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اسلام دونياسی و تورك دیلی
اسللام دینی 9555ایل بوندان اؤنجه دونیایا صولح – باریش ،برابرلیک ،قارداشلیق ،دوستلوق گتیرمکله،
زجر چکمیش انسللانلارین اومودلارینی بارلاندیرمیش و آرزیلارینی چیچکلندیرمیشللدیر و بئلهلیکله بوتون
ملتلر چئشللیدلیلیکلریله اسلللاما قووشللوب مسلللمان اولموشلللار .آز بیر زماندا اسلللام هر یانا یاییلیب،
آفریقادان آسیانین دوغو اؤلکهلرینه قدهر گئنیشلنمیشدیر .بو آرادا تورکلر کؤنوللو اولاراق اسلام گتیرمیشلر.
اونون کؤنوللو اولدوغو نه دنینی آراشللدیران دا بو مسللئلهیه توخونوروق کی اسلللامدان اؤنجه ،تورکلر گؤگ
تانرییا اینانیرمیشللار و گؤگتانری ،گؤیلردن بوتون کائناتا ناظر اولاراق ،بوتون بندهلرینین یاخشی  -پیس
عمللرینی گؤروب اونو مکافاتلاندیریب یا جزالاندیریردی .آنجاق اسللللام دینینده ،گؤگ تانری داها مکمل
بیر صللورتده تانیتدیریلیر .بورادا معاد و یا آخرته ایمان گتیرمک ،مکافاتلار و یا جزالار جوابسللیز قالمادیغی،
شلللهادت و اونون دهیری ،گؤگ تانرییه ایمان گتیرهنلری داها اؤزونه چکیر .تورکلر بیر دین ایله اوز -اوزه
گلیرلرکی اؤز دینلرینلدن داهلا مکمللدیر .بئله اولاراق اونا لبیک دئییب و کؤنوللو اولاراق ایمان گتیریب،
بوتون وارلیقللارینی اونون یولوندا خرجلهمهیه جان آتیرلار .تورکلر بهادر و دؤیوشلللچو اولدوقلاری اوچون،
اسلامین یایماسیندا بؤیوک باجاریقلار گؤستریب و بویولدا جانلاریندان اسیرگهمهمیشلر.
اونا گؤره ده اسلللام اوردوسللونون اؤن سللیرالاریندا اؤزلرینه یئر آچاراق ،آسللیادان آفریقایا دک اسلللام
بایراغینی چیگینلرینده داشللییرلار .دؤیوشللچو اولدوقلاری اوچون تئزلیکله امیرلیک وباشللچیلیق یئرینه
چاتیب ،حوکومتلر قورورلار .آز بیر زاماندا میصلرده ،شلامدا ،قفقازدا ،اورتا آسلیادا ،تورکلر اسلام بایراقچی
سللی اولاراق اؤزلرینی گؤسللتهریرلر .بو دوروم ،بو گونه قدهر داوام ائتمیش و بو گون ده اسلللام دونیاسللیندا
تورکلر چوخلوغو و ادبیاتی اوزهرینه دایانیرساق ،بؤیوک بیر غلبهلیقلا اوز  -اوزه گلهریک.
تاریخ بویو ،تورک خالقلاریندان باش قالدیران یازیچیلار ،مختلف علملر سلللاحهسلللینده قلم اله آلیب و
عربجه ،تورکجه اثرلر یازیبلار .اسللللامین ایلک یوزاللرینده بوتون تورک عالیملری یازدیغی اثرلرینی عربجه
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یاراتمیشللار ،بلکه بوتون مسللمانلار اونلاردان یارارلانسلینلار و گئت -گئده ساییلاری آرتدیقجا اؤز دیللرینه
اوز چئوریب و آنا دیللرینده یازماغا باشلللامیشلللار 95 .یوز ایلده مینلرجه فلسللفی  ،علمی ادبی سللاحهلرده
اثرلر یارادیب و بشلرینه هدیه ائتمیشللر .بونلارین مجموعهسلی بوگون اسلام – تورک کولتورونو اسلامدان
آییرماق مومکون دئییل ،هابئله اسللامی دا تورک کولتوروندان آییرماقلا ،اسلام اؤز گوجونو و وارلیغنی الدن
وئرمیش ساییلار.
اسلللام دونیاسللی بوگون انسللانلارین سللاییسللینی نظرده توتارسللاق ،بیر میلیارد انسللانین اینام و عقیده
اولگوسودور .بو جمعیت ایچینده چوخلو ملتلر ،خلقلر و اؤلکهلر واردیر و بو نلار مختلف دیللرده دانیشیرلار.
آنجاق اسللامین اصلیل دیلی عربجه اولورسلادا ،مسللمان جمعیت چوخلوغونو تورک دیللی ملتلرتشکیل
ائدیرلر .دنیا دیللری ایچینده تورکجه بئشللینجی دورومدا دایانمیش ،آنجاق اؤزهللیکلری و گؤزهللیکلری
اسللاسللیندا ،دونیانین ان قایدالی دیلی سللاییلیر ،جمیعت نظریجه  555میلیون انسللانین آنادیلی دیر و
گؤزهللیک بورادادیرکی بو جمعیتین یوزه دوخسانی مسلماندیر .تورک دیلی بوگون  93اؤلکهده رسمی بیر
دیلل سلللاییلیر؛ ملدرسلللهلرده ،ادارهلرده ،بیلیم یوردللارینلدا ،علم ،تجلارت مرکزلرینلده ایشللللهنیلیر و
چوخلوعالیملرین ،بیلگینلرین و سیاست ،تجارت ،آلیش – وئریش آداملارینین رابطه وسیلهسیدیر.
باشللقا یؤندن ،تاریخ بویو گئنیش بیر ادبیات ،تورک دیلینده یارانیبدیرکی بشللریت کولتورونون آغیر بیر
یوکونو چیگنینده چکیر .اسلللام ادبیاتینین بؤیوک بیر حیصللهسللی تورک دیلینده اولموش و مین ایلدن
آرتیق بیر سوره ده انسانلارین دویغو  ،دوشونجهلرینی ایفاده ائتمیشدیر.
اسلام دونیاسیندا نئچه-نئچه دیللر واردیر .بونلارین آراسیندا عربجه -دینی دیلی اولاراق بیرینجی یئرده
و حتا مختلف ملتلردن و دیللردن اولان عالیملر ،دین حؤرمتی اوچون عربجهیه حؤرمت بسلللهمیش ،اونو
اؤیرهنمیش و اثرلرینی عربجله یلازملاغا جان آتمیشللللار .دونیانین آدلیم عالیملری ،ابن سلللینا ،خطیبی،
سلللهروردی ،ابوریحان بیرونی ،خوارزمی ،بهمنیار ،محمودکاشلللغرلی ،تورک اولدوقلاری حالدا مسللللمان
اوللدوقللاری اوچون اثرلرینی عربجه یازمیشللللار .آنجاق تورک اولدوقلارینی اونودمامیش ،حتا اونا فخر ده
ائتمیشلر .اما بوگون اؤز دیللرینده یازیب یارادیرلار و اسلام کولتورونو یایماغا چالیشیرلار .بوگون مسلمان و
اسللام دونیاسلینا سلؤزو اولان بو دیلدن یارارلانماقلا ،سؤزونو چوخلو آداملارین قولاغینا یئتیره بیلیر .تورک
دیلینین اؤنملی حیصللهسللی ائله بورادادیرکی تاریخ بویو دا بئله اولموش و بوگون ده بئلهدیر .بونا گؤره ده
دیلیمیزین اؤنهمینی آنلاتماق اوچون ،تورک دیلی و ادبیاتینین چاغداش حیص لهسللینی گؤسللترمکله ،گله
جگه بیر جیغیر آچماق ایستهییریک.
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تورك دونياسی
بوگون آسیانین دوغو سمتلریندن توتدو تا آفریقانین باتی طرفلرینه قدهر ،گؤزئی قطبوندان توتوب اوکیا
نلارین گونئینه قدهر تورک دیللی ملتلرو خالقلاری یاییلمیشللارو جمعیت یؤنوندن باخارساق انگیسجهدن
سللونرا ان یایغین بیر دیل سللاییلیر .هر حالدا بو اوچ دیل ،چوخلو اؤلکهلرده و ملتلر آراسللیندا حؤرمتله
قارشیلانیر .تاریخه دقتله باخاندا دیلیمیزین گئنیشلیگی و زنگینلیگی هر انصافلی بیرانسانی اؤزونه چکیر.
عرب دیلی چوخلو اؤلکهلرده یاییلمیشلللدیر ،آنجاق چوخلوق جهتیندن تورک دیلینین یاریسلللی قدهر
اولمور .فارسجا تکجه اوچ اؤلکهده ،ایران ،افغانستان و تاجیکستاندا ایشلکدیر  .آمما تورک دونیاسینا گلنده،
چوخ گئنیش بیر دونیا ایله اوز -اوزه گلیریک .اسللپانیولجادا بئلهدیر .بو دیل اسللپانیا اؤلکهسللیندن علاوه،
لاتین آمریکا اؤلکهلرینده خالقلارین و اؤلکهلرین بیرینجی دیلیدیر و  585میلیون انسان بو دیلده دانیشیر.
انگلیسجه دونیانین بیرینجی مرتبهسینده دایانیب و بوتون دیللردن چوخ دانیشانی واردیر .بئلهلیکله تورک
دیلی چین و هنلد دیللرینی کنلاردا قویملاقللا ،تورک دیلی اوچونجو مرتبلهده دایانیر .بوگون تورک دیلی
93اؤلکهده رسللمیت تاپاراق 555 ،میلیون انسللانین اُنسللیت دیلیدیر .بو دیل مختلیف لهجهلر ،شللیوهلر و
دئییشللره چئوریلهرک مختلف آدلارلا تانینیر .اما بلکه تکجه تورک عنوانیله تانینیبدا ،باشقا اؤلکهلرده ده
تورک دیلی ،آنجاق باشللقا آدلارلا ایشلللهنیلیر .اوزبک ،تورکمن ،قیرقیز ،قزاق ،تاتار ،قازاق ،چاووش ،قاقاووز،
باشقیرد و آذری تورکجهسی آدلانیرسالاردا هامیسی بیر کؤکدن اولوب و بیر -بیرلرینی دوشونورلر.
بوگون دونیا تورک دیللیلری ،دونیا اؤلکهلرینده آشاغیدا گؤستردیگیمیز صورتده یاییلمیشلار:
 75میلیون
تورکیه
 85میلیون
ایران
95میلیون
آذربایجان جمهورروسو
 85میلیون
اوزبکستان
قیرقیزستان و شرقی تورکستان 95میلیون
 0میلیون
تورکمنستان
 95میلیون
تارتارستان
90میلیون
قزاقستان
90میلیون
مغولستان
 25میلیون
چین (اویغورلار)
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 0میلیون
افغانستان و پاکستان
 0میلیون
روسیه و داغستان
قلافقلاز اؤلکلهلرینلده بلاشلللقوردللار ،کیریمله ،نوغای ،قاراچای ،کرموک ،آلتای ،خاکاس ،تووا ،قاراقالپاق،
 85میلیون
 80میلیون
اوروپا اؤلکهلری – بلغارستان ،یونان ،رومانی ،یوگسلاوی ،مولداوی ،روسیه ،قبرس و ...
و باشللقا اؤلکهلرده ده تورکلرین آنا دیلی ایشلللهنیلیر و بواؤلکهلرین چوخوندا رسللمی بیر دیل سللاییلیر.
آرتیرمالییام کی ایراندا آذریلردن باشلقا تورکمنلر ،قاشقاییلار و خوراسان ،اصفهان ،فارس تورکلری ده
واردیر.
عراقدا یاشایان تورکلرین  8میلیوندان آرتیق تورک دیللی ملتلر یاشاماقدادیرلار.

