آشیقلاریندان سؤز آچاندا بوگون دده آشیق ساییلان گلابعلی داوودی آدی    

نین ارهان کندینده جو ایلده خرمدره1119گلابعلی ایلک دفعه نظره گلیر. آشیق 

آنادان اولور. اونون آتاسی، حتا آناسی دا ساز و سؤز ایله غریبه اولمامیشلار. آتاسی 

و باباسی دا آشیقلیق صنعتینه وارد اولان اولموشلار. او آناسینین لای لالاریلا 

نین دا سسیچاغلارین للیگینی دویموشدور. یئنی یئتمهنین گؤزهموسیقی و آنادیلی

اوبا طرفیندن اوخوماغا تشویق اولوردو. اوشاقلیقدان  –للیگینه خاطیر، ائل گؤزه

یاشینا  12نمیش و اوخویارمیش. لاری اؤیرهدرین استعدادینا گؤره یئرلی ماهنی

چاتارکن اوستاد آشیقلارین یانیندا: سلطانعلی میر وئردی نژاد )نوروزی(، اوستاد 

مانی، آشیق محمد آقا سلیمانی و باشقالاری نین یانیندا شاگیرلیک میرزا علی سلی

نمیشدیر. آشیق بولود جوادی مییانانین اوستاد ائدیب و موسیقی اؤیره

ر نین یاخین دوستو دا اولموشدور. سونرالاآشیقلاریندان ساییلاراق آشیق گلابعلی

دیر. آشیق داها آرتمیشآشیق گلابعلی اونون قیزین اوغلونا گلین ائتمیش و بو علاقه 

گلابعلی اوستادلاریندان دانیشاندا آشیق رسول نوروزی نی اونونتماییر و اوندان 

چوخ بؤیوک بیر محبتله آد چکیر. او دئییر: آشیق رسول کیمی قدرتلی آشیق 

چتین تاپیلار. او، بؤیوک بیر اوستاددیر. آنجاق اّولده منه آشیقلیق اؤیرتمک ایسته 

گئت باشقا بیر صنعت دالیجا. آشیقلیقدا نه چؤره ک وار و نه میردی و دئییردی 

قدرینی بیلن وار. نهایت گلابعلی نین علاقه سینی گؤردوکئه راضیلاشیر اونو 

شاگیرد کیمی قبول ائتسین. آشیق گلاب باشقا و بیرینجی اوستادلاریندان آشیق 

طیبی گؤروب جی ایللرده گئدیب آشیق 22طیّب دن ده آد آپاریر و آرتیریر: من 

و اللریندن اؤپدوم. اوندان قدردانلی ائتدیم. اما او ائله بؤیوک بیر انسان ایدی کی 
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ده اولان م. اوستادلاری گلابعلیدی اوندان آرتیق تشکور ائدهمنه اجازه وئرمه

الیشیرلار. یه چنین بوتون بوجاقلارینی اؤیرتمهاستعدادی گؤروب، اونا آشیق صنعتی

لابعلی بیر اوستاد آشیغا چئوریلیر. گؤزل سسی ایله ماهنی آز بیر زماندا گ

ک رنهیی ده اؤیرهمهاوخوماقدا، ساز چالماقدا ماهیر بیر آشیق اولور. داستان سؤیله

اوخویور و ائللریمیزه شنلیک آپاریب، مجلیسلر  –دوگونلرده چالیب  –توی 

 دولاندیریر. 

ایل تامام  08ر آشیق اولاراق یر دیندایام کی آشیق گلابعلی ببونو دا آرتیرمالی   

گونلرینده زنگاندا شبیه اوخومادا اشتراک ائتمیش و گؤزل سسی ایله  محرم

تاماشاچیلارین رغبتینی قازانمیشدیر. هر زمان میدانا گیرنده، تاماشاچیلار صلوات 

 چئویریب و اونو آلقیشلاردیلار. 

ب یونوندا اؤز هنریله چیخیش ائدیدن ایران تلویزآشیق گلابعلی انقلابدان اؤنجه   

و تاماشاچیلارین، ائشیدنلرین ماراغینی قازانیر. او، بیر چوخلو کنسرتلر وئریر و 

-ده و باشقا اؤلکهدن آذربایجان جمهوروسوندا، تورکیهدن ائشیکده او جملهاؤلکه

 رک، اؤز مدنیت و فرهنگیندن مودافیعهرهلرده ائلیمیزین هنر و ادبیاتینی گؤسته

 نی ده قازانیر.ائدیر. ایش اورایا چاتیر کی دده لقبی

ایل زنگان تلویزییاسیندا آشیقلاری بیر یئره  5آشیق گلابعلی انقلابدان سونرا    

توپلاییب، آشیقلار وئرلیشینی بولا سالیر و اؤزو ده داستانلار اوخویور. اونون ایشینی، 

 ایندی اوغلو آشیق التفات داوام ائتدیریر. 

لدیگیمیز کیمی انقلابدان سونرا آشیق صنعتی غربته دوشدو. بیر نئچه ایل بی   

ساز گیزلی قالدی. او زامانلار آشیق گلابعلی داستانلارین یازماسی ایله مشغول اولدو 

 و بوگون بؤیوک بیر مجموعه نی یازاراق، ده یرلی بیر خزینه نی مکتوب ائتمیشدیر. 

آشیق توپلاییب تبریزه یولا دوشور  18دن جی ایلده خرمدره58آشیق گلابعلی    

نین آشیقلیق صنعتینی تمثیل ائتدیریر. اونون گون اورادا ساز چالیب خرمدره 2و 

آشیق  لر اجرا ائدیر. بونا گؤره نئچه ایللرآردیجا تبریز آشیقلاریلا برابر تهراندا برنامه
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ران تلویزیونوندا آشیق ایلینده ته 52گلابی تبریز آشیقلاری سیراسیندا تانیییردیلار. 

ایللرینده زنگانین مستقل آشیقلار  65و  62وئرلیشلری حاضیرلاماغا چاغریلیر. 

ریر و سونرالار هر ایل تهراندا چیخیش ائدیر و زنگان گروهونو قورماغا همت گؤسته

 سینی تانیتدیریر.موسیقی

ین مدیر کلّی نسیایللریندن زنجان ارشاد اداره 1165الاسلام امیرجهانی حجه   

ه ینین چاغیریب و موسیقی فستیواللاریندا اشتراک ائتمهاولدو. او آشیق گلابعلی

ین نییر. بو چالیشمالار اساسیندا ایران موسیقی فستیوالیچالیشمالارینی ایسته

ه لردؤردونجو سایی سیندا زنجان آشیقلاری چیخیش ائدیرلر. او زماندان جبهه

وئرمک اوچون ساز چالیب اوخوماغا باشلاییرلار. همان  لره روحیهگئدیب و رزمنده

سی لرده اوخویور. نئچه ایللر ایران نواحی موسیقیزماندان خیریه موسسه

 فستیواللاریندا تهراندا چالیب اوخویور و ماراقلار قازانیر. 

ایلینده همداندا یاریشمادا شرکت ائدیب و دیپلم افتخار قازانیر  1181   

جی ایلده مقام گتیریر. بو 1188مه فستیوالیندا ونیا داستان سؤیله(. د6/2/1081)

جی ایلده 1186لریندن اشتراک ائتمیشدیلر. نهایت فستیوالا دونیانین چوخلو اؤلکه

لر اوجاغی طرفیندن تهراندا آشیق گلابعلی آذربایجان موسیقی صنعتچی

آشیق( و  6کیدان )داوودبیگی اوچون عزیزله مه مراسیمی قورولور. بو مراسیمه با

آشیق( دعوت اولونموشدو و برنامه  82ایرانین مختلف شهرلریندن اوستاد آشیقلار )

/ 01ر یه وئریلمیشدیلقبی آشیق گلابعلی "دده"ده هامیسی چیخیش ائتمیش و 

10 /86 .) 

بونلاردان علاوه بیر چوخلو فستیواللاردا اونلارجا لوح تقدیر، دیپلم افتخار آلماغا    

یاشینی دالدا قویاراق، هله ده گؤزل  22اولموشدور. آشیق گلابعلی بوگون نایل 

-آشیق مکده اوستاد بیرسسی و نفسی واردیر و کنسرتلر اجرا ائدیر. داستان سؤیله

دیر و داستانلار یازاراق بیر یئره توپلاماغا چالیشیر. ساز چالمادا داها هنرلر و ماهیر 

ن چاپ اوچون حاضیرلاماقدادیر. آشیق بیر آشیق دیر. اؤز شعر دفتری بوگو
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گولابعلی اونلارجا یوخ، بلکه یوزلرجه آشیق تربیه ائدیب و بوگون بو آشیقلار 

سینده آشیق صنعتینی یاشادیب، یارادیرلار. ساغ اولسون بئله زنگانین هر گوشه

 بیر دده آشیق.

ه خطی ایلآشیق گولاب چوخلو داستانلار بیلیر و اونلاری بیر مجموعه ده اؤز    

یازیبدیر. بو داستانلاری گنج آشیقلاریمیز بیلمیرلر، مثلا چوخ آز آشیق  –توپلاییب 

شیق آواردیر کی طوطی شیرین داستانینی بیلسین. آشیق گلاب بو داستانی 

ایش نین ولنیب. مرحوم آشیق مهرعلی شقاقی سلطانیهدن اؤیرهمهرعلی شقاقی

ین نایندی آشیق گلابعلی ساییلیردی. کندینده یاشامیش و اوستاد آشیقلاردان

 شعرلریندن اوخویاق:

 ین منیم ائللریمخوشلوق ایسته

 وردا گل.یایندی آیاق گؤتور بیزیم 

 اوره کلر سئوینجی، اوره ک شادلیغی

 سن بیزیم یوردا گل.صحبت ایسته –ساز 

 

 آشیقلار توپلاشیب بیزیم مکاندا

 گوهر ساتیر هر بیر زاماندا –لعل 

 باهاردا، داغدا، دومانداچیچک لی 

 عطب ریچان آلسان بیزیم یوردا گل.

 

 هر آشیق اله آلاندا سازی

 خوش گلیر ائللره اونون آوازی

 قیزی –قهرمان وطنین اوغولو 

 ارکان آلسان، بیزیم یوردا گل. –ادب 
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 بیری قاوال چالیر، بیری بالابان

 چالیب اوخویاندا گئتمه، بیر دایان

 یاتما، سن اویانر، خوشلوق الدن گئده

 غصه داغیدان، بیزیم یوردا گل. –غم 

 

 آشیق گلاب دایان ائل قاریشیندا

 جوان آشیقلاری ساخلا باشیندا

 داشی آشاندا –کوراوغلو تک داغی 

 بیره جان دئیَن بیزیم یوردا گل. –بیر 

 *** 

 گتیر یاشیل دونون گئی بیر اگنینه

 تاریخا یازیلسین بنیادین زنجان

 یئرده خط شکن اولدون بیر زمان بیر

 یئتیشدی هر یانا فریادین زنجان.

 

 اله –سنین انسانلارین وئردی ال 

 دوشمانلار جانینا سالدی ولوله

 وطنین هر یانین دؤندردی گوله

 تاریخه ثبت اولدو گول آدین زنجان.

 

 سنین شاعرلرین گؤر نه آدلانیب

 بالدان شیرین اولان سؤزو دادلانیب

 یادلانیب غصه ایندی سندن –غم 

 یئتیشیب هر یانا هئی دادین زنجان.
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 شهریم خرمدره، اوستانیم زنجان

 یازیرام آدیوا بیر شیرین دستان

 گولابام اولموشان سنه مهربان

 دیر دیللرین، ابعادین زنجان.شیرین

  *** 

اوخوماق هر آشیقین  –یارپاق آدلاناراق، هاواسینی چالیب  5آشاغیداکی شعر 

 ایشی دئییلدیر:

 رمدره داغلار بویانیب قاراخ

 سئوینیریک هامی گلن باهارا

 بارا –لر آچان باغچایا چیچک –گول 

 یهگلسین هر یاندا بلبل نغمه

 ائللرین وار، داغلارین وار، گزمه یه یایلاقلارین وار.

 

 درس اوخویور بیزیم کؤرپه اوشاقلار

 لی باغلارسیزسیز قلبیمیزده میوه

 لاراوخویوب اوخویوب خلبان او

 اوخو سن درسیوی وطن بالاسی

 یه یایلاقلارین وار.ائللرین وار، داغلارین وار، گزمه

 

 خرمدره وارین بؤیوک بیر ائللر

 دانیشیر شهرینده هر شیرین دیللر

 تعریفین یازیلار خلقی شاد ائیلر

 اوجالیر هر زمان میهن نعمه سی
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 یه یایلاقلارین وار.ائللرین وار، داغلارین وار، گزمه

 

 گلشنه دولوبدور باغچالار باغلار

 قوجالار –اویا فخر ائیلیر جوان 

 گؤزل بیر صحنه نی گؤره ن اوجالار

 گلنده هر زن=مان گولابین سسی

 یه یایلاقلارین وار.ائللرین وار، داغلارین وار، گزمه

 *** 

 حئیف اولسون تئللی سازا   هر سینه مسکن سالا

 ستر گوهر آلا.گزیب صراف آختاریرام       عّلاف ای

 

 مرجاندی –ییم دریای قاندی        یوک واریم لعل اوره

 آمان فلک نه زاماندی       حئیفدی آشیق قوجالا.

 

 گولاب دریالارا دولدو       گؤیده بولود کیمی دولدو

 هر جایی لار آشیق اولدو   گؤر نه دوشوب بدخیالا!.

 *** 

 ر.یکی دونیادا خوار اولار گئدهین،   هر این، دوزو بیلمهیی بیلمهچؤره

 ر.یَر، جار اولار گئدهاری ین     بوز کیمیین، سؤزو بیلمهمعنانی بیلمه

 

 نیین،   یئرین تانیمایان، تایین بیلمهین، عارین بیلمهاوستادین بیلمه

 .رین     یئتیشمز عؤمرونده، کار اولار گئدهین، آیین بیلمههفته نی بیلمه

 

 ت اولار، قلبدن قارا       بیر ایش گؤرور اؤزو قالیر آواراظاهرده دوس
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 بیر یوک توتوب او دا چاتماز بازارا      باهار گونو ده ین قار اولار گئده ر.

 

 مز عاری         باش اوستده بیلمز او کردگاریمز ناموسو، گؤزلهگؤزله

 ر.اولار گئدهیقین کی ذاتیندا بیر اشکال واری       ائل ایچینده آخر زار 

 

 آشیق گولاب دئ سؤزونو مردانا        اوخ کیمی یاییلسین کار ائتسین جانا

 ر.دورانا       دونیاسی باشینا دار اولار گئده –ین ائل ایچینه دوز گلمه

 *** 

 غزل

 گلن میخانه سمتیندن بورا مستانه، سن کیمسن؟

 گؤروم آباد اولا یارب، می میخانه، سن کیمسن؟

 اغین مارالی سان، قلب ائویندن یارالی سانهانسی د

 بویور گؤروم هارالیسان، منیم نالانه، سن کیمسن.