تورك دیلی و آسيا
تورکلرین ایللک یوردو اورتلا آسلللیلا اولموش ،آلتلای و تنگری داغللارینلدا یاشلللاییب ،گئت -گئده
چوخالدیقجا بوتون آسیانین هر یانینا یاییلمیشلار و بوگون هله یئنه ده آنا وطنلرینده اولاراق ،قارداشلاری
دونیانین هر بوجاغینا گئتمیشلللر .بوگون تورکلر ،چین اؤلکهسللینده  35-955میلیون نفوس صللاحیبی
دیرلر .اونللار اویغور آدللانلاراق بوگون چینین باتیسلللیندا دایانیرلار وعینی حالدا مسللللمان اولاراق ،عرب
الیفباسینی قوللانیرلار .چین اویغورلاری غنی و زنگین بیر دیل و ادبیاتا مالیکدیرلر .چیندن علاوه ،چوخلو
اؤلکهلر بوگون مسللتقل یاشللایاراق ،تورک ادبیاتینی و دیلی منیمسللهییب ،آنادیللرینده یازیب یارادیرلار .بو
اؤلکهلر65جی عصللرین باشلللایغیجیندا سللووئت اؤلکهلری بیرلیگینده یاشللاییب ،یوز ایلین سللونلاریندا اؤز
استقلالیتلرینی الده ائدیب و هر بیری بیر مستقل و باغیمسیز اؤلکه اولاراق اؤز آیاقی اوستونده دایانیرلار.
بو اؤلکهلرآراسلیندا اوزبکستان ،تورکمنستان ،قزاقستان ،قیرقیزستانلارینا قدهر ،بوتون علمی -اقتصادی،
سلیاسی ،فرهنگی مرکزلریندن اساس ایلک دیل اؤز آنا دیللری اولان تورکجهنی قوللانیرلار و بوتون ادارهلر،
مؤسلسهلرده و هر یاندا اؤز دیللرینی منیمسهییب استفاده ائدیر .تورک دیلی بواؤلکهلرده یوزه دوخساندان
چوخونو آنا دیلی اولاراق وارگوجویله ایرهلی گئدیر و هرگون ،هر ساعات علمی قایناقلار ،سیاسی ،اقتصادی
و بلاشلللقا اجتماعی پروبلئملرده ،رادیو ،تلویزیون ،درگیلر ،گوندهلیکلر و بوتون سلللاحهلرده اولان علمی،
فرهنگی ،سللیاسللی و یاشللاییش وئرلیشلللری اؤز آنا دیللرینده اولور .شللوبهه یوخدور کی ادبیات عالمینده
یازیب -یارادیرلار.
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بورادا بیر نوکتلله دهاؤنملیدیر .اودا بواؤلکللهلرده اسللللللام دینینین رسلللمی بیر دین کیمی اولللدوغو و
هامیسینین مسلمان اولدوغو دور .چینده اولان اویغورلار حتا عربجه الیفباسینی یارارلانیرلار ،آمما اؤنجهکی
سلووئت اؤلکهلری آراسلیندا اولانبوگونلو باغیمسیز تورک اؤلکهلری ،اسلام الیفباسیندان فایدالانیرلار .امما
گئتدیکجه لاتین الیفباسی اورتایا گلیر.
آسللیانین قوزئیی اولان روسللیه اؤلکهسللی تورپاقلاریندا چوخلوغو تشللکیل ائدهن تورک ائللری واردیر.
اوجوملهدن بوتون داغسلتان جمهوریتی تورک دیللی اولاراق ،اوندان باشقا کریمهده یاشایان تاتار -کریمه
تورکلری ،قلاراقلالپلاق ،آلتلای تورکلری ،چلاووش ،قلاقلاورز و باشلللقیرد تورکلری ده چوخلو قلارینی
سلاخلامیشللار و بوگون اؤز وارلیقلارینی ادبیات سلاحهسلینده دیری ساخلاییب و نهایتده تورکلوکلرینی
ایفاده ائدهن ادبیاتی دا دیریلدیب اونونلا یاشلاییرلار .بو ادبیات اونلارین سیاسی – اجتماعی وارلیقلارینی دا
ایفاده ائدهبیلیر.
اورتا دوغویا گلدیکده ،تورک ادبیاتی چوخ گوجلو و اوزون تاریخه مالیک بیر وارلیقدیر.
بیللدیگیمیز کیمی ،تاریخین ایلک مدنیتی یارادان سلللومرلر و ایلاملار دجله -فرات قیراغیندا مسلللکن
قورموش و دولتلر یاراتمیشلللار .آنجاق سللومرلر اورتا آسللیادان گلنده خزر دنیزینین قوزئییندن کئچیب
قافقاز داغلاریندان آخیب ،آذربایجان یولوایله دجله -فرات آراسلللینا گلمیشللللر .سلللونرا آشلللور دولتینین
وحشلیجه هجوملاریلا اوز _ اوزه گلدیکده بیرسلیراسلی ،زاگرس داغلارینی آشیب ایران فلاتینا آخمیش و
چوخو زاگرس داغینین اتلکلریلله یئنی بلاشلللدان آذربایجان و گلدیکلری یوللا قایتمیشللللار و بو آرادا
آذربلایجلاندا مدنیتلر قورموشللللار .بوگون غرب تورک دیلی اولان _ اوغوزلارین تورک دیلی بو اؤلکهلرده
یاشاماقدادیر .ایراندا اولان تورکلر ،تورکمنلر و قشقاییلار بو درین و اوزون تاریخه مالیک اولان تورکلردن
دیلر .سونرا تورکیهده یاشایان  70میلیون تورک و آذربایجان جمهوروسوندا یاشایان آذری تورکلرده بیرگه
قوهوم_قارداش دیلار.
آنجاق اورتا دوغودا ،سللایدیغیمیز اؤلکهلردن علاوه عراقدا و سللوریهده اولان تورکلرده دقتی جلب ائدننه
قدهر بیر جمعیت اولموش و دهیرلی بیر ادبیاتا دا مالیک اولموشلار.
بئلهلیکله دئمک اولور کی تورک اؤلکهلری و ملتلری آسللیادا اؤنملی سللاییلیرلار .بونونلا بئله ،چین تک
باشللینا دونیانین ان چوخ جمعیتلی اؤلکهسللی و ملتی تانینیرسللا دا ،تورک ملتلری جمعیت چوخلوغو و
یئر چوخلوغو یؤنهسیندن باشقا ملتلردن و دیللردن اؤنملی بیر یئرده دایانمیشدیر.
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تورك دیلی و اوروپا
تورک دیللی خالقلار ،آسیا و اورتادوغودا دایانمامیشلار .بلکه بورادا بؤیوک امپراتورلوقلار یاراداراق ،یئرین
دار گلدیگی اوچون آخیب غربه سلللاری یولا دوشلللموشللللر .بو آخینلار میلاددان اؤنجه  975ایلینده _
975ایل میلاددان اؤنجه _ مئته خان توسللطیایله اولموشللدور و او زامانین روم امپراتورونا آخینی تاریخده
اؤنملی بیریئر توتور .مته خاندان سللونرا آتیلا آخینی ،روم بیزانس امپراتورونون اؤلکهسللینی آلماقا دایانیر.
بوگون ایتالیادا اولان اتروسللکلار همان تورک ائللرینین میلاددان اؤنجه و سللونرا گلن آخینلاریندان قالان
تورک دیللی خالقلاردیرلار.
بونللاردان عللاوه خزرلرین و اونلارین دیلداشللللاری اولان بولغارلار ،مجارلار و فینلر ده میلادین آلتی و
یئددینجی عصللرلرینده اورپایا آخمیشلللار .بو گون فنلانددا ،مجاریسللتاندا و بلغارسللتاندا اولان تورکلر
اونلارین یادگاریدیر ،عثمانلیلار امپراتورلوغو_ اسللام خلیفهسی اولا –اولا  055ایل بؤیوک بیر امپراتوری
یارادیب و اسللام _ تورک کولتورونو آفریقا و اوروپایا یایمیشلدیر .بونون نتیجهسللینده تورک دیلی میصره
قدهر گئتمیش و اسلللامین بیرینجی دوورونده یارانان تورک حکومتلرینین _ اخشللیدیلر ،طولانیلر _
وارلیغینی گوجلنلدیرمیشللللر .اونلدان عللاوه اوروپلایلا گوجلو آخینللار اولوب و اسللللام _ تورک کولتورو
یاییلمیشللدیر .اسللپانیا دا بو آخینلاردان اؤزونو بوراخا بیلمهمیشللدیر .آنجاق بوگون اوروپادا اولان اؤلکهلرده
تورک دیلی نین وارلیقی همان عثمان امپراتورلوغوندان قالمیشدی .بو گون یوگوسلاوییادان آیریلان کوزوو،
بوسنی هرزگوین اؤلکهلرینده تورک دیلی ایشلهنیلیر .بوندان علاوه قبرس ،یونان ،رومانیا و باشقا اؤلکهلرده
تورک دیلی رسمیت تاپاراق قوللانیلیر و ادبیاتی یازیلیب ،یارادیلماقدادیر.
گؤردویوموز کیمی  ،بوگون تورک دیلی دونیللادا گؤرکملی بیر دورومللدادیر .بیز بوگونلو دیلل و ادبیللاتی
آراشدیرماغی اؤزوموزه بورج بیلیب و بونو تانییب _ تانیتدیرماغی وظیفهمیز سانیریق.