 اوره ک سؤزلرین وار چوخ، قاشین کمان، کیرپیگین اوخ

 یوسفده بو ملاحت یوخ دوشوب زندانه، سن کیمسن؟

 مرجاندیر، بقای آب حیواندیر، –دوداغین لعل 

 سن کیمسن. منی آز هجریوه یاندیر، یاپیش چک یانه

 آلیبسان عقلیمی الدن، بئله ابرویه صد احسن،

 ائدیب صحرالری مسکن اولوب دیوانه سن کیمسن؟

 نشانین وئر منِ زاره، گلیب دردیمه قیل چاره

 آخار گؤز یاشی رخساره، دؤنر عمانه سم کیمسن؟

 سنی گؤرجک پریشانم، قد دلجویه حئیرانم،

 ن.دوباره شیخ صنعانم، گتیر ایمانه سن کیمس

 شهاب تیر آتیب گئتدین، یاندیریبان یاخیب گئتدین
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 منی بیر ده دچار ائتدین، غم هجرانه سن کیمسن.

 گولاب بو چؤللری گزر، عشقین دریاسیندا اوزر،

 اود ایچینده مگر دؤزر، اوزرریک دانه سن کیمسن؟

 *** 

 ابهر موسیقی هاوالاریندا دانیش؛ بیر –دان سوروشاندا کی خرمدره آشیق گلاب

دیر. چوخ گؤزل هاواسی "داغلار گرایلیسی"هاوادان چوخ ماراقلا دانیشیر. بو هاوا، 

سی فهیرلی تحنین ان دهسیبیر هاوا اولاراق، اونون نظریجه ایراندان زنگان موسیقی

-آدلاندیریر. او دئییر بو هاوادا سانکی داغلا گورولدور، داغلار سسه گلیر. او، خاطیره

ی آیاغا چالاندا هام –مان دئییر: تهراندا بو هاوانی تانیتدیریب لریندن دانیشدیغی ز

قالخیب یئرینده اوتوران قالمادی. بو هاوا تکجه آداملاری یوخ، بلکه داغلاری دا 

 حرکته گتیریر.

 

 

 آشیق محمد نجفی

 

ایلینده طارمون وناب کندینده دونیایا گلیر، اما  1111آشیق محمد نجفی    

دیر. آشیق محمد اوشاق ایکن آنا لایلاسی ایله آناسیندان بوگون زنگاندا ساکین

نیر. آتاسی بالان چالان بیر صنعتکار ایدی و عاییله سینی موسیقی و شعرلر اؤیره

آشیقلیق صنعتی ایله ماراقلاندیرمیشدیر. او بیر طرفدن آنا لایلاسی اونون آشیقلیق 

 ل سسی بوگوننین گؤزسینی محکم قویموشدور. آناسینین بینؤرهصنعتی

له بیر نیر. آشیق محمد اوشاقلیغینی بئیرلی میراث کیمی سسلهآشیغیمیزدا بیر ده

شیق گونئدن چوخالیر. آ –صنعت محیطینده بؤیویور و آشیقلیق هوسی اوندا گونو 

یقی سی ادبیات و موسمحمد نجفی بیر چوخلو داستانلار، شعرلر اؤیرنمیش و سینه

کم گؤزل سسینه گؤره آشیقلار چالیب، او سی ساییلیر. اوشاق ایخزینه
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یاواش ساز الینه آلیر. اونون ساز اوستاسی آذربایجانین  –اوخویارمیش و یاواش 

بؤیوک و ماهیر اوستادی اوستاد ایمران حیدری اولموشدور. سونرا آشیق عزت 

دن سونرا باجاریقی بیر آشیق  1122عزیزی دن بیر چوخ داستان اؤیره نمیش و 

 لرده چیخیش ائتمیشدیر. کیمی صحنه

آشیق محمد نجفی بیر نئچه موسیقی فستیواللاریندا اؤدول قازانیب و بوگون    

 سینده دایان بیر آشیق کیمی گنجلرینمیزه درسنین ذیروهزنگاندا آشیقلیق هنری

وئریر. زنگان هاوالارینی باشقا آشیقلاردان داها اییی و داها تکمیل بیلیر. آشیق 

للردیر کی زنگاندا قورولان آشیق فستیواللاریندا بیر داور کیمی محمد نجفی ای

آشیق هاوالارینی چوخ دقیق صورتده آییرد ائدیر. داستان  82اشتراک ائدیر. او 

مکده اونون مهارتی داها آرتیق و گؤزل بیر ایفاچی کیمی چیخیشلاری اولور. سؤیله

درس  وردلاریندا انگلیسیدیر کی اونون اوغلو بوگون بیلیم یجالب نکته بوراسی

 دیر. نین دا کامل بیر اوستادی و اؤیرتمنیرک، آشیق سازیوئره

آشیق محمئ قاباقجا سایدیغیمیز آشیق صنعتی نین بوتون ساحه لرینه واقف 

اولاراق، هاولاری دیریلتمکده، شعر سؤیله مکده ده یارادیجی بیر آشیقدیر. اونون 

 اوچون حاضیرلانماقدادیر. شعر دفتری چوخ حجملی اولاراق چاپ 

آشیق محمد نجفی اجتماعی داورانیشلارینا گؤره ده خالق آراسیندا حؤرمتله    

قارشیلانیر و بیر ده یرلی آغ ساققال کیمی خالق ایله خوش رفتار و گؤزل اخلاقی 

-واردیر. ایندی نئچه شعرینی بیرگه اوخویوب. داستانلارینی دا گلن دفترده دینله

 ییک. جهیه

 اوجا داغلار قار آلتیندا،          یاتیب، اویانماز اویانماز؛

 گولی باغلار بار آلتیندا،         یاتیب اویانماز اویانماز.

 

 بولبول اوچار گوله ساری،       آشیق چالار غملی تاری،

 دیم کی گؤرم یاری،     یاریم اویانماز اویانماز.ایسته
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 ن اولان گوللر بسلر،خسته دوشت درمان ایستر،    باغبا

 دارا دوشن ائلین سسلر،         ائللر اویانماز اویانماز.

 

 غصه یه باتان چوخدور    گؤز یاشینی تؤکن چوخدو –غم 

 محمد دئیر یاتان چوخدو،        یاتان اویانماز اویانماز.

 *** 

 گیم سنه باغلیدیر           سالما منی یانه گؤزل.اوره

 غرودو      قبول ائیله جانه گؤزل.اینان کی عشقیم دو

 

 جانیم قوربان جمالینه،          اوتلار سالدین شیرین جانه،

 منی قویدون یانه یانه،           گئدیرسن هایانه گؤزل؟

 

 اله،       سال گیلن دونیایه ولوله، –گین ال گل بیر وئره

 قاشی کمان، گؤزو آله            سوره ک بیر دؤورانی گؤزل.

 

 ک،ک،      نامردلرین باغرین ازهچیخاق بیر داغلار گزه

 ک،       یاییلاق هر یانه گؤزل.قلم آلیب داستان یازه

 

 اوخشاتدیم اولدوزا، آیه،         ماللا کیمی ائندی چایه،

 محمدی چاغیر تویه،            من ده گلیم هایه گؤزل.

 *** 

 زنگان چایی سلام یئتیر یاخشی دوستان    زنگان چایی

 دؤزرت بیر یانین باغ و بوستان      زنگان چایی زنگان چایی
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 جوشغون سئللرین جوشار    آشیق سنه شعرلر قوشار

 کندلریندن ائللر یاشار      زنگان چایی زنگان چایی

 

 چای پره نین بره سینده    قیزلار گزر اوبه سینده

 ایی یاتماق اولماز هوسینده      زنگان چایی زنگان چ

 

 کنده دیللرده وار محبت    تویلاردا پیلارلار خلعت

 انسانلارا سن ائت حؤرمت   زنگان چایی زنگان چایی

 

 بایرامدا کندلیلر گزر  سفره یه بال کره دوزر

 محمد تعریفین یازر   زنگان چایی زنگان چایی

*** 

 وطن دوشمنینی آیاقدان سالدی     یاییلدی دیللره دئینده بابک

 ارشیندا مردانا دوردو           نشان وئردی اؤزون دوشمنه بابکنامرد ق

 

 دی   دوشمنین کؤکسونه بیر اود قالادیوای دئمه –کسدیلر قولونو آخ 

 غیرت اوسته اؤز قانین جالادی        یازیلدی تاریخه یادگار بابک.

 

 بابک اؤز یوردوندا قهرمان ایدی       قوشون چکدی دوشمن اوسته یئریدی،

 شهرتی یاییلدی، دونیا دا بیلدی      ایران تورپاغینا مقدس بابک.

 

 دی جنگیخائن لر بوینونا سالدی کمندی       قورخمادی اؤلومدن ائیله

 قایتاردی عربی، رومی، فرنگی،        ساوالان داغی کیمی اوجالدی بابک.
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 اتمازغیرتی یادلارا س –محمد ده اویاقدی، هئچ زامان یاتماز    ناموس 

 غیرتلی اوغلانلار بیزی اونوتماز            بیر بابک یئرینه مین اولور بابک.

*** 

 بایاتیلار

 رمرم،      بولبولم باغ گزهاووچویام داغ گزه

 رم.رم ساغ گزهلر،       اؤلمهسؤیگولومو وئرسه

 

 ائوده وار چاخماق داشی   قورومور گؤزوم یاشی

 یین ایشی؟دیر بو فلهرده گون گئشدی   نهغربت یئ

 

 من اؤلسم سازیم قالار      دیللرده سؤزوم قالار

 سن گئتمه غربت ائله       یوللاردا گؤزوم قالار.

 

 عزیزیم ساز چالارام       گوله رم، آغلامارام

 ازلدن سنی سئودیم       اؤزگه لره یاز اولمارام.

 

 سؤزومه باخ. –عزیزیم اوزومه باخ،         سازیما 

 آلیشدیم، من ده یاندیم،   سینه مده کؤزومه باخ.

 

 عزیزیم سازیم منیم،       شیریندیر سؤزوم منیم.

 هئچ کسی ایسته میرم    سنده دیر گؤزوم منیم.

 

 سینم اوسته تئللی سازیم     اوره ییمده وار سؤزوم
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 من سندن آیریلمارام         گؤزلرینده وار گؤزوم.

 

 سازی گؤتور –قارمانی    عزیزیم سازی گؤتور     

 خسرتم یاری گؤرم         سن منی یاره یئتیر.

*** 
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 مولانا عتیقی زنگانی

جی یوزایل آذربایجان تورک ادبیاتیندا ایشیقلی بیر عصر ساییلیر و ادبیات 2

له بیر زنگان دا بئ –سماسیندا یوزلرجه پارلاق اولدوزلار یاشاییر. قیزیل آذربایجان 

ن یللیکله تورکجه سؤیلهنئچه اوچ دیللی و اؤزه –رومدادیر. بو یوزایلده نئچه دو
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الدین سهروردی، چلبی اوغلو، شیخ بوراق بابا، دن شهابشاعیرلریمیز وار، او جمله

لدین ادیر. جلالاخی جعفر خطیر زنجانی و مولانا جلال الدین محمد عتیقی زنگانی

لدین عتیقی ایله تبریزه آپاریلیر و تبریز محمد هله اوشاق ایکن آتاسی قطب ا

یاشا  –ساراییندا حؤرمتله قارشیلانیر. کیچیک محمد بئله بیر محیطده بوی آتیب 

دولور و آتاسینا تای حؤرمت قازانیر. آنجاق سیاسته قاتیلمادان ادبیاتا ماراقلانیر و 

 626ا گؤره یغینلرین یازداوچ دیلده شعر دیوانی بیزلره یادگار قویور. عتیقی تذکره

ایللری آراسیندا تبریزده وفات  221 - 219قمری ایلینده زنگاندا آنادان اولموش و 

یازمالاری، نین النین دیوانینمیشدیر. آنجاق عتیقیالشعرادا قویلاائتمیش و مقبره

دیر و ایکی الیازماسی زنگاندا ساخلانیلیر. للیکله تورکجه الیازمالاری بوگون الدهاؤزه

 غزل:بیر 

 دون اول قمر کی گؤردوم یورویوردو شال ایچینده بو

 .ک خیال ایچیندهلَ مَ نده گؤردی، نه ونه فلک دوش

 ایسه حلال اولسون یرئن بهاسین، یونئجه یوسف

 .روبدور بو گون اول کمال ایچیندهچو جمال گؤسته

 ایکی قاشینون هلالی کی اولاشمیش آی آلیندا

 .ور هلال ایچیندهبو نه صنع اولور کی بدرون گؤرون

 جیسی چرب و شیریندوداغی نبات و رنگین، کله

 . . .بدور دیلی یاغ و بال ایچیندهدوروعجبا بیلین

 1122من بورادا دیرناق آراسی ادبیات تاریخیمیزه باغلی بیر مطلبی آچمالییام.    

لس اعنوانیندا بیر کتاب چاپ اولدو. اونون آردیجا نزهه المج "سفینه تبریز"ایلینده 

عنوانلی کتاب یاییلدی. بو کتابلارین تصحیح  "مجالس"و قیسالمیش صورتده 

نی سعید کریمی و نصراله پورجوادی جنابلاری اولموشلار. آنجاق بو ایکی کتاب ائده

یکله للاؤزه –نین آذربایجاندا اساسیندا چوخلو های باساراق سالیب و تورک دیلی

یا آذری آدلانان قوندارما دیل  –نین دیلی تبریزده اولمادیغینی ، هابئله فهلوی
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اوچون سند تاپمیش کیمی سئویندیلر و فرهنگستان زبان فارسی بو کتابلاری 

یایماقلا بیر سیرا ادبیات تاریخیمیزدن خبرسیزلره میدان آچدی. آنجاق نیه من 

 –ی تبریزی توپلاییب یازان بورادا بو بحث اوچون یئر آچیرام؟ چونکی سفینه

نین شاگیردی و یاخین محمد ابن مسعود تبریزی، مولانا عتیقی ابومجد

مجلسده دانیشدیقلارینی  00نین دیر و مجالس کتابیندا عتیقیمریدلریندن بیری

توپلامیشدیر. آما حقیقت بودور کی بو کتابلارین هئچ بیری آذریها کیمی 

 میر. گروپلارین ایچی بوش سندلره آرخالانیب توی توتمالارینا میدان وئر

شاعیرین فارسیجا  222لرده ادعا ائدیرلر ه یازدیقلاری مقدمه"ی تبریزسفینه"   

-تهنین اولمادیغینی گؤسیی آذربایجاندا هله تورک دیلیمهو فهلویجه شعر سؤیله

ریر)؟! (. بونلار یانلیش سؤزلر دئمکله تکجه اؤزلری و اؤزلرینه اوخشار سوادسیزلاری 

شاعیرین یاریدان چوخو اصلینده آذربایجانا دخلی  222سئویندیره بیلیرلر. بو 

اولمایان شاعیرلر اولموشلار، مثلا فردوسی، خیام، حسن غزنوی، غزالی، صدر 

خجندی، جمال و یمینی اصفهانی و یوزلرجه باشقا شاعیرلرین آذربایجانا نه دخلی 

سونلار . . لوار؟ ایستر فارسیجا، ایسترسه ده باشقا دیلده مثلن فهلویجا یازمیش او

 . 

ن دنین تورکجه یازیلاری واردیر او جملهلریاما بو زماندا، تبریزین بؤیوک عالیم   

دیر کی قبری بوگون اسبوس کندینده دن علاوه خواجه احمد فقیه تبریزیعتیقی

کیلومترلیگینده موجوددور و قبر  0نین تبریزین یانیندا سردری شهرجیکی –

هجری قازیلمیشدیر و بوگون اونون  610وفات تاریخی  نین اوستونده اونونداشی

دیر و بو تئزلیکده چاپ بؤیوک تورکجه دیوانی و اوچ تورکوجه مثنویسی الده

ی نین چوخلو تورک غزللریه گلیب چاتدیقدا، عتیقیاولاجاقدیر. اما مولانا عتیقی

 :ن نئچه بیتدیر. بیر غزلیندیه یاتانواردیر. اونون غزللری ساده، آخیجی و اوره

 سنون کنج لبونده نقطه یا مشک معطردور                        

 .خال عنبردور یا یا گونگل قوشینه دانه بو، و
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               ؟،دوتمش عذاری یانقین اوتدا پیچ و تاب ائیلر دورنه

 .لر زنجیری یا بو زلف کافردوربو دور دیوانه

        ،صد ائتدومهلال عیدی ق ،ی وصلونائشیتدوم وعده

   .قویاش شوقیله گؤرمک قاشلارین بن نامیسردور

 لرون اطرافینی آلمیش                آچیلمیش نرگس شهلا

 .ولی تأثیری خنجردور ،اؤزی پیکان, آدی مژگان

 وبسن شیرینن شکّر                     ینده درهم ائیلولب لعل

 .وریر رضوان ایچینده نهر کوثردئایچن عاقل د

 غبغبدن                 ن بو مستحقه سیبِنولا احسان ائده

 نبات مصردن شیرین اؤزی چون سنبل تردور

 اگر غبغب روا بیلمن نارنجستانه وئر رخصت                

 .شیرین لیمولرین طعمی مثال شیر شکّردور

 روا گر بولمسَن نارنجی جانا صاحب رنجه                  

 .کس خیلی مضطردورکه بی ،واب ائیلهثالیندن دوت 

 عتیقی یاندی غمدن قیلمدون بیر دم روا کامین          

 .سنون کوینده گویا بیلمیسن دیرینه چاکردور

نین شعرلرینده آرخائیک سؤزجوکلر آز دگیلدور و بورا گؤردویونوز کیمی عتیقی

و )هامی، همه(، ده: قویاش )گونش معناسیندا(، قامکیمی اوخودوغوموز نئچه بیت

جی )دیل( و . . . اسکی تورکجخ سؤزجوکلردیر. بونلاردان قاتی )محکم، برگ(، کله

 نین شعرلرینده گؤزه گلیر، مثلا بو بیتده:سی ده عتیقیعلاوه، زنگان لهجه

 رن گول یوزونه مشک و عبیرهر زمان سن سپه

 سنی خوار اولمایاسان گرچه جفاکار اولاسان

-سینده، سپرسن یئرینه اوتورموش. یا آشاغیداکی بیتان لهجهزنگ رنسپهبورادا 

 لره دقت بویورون:
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 سینی    تا اسَر باد هر صبا بلبلچاک صبر جامه رَنائده

 اقتدا بلبل قیلمیشنناله ائتمکده زاهده گویا               

 خزان اودونو    آه و ناله سنه روا بلبل گؤرموشَنبارها 
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  مکملی  محمد کاظم

ین قوجامان شاعیر، تخلصی ایله شعر سؤیله "سحر"محمدکاظم مکملی،    

یرلی صنعتکاردیر کی بوگون زنگان شاعیرلری گؤرکملی آراشدیریجی و ده

نین ایچینده خؤرمتلی بیر عالیم ساییلیر. محمدکاظم آراسیندا، علم اهلی

لی مکملی( و آناسی جی ایلده زنگاندا آنادان اولدو. اونون آتاسی )ملاع1112

ندان نین قوروجولاریبیرلیکده زنگاندا یئنی اصول ایله اداره اولونان ایلک مدرسه



038 
 

وی نین ائوینده باولموشلار. شاعیریمیز بئله بیر علم و ادب اوجاغی اولان عائیله

نین یاشیندا اولارکن سعدی 9یاشا دولموشدور. اونا گؤره ده هله  -آتیب 

ده هامی اوچون یاشیندا ایلک شعرینی مدرسه 10ش، گولوستانینی بیتیرمی

اوخوموش و اؤدول آلمیشدیر. آنجاق مکملی تحصیلینی تهران بیلیم یوردوندا داوام 

 "راه و ترابری"ائدیب و جغرافیا بؤلومونده یوکسک لیسانس الده ائدیر، 

لار یمونوگرافلر، آراشدیرمالار، وزارتخاناسیندا استخدام اولور. بو زماندا چوخلو مقاله

یازیر و چوخلو علمی سمینارلار، قورولتایلاردا اشتراک ائدیب و چیخیشلارینا گؤره 

ایل چالیشدیقدان  12لر الده ائدیر. آنجاق لری و علمی بلگهلر، تقدیر لوحهاؤدول

جی ایلده متقاعد اولور. اما بو او دئمک دئییلدیر کی توپلومدان اوزاق 1158سونرا 

یوردو طرفیندن ادبیات تدریسینه دعوت اولونور و ایللر زنجان بیلیم اوتورور. بلکه

ی گوجونه  نین علمیوردوندا تدریس ائدیر و بورادا مکملی جنابلاریبویو زنجان بیلیم

-نین تحصصی درسسی قورولور و عالیم اؤزو بو رشتهآرخالاناراق جغرافیا رشته

تیق کتابین یازاری کیمی باشی جیلددن آر 22ییر. نهایت بوگون لرینی دوزنله

جنابلاری  کیر مکملیاوجالیقلا ائل ایچینده حؤرمتله قارشیلانیر. بونو آرتیرماق گره

 –رک شعر ده یازیب دیر، ادبیات تدریس ائدهبو علمی ایشلرله یاناشی ذوق اهلی

خلص ت "سحر"فارسیجا شعرلر یازمیش و تورک شعرلرینده  –یارادیر. او، تورکجه 

. اونون شعرلری تکجه ایراندا یوخ، بلکه وطن سینیرلاریندان ائشیکده ده ائدیر

 یاییلیر. 

لر یازاری، عئینی حالدا فرانسیزجادان مکملی شعرلردن علاوه تورکجه مقاله   

جه نئچه تورک –لرینه بزک ساییلیر. یئنه ده نئچه لری زنگانین درگیترجمه

-ادیدن عبداله مرلر یازمیش، او جملهین شاعیرلرین شعر توپلوسونا مقدمهسؤیله

سینی مکملی جنابلاری یازمیشدیر. وارلیق نین مقدمهدفتری "آناچینار"نین 
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-حفهطارم ت"نین دیوانینی نین داواملی شاعیرلریندن محمدرضا روحانیسیدرگی

یله امیش، آراشدیرمیش و گؤزل بیر مقدمهلهعنوانیندا توپلامیش، اینجه "سی

 نین بیر غزلینه دقت بویورون:. مکملییایمیشدیر

 گیزلین –اسدی پاییز یئلی بوستانیما گیزلین 

 اود وورولدو سر و سامانیما گیزلین گیزلین

 قوجالیق کروانی یئندیردی یوکون جسمیمده

 گیزلین. –قوندو حسرت قوشو ائیوانیما گیزلین 

 مذهبیم، دینیم اونون عشقی دی ، گؤسترمیر اؤزون

 گیزلین. –ائدیب ایمانیما گیزلین  ائیله بیل شکّ

 ی عشقی، نئجه کیمست ائیبدیر منی، پیمانه

 گیزلین. –رخنه وارد اولا پیمانیما، گیزلین 

 پرده گونش تک قاماشار گؤز، گئنه دهچیخسا بی

 گیزلین. –پرده ایستر باخا جانانیما گیزلین 

 سیندن تیکیلیر قلبیمه اوخلار، آسیلارغمزه

 گیزلین. –شی مژگانیما گیزلین ژاله تک گؤز یا

 سحر اولماز بو گئجه، دای یئتیشیب جان دوداغا،

 گیزلین. –آغلاییر شمع چیخان جانیما گیزلین 

لر سئچیب و آنادیلیمیزه چئویریبدیر. او، مکملی فارس شعریندن گؤزل اؤرنک

 نن و فارسیجا شعرلرینی آنادیلیمیزهعئینی حالدا اوستاد شهریارین یولونو بیه

 شعریندن "بهشت ایله جهنم"دن اوستاد شهریارین چئویرَن شاعیردیر. او جمله

 نئچه بیت اوخویالیم:

 دی آدمده نبرد ائیلهشیطانیله جنت

 سین خالق عالمسالدی ائشیگه هر ایکی

 سالدی اولاری یئر یوزونه سونرا بویوردو
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 بوردا گؤروسوز دوزخیلن جنّتی توأم.

 جنته بنزرگر صلح و صفا اولسا جهان 

 ور جنگ و جدال اولسا اولار دونیا جهنم.

 ایمیشیق بیزخرد انسانبو نحویله چوخ بی

 میشیک محنتیلن غم. . .عیش ایله عوض ائیله

ب نین دا گؤزَل شعرلریندن سئچیلر ایچینده، پروین اعتصامیسحر بو گؤزل ترجمه

 :"کئفلی ایله آییق"میزه چئویریبدیر، مثلن و تورکجه

 بیر کئفلی گؤروب یولدا، یاخاسین دوتدیشحنه 

 گی بو نوختا َدگیل.دی کئفلی، بوراخ کؤینهسؤیله

 دی بئله توولانیسانمست اولوبسان دئدی، اوندان

 گه سؤز یوخ، ولی یول راستا دگیل.دئدی یول گئتمه

 دئدی لازیمدی آپارماق سنی قاضی ائوینه

  دئدی گئت صبحده گل، او گئجه ناخفته دگیل. . .

ریندن درین تحقیق لری اوزهین روباعی"عمر خیام"لر آراسیندا آنجاق بو ترجمه

رک مستقل بیر کتاب میزه ترجمه ائدهلی آپارمیش و تورکجهایشلری ایره

 سینه قوناق اولالیم:یاراتمیشدیر. نئچه روباعی

 ایمیشمن تک بو کوزه عشق اودونا یانمیش

 ایمیش.یشنین زولفونه باغلانمنازنین دلبری

 بو بوغازیندا اولان قولپونی که سن گؤرورَن

 ایمیش.نین بوینونا آسلانمیشال ایمیش کی یاری

 *** 

 جکلرسیز یازیلان آلنیما هر نه گلهمن

 جکلر؟سین آما نییه مندن گؤرهیاخشی –پیس 

 سیزمنسیزدی گئچن گون، و بوگون ده من و سن
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 جکلر؟دی محشرده منی دیندیرهعلت نه

* ** 

 چی کارگاهینا بیر گئجه من اوز قویدومکوزه

 نی خاموش گؤردومایکّی مین سؤز دانیشان کوزه

 سات ائدَن –دوزلدن و کوزه آل هاردادیر کوزه

 دن بو سس ایلن هایلاندیم.ناگهان بیر کوزه

 *** 

 یه سوردومکئچمیش گئجه مستانه که میخانه

 منی، بیر مست قوجا گؤردوآتمیش دالینا خمره

 آللاه دان اوتانمان دئدیم ای ساققال آغارمیش

 لطفون بئله گؤردوم. -دئدی  –مئی ایچ کئچر آللاه 

مکملی جنابلاری تکجه بیر شاعیر یوخ، بلکه رساملیقدا ماهیر، خط یازمادا آدلیم، 

لرینده ده و ملیله ایشمیس قابلاری اوستونده شکیل قازمادا، هابئله مینیاتور چکمه

یر. اونون دمکده ده اینجه دویغولو بیر باغبانصنعتکاردیر. گول بسلهیرلی بیر ده

یاشادیغی ائو، بوگون ال ایشلری و اؤزو یارادان تابلولارلا بزنمیش بیر گالری، و بیر 

 دیر.موزه
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 ین بیر غزلیندن اوخویارساق داها اییی اولور: "سحر"مکملی 

 دونیادا هر زادا باخسان وئریری عشق سسی

 نین آخر نفسیده، پروانهجان وئرمه شمع

 گول گولور، ناز ائدیری بولبوله بیلمیر قوروسا

 اولاجاقدور سورالیق لاخلاری بلبل قفسی.

 نفسِ امّاره کؤپک تک یوگورور، باغلا اونو

 یوخسا ییرتار، داغیدار اولماسا بیر گون مَرَسی

 ی رضوانه طمعمنده زاهد کیمی یوخ روضه

 سی.ا، بالی، سوتی، هر نَمهقوی اونا قسمت اول
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 منه بسدیر یار اؤزو، آرزیلیرام وصلینی من

 قانا دؤنسون بو کؤنول، اولسا بیر آیری هوسی.

 عمر کاروانی گئچیب یول ناتاراز، گون ده باتیر،

 ین یوخدو بو کؤچمکده نه یولداش، نه کسی."سحر"

ون شعرلرینه دیر و اونسون سؤز؛ مکملی جنابلاری اوستاد شهریار ماراقلیسی

لر ده یازمیشدیر. اوستادین وفات گونلرینده شاعیریمیزین اورک بنزتمه

 اوغونتوسونو بو نظیره یازدیغی شعرده دویا بیلیریز:

  گؤزدن قان آخیر، یاد ائدیرم هر گئجه یاری

 گلمیر یوخو آغلار گؤزه، اولدو گئجه یاری.

 چیخسین من یالواریرام بلکه کی دان اولدوزو

 سی تئز گئجه باریچیخا، هجران گئجهکاش تئز 

 مده چالیر سازغم زخمه وورور قلبیمه، سینه

 لی شهریارین سازلی سه تاری.دیلدن دوشه

 هر نه ائدیرم آیری دوشم بلکه غمیندن

 غم قویموری گؤزدن، ائله کی اووچو شکاری.

 حیدربابانین دای دالی قیزماز، اوزو گولمز

 باهاری. . . .پاییز یئلی اسمکده خزان اولدو 
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 حسن رفیعی

حسن رفیعی، زنگانلی آرار تحلصو ایله هم شاعیردیر، هم ده یرلی معلم و    

جی ایلده زنگاندا 1151دیر. حسن ازار، عئینی حالدا تاریخ اوزمانیگؤرکملی بیر ی

رک ئدهایوکسک لیسانس پیتیگینی الده آنادان اولوب و بوون تاریخ رشته سینده 

ف ختلسی بئرادیر کی زنگانین میندا چالیشیر. یاخشیبیر دبیر کیمی علم اوجاقلار

ه گؤزل دنادیلیمیزی تدریس ائیر و بو ساحهفرهنگسرالاریندا و بیلیم یوردلاریندا آ

لرین یاؤیرنج عنوانلی اثری "بیلگیسی دیل"دن یارادیر. او جمله –کتابلار یازیر 

-او جمله ؤنملی کتابسینده نئچه ابیر کتابدیر. تاریخ ساحهین الیندن یئره دوشمه

رینه ارتله یئتصحیح و تدوینینی مه نیناثری "تاریخ فخرالدین مبارکشاه"دن 

 یئتیرمیشدیر. آنجاق بورادا آرارین شعرلری حقینده دانیشاجاغیق.