توركلرین تاریخ بویو خطلري
تورکلر دونیلانین ایلکین ملدنیتلری قوران ملتلردن اولموشللللار و ایلکین یازی دا اونلارا عایددیر  .بو
گونه قدهر تورک دونیاسلی 93خطی سلینامیش و بوگون ده نئچه خط ،تورک خالقلاری آراسللیندا یایغین
دیر  .آنجاق تورکلرین %10مسلللمان اولدوقلاری اوچون 9555ایل عرضللینده عرب الفباسللی _ قرآن یازی
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خطی اولاراق قوللانیلمیشللدیر .تورکلرین خطلرینی تاریخ بویو آراشلللدیرماق و تانیماق اوچون بو خطلری
سایماق گرهکیر:
 _9میخی خط_ تاریخ گؤستهریرکی سومرلر ایلک مدنیتی قوران خلق اولموشلار.
اونلار ایلک خطی ده یاراتمیشلللار آراشللدیریجیلار و دیلمانلار بوگون سللومرلری التصللاقی دیللی بیلهرک،
بوگونکو تورکلرین خطی سلاییرلار .اونلار میخلی خطی اختراع ائدهرک ،تاریخی قارانلیقدان چیخارمیشلار
و بوگون میخی خط ایله یازیلان اثرلری تورکلره عایید اولدوغو داها دوزگون صورتده قبول اولونور.
 - 6گؤگ تورک خطی – ان قدیم گؤگتورک یازیسلللی 6055ایل بوندان قاباغا عایددیرکی اولانباتوردا
بیر شلاهزادهنین مقبرهسلیندن تاپیلمیشلدیر  .آنجاق سلونرالار یئنیسئی و اورخون آبیدهلری گؤگتورک
سللسلهسینه باغلی کتیبهلر 9555ایل بوندان قاباغا عاید اولاراق همان خطین یازیلیشی آشکارا چیخدی و
بونو اثبات ائتدی کی گؤکتورک یازیسللی 9555ایلدن آرتیق تورکلرین ملی یازیسللی و خطی( 055ایل
میللاددان اؤنجه دن  055ایل میلاددان سلللونرایا قدهر) اولموشلللدور  .بو گون 955دن آرتیق کتیبهلر و
چوخلو یازیلان گؤگتورک خطی ایله موجوددور.
 - 8اویغور خطی – گؤگتورکلدن سلللونرا اویغورللار تورک دونیلاسلللینی اله آلیرلار و اؤز یازیلارینی –
الیفبلاللارینی ایشللله آپلاریرللار .بو خط 9055ایلل بوندان قاباقدان 655ایل بوندان اؤنجهیه قدهر ایشللله
آپلاریلیردی و بوگون چوخلو اثرلری و کتلابللار بو یلازیلدا الیمیزه چلاتیبلدیر .نمونله اوچون عتبهالحقایق
کتابینی آد آپارماق اولار.
 - 5مانی یازیسلی _ اویغور خطی ایله یاناشلی ،تورکلر مانی خطیندن استفاده ائدردیلر .مانی خطینین
66حرفی اولسایدی تورکلر اونا 95حرف ده آرتیرمیشلار .بو خط ایله بیر سیرا تورکجه اثرلر الدهدیر.
 - 0سلللغد یازیسلللی – بو یازی ،خط آرامی خطیندن آلینمیشدیر .بو خط ایله بیر نئچه تورکجه اثرلر
اللدهدیر .تورکلر 3جی یوزایللدن 90جی یوزایلله قدهر بو یازیدان یارارلانمیشللللار .بو یازینین 66حرفی
واردیر و بوگون ده بیر سیرا کتابلار بو الفبادا موجوددور.
 - 2چینی الفباسلی – تورکلر چین خطیندن 7جی یوزایلده 9855ایل بوندان اؤنجه استفاده ائتمیشلر و
بوگون چوخلو کتابلار موجوددور .تاَسلفله اوخوماسلی چتین اولدوغو اوچون بو کتابلارین بیرسللیراسی هله
کؤچورلمهمیشلللدیر و هله ده رماللیق ،فالچیلیق کتابلاری کیمی باخیلیر  .بو خط 7جی یوزایلدن 95جو
یوزایله(میلادی یوز ایللری) قدهراستفاده اولونوردو.
 -7تبت خطی – بو خط هندلرین خطینه بنزهییر و 7جی عصللردن 99جی عصللره قدهر تورکلر ایچینده
استفاده اولونموشدور .

17

 -3سللوریانی – نسللطوریخطی ،بو خط سللامیلارا باغلیدیر .بو خطین 66حرفی واردیر3 .جی یوزایلدن
91جو بوزایله قدهر تورکلر اسلتفاده ائدیردیلر ،آنجاق تورک دیلی ایله اویقون اولماق اوچون اوندا بیر سیرا
دهییشیکلیکلر ایجاد اولونموشدور.
 -1برهمن خطی – بو خطده هندلر آراسلیندان اولان تورکلرین واسلیطهسللیله ایشه آپاریلیب و بیر سیرا
یازیلار و کتابلار موجوددور3 .جی عصردن 99جی عصره قدهر تورکلر آراسینا یاییلمیشدیر.
 -95پلاسللله پا خطی – بو خط ده چینی خطیندن آلینمیشلللدیر و موغوللار بو خطدن چوخ اسلللتفاده
ائتمیشلر .آنجاق بوگون بیر سیرا یازیلار و کتابلار پاسپ پا خطینده موجوددور.
 -99پچنق خطی – پچینله یلا پئچئنک تورکلری  -بیر بؤیوک و اسلللکی تورک قبیلهلریندن اولاراق اؤز
خطلرینی ایجلاد ائتمیش و یوز ایللر بویو اوندان اسلللتفاده ائتمیشللللر .بو خط ،گؤگ تورک خطینه چوخ
بنزهییر و مجارلار دا بو خطدن اسلتفاده ائتمیشللر و یچنق تورکلری  3-7جی عصرده قافقاز یولویله اوروپا
یا کؤچموش و بوگون ده اورادا یاشاییرلار .
-96کومان خطی – بو خط قبچاقلار خطیدیر .قبچاقلار 98و95جو یوزایللرده مسیحی خیریستیان اولاراق
بو خطدن اسللتفاده ائتمیشلللر و مذهبی کتابلارینی کومان خطی ایله یازمیشلللار .بو خطده یازیلان کتابلار
موجوددور .اونون کؤکو لاتینجهدیر.
-98عبری خطی -بو خط  2و 7جی یوزایللر آراسلللینلدا خزر تورکلری طرفینلدن اسلللتفاده اولونموش و
66حرفدن عبارتدیر .کریمه تورکلری ده بو خطدن یارارلانمیشلللار ،آنجاق عبرانی خطینده بیر نئچه حرف
ده آرتیرمیشلار ،بلکه تورک دیلیله اویقونلاشسین.
 -95یونلانجلا خطی -یونان خطی قارامانلیلار الیله آنادولودا اسلللتفاده اولموش .بو خط 90جی یوزایلدن
65جی یوزایلله قدهر یاییلمیشلللدیر .بوگون بیر سلللیرا تورکی اثرلر یونان خطیله موجوددور :او جملهدن
مولوینین تورکجه غزللری یونان خطیله یازیلمیشدیر.
 -90ارمنی خطی – ارمنیلرتورکجه یازدیقلاری اثرلری اؤز خطلریله یازمیشلللار و بوگون بیر سللیرا تورکو
اثرلر بو خطده موجوددور 90 .جی عصردن 65عصره قدهر بوخط ایشلهنیلیردی.
 -92سلیریل خطی -بو خط 65-97جی عصرلر آراسیندا مسحیی اولموش تورکلر – یاکت و چاوشلار –
آراسلیندا اسلتفاده اولموشدور  .سونرا  9181دان  9116جی ایللر آراسیندا سووئت اؤلکهلر بیرلیگینده ده
رسللمی خط کیمی قوللانیلیردی .بو خطی سللیریل و کیریل ده آدلاندیریرلار .گاهدان روسللی خطی ده
دئییلیر.
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 -97لاتین خطی – بو خط 65جی یوزایلده ایلک دؤنه تورکیه و آذربایجاندا اسلللتفاده اولاناراق ،سلللووئت
بیرلیگی داغیلاندان سلونرا ،تورک اؤلکهلری بو خطدن اسلتفاده ائدهنلره قاتیلدیلار .البتده لاتین الفباسیندا
بیر سیرا دهییشیکلیکلر آرتیردیقدان سونرا ،تورکجه ایله اویقونلاشاراق ،بو گون ده استفاده اولونور.
 -93اسلللام خطی -یا عرب خطی ،اسلللام دینینین باشلللانغی دؤوروندن تورکلر آراسللیندا یاییلمیش و
بوگون ده ایراندا ،چینده و باشلللقا تورک دیللی اؤلکهلرده هله ده ایشللللنمکدهدیر  .هر حالدا ،تکجه عربلر
خطی یوخ ،بلکله بوتون مسللللملانلار خطی دئمک اولار؛ چونکی ایلک عرب خطینین حتا نقطهسلللی ده
یوخودو و نقطهنی تورکلردن آلمیشلللدیر .آنجاق بو گون ده ،اسللللام خطی یا عرب خطی تورک دیلینین
تلفظوندا چتینلیکله اوز -اوزه گلیر .اونا گؤره ده بیرسللیرا دهییشللیکلیکلر و آرتیرمالارلا ایشللله نیلیر .
الینیزده اولان کتاب دا همین بو خطده یازیلمیشللدیر ،آنجاق گؤردویونوزکیمی بیر سللیرا حرفلر اسللتفاده
اولونورکی عربجهده یوخدور او جملهدن  :اؤ  ،اؤ  ،او  ،او ،ی ی و .....

تورك دیلی وتورك ادبياتی
قیساجا اولاراق تورک دیلیندن بیر معلومات وئرمک لازیمدیر.
تورک دیلی اگلوتیناتیو – یاپیشقلی و یا پیوندی دیل ساییلیر .دونیا دیللری دیلچیلیک علمینده اوچ
بؤلومه بؤلونور :
 -1هجایی دیللر
 -2یاپیشیقلی دیللر
 -3ترکیبی دیللر.
الف – هجایی دیللر اونلاردیرکی اؤز باشینا معنایا مالیکدیر .آغیزدان چیخان هر هیجا تکلیکده معنالیدیر.
بو دیللر :ژاپونیا ،چین و دوغو آسیا دیللریدیلر.
ب – یاپیشیقلی دیللر ،تورک دیللریدیرلر .بو دیللرده پیشوند یوخدور .هر نه وار پسوند – اکلردیر .آنجاق
دونیانین ان قایدالی دیللری ده تورک دیللریدیر.
ج -ترکیبی دیللر یا هند و اروپالی دیللر -هامیسی ترکیبی دیللر ساییلیرلار و اونلاردا هم پسوند وار ،هم
پیشوند و هم میانوند .بئلهلیکله چوخلو دهییشیکلیکلرله اوز به اوزدورلر .چوخلو وقتلر ده کلمهلرین کؤکو
دهییشلیر و اؤزوندان آیریلیر .نئچه میثال لازیمدیر بلکه بو ایکی دیل گروپونو بیر – بیریله توتوشدورالیم.
فارسیدا :دیدن – رفتن ،جستن ،نوشتن ،سوختن ،شنیدن مصدر ساییلیرلار .مصدر علامتی "دن" و
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"تن"دیر .مصدردن بو علامتی گؤتورسک ،قالانی ریشه یا بُن یا کؤک دئییلیر .ایندی کؤکدن دوزهلن فعللر
هر زماندا اولورسا و یا اسم ،قید و باشقا کلمهلر بوتؤولوکده قانونسوز اولاراق دهییشیلیر .مثال:
میبینم
دیدن
میسوزم
سوختن
میجهم
جستن
"دیدن" ایله "میبینم" آراسیندان هیچ اوخشارلیق یوخدور .هیچ بیر حرف یئرینده قالمامیشدیر .کامیل
صورتده قایداسیزدیر .هر اوچ مثالا دقت بویوسانیز همین پوزقونلوغو گؤره بیلرسینیز.
باشقا هند -اروپا دیللرینده ده بئلهدیر .مثال :
went

to go

بیر معنا دا اولاراق ،بیر فعلین ایکی زمانینی گؤستهریر .بورادا هیچ اوخشارلیق یوخدور .
آنجاق تورک دیللرینده هیچ بئله قانونسوزلوغا یول وئریلمیر .مثال :مصدر علامتی ایکیدیر" :مک" و "ماق"
بیلمک
گؤرمک
گلمک
اوچماق
ساتماق
آلماق
ایندی" مک" و "ماق "ی گؤتورمکله ،قالان کؤکدور:
بیل
گؤر
گل
اوچ
سات
آل
ایندی بونلاردان فعل دوزلدیریک:
گل
گلیرم،
گلدیم،
گلهجهیم
اسم :گلیش ،گلیر ،گلهجک  -هامسی آددیر.
آلماق فعلیندن:
آل
آلیرام،
آلدیم،
آلاجاغام /
آلیش،
آلار....،
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گؤردویونوز کیمی گل ،آل و قال کؤکلری بوتون فعللرده ،زامانلاردا و باشقا دوزهلن کلمهلرده ثابت قالیر.
باشقا سؤزله ،قایدالیدیر .تورک دیلینده هیچ قانونسوزلوق یوخدور .بیر دانا قایداسیز کلمه تاپانا جائیزه
وئریلیر!
تورک دیلینین باشقا اؤزهللیکلریندن :موسیقایی اولدوغو -سس اویغونلوغو ،کلمه چوخلوغو ،سادهلیگی،
اونون امتیازی ساییلیر و بئلهلیکله دونیا دیللری آراسیندا اؤزهل بیر یئر توتور .بو امتیازلار اساسیندا تورک
دیلی چوخ آز بیر زاماندا و سادهلیکله دونیا خالقلاری ایچینده یاییلا بیلیر .بیزده بونا ایناناراق تورک ادبیاتینی
دونیادا تانیماغا آددیم آتیریق .اولسون کی دونیامیز گئنیشلهنه.
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تورك اورتاق ادبياتی
تورک ادبیاتیندان دانیشاندا ،تورک میلتلرینین ،تورک اؤلکهلریندن اولان ادبیات نظرده توتولور .آنجاق
بو ملتلر و اؤلکهلر آراسیندا بیر باغلیلیق و یاخینلیق واردیر ،اونا گؤره ده دونیا تورک ادبیاتیندا ایکی
بؤلومله تانیشلیق لازیمدیر.
باشقا سؤزله ،هر ملتین ادبیاتی ایکی بؤلومدن تشکیل تاپمیشدیر :بیر بؤلومو ،باشقا تورک ملتلریله
مشترک اولدوقلاری و بیر بؤلوموده او ملتین و یا اؤلکهنین اؤزهل ادبیاتیدیر .بئلهلیکله تورک ادبیاتی ایکی
بولؤمه بؤلونور :
 -1عموم تورک ادبیاتی (اورتاق ادبیات)
 -2تورک خالقلاری – اؤلکهلری ادبیاتی
 -3بیز بورادا عموم تورک ادبیاتینی آراشدیریب ،سونرا هر بیر تورک ملتین و یا اؤلکهنین ادبیاتینا گیرهجهییک
.
عموم تورک ادبیاتی ،او ادبیاتا دئییلیر کی بوتون تورکلر او ادبیاتدا مشترک یا اورتاقدیرلار ،او جملهدن
یئنیسئی آبیدهلری یا اورخون کتیبهلری بوتون تورکلره عایددیر .یا دده قورقود کتابی آذربایجاندا
یازیلیبسادا ،تاریخی شرایطدن یارانان نهدنلره گؤره ،عموم تورک ادبیاتینا عایددیر .هابئله دیوان لغات
التورک ،بوتون تورکلرین گنجینهسی و ثروتی تانینیر ،اوندان کئچهجهییک .چونکی بیز بوردا چاغداش
ادبیاتی الیمیزه آلیریق و گئچهجهیه اؤتهری باخیب کئچیریک.
اورخون آبيدهلري
بوباره ده کتابلارین چوخ اولدوغو اوچون واز کئچیریک .بو کتابلاری اوخویا بیلرسینیز.

یوسف خاص حاجب
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یوسلف خاص حاجب ،تورک ادبیاتیننین اسللامدان سلونرا باشللا نقیجیندا اسلاس بینؤرهسی ساییلیر،
یوسلف 817ه9591 /م ایلینده بالاسللاغون شلهرینده آنادان اولوبدور ،اورادا ایلک تحصللیلی آلمیش ،بوتون
بیلیکلری اؤیرهنمیشدیر ،او بیر مفکورهلی فیلسوف ،متفکر ،محدث ،مفسر و تورکولوژیست کیمی تاریخده
چیخیش ائلدیلب ،یلازدیقی دهیرلی "قوتادغو بیلیک" (سلللعادت علمی ) کیتابیله اؤزونه دونیانین بؤیوک
بیلگین لری آراسیندا یئر آچیبدیر ،بو کیتابی 9521م -اینجی ایلده یازیب و قاراخانلی خاقانی اولان تابقاچ
بُغراخانا تقدیم ائدیبدیر ،خاقان دا اونون بیلیک صللاحیبی و دهیرلی انسللان اولدوغونو دویوب ،اؤز سللاریینا
چاغیریب "خاص حاجب" لقبینی وئرهرک سللارای وزیرلگینی اونا تاپیشللیریبدیر ،یوسللف خاص حاجب
آلتمیش ایله یاخین عؤمور سوروب -9571اینجی ایلده (507ه) دونیادان کؤچوبدور.9
بالاسلاغونلو یوسف اؤز اثرینده سعادت یوللارینی گؤستریر ،دولت نهلر گؤرمهلی اولدوغونو ،حاکیم نئجه بیر
ایدهآل حاکیم اولا بیلهجهیینی و توپلومون ایدهآل دورومونو گؤستهریر ،یوسف کتابیندا بئله یازیر:
کتابین آدینی "قوتادغو بیلیک" قویدوم ،اوخویانا قوتلو (فایدالی) اولسلون و اونا یول گؤسترسین ،اینسان
هر ایکی دونیادا دولتی الینده دوتارسا مسعود اولور ،بو سؤزیم دوغرودور).
بو کتاب اسللام دینینین ائتکیسلی آلتیندا یازیلیبدیر ،کتاب مناجات ایله باشلانیر ،سونرا پیغمبر و دؤرد
خلیفله ملدحینده شلللعرلر گلیر و بغراخان مدحیله اونا تقدیم اولونور ،کتاب 30باب دا  2250بیتدیرکی
عروض" ،فعولون فعولون فعولون فعول" وزنینده یازیلیبدیر ،کتابین دیلی شلیرین و ساده دیر  ،بو کتابدان
اوچ الیازما نسخه واردیر :
ایکیسلی عرب الیفباسلیله – بیری فرغانه و بیریسلی مصلردهدیر ،و باشقا بیریسی اویغور الفباسیله وین
شلهریندهدیر ،کتابین مختلیف بابلاری ،مختلیف موضوعلار بارهسیندهدیر -96 ،اینجی بابدان کتابین اصیل
موضلوعوو باشللانیر ،دؤرد شلخصیت (گون دوغدو) شاه( ،آی دولدو) وزیر( ،اؤیدولموش) عقل و دؤردونجو
قنلاعلت تمثیلچی رولونو ایفا ائدیرلر ،بو مناظرهلرده عبرتلی سلللؤزلر ،فایدالی نصلللیحتلر واردیر ،بورادا
بالاساغونلو یوسف بیر آغ ساققال کیمی اؤگود وئریر و دئییر :
 حیاتی اییلیک یاپماق اوچون سرمایه ائت. ظلم یانان آتیشدیر  ،یاخینلاشانی یاخار. قانون اؤلکهده سوکیمیدیر ،آخارسا نعمت یاغار. قانون ایله اؤلکه گئنیشلهنر ،دونیا دوزَنه (نظمه) دوشر. -ظلم ایله اؤلکه اکسیلیر ،دونیا پوزولور.

9م.کریمی ،یوسف خاص حاجب ،امید زنجان ،نمره .9878 ،85
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بالاسلاغونلو یوسلف سعادت یولونو انسانلارا ،حاکیملره ،دولت آداملارینا گؤسترمکده چالیشیر و انسانلارلا
دؤیونور ،یلازدیقی قودتادغو بیلیک کتابی باشلللدان باشلللا نصلللیحتله دولودور ،گلین بیرلیکده بیر نئچه
شعریندن اوخویاق :
بیلکلیک سؤزو یئرگه سوف تک تورور
آخینا سوفوگ یئرده نعمت بولور
بیلگینین سؤزو توپراقدا سوتک اولور
آخیتا سویونو یئرده نعمت اولور
اولوغ بولدونگ ایسه کیچیک توت کونگول
اولوغقا کیچیکلیک یاراشیر اوغول
بؤیوک اولدونسا کیچیک توت کؤنلونو
بؤیوکلره کیچیکلیک یاراشیر اوغول
اوقوش قایدا بولسا اولوغلوق بولور
بیلیک کیمده بولسا بدوقلوق آلور.
دوشونجه هاردا اولسا اولولوق بولور
بیلگی کیمده اولسا بؤیوکلوک قازانیر
سؤزونو قودهز گیل باشین بارماسون
تیلینی قوده گیل تیشین سینماسون
سؤزونو گؤزهتله باشینی یارماسین
دیلینی گؤزهتله دیشینی قیرماسین
گؤر آرسلان بولو برسا ایت قاباشی
بو ایت بارجا آرصلان بولور اؤزتوشی
جور اسلان کؤپگه باش اولورسا
بو کؤپک دوشمنلرینه قاراشی اصلانلارشیر.
یوسف بالاساغونلونون باخیشی عسگر حقیندا بئلهدیر:
اولوسلون بؤیوگونون قول – قانادی عسلگردیر ،نئجه کی قانادسلیز قوش اوچابیلمز ،عسلگرسیز اولوسون
بؤیوکلری ده ایش گؤره بیلمزلر ،سللللطللانلللارین گوجو اوردو ایللله بللی اولور آلتون ،گوموش ،خزینللهنی
اوردودان اسلیرگهمک دوغرو دئییلدیر ،چونکی عسلگر بیر اؤلکه اوچون هر شئیدیر .یوسف خاص حاجب
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بیر فیلسلوفدور کی افلاطون ،ارسطو ،ابوریحان و باشقالارینین باخیشلارینا دریندن تانیش اولوب ،کتابیندا
اونلاردان یارارلانیر ،قوتادغو بیلیک کتابی عینی حالدا بیر اوزون ناغیلدیر.6