له انی ایعنو "بیر دیلیم دیل"زنگانلی آرار بوگونه کیمی هله بیر شعر دفتری    

ن ر. آراریییبدیماسینا گلمهچاپ ائتدیرمیش و چوخلو شعرلری هله کتاب فور

شعرلری اجتماعی موضوعلار اساسیندا،  طنز باخیشیلا قلمه آلینمیشدیر. او، 

 –اخلاق  نیلمزلارینی، خالقیمیزین یونگول و بیهچالیشیر توپلومون آخساقلیق

ودا آرادان قالدیرسین. بو قون لریجرلیکرلارینی شعره چکیب، بلکه بو عیبهرفتا

 "سیزده گیرین وایبره"دن دیر او جملهیه یاتانیجی و اورهیازدیغی شعرلر ساده، آخ

 عنوانلی شعرلریندن نئچه بند:

 آلدی اله گوشی سینی گول پری

 گوشی دئمه بیر بالاجا بربری

 تؤکدو پیام قالیبینه سؤزلری

 یه، نادرهزری-یه، گولپری-ناز

 یازدی گیرین وایبره. یوبانمادان
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*** 

 اوغلوموز ولی یهلی دایگوللوجه

 کنده بوتون عاغیللی یه دلی یه

 بیرده دئیین دهداریمیز صابرخ

 هامی گیریب، سن ده گه گیر وایبره.

 *** 

 یهده نبیخبر وئرین کول تپه

 یهیئتگیجه نین ناخیرچیسی ذبی

 یهیه، ابییه، گُرزعلیزلفعلی

 یز فیلترهدن وایبریمایلیشمه

 هایدی جانیم سیزده گیرین وایبره . . . 

نی ویّهتنقیدی س –شاعیر، شعرینه بئله ساده باشلامیش، گئتدیکجه اجتماعی    

یر. آرار یه چالیشین کؤکونو تاپماغا و درمان ائتمهنگوجلندیریر و توپلومون دردلری

ر یازیر و لتمثیلر، فولکلوروموزدان آلینمیش طنز شهرلرله یاناشی گؤزل حکایه ل

لرده سونوجلار الده ائدیب، اوجولارلا توز سون بیتهر تمثیل یازان شاعیر کیمی 

اوزه دایانیر و اونلاردان اولان ایسته یینی آیدینجاسینا دیله گتیریر. او جمله دن  –

 اعته گلیر:رک بئله قنله توسباغا حکایه سینی روایت ائدهقورباغا ای

 فریاداگل ال اله وئرک چاتاق 

 سون قویاراق ظلمت ایله بیدادا

 حور یاشایاق، حور دولاناق دونیادا

 صاحیب اولار حور یاشایان هر زادا.

ده گؤردویو دردلری درمان ائتمه گه دیر. جامعهیی یانان بیر معلمآرار ائلینه اوره   

لیک خالقی اویاتماق، غفلت یوخوسون سه ده هله، الیندن بیر ایش گلمهچالیشیر

گؤزلریندن قاچیرماق ایشینی دوزگون اولاراق یئرینه یئتیریر. باهالیق قاتاری 
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 عنوانلی شعرینی چوخ ساده باشلاییر:

 بیر آز دؤزوب ینله سینیز آراری

 کی غباریدهسیلر سیزین سینه

 ییناولسا اونو یالقیز قویوب گئتمه

 چپیک چالیب اویاتمایین یاتاری

آشاغی قاتلارینا نه قدر دؤزومسوزلوق یاراتدیغی نین بو شعر، باهالیق جامعه   

آچیقلاییر و باهالیغا سبب اولانلاری تانیتدیریر. من بورادا اوخوجونو اؤز حالینا 

بوشلاییران بلکه اؤزرو بو شعرلری اوخویوب اؤز سونوجلاندیغینی و لذت دویدوغونو 

 بیلسین.

لی انسان ر بیر دوشونجهین دورومودور. او هسی ده آنادیلیمیزآرارین بیر دغدغه

سؤزلرینی  کلرله اورهه بایاتیلار، دؤردلوکلر و دوبیتیکیمی، دیلینی سئویر و ساد

 دیله گتیریر و بئله دئییر:

 قیز، نه گؤزل تئلین وار     گؤرکمای بیر ائلین وار

 تورکو دانیش، اوتانما      بالدان شیرین سؤزرون ار.

رین قیسا مصرعلرده بئله دده  "بیر دیلیم دیل"نین عنوانی اولان شعر: یا کتابی

 نی دیله گتیریر:دوشونجه

 مکتبده، مکتبه نه گؤتوره جه ییمیزی سوردوم"

 دن باشقابیر دیلیم دیل

 –هر شئی گتیره بیلرسینیز 

 "دئدیلر.

 شاعیریمیزه یئنی باشاریلار آرزوسویلا.

*** 
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ادبی  –اولاراق، یوزایللر بویو بوتون علمی زنگان اسکی زمانلاردان ادب و فرهنگ اوجاغی 

عینی حالدا   میش ویرلی عالملر و ادیبلر، صنعت آداملاری و شاعرلر بسلهلرده دهساحه

هر زمان اوچون دلی قانلی انسانلارین مسکنی اولموشدور. بورادا ادبیات و صنعت اوجاغی 

میشدیر. بوگون ده زنگان لرینه دوزگون جواب وئرهمیشه آلیشقان اولاراق زمان ایستک

نین اؤز ییر کی هر بیریاونلارجا یوخ، بلکه یوزلرجه ادیب، شاعر و صنعتکار قوینوندا بسله

ری واردیر. بوگون بو گنج شاعیرلردن تکجه آد چکمک اوزونا چکر آنجاق بو یهیئری و ده

که رادا بیتمیر، بلدان دانیشاجاغام. اما ایش بون، وولکان، پیمان، اومود و یاشارگئجه ائلما

هله تازا باشلانیر. چونکی شاعیرلریمیز چوخدورلار: یاشار زنگانلی، رحمت یاشار، اسلان 

نین مودورو(، عاصم اسدی، علیرضا بازرگان، ی، علی محمدبیانی )بایرام درگیسیزنگانل

اصغر اوجاقلو، حسین شاهمرادی )سؤنمز(، خانیم شاعیرلردن آیلا )ثریا بخشی(، تاریش 

و  یاطمه حیدری(، فاطمه خوند، سئودا، نعمتی خانیم، خانیم رضایی، خانیم شیرکوب)ف

باشقالاری. تازا ابهر، خرمدره ده اونلارجا ده یرلی شاعیرلریمیز وار، هابئله هیدجده، سایین 

نین هلیم بو گئجقالادا، قیداردا، مانیشاندا، انگوراندا. . . آخی کیملری دئییم؟ آنجاق گله

 اعیرین قیسا تانیتیمی. . .ش 5پایی 

 )ائلمان(  یرینص ریام

جی ایلده 1152ائلمان تخلوصونو سئچن گنج شاعیریمیز امیر نصیری دیر. ائلمان بی    

ینده سنگاندا تحصیل آلیب و ادبیات رشتهزنگانین قارلیق کندینده آنادان اولوب، ز

وگون بیمه ییبسه، بلهده ایشه ائتمیشدیر. قاباقجا روه صنعتینلیسانس پیتیگینی الد

 یه مالیکدیر.کارشناسی کیمی بیر مؤسسه
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ایلیندن شعرلرینی چاپ ائتدیریر و بوگونه قدر اونلارجا  1185امیر نصیری  –ائلمان    

ا لرله شعر اوخویوب، داهفستیواللاردا اؤدوللر قازانیب، اشراق رادیو و تلویزیونوندا دفعه

ریر، سینده نظر وئلاردا داور اولاراق ادبیات ساحهبوگون بیر سیرا استان ایچی فستیوال

الیشیر. اونون شعرلری استان گین مدیریت بؤلومونده چعئینی حالدا نئچه ادبی درنه

لرینده یاییلیر. زنگاندان علاوه آذربایجانین باشقا استانلاریندا حتا اؤلکه سطحینده درگی

 ر. دا سئچیلمیش شاعیر اولاراق اؤدوللر الده ائتمیشدی

 ایندی بیر شعریله قولاق شاعیرین یارادیجیلیغینا باخالیم:

 یسئرکورهی

 !؟یآخ ،یلر، بو نه عنوانداورک یگؤر قاند نئجه

 !؟یآخ ،یآند ریلر، بو نه بلکیدا دوندو د شاختا

 زامان یسن هانسهگؤر نیآرد نیلارولیاوزاق  بو

 یآخ ،یقاند ز،یمیگؤزلر ورولان،ی ریدجکهگؤر

 لار، بالادان بیخیده، بولودلاردا چ یگؤ توستودو،

 !یآخ ،یاندیداها،  نوندایقو یاللر تارلالار

 زیمیچوخ سؤزلر سهیندیده، ا نهیس ریدبیتؤزلان

 !یآخ ،یبو نه طوفاند ،یزدیدن ،یدداغ ،یدآدا

 حبس اولونور یلاریاوزو، آرز ئری ریدقازامات

 یآخ ،یدمکانیا ن،یاؤز آتلار ریریلار چاپد یآتل

 !یلمهلهیالده سوروندوک نه دئمک، نئ زیاخامی

 یآخ ،یاونو داند ی،ردیندیس ین، دوزدانیهئی دوز

 قیلادیآرز ق،یشیبار زیعومور گؤز دولوسو، ب ریب

 یآخ ،ید نسانیتق بو دا، ا -تق  ،یریتهفت لر،یچکد

 زیمیلیجک، سئوگه گل رید بینیسال یها لیب ائله

 !یآخ ،ید ندانیز یسیکاش، قارش هیده گلمه هله

 بانیریپوک و نایگاریدا، مات قالاراق، س یتانر

 یآخ ،ی: لاپ اوجوزو جاندیباخماق دا، دئد ئرهی
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نین چاپ ایشلری سونا ائلمان بو کتابلاری چاپا حاضیرلانمیش و بیر سیراسی

 چاتمادادیر:

  استان یموفق اقتصاد یهاو چهره نانیکارآفر نامهیزندگ 

 د(نیگویموفق چه م یسانهاانیی )طلا یهاحرف 

 جه شعرلر توپلوسورکوت -لاریآرز یللیسگین 

 جه حیکایه لر توپلوسورکوت -اولکه لیاشی

 چاپ آلتیندا -رومان – ستیترور

 دیر.سیندهسی و رومانی چاپ عرفهلر مجموعهبوگون نئچه شعر دفتری، حیکایه

اتی چاغلاردا قوشما، گرایلی و بای یعنی شاعیرلیگه باشلادیغی –ائلمان ایلک زامانلاردا    

فورمالاریندا شعر یازیر، زامان کئچدیکده غزل و باشقا فورمالاردا اؤزونو سیناییر و بوگون 

 ییر:تامام شعر فورمالاریندا یازیر حتا سربست شعرلردن ده واز کئچمه

 ریسال ریللکهیس ،یانلاریاشایلرده روهیز

 ریریلندروهیز ،ینانلاریرپیچ اقدایآ

 سورا، یدال یزیب ریچک

 !هارا ریگئد ریلمیب مسهیک

 ریریندزلیا نده،یسروهیز ندهیسسره ندهیاتگ

 ریریدالغالاند زلرده،یدن ینالیرتیف ر،یریلرده گزدیگؤ یماو

 ریریدالغالاند ،یزیب ریربئجه

 ،یزیب ریاوجوز سات -نئجه اوجوز  سونرا

 ، یزیب ریآت 

 لارا،   توپراق

 یزیب ریقات           

 نیریش -نیریش

 .زامان یآج              
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ندا ییر و اونلارین قارشیلره، خالقین دورومونا تفاوتسوز قالا بیلمهائلمان اجتماعی حادثه

وانلی عن "خرافات"موضع توتور. ائلمان بئله شعرلرینده طنز یازماغی داها یئرلی گؤرور. 

 دیر:شعری بونا بیر اؤرنک

 !ریب یرمیی ریصع یندیاولوب ا چوخدا

 !ریگول تک بز ویگؤ ئری یتکنولوژ

 !ریگز نسانیده الحظه ریب یانیدون

 بو گون آت اوغول یوارد ئنهی آمما

 خورافات، اوغول یاهل اق،یال آ ردؤد

 

 ریرگؤستَ نیپارتلاماس بیشیش علم

 ریدر نسانیا ریاولوب ژن اک یتانر

 ریسئل گل راراق،یآسغ یریب آمما

 آل سات اوغول سهیندیاولوب ا نسانیا

 خورافات اوغول یاهل ئنهی یوارد

 

 یدباساراقلار بوتون افسانه یها

 یدارانهی ،یپولوموزدور آد اؤز

 یدگانهیبو ائله، ب یباشقالار

 اوغول اتیآز  ریقالما ب وخوسوزی چوخ

 قات قات، اوغول ئنهیجهالت  یوارد

 دیر:سون بندی بئله

 گئچسه ده دای ونجاسیلینئچه م ریب

 ده چسهیسو ا یهام ندنیکوره س یآ

 اؤزون سئچسه ده نسانیا غایلیتانر

  خورافات اوغول وزجهی ئنهی یوارد
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یر. یبوتون آذربایجانلیلار کیمی تبریزه خاص بیر علاقه بسله )ائلمان(یرینص ریام   

یر. وتماییی اونمهرک، تبریزین دردلرینی ده سؤیلهتبریزی اؤزونه و آذربایجانا دایاق بیله

 آدلی شعریندن نئچه بیت:  "تبریزیم"

 !زیقان، تبر ییپوزولموش اوره یگولزار گولو،

 زیجان، تبر نیقولاغ ن،یتسیائش رجهیب ،یاولماد

 اود  اولدو، سنه قوربان  اولاراق ئردهیهر  ائله

 !زیتبر  ان،ی بینسن آناسان، کؤکسوله لریدئد

 

 ارلیجیرتییوطنه    نیآتس  نیرناغیج  ید ستهیا

 زیقان، تبر نیاوز گؤزو اولسون  وطن  نیمادیقو

 نه آناجان یکؤکسونو ازد  نیسن  یخدیلر چ چکمه

 !زیجان، تبر لار،یدوغراد  لار،یلاد رناقید  یسن

 

 نایعومور حسرت جان ریب بیتک دولاش قیسارماش

 زیگل دان، تبر یسؤز بو اولوب گئرچگ سهیندیا

 یاثر نیدرد یآج ریاوتدو داها  ب  سوموگه

 زیقان، تبر نیغیلیریآ نینیباج  لایقارداش

 

 لرهقوناغا، کؤلگه -قور  سانیکؤرلام ینییپا

 !زیتبر ران،یسنه  ح  ر،یدشینه ا  لهیبؤ  شامیقالم

 زونه قار دوشدووا ،یچن دومان آلد ینیباش

 زیتبر بسان،یقوجال ،یدا  رمییلمهیب نانایا

 