محمود کاشغري و دیوان لغات التورك
محمود کاشللغرلی تورک دونیاسللینین ایلک مورخی ،دیلچیسللی و آراشللدیریجیسللی اولاراق اسلللام
دونیاسلیندا تانینیر . 8محمود بن حسین بن محمد کاشغری بئشینجی عصرین اوّللرینده کاشغر شهرینده
آنلادان اولوب ،هملان یئرده بوی آتیب یاشلللا دولدوقدا ،زامانین علملرینی اؤیرهنمیشدیر .اونون آتاسلللی
قلاراخانلیلار سلللاراینیدا مملکت دارلیق دا یاردیمجی اولموش و تورکوسلللتانین سلللیاسلللتمدارلاریندان
سلللاییلیردی .بلالاجا محمود بئله بیر عائلهنین ایچینده بؤیوموش و دونیانی گزیب – دولانماق اوچون ده
گئنیش امکانلار الده ائتمیش و فورصلللتلری الدن وئرمیهرک دهیرلی معلومات دا اله گتیرمیشلللدیر .بو
زمان ،اسلامین دونیاسینین بؤیوک امپراطورلورغوندا تورکلرموقعیت قازانیب ،چیندن آفریقایا قدهر اوزانان
اسلللامی اؤلکهلرده – اسلللام خلیفهسللی طرفیندن سللئچیلیب ،گؤندهریلن چوخو تورکلردن اولموشللدور.
آسللیانین دوغوسللوندان آفریقانین باتیسللینا قدهر یاییلان اسلللام دونیاسللی تورک امیرلری دولاندیردیلار.
تورکلرین رولونو اسللام دینینین یاییلماسیندا گؤزدن قاچیرماق اولماز .عربلر ،تورک سردارلارین بهادرلیق
و ایگیلدلیکلرینه آرخالاناراق اسللللام بایراغینی قوزاییب و بئله اولدوغواوچون ده تورک دیلینی اؤرنمهگه،
اونللارین تلاریخ و ملدنیتلرینی بیلمه گه ماراقلانیردیلار .بئله بیر زماندا کاشلللغرلی محمود مکهیه سلللفر
ائدهرک ،عربلرین آراسللینا یول تاپیر .خلیفه سللارایی بونو بیلدیکده ،کاشللغرلینی قاراشللیلاییر ،اونو سللارایا
چاغیریب قوناق ائدیر .دیوان لغاتالتورک کتابینی یازماغی دا خلیفه تکلیف ائدیر.
کاشلغرلی درین بیر تحصیل آلدیقدان سونرا ،چئشیدلی اؤلکهلری دوغودان باتییا گزیب ،تانییب اؤیرهنیر.
آنجاق اؤز وارلیغینی الده توتاراق کیملیگینی اونوتماییر.
عباسلللی خلیفهلرین حکومتی آلتیندا اولان اؤلکهلره گیردیکده ،عرب عالیملری و حکومت آداملارینین
تورک دونیاسینا اولان رغبتینی گؤرهرک ،قلم اله آلیب و ایکی کتاب یازیر:
 -9کتاب جواهر النحوفیلغت التورکی  -6دیوان لغات التورک.
نله یلازیق کی بو گونه قدهر بیرینجی کتاب اله گلمهمیش ،آمما ایکینجی کتابدان نئچه الیازما نسلللخهلر
دونیانین مقبره کتابخانا لاریندا ساخلانیلیر .بو کتاب دؤنهلرله مختلف دیللره چئوریلیب و دونیادا یاییلاراق،
6قوتادغو بیلیک اثری فارسجا و تورکجه چئوریلمیش و چاپ آلتیندادیر.
8م.کریمی ،محمود کاشغری ،امید زنجان ،نمره.9878 ،80
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عالیملر الینده دهیرلی بیر قایناق کیمی اسللتفاده اولونور .ماراقلیسللی بورادیرکی بو کتاب 91جو یوزایلین
سلللونلاریندا بیر سلللاده حادثه ایله تانینیر و اوندان سلللونرا دونیا بیلگینلرینین رغبتینی قازانیر .آنجاق
9190ایلینده عثمانی صللدراعظم – طلعت پاشللا بو کتابی چاپ ائدهرک یاییمیلاییر .اوندان سللونرا علمی
آراشدیرمالار ایرهلی سورولور و باشقا یاییملاری باش وئریر.
معلم رفعلت کیلیکلی( 9197ده) اونو چلاپ ائلدهرک دونیلانین دقتینی جللب ائلدیر .کلارل بروکلمان
آلمانجایا چئویریر ،تورکجه ترجمهسلللینی پروفسلللور بسلللیم آتالای (9181ده) بیر گروپ خالد سلللعید
رهبرلیگی ایله بو ایشه باشلاییب قورتاریرلار .آنجاق ایراندا دا تانینمیش بیر اثر کیمی اوستونده ایشلهنیلیر.
ایلک دفعه دوکتور دبیرسلللیاقی فارسلللجایا ترجمه ائدیب یاییملاییر و سلللونرا9835ده دوکتور محمدزاده
صلللدیق گؤزل بیر ترجمله ایلله چاپ ائدیب یاییر .بوندان اؤنجه ده دیوان لغات التورک تانینمیش بیر اثر
کیمی ایراندا آراشدیریلیردی.
کاشللغرلی محمود ،دیوان لغات التورکی 529ه (9578م) دا بغداد شللهرینده عربجه یازمیشللدیر  .بو اوچ
جیللدلی کتلابلدا ،تورکلرین تلاریخینی ،تورک امپراتورلوغونون یوردلارینی آراشلللدیراراق ،بیر خریطه ده
آرتیریلب ،تورک دیللری و شلللیوهلری حلاققینلدا دهیرلی معلوملات وئرهرک دونیانین ایلک دیلچیلیکده
تطبیقی علمی نین بینورهسللینی قورور و 7055سللؤزون عربجه ترجومهسللیله برابر ،علمی بیر شللیوه ایله
آتالار سلللؤزلری ،شلللعرلر و دئییملری آرتیراراق ،علمی بیر سلللؤزلوک ده یارادیر .دیوان لغات التورک بیر
انسللیکلپودییاسللی ،دهیرلی بیر کتابدیر .اورادا تورک ادبیاتی و کتولتورونو تانیماق اوچون ان دهیرلی بیر
اثردیر .بورادا 855دن آرتیق آتالار سللؤزو 605شللعر و بوللو دئییملر داخل اولموشللدور .بوگون دیوان لغات
التورک ،تورک تللاریخی ،ادبیللاتی ،دیللر و ملللتلرینی تللانیم لاق اوچون ان دوزگون قللاینللاقدیر .تورک
ادبیاتینین اسکی تاریخینی اؤیرهنمک اوچون ان دوزگون قایناق همین کتابدیر.
بوردا اسلللامدان اؤنجه ،بلکه ده چوخ اسللکی زمانلاردان قالان شللعرلرین اؤرنهیینی گؤروروک ،حتا آلپ
ارتونقا – ایرانرا افراسللیاب تانینان قهرمانین وص لفینده سللؤیلهنن شللعرلرله اوز – اوزه گلیریک .بو شللعری
بورادا گتیریریک ،چونکی بو شعر 6055ایللیک بیر تاریخه مالیکدیر :
آلب ار انکا اؤلدومو ؟
ایسیز ازون قالدیمو ؟
اوذلک اوجن آدیمو ؟
ایمدی یورهک یرتیلور.
اؤزلک یرغ گؤزهتدی
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اوغری تزق اوزهتدی
بیگلر بیگین اوزهتدی
قاچا قلی فور تیلور.
(آللپ آرتونقا (ایگید افراسلللیاب) اؤلدومو؟ پیس دونیا قالدیمی؟ فلک انتقامینی آلدیمی؟ ایندی اورهک
ییرتیلو .
زمانه فورصت آختاریردی .اوغرولوقجا تله قوردو ،بیگلر بیگینی آلداتدی ،قاچیر سانجه قورتولور؟)
دیواندا 855دل آرتیق آتالار سؤزو گلمیشدیر کی بورادا نئچهسینی وئریریک :
باشسیز بورک اولماس ،تاتسیز تورک اولماس.
آرپاسیز آت آشوماس ،آراسیز آلپ چریک سیوماس
(آت آرپاسیز قاچماز ،آرخاسیز ایگید ده دوشمنی باسماز).
آلپا بیرله اوروشما  ،بیگلر بیرله توروشما (ایگیدله دؤیوشمه  ،بیگلرله دوروشما!) .
بیر قارقا بیرله قیش گلمیش (بیر قارقا ایله قیش گلمز).
قانی قان بئله یوماس (قانلی قانلا یومازلار).
کتلاب دیوان لغلاتالتورکده هون ،هیونلگ نو ،گؤگتورک ،ایغور امپراتورلوقللاریلا تانیش اولوروق .حتا
اسلللامدان اؤنجه تورک شللاعیرلری اولان آیرین چورتگین ،قول ترخان ،قالون کیشللی ،آسللیق توتونگ و
باشللقالاریلا و شللعرلریله تانیشلللانیریق .بوندان آرتیق ،تورک تقویمی ،ایلین آیلاری حاققیندا معلومات اله
گتیریریک .کاشغرلی تورک روحلو اولاراق اؤز خالقینی ستویر و بو سئوگیدن یارانان غرورلا تورک تاریخی
و کولتورونه توخونور .یازار ،بو کتابی عباسلی اولان عبدالله بن المقتدی باللهها سونموشدور .اونون یاز ایلی
529ه9578/م درج اولموشدور .
بو کتابدا تورکلرین اینانجلاری حاققیندا شعرلری واردیر:
یاروق تلکرکیلر یارلیقالسون
یاراشیم بیرله
یاواسیم بیرله
یاخیشیبان آیریلماییم
گوجلوق بیرسیتیلرگوج بیر زوم
قولوسوقین اولورالیم
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(نورلی تانریلار بویورسلون  /یومشاق خویلوم ایله  /بیرلهشیب بیر داها آیریلماییم  /گوجلو پیغمبرلر گوج
وئرین  /قارا گؤزلوم ایله  /گولوشلهرک یاشلاییم) .تورک شعرینین ایلکین اؤرنکلری بو کتابدا گلمیشدیر.
نئچهسینی ییرگه اوخویالیم :
گمی ایچره اولتوروب
ایلا سویون کئچتمیز
اویقو تپه باشلانوب
منجلاق ائلین آچتیمیز.
آیدی قیزیل بایراق
قویدی قارا توپراق
یتتیشو گلیب اویراق
یوقیشیب اونین کئچتمیز.
باسمیل سوسین قوموتدی
بارچا گلیب یوموتدی
ارسلان تابا امتیدی
قورخوب باشی تزگینور.
تونله بئله قوجالیم
یامار سویون کئچهلیم
تانکوک سویون ایچهلیم
یوفکو یاغی اوفوسون5.

ادیب احمد  /عتبهالحقایق
ادیلب احملد آلتینجی یوزایلین تورک دیللی شلللاعیریدیر .این گؤرکملی ادیب 355ایل بوندان اؤنجه
ادبیات سللاحهسللینده قالارقی بیر اثر یازماقلا ،بوتون تورک دیللی خالقلارین ایچینده اؤزونو یئر آچمیش و
اسلام دونیاسیندا تورک دیلینه ده معنویت و یوکسکلیک باغیشلاییر .اونون عتبهالحقایق اثری آز حجملی
5م.کریمی ،تاریخ ادبیات آذربایجان 2 ،جلد ،جلد  ،9زنجان ،9835 ،ص.568
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اولورسلادا ،معنوی جهتیجه دهیرلی بیر اثر کیمی بوگون ده بوتون تورک ملتلری آراسللیندا قاریشلانیر و
عموم تورک ادبیاتین بیر بؤلومو کیمی تانینر.
ادیب احمد تاشلکندین تابعی اولان یوقناق کندینده آنادان اولدو  .آتاسلی محمود قاراخانلی لارساراینیدا
اؤنملی بیر صلاحب مقام ایدی .احمد ده سلارایا یول تاپاراق ،گؤزهل شعرلریله(5ادیب الادبا) لقبینی قازانیر
و (ادیب احمد) آدیلا مشللهور اولور .اونون شللعرلرینده قرآن آیهلری ،اسلللام احکامی ،پیغمبر حدیثلری و
روایتلری ایشلنمیشدیر .عتبهالحقایق بو گون دونیا کلاسیک اثرلری آراسیندا یئر تاپمیشدیر.
عتبهالحقایق 602بیتدیر کی مناجات ،نعت ،دؤرد خلیفهنین مدحی و سونرا اؤیودلر و نصیحتلر ایله دولو
اخلاق کتابیدیر و اسلام دینینی یایماق اوچون اصیل قایناقلاردان بیریدیر.
عتبه الحقایقدن  2الیازما نسخهسی بو گونه قدهر تانینمیشدیر.
بیرینجی الیازمانی((نجیب عاصلم)) 9193ده یاییملادی .بو نسلخه ایا صوفیا کتابخانا سیندا ساخلانیلیر.
باشقا دهیرلی بیر نسخهنی ده (رشید رحمتی آرات) 9105ده دهیرلی بیر آراشدیرما ایله یاییملامیشدیر .بو
اثر دونیا دیللرینه ترجومه اولوبدور .ایراندا م .کریمی اونون اویغور و عرب الفباسلیله یازیلمیش نسخهسینی
قایناق توتاراق ،نسلخهنین اصللینه ،تورکجه و سلونرا آذریجه (دوکتور حسللین شللرقی ترجمهسیله) و بیر
مقدمه ایله زنگاندا یاییملامیشدیر ،0سونرا تاریخ ادبیات آذربایجان ) کتابیندا بوتونلوکله یایمیشدیر.2

خواجه احمد یسوي  /دیوان حكمت
خواجه احمد یسللوینی تورک دونیاسللینین ان بویوک صللوفی شللاعیری آدلاندیرما دا حقلیییز ،دوغرو
اولاراق اونو (تورکیسلتان پیری) دئمیشللر .یسوی تورک ادبیاتیندا بیر دؤنوش نقطهسی یاراداراق صوفیانه
شلعری باشللامیشلدیر .خواجه احمد539ه9958/م دا سلایرام شهرینده آنادان اولدو و  28ایل یاشایاندان
سلللونرا 055ه9922/م دا وفات ائتدی .او تحصلللیلاتینی بخارا شلللهرینده بیتیریب زامانین علمی – ادبی
مقامینین یوکسللک درجهسللینه ال تاپمیش و زامانین بؤیوک شللیخی اولان شللیخ یوسللف همدانینین
خلیفهسلللی اولدو .یسلللوی طریقتینی ده اؤزو قویدو .بو طریقت دونیا تورکلری آراسلللیندا اولان مختلف
طریقتلره – او جملهدن بکتاشللیه ،مولویه ،بایرامیه و باشللقا لارینا ائتکی بوراخمیش و اؤزو بوتون تورک
خالقلارینین اؤلکهلرینه یاییلمیشدیر ،حتا ایران تاریخینده ده "پیرِ تورکستان" لقبینی قازانمیشدیر.
0ادیب احمد ،عتبه الحقایق ،م.کریمی.9835 ،
2م.کریمی ،تاریخ ادبیان آذربایجان ،جلد  ،9ص.580
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یسلوینین شلعر یارادجیلیغی اسللام دینی ایله سلیخ علاقه ده اولموش و یوزلر شاعیر اونون شاگردی و
مریلدی اولموشلللللار .یسلللوینین شلللعرلری "دیوان حکملت" آدیللا توپلانمیش و بوگون بوتون تورک
خالقلارینین عمومی ادبیاتیندان سلاییلیر و اونون ائتکیسی ب وتون تورک شاعیرلرینده اولموشدور .کئچن
 155ایل عرضللینده یوزلر شللاعیر – مولوی کیمی نهنگ شللاعیر ده – اونون تأثیری آلتیندا اولموشللدور.
آنجلاق دیوانی دا مختلف اؤلکلهلرده چاپ اولوب یاییلیب و مختلف دیللرده ترجومه اولوبدور .ایراندا دیوان
حکمت مستقل بیر کتاب کیمی نئچه دفعهلر یاییلمیشدیر ،چاپی  9871دا تهراندا اولموشدور.7

تفسير کتابی
اسللام -تورک دونیاسلینین عموم تورک ادبیاتیندا اؤنملی بیر سلاحه قرآنین تورکجه تفسیر کتابلاریدیر.
ایلکین تورکجه قرآن تفسللیری هجرتین دؤردونجو یوزایلینه قاییدیر .بو نسللخهنین الیازماسللی لنینگراد
کتلابخلاناسلللیندا سلللاخلانیر کی پروفسلللور زکی ولیدی توغان دونیایا تانیتدیرمیش و دهیرلی معلومات
وئرمیشلللدیر .بو الیلازما نئچه یؤندن اؤنملیدیر .بیری بونون اوچون اثبات سلللندی کیمیدیر کی تورکلر
اسلللامین یایماسللیندا تکجه شللجاعت و ایگیدلیکلرینه آرخالانما مثلار  ،بلکه معنوی گوجلری ده بو یولدا
یارارلانمیشلار  .ایکینجیسی تورک دیلینین موقعیتینی گؤسترمدهدیر .
بو الیاز ما نسلللخه آیدین ائدیر کی قرآن تؤرکجه تفسلللیر کتابی اولاراق میلادی نور ایلین 95و99جی
یوزایللری یازی قایدالانیا صادق قالاراق یازیلمیشدیر .بو الیازما 93جی سورهنین 5جو آیهسیندن باشلاییب
سونا قدهر تفسیر ائدیر و اوندان اؤنجه صفحهلری ایتیب – باتمیشدیر

تذکره ساتوق بغراخان
بو نثر کتابی اولان اثر احمدبن سللعدالارعفونی طرفیندن 5جو هجری یوزایلینده یازیلمیشللدیر .بو کتابدا
قاراخانلی امپراتورو اولان سلللاتوق بو غراخان عائلهسلللی و اوغلوللاری حاققیندا درین و دوزگون معلومات
واردیر .بو کتابدان بوگونه قدهر نئچه الیازما نسللخهلر اله گلمیشللدیر کی هامیسللی بیر نسللخه اوزو ایله

7تاریخ ادبیات ،همان ،ص .506
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استنساخ اولموشلار و تاریخ باخیمیندان علاوه ،دیل باخیمیندان دا دهیرلی بیر اثردیر و ادبی جهتدن عموم
تورک ادبیاتینا عاید بیر اثردیر.

ماناس
تورک خالقلارینین قهرمانلیق اوسللطورهلریندن سللاییلان اثرلرین ییری ده ماناس ناغیلیدیرکی 9555/
ایل بوندان اؤنجه یارانیب و بوگونه قدهر تورک خالقلاری آراسیندا شفاهی ادبیاتدا دا یاشامیشدیر .بو اثرین
اسللتنسللاخ تاریخی قاراخانلیلار زامانینا چاتیر و اونون یازیسللیندا توپلومسللال ،مذهبی شللرایط اثر قویاراق
اسلام بویاسی وورولموشدور .بو اثر ،تورک ادبیاتیندا ان اوزون منظومهلردن بیری ساییلیر و یوز ایللر بویو،
تورک خلقلرینین آراسلیندا یاییلمیشدی .ماراقلی بورادیر کی ماناس اثری دونیا دیللرینه چئوریلمیش ،او
جملهدن فارسیجایا دا ترجمه اولموشدور و اصلی ده ایراندا چاپ اولموشدور.

حكيم سليمان آتا
قاراخانلیلار دؤورونون ادبی سلیمالاریندان بیریسلی ده حکیم سلیمان آتا اولموشدور .حکیم سلیمان آتا
اسللام دینینین یاییلماسلینا بؤیوک همت گؤسلترمیش وخواجه احمد یسلوینین چاغداشلی اولموشدور.
اونون کتابلاری بلاردیر:
مریم کتابی ،آخرالزمان کتابی ،باقیرقان کتابی و دیوان.

دده قورقود
دده قورقود کتابی دونیا تورکلرینی قالارقی و ائپیک اثرلریندن بیریسیدیر.
بو اثر بوگون غرب تورکلری – اؤزهللیلکله آذربایجان و آناتولی تورکلرینین اثری تانیتیر .بو اثرین
سلون تاپلمیش الیازماسلیندا اسلتناخ تاریخی 555ه یازیلمیشدیر 9555 .ایل بوندان اؤنجه یازیلمیشسا دا
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اونون یلارانیش تلاریخی بوندان چوخ اؤنجهلره گئدیب چاتیر ،آنجاق اسللللامدان سلللونرا یازیلماغینا گؤره
اسلامی بویا دا وورولموشدور .دوغروسو بودور کی دده قورقود قوخوسونو آنلاماق چتین دگیلدیر.
کتاب دده قورقود  96داسلتاندان عبارتدیر کی اونون قهرمانلاری هر  96داسلتاندا اشتراک ائدیب و بیر
سللیرا تاریخ سللیمالارا یاخین قهرمانلارا اوندا واردیر .دده قورقود اؤزو بیر افسللانه وی سللیما اولاراق بایات
قبیلهسلللیندن اولموش و شلللجره التراکم نین دئدیگینه گؤره ،حتا دده قورقود کتابینین مقدمهسلللینده
یازیلان اؤن سلؤزه گؤره بیر نبی ،پیغمبر کیمی سیما اولموش 610 ،ایل عمر سورموش و اسلام پیغمبریله
ده گؤروسلموشلدوز و دده قورقود دا علاوه ،کتابین قهرمانلاری سالورقازان خان ،باییندیر خان و باشقالاری
تاریخی سلیمالاری تمثیل ائدیرلر .بو کتابین آراشلدیریجیلاری تاریخله داستانلار آراسیندا اولان علاقهلردن
دانیسشیرلار .
بیر سللیرا آراشللدیریجیلار حتی هومر کیمی یونانین  6055ایل بوندان اؤنجه کی شللاعیر و یازارینی ،اؤز
آدلیم اثری اولان اودیسلهنی دده قورقود داسلتانلاریندان ایلهام آلدیغینی ایرهلی سورورلر .هر حالدا بوگون
دده قورقود کتابی دونیانین کلاسللیک و جاویدان اثرلریندن سللاییلیر و دونیا دیللرینه چئوریلهرک ،بوتون
تورک خالقلاری دا اونا اورتاق سهملری اولموشدور .دده قورقود داستانلاریندا قهرما نلاریق روحو ایله عشقی
روحیه بیرگه دالغالانیر .وطن وائل سئوگیسی ،عائله محبتی هر بیر داستانیندا ترنم اولونور و بونو گؤستهریر
کی بو کتلابین یلازیللدیغی و یلارادیلدیغی زامان ،تورکلر داها کؤچری یاشلللاییشلللی آرخادا قویموش و
مسللکونلاشللمیشلللار  .بونا بیر سللندکیمی بیرک داسللتانینا مراجعت یئترلیدیر .چون کی بورادا و باشللقا
داسللتانلاریندا دا قهرمانلار اوزون ایللر تجارته و الیش اوچون وطندن اوزانما یولا دوشللورلر و نئچه ایللردن
سللونرا – ییرک  92ایلدن سللونرا  -قایتیدیقدا یئنه ده عائلهلرینی اورادا گؤرورلر .بو سللند گؤسللتهریر کی
اسللامدان اؤنجه تورکلر بو حادثهلر اوز وئرهن یوردلاردا مسکونلاشمیشلار .همین کتاب گؤستریرکی حادثه
آذربایجانرا اوزن وئریر .آذربایجانرا دده قورقود مقبرهسی ،بولارا خاتون ،قازان خان و باییندیرخان مقبرهلری
ده تانینمیشلللدیر .ماراقلیسلللی بورادیرکی بوگون ددهقورقود کتابیندا قهرمانلار آدینا – اوغؤز قازان خان،
بلایینلدیر ،اوروز و ...داغللار ،درهلر ،بوللاقللار و چایلار واردیر .حتا ثابت اولسلللا کی دده قورقود آذربایجان
خلالقینین یلارادیجیلیغیدیر ،اونو تورک خلالقلارین الیندن آلماق دوز دئیلدیر .دده قورقود کتابی بوتون
تورکلری و یا باشقا عبارتله عموم تورک خالقلارین ادبیاتیندان ساییلیر.