 نهیسس ،یلا یده، لا رجهیآنالار ب ریبدیخیدار

 !ز؟یسان، تبر ازاجاقیسؤز  لهیا لید شیلمیریاندی

 یده ده قورقود بالاس ریدمیسنله  من گلجک
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 زیلردن  سان، تبرروهیده ز ئنهیسان  آلاجاق

 

 رکهیزلهیا ینیخیتار  زیمیگؤزلر ریقاماش

 زیشان، تبر لهیشؤهرت  زهیممور  اؤلکهؤع ریب

  هلیمن سن رام،ییزلایس رام،ییآغلا رم،یسئو

 زیسنه قوربان، تبر  م،یقورو جان  ریب  ائلمانام

 دن سئلده بوغولانمیزده اولان اولایلارا او جملهاؤلکه ائلمان( ی)زنگانل  یرینص ریام   

وطنداشلاریمیزلا برابر سیزلاییر و اونلارا بایاتیلار اوخویور. بو بایاتیلاردا گؤلوستاندا )فارس 

آق قالادا، گوموشاندا، خوزستاندا، لرستاندا وطنداشلارین  قارداشلاریمیزگلستان دئییرلر((،

بئله  زایمیگؤرن وطنداشلاربتیمص غمینده اورتاق اولور/ اونلاری شعر ایله قارشیلاییر و

 ایتحاف ائدیر:

 یاریگئجه  میزیعز

 یاریگئجه  میردیچاغ

 یسئل گلد ریب زیآمانس

 یاریگئجه،  یآپارد

 

 یآغلار گئتد میزیعز

 یاغلار، گئتدد یگلد سئل

 یشدیگوله گلم گوله

 یآغلار گئتد یگؤزلر

 

 زلاریآنا س میزیعز

 زلاریآنا، س یدیغمل

 یبالاس ندایقوجاغ

 زلاریقانا، س بیشهبل
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 آق قالادا میزیعز

 آق قالادا یگلد سئل

 رامیبو با یباتد غمه

 آق قالادا زنگاندا،

 

 او گنبدده میزیعز

 گنبدده تورکمنده،

 یسالد میک یغیلیریآ

 قارداش گنبدده سردار

 

 رازدایش زیمیزیعز

 ازدایدا،  مازندران

 رامیبو با یباتد غمه

 دا آباد، اهواز خرم

 

 ده گول سن نمیزیعز

 ده گول گولورم سن من

 یوطن دا بسد گؤزل

 ده گول سن ل،یس نیاشی گؤز

*** 
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 وولکان –علی زنگانلی 
جو ایلده 1159خود یانار داغ تخلوص ائدن علی احمدی یا وولکان و یا یزنگانل یعل   

-یندا ایشلهین بؤیوک بیر فابریکاسزنگاندا آنادان اولوب، بیر تئکنیکال ایشچی کیمی زنگان

ییر. او یئنی یئتمه چاغلاریندان آنادیلینه ماراقلانیب و بوگون اینترنتده کیلاسلار، کانللار 

و قایدالارینی چوخل –لرینی، قانون للیکؤزهندیریر و آنادیلیمیزین گو گروپلار دولا

شاگیردلرینه اؤیره دیر. عئینی حالدا بوگون تورکجه یاییلان کتابلارین ائدیب ایشلرینی 

 ییر. ادیلی اوغروندا چالیشمادان کئچمهسه ده آنؤرور؛ آنجاق آدی کتابلاردا کئچمهگ

ولکان بی دیر. وه دیل اؤیرتمنیر شاعیر یوخ، بلکوولکان تاخما آدییلا بی –علی زنگانی    

بیر شاعیر و ادبیات آراشدیریجیسی کیمی آذربایجان شعر و کولتورو یولوندا حاضیر اولوب 

بوتون ایشلرده اشتراک ائدیر. چوخلو ییغینجاقلاردا و درنک لرده چیخیش ائدیر و ایشلری 

شیر، یمی چالیک سیبوینونا آلیر. زنگانین ادبی درنک لرینده فعالجاسینا ارشد اؤیه

یر و بوگون لرینی بزه یهرلرینده یاییلان درگی لرین صفحهشعرلری آذربایجانین معتلف ش

 عنوانیندا ایلک شعر دفتری حاضیرلانمیشدیر: "یبولاغ لیسگین"

 یغملر منه چاتد ئنهی م،گلیریچاخ یها_یها

 یباتد مایباغر یمیسونگو ک وروبیوی دردلر

 وئردیم ارای ریمن ب یمیشعر لان،یازی قانلا

 یساتد هییچرچ ریب اونو ن،یقدر یلمدیب هئچ

 لممیب مه،یبخت میبو من یلا_یلا یدسؤیله میک

 یراحت نئجه یاتد غایاستی ینیباش یآتد

 چونکو ینباشینا تیشه دئ وورسون، فرهاده

 یهئچه آتد نیریش ینیسئوگ ن،یچیخسرو ا ریب

 ریمدیاری مانهیدول گله پ دیر،گئجه خاشیسا
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 یقاتد ئنهی چمکیبو ا بلکه ،یمیآن باش ریب

بولاغی  گیلدیر. اونون نیسابر اجتماعی شعرلره داها ماراقلیوولکان سئوگی شعرلریله بر

دیر. وولکان تام شعر فورمالاریندا یازیر، ایستر غزل، ایستر سیندهشعر توپلوسو چاپ عرفه

 قوشما و یا سربست . او، سؤزونه گؤره شعر قالیبینی سئچیر:

 ریلداشیچیپ قارغالار

 یوللاری ریکس قورخو

 ! ..گلندن زایمیبالتالار باغ یلچکمه

 لریکسد نیکب لرهنیرچیگؤ

 دا ینیاؤلوم نامازلار لاریلدیق

 یلرهوس ریبدییاوچوشا قالما داها

 یقاناد نیگآل قانا کپنه ریبدیانیبو

 ریدیقان لرنیرچیگؤ یاسیبو نینیدوداغ اوانلاریخ

 ینادیع نیبالتالار بیباشلان باشدان ئنهی

 یقوللار نینارلاریچ ریباقچا دوغران_باقچا

 یساچلار ودلریسؤ ریلیسر ئرهی

 ندان،یبارماغ نیشیبار

 یقان شیاغی ریدام

 ندهیسس نیشیق قارا

 یانیهر  بیآل شیقارغ

 ائدندن وموروقی یزیمیلید 

 یلریلیشوشه سئوگ نیقال یسالد اوزاق

 نیبوقچالار شیباغلانم

 ندانیاناقلاری یاشلی 

 ندنیگؤزلر نینیرچیگؤ لانیریق یقانادلار
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  "5ریدیلهاوا چکمه"داها  میلدیب 

 شیمیبالتا ا یقسمت نیزیمیباغ

 ریلداشیچیپ قارغالار

 . ایایدون ینیآغر بو

 یر.لر، ایماژلار و تصویرلر واردیمگه لر، ایمگه لر، گؤزل استعارهوولکانین شعرلرینده س   

ده اؤرنک گؤسترمک امکانی یوخدور. آنجاق وولکان درد لیغینا گؤره بو زمینهزامانین آز

ین شاعیردیر؛ البتده شاعیرین اؤزل دردلری ده وار، ییان، ائل دردینی شعرلرینه یوکلهتان

. . . نین سینماسی، چؤرک غمی ویییناقلاری، اومودسوزلوقلاری، اورهسینامالاری، س

سینده یاشایانلاردان آلیر، منیمسه ییر و بو دویغولاری یاشاییر اؤزونون اولماسا دا، چئوره

 و شعرینده یارادیرو بالاجا بیر نمونه:

 یلرقابار ال ریوئر یییا چؤرک

 توکونو میآدد_میآدد رییاوخشا قار

 یشیک قیبو آر ریدبیگوج آل هاردان

 وکونوی اشامی ریییداش حسرتله

 

 یشیریق لیسگین ریریباغ دانیآلن

 یسهییی نیشیقان اوددورور ا اونا

 یآخان قان تر ندایقاباغ گونش

 یسهیید نیدرد جکهیلمهیب اولا

 

 دؤنه نهیائو وخیهئچ نه  ندهیال

 ریانیگؤزونده اود توتوب  یسیآرز

 ریآت یلرهیا نیمیآدد اواشجای

                                                           
 دننیشعر نینیجنابلار یارشد نظر میاوستاد یحؤرمتل یلدوشونجه نیسؤزو، در "ریدیلهاوا چکمه  5

 .بینیآل
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 ریکوچه اوتان ندانیباشماغ کؤهنه

 

 من رمینگووه لیفص_لیفص سنه

 اؤنوم میانیر اولار ه نیدیآ سنله

 رمهاؤپ ولی نیم ینیال شیمیاپر

 .دؤنوم نایآتا باش یآ رمییدئ

یی دونیانین هر یانینی گزیر، ایستر اؤز وطنی آذربایجان اولسون، وولکانین شاعیر اوره   

ونمه یی یی و دویغولارینی دوشمهه؛ او انسانلارین دردلرینی سؤیلهایستر فلسطین یا سوری

 ادایسور" انلیآ"ر و بئله انسانی دویغولاردا اونلارلا اورتاق اولور. گؤرون اؤزونه تکلیف بیلی

 ایله نئجه یاشاییر: اؤلن اوشاق ندایانی زیدن

 شیاوغورلانم یگونش اومود

 اولدوزو وخدوریاولدوزدان  لرجهنیتوزلو اولدوزون م یباش_اوستو بو

 اسفالت رییآغلا ندایآلت نینیلاراقیآ

 لاراوانیخ رییگؤرمه ینیسس نینیداشقاس

 یقابار لاریآرز ندهیاللر

 یقاراس کیزلیسعدالت

 یغیلقاوشا ینه آنلاد ریلیب ونیاو نه

 رییده یمأمورونون قاپاز هیبلد وخ،ی یآنا اللر نایباش

 گؤرورسه یدار وخودای وقیتو آج

 ریگئد ولونویاوخول  ندهینیگیچانتا چ بو

 کؤنلونده سهیبو ا ریچک شیناخ ذدایکاغ یتوشلار_یتا

  ...ینیآتاس یگیدگؤرمه

 ینیخسته آناس رییشلایناخ

  سوت نایسیده کؤرپه باج هردن

 رییشلایناخ تزایپ ریگلسه اؤزونه ب ندنیاورگ

  ینیبو اولدوزون درد انمازیشلایدا ناخ کاسویپ
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 نایشیباخ ونسکوی اومما

 وخی مسهیگؤرن ک یسن

  دهمیچیباشقا ب ریدایسور یبوراس

 اؤلموش تاپارسان ندایسییق نینیزیدن وخسوللوقی یلار"لانیآ" بورادا

 ریدیغیرلیآغ شیبومبا ا بورادا

 نیدارو نیگلس دئ

 شیمیدوغرو ا دوشوندوگو

 اؤلور ندایآلت اقیآ اولدوزلار

 گونشه سالام وئرمه داها

 یتانر سوچلودور

 نایغیاراتدی یسن

 یلاریتانر ئری یالانچی یاوتانماد ندنیلرال قارا

 ینیلاراوووج کیچیگه کشوکر ائتمه ریالدق

  یسیتانر یگؤ نیاوتانس یقو

 .اوشاق یشچیا میسنله

 بورادا بیر سئگی شعرینی ده ائشیتمک داها یاخشی اولار:

 یاؤلدوردو من یغم اری ب،یشیکؤنلوم آل ئنهی

 یدوشمانا گولدوردو من عؤمروم چورودو، جاوان

 میبوداغالهام  لهیشعر ا یدیآچماقدا ا بیرتیچ

 یمن ولدوردوی دهیکرد بنیریاسد ئلی یآج

 ناریچ یجانل میدیاولموش ا بیگوج آل سئوداسیندان

 یسولدوردو من یگوپساد ینیبالتاس قیلیریآ

 یدیجالاق وورموش ا یتانر نهیسیسئوگ یمیسئوگ

 بؤلدوردو منی ادلارای ب،یرییتک آ میوطن

 من یمیک سیهر گئجه فان ولونایاولدوم  قیشیا

 یسؤندوردو من هیگؤرجک نه ینیرنگ نیرسح
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یئری واردیر بورادا وولکانین نئچه باشقا شعرلرینی ده اوخویاق بلکه اونون شاعیرلیک    

 دونیاسیلا تانیش اولاق:

 دیمقورخوسوز سئومه من

 اورکدن سهیا سن

 اولدوق شیسحر تان ریب

 قیلدیریسحر آ یدومانل ریب

 …قیلدیریآ

 لرگول یسارالد

  باغچادا یقالد لرئلی یآج

 یشؤولن نینیچکلریچ یسئوگ یتدیب

 لریاسد میاس_میاس اپراقلاری

 بئینیمده یردیریسکوتو باغ قیزلیالقی

 ووروب ونیقارا پاپ مایلاریآرز

 منه گؤندردین

 خار؟یی یمن قیلیریبو آ یمنیساند

 وووووووووخی

 لمزسنیدا گله ب مایوخولاری هئچ

  نهیال میال نیدا وارماس مدایالاریرو

 ریولدادی یباهار ترن دنیئنی

 ریریگت ییپا یکوپه سئوگ_کوپه

 جگمدهیئریتوتوب  ندنیال نیمیغولاریدو

  تاتان دئیه_تاتان

  ده یمیلرلکیبوغولموش د رارامیاندیاو

 یمن نیبوراخس  غایزلیالقی شمیقورخو گلم_قره

 قالان گؤزلریمین اویوغوندا اقیاو

 لارقارانقوش اجاقیومورتلای
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 نایلارساچ ستینیفم داها

 دوستاقلانمارام

 سالانماز نهیدر بییالای یمیگیزلیسسن یلید نیغیلیریآ داها

 سونو نییاولا بو

 لاجاقسانیخیی سن

 سن

  !!سن

 مدهیچیقورخو وار ا ریب آما

 !!!میاورگ نیسدؤزمه نایلماغیخیی

*** 

 مدهیال یلرال

  ندهیزینین دنگؤزلری بوغولوردوم

 ینینفس یپارلیا میدریچک مهیچیا

 یردیوئر یییا جنت

 م،یشدیاتمی ندایقوجاغ یتانر یسانک

 اوتانجاق اولموشدور یآ

 زهیگولوردولر ب اولدوزلار

 یسگئجه للهیاولسون چ اوزون

 دئییردیم یمیک

 وخومی یتلسد 

 وردویآنام  یمیورغانی

 میاقلاریآ رلریدیلدوغرو گئتمه نایآراس داش

 چؤرک

 چؤرک

 چؤرک

 زهیمیموشدور سئوگاول درد
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*** 

  سونرا گؤتورون اؤلومو رآزیب

 یسار وردومای آنا

 ارالاری ویداغ بو یکمدهیچیا

 هیدئ نیستمهینجیا یزینیگیچ

 یمجنازه نیآپار نایجاسیقولا

 مدهیاورگ لمازیسارس

 یاراسی زیدن دایبو جرانیه

 یتابوتومو گؤتورنلر وراجاقی بیدالغالان

 نیریتاپشتوپراقلارا  یللیقرنف یمن

 جکسؤیله یچگیچ هر

 ینیگینه گلد مایباش

 یمیقلاریاورکله آغلاد یلرده قانلکوچه سلاقیا

  یمیسوچلار آنلاداجاق

 یمیگیتدینجیا یآنام

 یمیغیاشاتمادی ینیلید

 یمیغیشمادیچال وطنه

 … نیاورگ نیآتام

 (می)قلموووشومی آااااااه

 مدهیلید اساقی  وووشوم،ی سورگون

 شوموووی انیازانمای

 .… نیگل

 .…نیگل

 شامیرلانمیحاض ونوبیسو

 یمیکفن نیریگت

*** 



063 
 

 میازی ندنیوئر قارا گؤزلر نیذیا

 خمایدار ،سوز مهیداملا شعر_داملا

 میازی ندنیتارا سؤزلر انیآغلا

 خمایدؤز، دار ایجک، شاختاگله ازی

 