کوراوغلو
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کوراغلو داسلللتانلاری دا عموم تورک خالقلاری آراسلللیندا یاییلمیشلللدیر .بو قهرمانلیق داسلللتانلاری
آذربایجاندا اوز وئرسللله ده ،حتا کوراوغلو آذربایجانین ملی قهرمانی تانینادا ،بوتون دونیا یایلیدیغی اوچون،
عموم تورک خالقلارینین ادبیاتیندان سلاییلماغا امکان یارادیر .کوراوغلو تاریخمیزده صفویه دوورونه عاید
اولورسللادا ،اونون سللیماسللیندا بابکین 9655-ایل بوندان اؤنجه ،بومین خاقا نین 9055-ایل بوندان اؤنجه
گؤگ تورک سللسللهسینین بیناسینی قوراق ،حتا مته خان – هون امپراتورونون  6655ایل بوندان اؤنجه
بیناسینی قوران قهرمانین سیماسی گؤرولمکدهدیر. 3

قایناقلار:
م.کریمی ،تاریخ ادبیات آذربایجان 2 ،جلد ،زنجان.9835 ،
محمد حسین تهماسیب ،کوراوغلو ،کؤچوره ن :م.کریمی ،تهران.9836 ،
م.کریمی ،کوراوغلو حماسه سی ،تهران.9836 ،
ادیب احمد ،عتبه الحقایق ،م.کریمی.9835 ،

 3م.کریمی ،تاریخ ادبیات آذربایجان ،9835 ،زنجان ،ج ،8ص.508
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ایران تورك ادبياتی

ایران تورک ادبیللاتی 1چؤخ گئنیش و زنگیندیر .دده قورقود کتللابی بورادا یللازیلیللب ،فولکورو دنیللا
سللویهسللینده ان دولغون و زنگین خزینه کیمی تانینیر ،کلاسللیک ادبیاتی منیلرجه عالیم و شللاعیرلرین
یارادیجیلیغی ایله مین ایلدن آرتیق بیر تاریخه مالیکدیر .اونون دونیا سلویهسلینده تانینمیش شاعیرلری
وار ،نظامی گنجوی ،شلیخ عزالدین حسن اوغلو ،عمادالدین نسیمی  ،مولانا فضولی ،تبریزلی صائب ،ملاپناه
واقف ،سید عظیم شیروانی ،علی اکبر صابر و شهریار کیمی شاعیرلر میندن بیریدیر.
ایران تورک ادبیاتی اوچ اسللاسلللی بؤلوحه بؤلورنور و اوچ بؤیوک تورک دیللی خلق اؤلکهمیزده یاشلاییر:
آذربلایجلان تورکلری ،تورکمنلر و قشلللقلاییلار .هر اوچونون ده اؤزونه مخصلللوص ادبیاتی واردیر .آذری
تورکجهسی دانیشان خالق تکجه آذربایجاندا یوخ ،بلکه ایرانین  85دان  65ایالتینده یاشاییرلار.
آنجاق هامیدان آرتیق شلللرقی ،غربی آذربایجانلار ،اردبیل ،زنجان ،قزوین ،تهران همدان اوسلللتانلاریندا،
بلکه ده یوزه دوخساندان آرتیغینی تشکیل ائدیرلر ،سونرا قم ،اراک ،اصفهان  ،شیراز ،خراسان اوستانلاریندا
جمعیتین بؤیوک سللایینا گلن حیصللهسللینی تشللکیل ائدیر .باشللقا اوسللتانلاردا دا تورک دیللی خالقیمیز
یاییلمیشللار .بؤنلارین هامیسلینین آراسلیندا تورکجه شلاعرلری ،موسلیقیچیلری و باشقا صنعتکارلاری
واردیر.
تورک ادبیاتینی دا تکجه آذربایجانا حصلللرائده بیلمهریک ،بلکه بیلدیگیمیز کیمی تاریخ بویو آذربایجان
کلاسلیک شلاعیرلری ایرانین هربوجاغیندان قالخمیشلار .حسن اوغلو خراسان تورکلریندن اولموش ،قاضی
احمد بُرهانالدین آنادولونون سلیواس شلهریندن عرصهیه گلمیش و ضریر ارزرومدان باش قالدیرمیشدیر.
بوگون ده تورک ادبیاتی – آذری بؤلومو – ایرانین مختلیف شلهرلریندن سس  -سسه وئریب و زنگین بیر
ادبیات میدانا چیخاریرلار .تهراندا یاشلایان تورک شلاعرلریمیزین سلاییسی ،تبریز ایله توتوشدورمادا چوخ
اولماسا ،باشقا آذربایجان شهرلریندن آز دئییلدیر.

1ماراقلی دیر کی ایلک دؤنه دوکتور علی قافقازیالی بو عباره نی ایشه آپارمیش و  2جلدلیک اثرینی یاییملامیشدیر .باخ :علی قافقازیالی،
ایران تورک ادبیاتی آنتالوژیسی 2،جیلد ،ارزروم.6556 ،
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بو نقشه ایراندا تورک لرین یاییلدیغینی گؤسته ریر.