 ریدیسنه غمل میشعرلر بوتون

 یقلم سؤزلر ذایوورور کاغ اود

 ریدینمل زیسنس یگؤزلر نیهرشه

 یگؤزلر ده کوچهگؤزلمک یسن

 

 یکؤنلومون ال مهینیبئ ریلیسار

 نایانی نیروحومو سن ریآپار

 یلرهیا اقیآ ریب یگئر اقیآ ریب

 نایقان یسئوگ یمن اجاقیبولا

*** 

 یدولوسو سئویرم سن وانید ریب

 دئسم بیلیرم گؤزوم دولاجاق نه

 نییدرده سالان اولدوزا دئ یمن

 کؤکدن سولاجاق میچگیچ سهگلمه

 

 ندهیاللر ازیگئدیشینده  نیدئی

  اؤلدو ولوندایقلبیم  یپارچالاند

  ساخلارام مدهیاورگ یزیمیسئوگ

 یدؤنوب گؤروشه گلد رگونیب بلکه

*** 
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 ینفس نیچکلریداها چ ریخمیچ

 یآغلاماق سس ریگل بوداقلارادان

 یسدره نیغیلیریآ ریندیدر چوخ

 هئللریاسن  رما،یتاپش یمن گل

 

 بئله اولاجاق میازی میدیا لهیب نه

 سولاجاق لمادانیگولو آچ یسئوگ

 ولاجاقی ینیبولبول ساچلار یسار

 گوللره میگیاولسون گؤندرد فییحئ

 

 نارامیس یمیگولوم شوشه ک گئتسن

 نارامیپ زیسنهیمن ز زسن،یدن سن

 نارامیدا ق یدؤنوب تانر نانیا

 اللره ازانی یازیاولسون  لعنت

 

 قیباغلاد لقارینئجه ا یندامیادی

 قیآغلاد_اولدوقجا گولوب ونیبو_قول

 قیباغلاد ینیساچلار نینبنؤوشه

 للرهیدوشوب د یندیا زیمیسئوگ لال

*** 

 هیمن وارام دئ نینردیواخت سئو ریب

 بسانیآل یدان منآللاه نیردیدئ

 هیدئ میاری نیاؤپرد مدنیگؤزلر

 سانبیسال ندنیگؤزلر یمن یندیا

 

 زیمیسئوگ نیسگلمه گؤزه نیردیدئ
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 قیوارد زهیمیقووشدوق, عشق داها

 گولوموز شیلمیسولماز آچ میردییدئ

 قیلر آرتگون یهام شیمیایرؤ دئمه

 

 نیردیتیا یگون گئدنده حؤرمت سون

 ریکدیت یمیگل اورگ رمییدئمه

 نیردیتیسن ب ینیوئرن سئوگ یتانر

  .....س نیقسمت,سن دئد ریدئ یهام

*** 

 سؤزون اورک شیپارچالانم

 میازانمادی لهید ریب هئچ

 نیزیا یآج یککؤنلومده

 میازانمادی لهید ریب هئچ

 

 یمیداغلار نیچکمه داغ

 یمیدؤنموش ساغلار سولا

 یمیاولان چاغلار زیسنس

 میازانمادی لهید ریب هئچ

 

 مدانیغمه دولماغ_درده

 مدانیسولماغ یمیک ارپاقی

 مدانیقالماغ زیسنس گئجه

 میادازانمی لهید ریب هئچ

 

 وولکان پوسکورن سؤزلردن

 قابار گؤزلردن یاغیآ
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 زلردنیا یقداکیدومانل

 .میازانمادی لهید ریب هئچ

*** 

 شیمشعر ائتمه یسن شاعر، یهانس

  شعر یهانس

 شیاوخشامام ینیساچلار

 ینیساچلار ولونانیاللرده  همن

 رسانینانیا سن

 ینیحسرت یگیچکد نییآ

  گؤرورسن سن

 ینیرماغیشقیق اولدوزون

  رسنیدیائش سن

 سوکوتونو نیلرمئشه

  ندایدولو آلت سانشیاشامی سن

 غرورونو نیلرشوشه نانیس یاورگ

  ...سن

 سنشیچکم سن

 ینیسیآغر نیارپاغیدوشن سون  آغاجدان

  ...سن

 یسیپر نیللاریناغ بوتون

 ینیخات نیلاریماهن نانیس زیسسس آاااه

  ...سن

 

 قارایس سانشیشمیدان نیزلیگ ینیدردلر لرگئجه

 نایساچلار شیسالمیهردن ق ه،یگؤزگو هردن

 شیلمیحاماما سر یاشلاریگؤز  یائ
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  رانیسوکوتو باغ یائ

 لانییارکک سا یاری یائ

 نیقااااد

*** 
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 پیمان بازرگان

عیرلر ایچینده اؤز یئری زنگانین غزل شاعیری دیر. اونون چاغداش شا پیمان بازرگان   

باشا چاتاراق، تحصیل آلمیش و  –زنگاندا آنادان اولموب، بویا  اردیر. پیمانیری وو اؤز ده

یاشاییشی دولاندیرماق اوچون ایشه داخیل اولموشدور؛ آنجاق خالقینا خدمت یولو 

یر. دآختاراراق شعره اوز گتیرمیشدیر. پیمانین شعرلرینده دالغالانان سئوگی و محبت

ن دردلرینی یونگوللتمک اوچون شعر یازیر. آنجاق دیلینه، ائلینه خدمت اوچون خالقی نی

و تداوی  لریلیک، توخناق بیتگیییب، داها آرتیق خدمت اوچون حکیمبونونلا راضیلاشما

-لری ساحهلره سفر ائدیب، تحصیل آلیب، توختاق بیتگیاوچون چالیشمیش غربت اؤلکه

ن حکیم کیمی انسانلاری سینده معلومات قازانمیش، نئچه ایللر چالیشاراق بیر اوزمان و

ده یه چالیشیر. پیمان آذربایجان جمهوروسو و چیندردلرینی و آغریلارینی تداوی ائتمه
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بیتگی داوالارلا نوخوشلوقلاری درمان ائتمه یوللارینی اؤیرنمیش و بوگون خالقیمیزین 

 خدمتینده دیر

 لاردا شاد، ساغلام وپیمان انسانلارین جسملریله برابر روحلارینی دا اوخشاییر و اون   

 دوزگون انسانی روحیه یاراتماغا جان آتیر و شعر سؤیله مک گؤزل بیر وسیله اولموشدور.

            چاناق گونش آلدین جانیمدان آرامی، -چاناق  

 یاواش یاواش دوداغیندان تؤکورسن الهامی.                     

           سن،دیم بیلهجانیم جانیم سنه قرباندی سؤیله

 دیلیم دیلیم اولارام من سنین چون آرامی.                    

            ائشیت ائشیت دئ گئنه خان چوبانه آختارما،

 اپشیر گول اوزلو سارامی.تآخار آخار سویا                    

            اتک اتک دولوسان سئوگیلیم سن آرزیمسان،

 چاغیریردیم گلنده بایرامی.گونش گونش                   

             سیز آغلاییرام من،هارای، هارای چکیرم سن

 یئتیش، یئتیش دئییرم من سحرله آخشامی.                

 لدیکدهاو، یئری گ ربایجانی اونودان شاعیر دئییلدیر.ان غزللرینده ده آنایوردو آذپیم

لاری خانا شعر قوشور و بو فداکار انسانیه، ستاریجان قهرمانلارینا، بابکه، نسیمیآذربا

 ییر:را بیر اؤرنک اولدوقلارینی سؤیلهبوتون انسانلا

 ،دونیامیز بیر اوزوک اولسا سن قاشی

 ،دی یولداشیده نسیمی بابکین

 ،یاخدی قانی اوزه گؤرسه قارداشی

 .سولمویا گول اوزو اولمویا خزان
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دادیر. آذربایجان شعریندن پیمانین گیزلین یاریم آدلی شعر دفتری چاپ اولما

 نئچه بند:

 پارچالانمیش وطندن سوزولسه قان

 جک سندن اؤترو جانایگیدلر وئره

 له تیکانرم گؤزومگولوندن دره

 هر زامانیوردوندا لار بسله اوغول

 سندن آیریلمارام آذربایجان

 

 یمدیل –بابکی ائتدیلر هئی دیلیم 

 نی بیلیمدوغرایین سیز منی دردی

 یلسین شیرین دیلیمم هئچ آجقویمارا

 آختارام سئودیگیمدن تاپام نشان

 سندن آیریلمارام آذربایجان

 

 دونیامیز بیر اوزوک اولسا سن قاشی

 دی یولداشیبابکین ده نسیمی

 یاخدی قانی اوزه گؤرسه قارداشی

 اولمویا خزان ،سولمویا گول اوزو

 سندن آیریلمارام آذربایجان

 

 سنسنسی نین آیهکؤنلومون دینی
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 سنسی سنلار دایهر اوشاقمَسود اَ

 نسسی سنبوتون دونیانین دا سایه

 «پیمان»ر تورکونون دیلینه فخر ائدَ

  سندن آیریلمارام آذربایجان

رک آذربایجان شعرینی ئشیکده تلویزییالاردا چیخیش ائدهپیمان ایراندا و ایراندان ا

زده شعرلری آنادیلیمی میشدیر.اوخوموش و آذربایجان سسسینی یوکسلتمه یه چالیش

یلیق ئنی یارادیجلرده ده یاییلمیشدیر. شاعیریمیزه باشاریلار آرزولایاراق، یاولان درگی

 ییریک.یوللارینی گؤزله
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 (ی)اومود زنگانل یموریکاظم ت

 

قارا پوشلو  نینیسزنگان بولگه لدهیا یج1151 ( ی)اومودزنگانل یموریت کاظم   

دوغولدوغو  ینیللریا قیلقاوشا ی،گؤز آچد ایایدون ندهیکند یبئ رامیبا ئرلشنی دانیماحال

 لدهیا جی1161 ندایاشی 10 یکیاون ا .اوخودو درس ندهییاته نینیداغ یتیده کندک

 یاشاییشین .ریریدتداوام ائدا زنگان نیلیتحص بچوؤک نهیرزنگان شهَ برابر لهسیلهیعائ

 یول .رییهلمیا بچات نهیلیتحص یامئآکاد نیب،کیفایتله لاتایره اورتا تحصؤگ نهینکلریچت

یسی وامچدا ولونیو بو  قلانیبمارا اتینایتورک ادب .راییانمیدا دا آن ریاوخومادان ب - بیازی

 .اولور

 یائل هاواس

 آشاندا ندنیگیگه د وردونی یئللی

 گؤزومده ریله ن لوهیبوتون ج میائل

 یمیساچ رییتومارلا میسلل نیسر

 زومدهؤا رمیائد سیح نیهاواس ئلا

 

 گدهگدی ریقال میسمیاوچور ج روحوم

 کدهدیآلیر گ مندن ی من داغلار

 کدهدیگ ریباشقا حالا سال چوللر

 اؤزومده اللارایخ رامیدال یه

 

 باشا ائلیمیزى گؤرورم باشدان

 باخیشدا مین ایل عومور سورورم هر

 هؤرورم بیآچ نیعومرون ساچ کئچن

 ت آرتیر دیزیمدهقطا رمیش گنجله
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 ائلدن آیرى سولورام ائللریمدن

 اولورام )اومود( گؤروب نیداغ یتیک

 یئنى شئعیره دولورام دومانلیدا

 سؤزومده ریساچ ریعط ییچهیچ گول

 یازماغا نیزلرؤاوره ک س ازماغایریشع لهیتخلوص (ی)اومود زنگانل یموریت کاظم   

یگینی آلیر و شعرلریله خالقیندان اؤیرندئ ییر؛ او خالق یونیوئرسیته سینده تحصیلباشلا

 –لرده یاییلیر، اشراق رادیو بو یولدا شعرلری استاندا یاییلان درگی .خالقینا قایتاریر

ندان میزین سینیرلاریلر ترتیب وئریر. اؤلکهتئلئویزیاسیندا شعرلر اوخویور و برنامه

ندا اریندا، خالق ییغینجاقلاریائشیکده ده شعرلری چاپ اولوب یاییلیر. اومود شعر آخشامل

چیخیش ائدیب خالق طرفیندن آلقیشلارلا اوز اوزه گلمیشدیر.اومود دا باشقا زنگان 

شاعیرلری کی سئوگی شعری سؤیله مه گی داها آرتیق سئویر و شعرلرینی محبت، 

 باریش و انسان سئورلیگه حصر ائتمیشدیر. 

یی سئویر. آنجاق شعرینی مهسؤیله سیز اولاماز، او دا سئوگی شعریشاعیر سئوگی   

 دیر کی یئریندن چیخان دئییلدیر:ه بنزهاوتانقاچ بیر قیز

 یمیزکیق شیاولوب آداخلانم میریشع

 کوچه ده ریلمیسسله گوله ب اوجا

 تئللرین اوزون گؤزون، داها، اورتور

 کوچه ده ریلمیگله ب اوینانماغا

 

 نهیاولوب ائل نیدک گل یزیق ائل

 نهیائللر ال بیاخاوزوک ت نشان

 نهیلیهرنه گلسه د لمزیب هییدئ

 کوچه ده ریلمیب لهیخیناسین س ال

 : عنوانلی شعرینی بئله باشلاییر "کوسوب پنجره" و یئنه باشقا بیر سئوگی شعری

 میز سنهداریخیب خیابان کوچه
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 دان سنسیزقچیرپیلیر قاپیمیز آجی

 پنجره باغلیدیر کوسوب ائشیکدن

 . .  .  دان سنسیزقچیآچیلمیر اورتولوب آ

  الار.سه ائل ایچینده تانینماز قمهآنجاق هر شاعیر ائلینه باغلانماسا، ائل دردینی سؤیله   

گه چالیشیر. ائله بونا گؤره ده زنگاندا تانیمیش مهشاعیریمیز ده ائل دردینی سؤیله

 رینی اوخویالیم:شع "لنلریب نیائل درد "شاعیرلر آراسیندا اعتبارلی بیر شاعیر تانینیر. 

 لنیب یرریس بو لمییمن دئ تکجه

 گولن نجلهیسئو ب،یآغلار گئد ندن

 گؤز یاشین سیلن نیازاری بییاولما

 ریبدیغر لده،یگزسه ده د یآدلار

 ریبدیائلده غر لنلریب نیدرد ائل

 

 بیسرحددن آش یوار شوهرت میعال

 بیداش ندنیائل ایچره حدد یسیلگیب

 جوشوبقایناییب  دالانایفا ائللر

 ریبدیدک سئلده غر یسارا یچوخلار

 ریبدیائلده غر لنلریب نیدرد ائل

 

 نیمتیق کیشیم لمهیب ندایغیساغل

 نینتیز نیدن پوزموشوق ائل لمهیب

 نیننتیم بیچک بیائللر آپار ادی

 ریبدیغر لدهیا ،یآ ،،گونیریآ ائلدن

 ریبدیائلده غر لنلریب نیدرد ائل

 

 بوکمورم نیبئل مهی)اومود(ام ائل

 رمیتوخوم اکم زیثمرس قلمله
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 رمیچکم ثالیم ینیآد نین مسهیک

 ریبدیگولده غر ریبدیغر بولبولده

 .ریبدیائلده غر لنلریب نیدرد ائل

ی ییر؛ آنجاق آذربایجان شعر قالیبلارینشعر فورمالاریندا سؤزلرینی سؤیلهاومود مختلف    

ه ور و آشیقلارین سازلاریندا دیلللار کیمی اوخوننیر. اونون شعرلری ماهنیتیق بگهداها آر

نیر. اومودون شعر دفتری حاضیرلانمیش و بؤیوک بیر حجمده اولاراق چاپا 

 نین اوخوجوسو اولاجاییق.ایشاللاه بو تئزلیکده اونون کتابی تاپشیریلمیشدیر.

 لریندن وئرمه یی صلاح بیلیرم:بورادا شاعیرین شعر نمونه

 

 "لاریاتیبا"

 زنگانا        قامیعاش     من

 جانایآزربا               لیزیق

 ندایللاریو          رامیحاض

 قانا       لیزینم       ق بله

 

 کجان  نه گره زیس وطن

 کرهؤدؤلوسو   چ   طاباق

 وارسا       اولاجاق    وطن

 کرهید   لیزیق  دهائو هر

 

 مهیلید        قامیعاش     من

 مهیلبئ         یباغل     ائلدن

 رید  یتورک  ماحال   زنگان

 مهیگوجلو     سئل    قوربان

*** 

 توتولما کؤنول
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 جکدهئگ ئلهب ب،یبئله گل دونیا

 توتولما کؤنول ،اؤزون اینجیتمه چوخ

 سویوقدور اوزو دونیانین ازلدن

 ائتمه توتولما کؤنول تیکایش چوخ

 

 گؤیول کوسر اومان یئرلردن سانکى

 لردنئریگلر سورونر دومان  مئه

 ئرلردنیگلمز، گئدن گومان  هردن

 توتولما کؤنول ،فیکیره گئتمه چوخ

 

 یوندن گئدن کؤنولدن گئدرؤا گؤز

 ترک ائدر یهام ینیباتغ دوشگونو

 درینجیک ااوره لنمکئیلیگ خالقدان

 توتولما کؤنول ،گؤزلردن ایتمه چوخ

 

 اول، وار اولسان یادا دوشرسن )اومود(

 شرسنیادا سالسان یادا دو دوستو

 قورخما قالارسان یادا دوشرسن قالخ

 اؤزون اینجیته توتولما کؤنول چوخ
*** 
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 علی عطایی )یاشار(

یندا دیر کی زنگان شاعیرلری آراسعلی عطایی )یاشار( تخلصو ایله گنج شاعیرلریمیزدن   

عالی تحصیل جو ایلده طارومدا آنادان اولدو، 1129اؤز یئری و اؤز ده یری واردیر. یاشار 

یر.  ینین یاشیندا دایاناراق مودور عنوانی ایله ایشلهآلمیش و بوگون بؤیوک بیر مؤسسه

یارتماغی اؤزونه معنوی بیر ایش کیمی  –دیل و ادبیاتیمیزا اورکدن وورغوندور و یازیب 

 سئچمیشدیر، بیر آن دا بو یولدا دایانماییب، یازیر و پوزور. 

لار و هم ملی دیر، هم توپلومسال اولایهم سئوگی نین قونوسویاشارین شعرلری

لر. اونون سئوگی شعرلری داها آرتیقدیر، غزل، قوشما، گرایلی فورمالاریندان دوشونجه

 دیر. مکدهعلاوه سربست شعرلر ده سؤیله

 عنوانلی شعریندن نئچه بند: "ساوالان"

 ساوالان یآ اتموسانی نه

 اغایدور آ   وخوی  ریبسد

 ساپ سارالان نقدایلیریآ

 اغایقان بو شیباتم  یرنگ

 اغایدور آ   وخوی   ریبسد

 

 نیسن   نیآغ تاج   صدفدن

 نیسن نیقارداش باج یهامم

  نیسن نیاماجی - الی دوتوب

 قاغا  یلان     نب کوراوغلو

 اغایدور آ   وخوی    ریبسد
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 نیس ترهیت ئرینعره چک  ریب

 نیس ترهیاوزونو  ا   دوشمان

 نیس ترهیگول ب   مزیگیرلیب

  اغایسال    آ        یلار یاغی

 اغایدور آ   وخوی     ریبسد

 

 ریمگر  قان   انیقانما لید

 ریانیدرده     مگر    میزیب

 ر؟یدان یلید یم گورموسن

 اغچک   بوز قولا   للهیش ریب

  اغایدور آ     وخوی   ریبسد

 

 لموشوؤا " نیاشاری" لیسن ب 

  یشیق  قارا      تاریقا  یگئر

  یشیبابک  ک     نیگلس ریچاغ

 اوجاغا شونمؤسال  بو س اود

 اغایدور   آ   وخوی    ریبسد

 یاشارین بیر غزلیندن ده نئچه بیت:

 اولاجاق

 جک دردیمه درمان اولاجاقائله بیلدیم گله

 نلومه طوفان اولاجاقؤک جکهینه بیلیم گلمه

 زلریمین یاشی یئنهؤقورویار گ دئدیم آخر

 لیردیم آخاجاق بیر دلی عمان اولاجاقنه بی

 ناله و افغان ائلمه ،زؤغمه د ،نلومؤدلی ک

 بلکه بو درد و غمین سونراسی آسان اولاجاق

 لیعشقین یولودو داشلی تیکانلی دئمهدا  بو
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 بئله بو درده دوشن هرگئجه نالان اولاجاق

 دیرسی بولبول شیدا کیمیعاشیق پئشه یازیق

 گونده غزلخوان اولاجاق روتؤبیر گوزل گولدن ا

 دیرماتمکده یگی خانهاوره "یاشارین"بو 

 .ستان اولاجاقوسئوگیلیم رحمه گلیب گلسه گول

ر ده اوزون بیسئوگی شعرلریله برابر ملی دویغولو شعرلری ده آز دگیلدیر، بو ساحه

 ورکم منشعریندن تکجه ایکی بندینی اوخویورام: ت

 نام تورکم منسن بئله کج باخما منه دوز اوغلا

 دوز دولانام تورکم من بیارادیتورک  میآللاه

 ته آلمارامیعار ندنیریب لید ندنیریب خط

 نه افغانام تورکم من کمیخانام نه تاج اوغوز

 

 دئمم سیلره پ للتیم بییامانلایبونو  اونو

 ممیمن ک وشلردهیدو یتان یاخشیگوزون آچ  لیس

 ممیس ریهر کوکومده ب امیهاوا ریده ب پرده هر

 من چالانام تورکم من یهاوان نیم ملایساز ریب

ر الق دوشونه بیلن بییاشارین دیلی ساده خالق دیلیله اویغوندور. سؤزلری ساده و خ   

-للمچیچکلی باغلاریندا، سرین س –یی ترجیح ائدیر. یاشار طارومون گوللو مهدیلده سؤیله

 و گوللرین عطریله دولدوموشسینی راوتلی هاواسیندا نفس آلیب، سینهلی و خوش ط

میشدیر. یاشارین شعرلری بوگون زنگان و طاروم لهخوش قوخولاری شعرلرینه ده سپه

 آشیقلاری نین سازلاریندا اوخونور و دیللر ازبری اولور. 

لری کلیر شاعیردیر. گاهدان اجتماعی چتینوشلو مذهبی باخیشلی بییاشار دین گؤر   

 ریر و یا امام زمانا شکایت آپاریر. رک تانرییا پناه گتیگؤره

 چوخ گزدیم دونیانی چوخ یئر دولاندیم

 ردوم کارا گلن دوستو منؤچوخ آز گ

 ین دوستوهوقتینده کاریما گلم
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 ییرم سورا گلن دوستو منیلهئن

 

 دوز یولداشین یالان چیخماز دیلیندن

 لنسین بئلیندننادوز یولداش گولله

 نپول یولوندا یولداشینین الیند

 رمیشم زارا گلن دوستو منؤچوخ گ

 

 حقیقی دوست هریاندادیر وار اولسون

 ار اولسونوخ ،خائن اولان ذلیل اولسون

 کی یوخلوغومدا یار اولسون دوردوست او

 میرم وارا گلن دوستو منایسته

 

 لوب ایتمز قاریمازاؤایلک محبت 

 محبت گورمه ین یاردان یاریماز

 یم آزدردیم چوخدور وار"یاشارام "من 

 چاغیریرام کارا گلن دوستو من

*** 

 دونیا یالان ازلدن یالانمیش بو

 نه شیخ له گئدرمیش نه شاهلا قالان

 کیم اولدو بیزلری بودرده سالان

 یئتیش دادیمیزا یا صاحب زمان

  

 ایسترم هر سحری یار تئلینه شانه چکیم 

 یئل ووروب تئللرینی هر طرف هریانه چکیم 

 . یار باشینا من دولانیماگله شیب حوری تکین 

 ائله بیر منظره نی شمع ایله پروانه چکیم 

 تیر موژگانی دئییب باغریمی شا شان ائله سین 
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 صحنه جنگی تکین هر طرفی قانه چکیم 

 دنیزین رنگینه اوخشار او گوزل گوزلرینی 

 دلی طوفانلی کیمی اطلس و عمانه چکیم

 هسئوگینین قایداسی دور سویله ییرم اؤز اؤزوم

 قیسی چؤللرده قویوب یوسفی زندانه چکیم 

 آل جانینی "یاشارین "ای صبا یاره دئه دای گل 

 .نیم من کولومو برری بیابانه چکیمقوی یا

 
 *** 

 بلالی باشیم

 چوخ بلالر چکدیم آغاردی باشیم

 بوگیزلین دردیمی بیلن اولمادی

 باهارین سئلی تک آخدی گوز یاشیم

 مادیبیر دستمال گتیریب سیلن اول

 

 ذره ذره یانیب کول اولدو جانیم

 یانا یانا دوزدوم قیریلمادیم من

 غم سینه می دئشیب توکولدو قانیم

 دیری دیری اولوب دیریلمه دیم من

 

 نه دوستدان یاریدیم نه یاردان دویدوم

 کونلومه تسللی وئریب آغلادیم

 بو جانی یاریمین یولوندا قویدوم

 صدقیمی آللاها گویه باغلادیم

 

 چکن بو دردی هرکیمسه چکسه من

 داغ اولسا اریییب دوزمه یر گینه



080 
 

 مین ایلده گوزونو یوللارا تیکسه

 الینی اوزمه یر گینه"یاشار"بو 

*** 

 :فلک

 یامان یئرده فلک کسدی یولومو

 ائتدی منه ظولم اوستوندن ظولومو

 حق دانیشدیم باغلادیلار قولومو

 قفسده باغیران آسلانا دوندوم

  

 ده ده ائلیم وطینیم پارچالاندی

 ده یاساق اولدو اوز ائلیمده دیلیم

 ده دوشمن اولدو چایلاریمدا سئلیم

 ساراسیز دولانان چوبانا دوندوم

  

 هرطرفدن کدر منی چولغادی

 یولا چیخدیم یوللاریمی باغلادی

 دوشمن گولدو دوستوم گوروب آغلادی

 بیرتختی آلینمیش سلطانا دوندوم

  

 قوردوموز چوبان اولدو قویونلارا

 باشدان آچدی یوزه یئتدی دردیمیز

 یئتیم قالدی وطنیمیز یوردوموز

 آناسی اوولانان جیرانا دوندوم

  

 مین دفعه آغلادیم بیردفعه گولدوم

 غیرتی شرفی وطنده بیلدیم
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 کول اولدوم گویه سورولدوم"یاشارام"

 تورپاق اولدوم آزربایجانا دوندوم

*** 
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 پرویز سودی )دالغا(

یز پرو"نگان شاعیرلری آراسیندا غزل فورماسیندا مشهور اولان چاغداش شاعیریمیز ز   

دیر کی دالغا تخلوصو ایله سؤز قوشوب، اینجه دویغولارینی گؤزل سؤزجوکلره "سودی

ییر. دالغانین ایلک شعر دفتری اولان سؤزوم یئره آغیر گلیر عنوانی دوزوب شعر سؤیله

 غزل موجوددور. بیر غزلیله سؤزه باشلاییرام: 10. بو دفترده جی ایلده یاییلیبدیر1188ایله 

 ات، سوموک، قانلاری اگنینده بولوز انسانلار

 باغیریرلار خیاوانلاردا قودوز انسانلار

 سپیلیر کال دووارا فیکره یاخیلمیش سؤزلر

 سوورولور سئوگیسی آسفالتا اوجوز انسانلار

 خ، یوخ!دؤشو بایراق، الی شمشیسر، باشی ذاتدیر، یو

 دؤشو سؤز قایناغی، باش بئینی قوپوز انسانلار

 تویوموز بلکه ده کوللوکده چالینمیشدیر، ها!

 سوزولوب آرخیلا آخماقدا قوخوز انسانلار

 گلدی قوشباز کیشی لر، یئددی بئشه کیم واردی؟

 پیپیگیم قاندی، دؤیوشدورسه خوروز، انسانلار.

 نکیم گلیردی، دون آتان بئینیمیزی هووخورسو

 صف چکیب دا کوچه ده سؤزلری بوز انسانلار

 زیققینیر بیر ده باشین قالدیرا چیی تورپاقدان

 بئینی گوللنمه ده گون اورتا سوسوز انسانلار



083 
 

 آرخایین، من ده قاباق صفده تاماهلانمیشدیم

 چکدیلر اگنیمه بیر قانلی بولوز انسانلار.

جی ایلده ایشیق درنه یی نین 1120ر. او نگان غزلینده بیر حرکت یاراتمیشدیدالغا ز   

ثابت اؤیه لریندن ساییلیر. بو درنکده چوخلو شاعیرلر یئتیشدی. اونلاردان بیری آنجاق 

دوغولودور. زنگاندا درس  1122لن شاعیر ده دالغا اولموشدور. دالغا تئزلیکله یوکسه

 یشینیاوخویوب و گنج چاغلاریندان ایشه باشلامیشدیر. آنجاق ایش اونون معنوی ا

 ییندنو اوره امیشلری اونون دویغوسونو دا یونتاللیکآزالتمامیش، بلکه یاشاییشین چتین

ین اساس نییدرنه "ایشیق"میشدیر ده. لهاینجه ییب،ن سؤزجوکلری تمیزلهقلمینه سوزه

نین زنگان شاعیرلری آراسیندا عیارلانمیش دیلی سیلریندن آذربایجان تورکجهخدمت

 –ایدی. بو درنکده چالیشان بیر چوخلو شاعیرلریمیز همین قایدا -دایانماسی ریندهاوزه

سیندن قالخیب ادبی معیار دیلیمیزه میش و شعرلرینده زنگان لهجهقانونلاری منیمسه

نین نین دا یئری واردیر. آنجاق دالغایاخینلاشدیلار. بو شاعیرلر سیراسیندا دالغا جنابلاری

انیر، آنجاق لریله آلیشیر ینیر؛ او یئر اوزونون سئوگیعرلر سسلهشعرلرینده اینجه دوحلو ش

 ملکون سمفونوسونا چاتماغا قدر چالیشیر و سسینی گؤیلره سالیر:

 گؤیلره های باساراق کیمسه سالیب دیلندی

 فونوسونلیر منده هیجالار ملکون سمهیججه

 گاه سنین شکلیوه دولموش قیزیل ایلهام بویوجا

 ی گؤیده قونوت سمفونوسونلدوتارام طنطنه

 کهکشان واردی آچاق، پنجره قارنیندا باخیش

 یایخالیر اوردا گونشلر جبروت سمفونوسون.

مالاری ییب اؤز چالیشدن تقلید ائتمهدالغانین اؤز بیانی و اؤز شعر دیلی واردیر. کیمسه   

ماسینی، ناساسیندا شعر دیلینی تاپمیشدیر. او چالیشیر بیر شاعیرین روحونون چیرپی

دن قایناقلانان دویغوسونو اوخوجویا چاتدیرسین و اؤزونو اورک دؤیونتوسونو و دوشونجه

 ریر:ده تانتیتدیرماغا بئله چابا گؤسته

 گئچن گون ناغیللاردا یوخسا دئییلمیشلریک

 دئییلمز ده قالساق دوداقدان تیکیلمیشلریک
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 نه واختدیر دوواردا نفس سیز شکیل تک هدر

 ؤرتمیش کؤمورله چیکمیشلریکیانیق جان ت

 بیزی چوخ اوز اوسته سوروندوردو پیس روزگار

 دئیین دهره، البت کوتلمز ایتیلمیشلریک

 طیفانلار بئجردیب کؤپوکلنمیش اندازه میز

 کی چیرپیلماغا یالچینا بیز سئچیلمیشلریک

-ن اولایولاالرینه تفاوت سوز قالماییر، یئری گلدیکده اؤزو شاهید دالغا توپلوم پروبلئم   

ده زّهیر. او غلره اعتناسیز اولماین حادثهمیزدن ائشیکده باش وئرهلارا اشاره ائدیر، اؤلکه

لره توخونور عئینی حالدا ملی دویغولو شعرلری ده شعار فورماسیندا ن حادثهباش وئره

 یوخ، بلکه شعر قالیبینده دیله گتیریر:

 ار سؤزوقانداللی دیل ناسیل دئسین، بولاق کیمی آخ

 پاسلی اوراق کیمین گرک باخام چؤل ایچره سونبوله

 قوییام آیاق گئنیشلیگه، گونشلیگه، آیدینلیغا

 سوراغسیز داخمادا گؤزوم چکیلسه داغ میله –سس سیز 

 سؤزوم یئره آغیر گلیر، گؤی گؤزیاشین بیردن الیر

 داغ دردیمدن یانیب اریر، آیریلیقدان ائتسم گیله

 نین فورمالاریندان داوخ، بلکه گاهدان باشقا تورک شعریاعیری یدالغا تکجه غزل ش   

 :یارارلانیریونی ایلخام، یئنی غزل یاراتدی

 سه بیر آن دیلیم دایانساتلسمه

 دؤشدن دؤشه یایمالی سؤز واریمدی

 ائلدن ائله دوشوب اوزان دولانسا.

 

 آیاق یالین کؤچور دورغوم غزلدن

 آماجلیق بیر للک آلیر خزلدن

 ار بویو سؤزوم واردی گؤزلدنیولل

 چیلپاق کؤنول چیرپینماغین اینانسا.
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جی ایللره عاییددیر. 22گلیر شعر توپلوسوندا گلن شعرلرین چوخو  "سؤزوم یئره آغیر"   

ایللیک تجربه  12آنجاق شاعیر شاعیرلیگی بوشلاماییب، یئنه یازیر، یئنه پوزور؛ بوگون 

دیر کی گلن وئرلیشلرده نظرینیزه اولمالیلان شاعیرین یئنی سؤزلری قازانمیش او

 .چاتدیراجاغام

*** 
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 سایین قالالی رستمعلی جعفری

کیلومتر  52زنگاندان ائشیگه چیخیب تهرانا ساری یولا دوشنده یول اوستونده زنگاندان    

نئچه گؤزل شعر سؤیله ین لریمیز واردیر. البتده اون  –اوزاقلاشاراق ستیین قالادا نئچه 

 لیومتر اویاندا کئچدیکده هیدجه چاتیریق؛ اورادا دا ده یرلی و حکمت دوشونجهکیل

دن خرمدره شاعیرلر او جمله دن رهگذر هیدجی واریمیز، یئنه اون کیلومتر کئچمه

شهرینه چاتیب اونلارجا ده یرلی شاعیرلرله اوز اوزه گلیریم. یئنه اون کیلومتر اویانا ابهرده 

شاعیریمیز وار. آنجاق ایندی سایین قالادا دایانیب رستمعلی  خاکسار ابهری کیمی نهنگ

لیکده نئچجه شعر دفتری چاپ ین ایندینی دن دانیشاجاغام. رستمعلی جعفریجعفر

تورکجه شعر  –اولوب یاییلیبدیر. او جمله دن غنچه های غزل عنوانلی اثری فارسیجا 

ض ر یئتگین شاعیردیر. او عروتوپلومودور کی تورکجه شعرلری داها آرتیقدیر. جعفری بی

وخلو چ وزنینه و شعر اؤلچولرینه مسلط اولان بیر شاعیردیر؛ ایرانین باشا باشیندا اولان

ر لری وار و شاعیرلر آراسیندا تانینمیش بیگئت –لری وار، گل شاعیرلرله شاعیرانه ایلگی

 سیمادیر.

نی ، نه قدر تحصیل آلدیغیجی ایلده سایین قالادا دونیایا گلیب1111رستمعلی جعفری    

لف ختسیندن مأذون اولموش و ماؤزو دئمیشکن توپلوم یونیوئرسیتهقیراغا قویاراق، 

رینی ده لسینی، گئدیشاتینی و ایستکن روحیهدور تئدیب، خالقی –لرله اوتور صینیف

دویموش و تانیمیشدیر. او کلاسیک ادبیاتلا ماراقلی اولاراق دئمک اولار اوشاقلیقدان 
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ریب، کلاسیک فورمالاردا و اسکی موضوعلاردا یلینده یازیب اوخوماغا هوس گؤستهنادآ

 یازیب یارادیر:

 ای کؤنول عالمده سعی ائیله همیشه خوش یاشا

 درد و غم پیمانه سین ذوقیله، جانا، چال داشا

 اول گدای کوی جانان، افتخار ائیله مدام

 دولتیندن کسب فیض ائت، تاج عزت قوی باشا

 جهد ائت دائما ، کسب ائیله علم و معرفت جد و

 قوی سنونچون نخل امید سعادت یارلاشا

 بو گؤزللر بیوفادور، سعی ائیله آلدانمایان

 دین و ایمان گؤزله الدن وئرمین هر گؤز قاشا

 گر قضا حکم ائیله سه اجرا ائدن اولسا قدر

 چاره یوخدور امرینه انسان گرکدور تابلاشا

-یهاو دا تورکجه قاف دیر،نین غزللرینده بیر موضوع اؤنملیجعفریگؤردویونوز کیمی    

زامانلار  ینده بیرلردن یارارلانماسی دیر. بیلیرسینیز تورک کلاسیک شعرلردن و ردیف

لر حؤکوم سورموش آما قدرتلی شاعیرلریمیز بو سیخینتیدان قورتولا فارسیجا قافیه

 دیر:ردنعفری جنابلاری بو سیرا شاعیرلبیلیبدیر کی ج

 قتلیمه خنجر چکیب ابرولرین جان آلماغا

 دویموشام بو جانیدن سنسیز جهاندا قالماغا

 صفحه رخسارین از بس که گؤزلدیر، دلبریم

 گهگر مانی، باشارماز صورتیوی چکمه گلسه

 ائتمیشم امضا اورک قانیله عشقین دفترین

 راضی یم راه وفاده باش و جاندان گئچکه گه. . .

 اخیمینداندیر. دیل باده، کلاسیک و عئینی حالدا آخیجیین شعرلری سنجعفری   

 دیر. باشقا بیر غزلینده نئچه بیت تقدیم ائدیرم:اسکی شعرلریمیزه باغلی

 بیوفا چیخدی منه بو گؤزو شهلا نییه بس؟

 دی درده مداوا بییه بس؟مهترک ائدیب ائیله
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 گهدی بو داش اورهدی، ائتمهداشا تأثیر ائله

 هِ جانسوزوم اثر بیلمورم آیا نییه بس؟آ

 یملرین خادمیکی بیر عمردی میخانه من

 سوروشون وئرمه دی ساقی منه صهبا نییه بس؟

 یوسفین حسن رخی رونف بازار اولدی

 بیر خبر قالدی بو بابتده زلیخا نییه بس؟. . .

*** 
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 خانیم سوسن شیرکوبی   

-تورکجه ادبی ییغینجاقلاریندا، شاعیرلر جرگهخانیم سوسن شیرکوبی بوگون زنگان    

زل دیر و تبریزین گؤدیر. او اصلینده تبریزلیسینده باشدا اوتوران قادین شاعیرلردن

یاشیندان تبریزدن چیخمیش و  19سینی ده حفظ ائتمیشدیر. شیرکوبی دانیشیق شیوه

شیر و ادبی هجو ایلده زنگاندا ساکینل1129بیر زامان موغاندا یاشایاندان سونرا 

ییغینجاقلاردا اشتراک ائدیر. دبیرستان دؤوروندن قلم اله آلمیش، آنجاق تورکجه شعر 

 جی ایللردن باشلامیشدیر. بیر بالاجا شعریله سؤزه باشلاییرام:82یازماغی 

 گُولو دولدو اورمو

  لا یاشلاریگوز  نی، سن منله

  گولو دولدو اورمو

  نیمی، قارداشلار یباج

 لاییاشلاری قان

 لیید یگولو ، گو اورمو

  رید یالی، قان بو رید یزیرمیق

  *** 
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 باشقا بیر شعر:

 قیدیشیباغلام باراما

  نیچیا اوچماق

 کیدیریکپنکلن

  نیچیا اشامی

  قیاردی یبارامان

  شیلمامیآچ زیمیقانادلار

 دوشدوک رایچام

  زیمی، آلا قانادلار لیزیق

  شیلمیریق

  پوزولموش

 اوزولموش زیمیجان

 دوشدوک غایسقانلیدار

 *** 

 یئنه باشقا بیر شعر:

  سسم ریب من

  دوشموش قاندالا

  نداییهارا نین کوچه

 شیلمیدیلر ائش ریعص

  لالار یلر ،لا نغمه

  منده اوخونور

 لر ، بالالار کورپه

  منده رین نلهید

  تومروسون من

  میسس یارالی نیهجر من

  ندهیلید نیگارین
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  اوخوموش ایکوراوغل

 ..... میس نغمه

 

  یمن تیائش

  یمن اشاتی

 *** 

 گونشی اوغورایاجاغام

 صاباح گلنده سوسگه لییم ساچلاریما

 اولدوزو ساچام اوره ییمه

 دنیزی دوادورام گؤزلریمه

 باخاندا گؤزلریم ماوی لنسین

 اوره ییم محبت شافاغی پارلاسین

 ساچلاریم بوغدالانسین

 سئوگی حیاتیمدا چیپچالانسین

 ه ییمده دالغالانسیناومود گله ج

یغی ایللر، بو گؤزل طبیعتلی وطنیمیزله برابر اورادا ترنم خانیم شیرکوبی موغاندا یاشاد   

رک او لری زمزمه ائدهیریب و گؤزل نغمهلارلا عؤمور کئچنان شن نغمه لر و ماهنیاولو

ییر. هللری شعرلرینه سپهللیکن او گؤزهلطافت و یوموشاقلیغی جانینا آلیب و بوگو

اق شعری ریر. اوشاونلارا یازدیغی شعرلرینده گؤستهشیرکوبی اوشاقلارا درین محبتی نی 

مک اونون شاعیرلیک یارادیجیلیغیندا اؤز یئری واردیر. اوشاق شعرلریندن بیر سؤیله

 اؤزنک:

  ردانایقوزوم ب میمن

 قاپ قارا یاقیآ ال

 ریسوت ام ندانیآناس

 رییورور،باش ا کلله

 یو فئرفئرتوک اونون
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 دری نٔ  قارا، گو ونوی

 قوزو یقوزو آ میدئد

 بو سوزو زدهیس نیلیب

 رسنیویسوت بو بیام

 وئررسن؟ زهیب ونونی

 هیوئررم جهر ونوی

 خان ننه رهییا اونو

 یقئرمئز اریبو سونرا

 عم قیزی.توخور  جوراب

  *** 

  ریلدیغازلار قاق دهیگو

 ریسولار شاپبلد ئردهی

 گوزل غاز نیقاناد آچ

 اوچان سرو ناز دهیگو

 انایهر ریگئد اوچوب

 هر داما ریگل قونوب

 میدیمنده غاز اول کاش

 میدیآواز اول گوزل

  *** 

-یلهانلارین دا شن اولدوقلارینی دسنئجه شن یاشامالارینا چالیشیر، انآنجاق اوشاقلارین    

-ارینی بگهاوینامالو اونلارین دا ییر و بؤیوک انسانلارین دا چالیب اویناماقلارینی آرزیلاییر 

 نیر:

  میلشلاله  یساچلار

 جان مایآماجلار

  لهامیا مهیلرلکید

 ، نایاو  نایاو
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 میسنده من

  قاباق اقیآ ری، بیدال نیاقیآ ریب

  ده دولان نهی،گ لدانیفر ردهیب

  تک دولان رانیج 

 ، ائت رانیح یانیدون

 نادیاو ی، قوللارولهیسنغمه شن

  یاننی ریب نیباش

  ائت رانیح یانی، دونیمتانتل یلغمزه

  ائت رانیح یانیدون

*** 

یی هملردن سؤیلهکتبونو اونوتماییرام کی شیرکوبی توپلومدا اولان یانلیش حر    

ری و لدوزکله اورتایا دوشن –لرین ساختا اولدوغو، بزک للیکاونوتماییر. بیر سیرا گؤزه

نین یرکوبیش پئشه ائدنلری ده تنقید ائدیر. ییب انسانلاری آلداتمانینی بولبول بزهسئرچه

 یریک.ییینی و شعریمیزده یئنی جیغیرلار آچدیغینی گؤزلهداها باشاریلار گؤسترمه

*** 
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