چلاغداش تورک ادبیاتی وطنیمیز ایراندا گونو  -گوندن دیرچلمکدهدیر .مشلللروطه انقلابیندان سلللونرا،
ایرانلدا تورک ادبیاتی مختلیف دؤنملری باشلللدان کئچیرمیش .مشلللروطه انقلابیندا بؤیوک شلللاعیرلر و
یازیچیلار میدانا گلیش و بویری شللرق اؤلکهلری آراسللیندا فخر ائدیبی آداملار اولموشلللار .صللابرکیمی،
غمگسللار ،جلیل محمدقلیزاده کیمی شللاعیر لر و یازیچیلار تاریخ بویو چوخ آز اولموشلللار .آنجاق اویانیش
دؤورانینین دوشللونجهلی شللاعیرلریدیرلر .سللونرا رضللا شللاهین دیکتاتورلوغو چاغیندا میرزا علی معجز
شللبسللتری ،میر مهدی اعتمادکیمی شللاعیرلر یازیب یارادیرلار .رضللا شللاهین اؤلوموایله ،بوتون ایرانرا بیر
دموکراتیک فضا یارانیر و چوخلو یازارلار و شاعیرلر میدانا گلیرلر  .بونون بلافاصله آرادیجا آذربایجان دا ملی
– دموکراتیک حرکت لر باشللللاییر .حتا بیر ایللیک ملی حکومت ده یارانیر .بو زامان تورک ادبیاتی بؤیوک
بیر قالخیش ایله اوز اوزه گلیر و یوزلرجه شلللاعر و یازار ،منیلرجه تورک دیلینده اثرلر و دیوانلار یارادیرلار.
آنجاق بونون عؤمرو اوزون اولماییب ،شللاه رژیمی طرفیندن امپریالیسللتلرین حمایهسللی ایله سللینانما
اوغراییر .شلاه بیر نئچه ایل سلونرا (9886ده) یئنی بیر کودتا ایله ایرانا قاییدیر و ئینه ادبیات سکوتا دالیر.
بو زمان شهریار ،حبیب ساهر و باشقالاری تینی بیر مرحله ادبیاتیمیزدا یارادیرلار .آنجاق خفقان سیخینتی
بوغونتو دوام تاپاراق صلاندیق ادبیاتی جانلانیر  .شاعیرلر و یازارلار یازدیقلارینا نشر امکانی تاپمادان صاندیقا
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ییغیرلار .دایانیش و مقاومت ادبیاتی گئنیشلللهنیرآنجاق گیزلی قالیر و نکجه بیرسللیرا ضللیالیلار اونلاردان
یارارلانما امکانی تاپا بیلیرلر .بو دوروم اسللامی انقلابا قدهر دوام تاپیر .بو دؤوروده یوزلر شاعیرعرصهیه گلیر
و چوخلاری اعداملارا محکوم اولوب ،اؤلدورولورلر و چوخلاری دا دوسلت قالار دا قالیر .اوختای ،دالغا ،صمد،
مناف ،ساهر ،سهند و یوزلرله باشقا شاعیرلریمیز بو سیرادان اولموشلار.
انقلابین غلبهسلی ایله ،ایراندا تورک ادبیاتی و دیلی ده جانلانیر .بیلیم یوردلاریندا سمینارلار ،قورولتایلار
قورولور ،اونلارجا درگیلر میدانا چیخیر ،یوزلرجه تورکو اثر نشلر ائدیلیر .منیلرجه شاعیر و یازار یارانیر .بیز
بورادا نئچه شلاعیری تانیتدیریب و هر بیریندن تکجه بیر شعر اؤرنک اولاراق گتیرمکله کیفایتلهنهجهییک.
آذربایجان و یا ایران تورک ادبیاتیندا مینلر شاعیرلریله اوز اوزه گلیریک و دونیانین دهیرلی و گؤرکملی بیر
خزینهسیله اوز به اوز اولوروق.
ایران تورک ادبیلاتی دئلدیکلده ،آذربایجان ادبیاتی اؤنده گلیر و آذربایجان ادبیاتی اوچ دیلده – عربجه،
فلارسلللجا و تورکجه – اولسلللادا ،بوگون تورک ادبیاتی نظرده توتولور .آذربایجاندان علاوه – ایرانین ./.85
توپلومونو تشلللکیلل ائدهن آذری تورکلری دیلر – تورکمنلر و قاشلللقاییلار دا نظره آلینیر .آنجاق ایلکین
آذربلایجلان ادبیلاتینلا گلیریلک .آذربلایجان تورک ادبیاتی اولدوقجا گئنیش ،درین و زنگیندیر ،آنجاق نه
یازیق کی پهلوی دؤورونون سلیخینتی – بوغونتوسوندان یارانان فضادا تورک ادبیاتی دا ایراندان سورگون
اولموش بیر ادبیات ساییلیر و آذربایجان خالقی اؤز آنا دیلینه ،دوغما کولتودونه و ادبیاتینا غریب اولور.
شللاهین هدفی آذربایجانلیلاری دیلینی اونوتماغا مجبور ائتمهگه چالیشللیردی و بوتون ایرانی ،بیر دیلده
دانیشماغا سوق ائدیردی .بونونلا بئله ،انقلابین ایلک قیغیلجیملاریلا ادبیاتیمیز دیریلدی ،درگیلر نشر اولدو
و یوزلرجه کتابلار میدانا گلدی .وطنداشلاریمیز دیل آچویلار و بوگون آذربایجان – تورک ادبیاتی دانیلماز
وارلیغینی دونیلا گؤسلللترملهدهدیر .آذربلایجلان ادبیلاتی عمومی تورک ادبیاتیندا بوتون دونیا تورکلریله
اورتاقدیر .چوخلو کتابلاریمیز اورخون  -یئنی سلللئی آبیدهلری حاققیندا یازیلیب ،یاییلیبدیر .دیوان لغات
التورک هر بیر آذربلایجلانلی اوچون دوغملا بیر اثر کیمی تلانینیر .قوتادغو بیلیکدن آلینان گوهرلر خالق
آراسلللینلدا یلاییلیبدیر .دیوان حکمت – احمد یسلللویدن نئچه دؤنه چاپ اولاراق ،اثرلری دیللرده گزیر
بئلهلیکله آذربایجان خالقی عموم تورک ادبیاتینی اؤز ادبیاتی کیمی سئویر و تانیییر.
آذربایجان ادبیاتی ،او زامانلاردا کی عربجه و فارسلجا رسمیتله قوللانیلیردی شفاهی ادبیاتدا جانلانیب -
گلیشلیردی .دده قورقود داسلتانلاری دیللرده گزیردی ،اوزانلار خالق ایچینده گزیب داسللتانلار سؤیلهییب،
شعرلر اوخویوردولار و سازلاریندا ماهنیلار چالیب اوخویوردولار .شفاهی ادبیات ،رسمی اولان عرب و فارس
ادبیلاتلاریندا اؤزونه یئر آچیب یاشلللاییر و بو دیلده اولان ملتلره وام وئریر .نظامی ،خاقانی و بو چاغلارین
شللاعیرلری آذربایجان کولتوروندن آلان داسللتانلار ،ناغیل لار ،افسللانه لر ،آتالارسللؤزو ،دییملری فارسللیجا و
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عربجلهیله چئویریب او ملتلره هدیه وئریرلر .آنجاق شلللفاهی کولتورکوتلهلر ایچینده یاشلللاییر ،یارانیر و
گلیشیر .خواجهعلیخوارزمی یوسف و زلیخا اثرلرینی تورکجه یازیر ،عزالدین حسناوغلونون غزللری خالق
ایچینللده دیللر ازبری اولور .گنللت گنللده یوزایللری آرخللا قویللاراق برهللانالللدین یللارادیجیلیغی 255-
صلحیفهلیک – دیللره دوشلور .عمادالدین نسیمی بوللو غزللرینه میدانا گلیر و آذربایجان کلاسیک ادبیاتی
بوتون قونشلو ملتلر آراسلیندا دا یایلییر .سارایلاردا تورک دیلی و ادبیاتی اؤزونه یئر آچیر .سلطان حسین
بایقرانین سلاراینیدا یوزلرجه تورک شلاعیرلری و آراشلدیریجی اولاراق تورک دیلی و ادبیاتسینی رسمیت
وئریب ادبی مکتب یارادیر .علمی یغیینجاقالاری سلللارایدا قورور .بو حرکتدن یازانان انرژی یوز ایل ،بوتون
قونشلو ملت لرو اؤلکهلر آراسللیندا دا ائتکی لر بوراخیر و یوزلر یازیچی ،موسللیقیچی ،نقاش ،معمار ،عالیم،
شللاعیر و مختلیف صللنتکارلار میدانا گلیرلر .تورک ادبیاتی بؤیوک بیر اراضللیده – هنددن توتوب بغداددا
قلدهر ،قلافقازدان خلیجه قدهر یاییلیر .اونون آردیجا توپال تیمور و اونون اوغوللاری چاغیندا بو گلیشلللمه
داوام تاپیر تا جهانشاه حقیقی قره قویونلو امپراطورلوغونو قورور و اؤزو ده بؤیوک بیر تورک شاعیری کیمی
چیخیش ائدیر .چوخ کئچمهدن صلفویه امپراتورلوغو شلاه اسماعیل خطائی تدبیری ایله ایش اوسته گلیر.
شاه خطائی ساراینیدا یوزلر تورک شاعیرلری رقابته قاریشیب دهیرلی اثرلر یارادیرلار .بو سارایرا آشیقلارین
دا سهمی اولموشدور.
امانی و قوربانی کیمی آشللیقلار ،شللاه خطائینین آشللیق هاوالاریندا و آشللیق شللعری فورمالاریندا شللعر
قوشلماسلینا ،حتا ساز چالماسینا ذوق یارادیرلار .تورک ادبیاتینین زیروه سی چاغدا یارانیر  .بوندان سونرا
گلن شلاعیرلر بو زامانین بؤیوک شاعیری مولانا فضولی نین شاگیردی کیمی یازیب یاراتماغا داوام ائدیرلر.
مسیی ،قوسی ،صائب ،تاثیر و باشقالاری ادبیاتین گلیشمهسینده داها گوجلو چیخیش ائدیرلر .
ملاپناه واقف آذربایجان ادبیاتینی رئاللاشلدیریب یاشلاییشللا سیخ باغلیلیق یارادیر .شعر اولور یاشایش.
یوزلر شاعیر و مینلر عاشیق واقفین یولونو ایزله ییب ایرهلی گئدیرلر .یوزلرجه یئنی فیکیر و دوشونجهلرله
چخمیش ائدهریک آذربایجان اجتماعی – سللیاسللی بیلگینلری ،گلهجکده اوز وئرهن مشللروطه انقلابینا
زمینه یاراتدیلار .بوئلاردان فتحلی خان آخوندزاده شلرقین ایلک اویونلارینی یازدی ،توپچی باشی دونیانین
ایلک شلرق شلناسلیق آکادمیاسینی قورودو .عبدالرحیم زردابی ایلک تورک درگیسی اولان "اکینجی"نی
یلاییمللادی .ایللک رومانی عبدالرحیم مراغهای یازدی و بئلهلیکله آذربایجان تاریخی دگیشلللمک اوچون
حاضلیرلاشیر و مشروطه انقلابی باش قالدیریر .آذربایجاندا بوزمان ملا نصرالدین کیمی درگی اونلارجا دونیا
سویهسنیده دهیرلی اولان یازیچی – شاعیرلری باشینا توپلور و هندوستاندان مصر قدهر بوتون اؤلکهلرین و
ملت لرین آلین یازسللینی دگیشللمهیه همت گؤسللتهریر .علی اکبر صللابر ،جلیل محمدقلیزاده ،عبدالرحیم
حق وردیف و یوزلرجه باشللقا یازیچیلار میدانا گلیر .اوزئییر حاجی بیگلی کمیی بؤیوک موزیسللین شللرق
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ایلکین اوپئرالارینی یازیر و صلحنه گتیریر و نهایتده آذربایجان اؤز قاباقجیل اولدوغونو سلیاست ،ادبیات و
کولتور ساحهلریندهدوینایا ثابت ائتدیریر .
آذربایجانین چاغداش ادبیاتی دا چوخ اؤنملی و دهیرلیدیر .مشلللروطه انقلابیندان اسللللامی انقلابا قدهر
 -9630-9807فارس شوونیزمی – پهلوی سلسلهسی ایله بیرگه ایراندا آیاق توتور .تورک دیلی و ادبیاتی
باسلقی آلتینا آلینیر ،حتا یاساقلانیر  .تورک شاعیرلری و یازیچیلاری آنا دیللرینده یازمادان محروم اولورلار.
بو آرادا معجز شللبسللری کیمی دوشللونجهلی ،بیلگین و قلمی ایتی بیر شللاعیر اولاراق ،اسللتبداد ،جهل و
عدالتسللیزلیگی افشللا ائدهرک ،شللعرلریله خالقی اویانماغما چالیشللدی .معجزدن علاوه ،محمدعلی اعتماد،
محزون و باشلقالاری دا رضلاخان دیکتاتورلوغو قارشیندا باش قالدیردیلار .آنجاق 9865جی ایلده رضا شاه
ایرانی ترک ائدهرک آزادلیق نسللیمی اسللمهگه باشلللادی و دموکراتیک ادبیات دیرچهلیر .یوزلرشللاعیر و
یازیچی باش قووزادی9865 .دن ملی حکومت قورولوب بیر ایل عرضلللینده آذربایجانی کولتور ،صلللنعت،
آبادانلیق و چوخلو سلللاحهلرده ایرهلی آتدی .بیلیم یوردو قورولدو ،رادیو آچیلدی ،هرایش نظاما دوزولدی.
فابریکالاایشلله باشلللادی و بیر ایل عرضللینده اللی ایلین ایشللی گؤرولدو .قادینلار سللئچگیلره قاتیلدیلار،
آزادلیق دادینی ملت آنلادی ،آنا دیلیمیز مدرسهلرده اوخوندو .آنجاق استبداد و استعمارا خوش گلمهدی و
بو ایکیسلی ال بیر اولوب آذربایجانی قانا چکدیلر60 .مین انسللان اؤلدورولوب و یا سللورگون اولدو .بو ایلده
اونللارجا درگیلر یایلیدی ،کتابلار چاب اولدو و منیلرجه مقاله ،داسلللتان ،شلللعر آنادیلیمیزده چاپ اولدو.
یوزلرجه شلاعیرو یازییچینین اثرلری یاییلاندی و دونیا سللویهسللینده شللهرت قازانان شللاعیرلریمیز میدانا
گلدیلر.
9860دن یئنه ده دیلیمیز یاسلللاق اولدو 9862 .ده بوتون تورکجه کتابلار بیریئره توپلانیب اودا چکیلدی.
داهلا تورک دیلی یاسلللا قلانیب ،شلللاعیرلر و یازیچیلار قلملرینی باسلللدیردیلار .یئنه ده چوخ کئچمهدن
9886جی ایلده کی اویانیش شللهریارین حیدربابایا سلللام اثریله باشلللاندی .بو اثرائله اورهکلره یاتدی کی
آزبیر زماندا اؤلکه سلینیرلاریندان آشلیب کئچدی و یوزلرجه شاعیر اونا جواب وئرهرک بنزهتمهلر یازدیلار.
حیلدربلابلا بیر مکتلب اوللدو .بؤیوک شلللاعیرلردن یئنییئتمله و شلللاعیرلیک تمرینی ائدهن گن لر ،اؤز
باجاریقلارینی بونا بنزهتمهلر یازماقلا سللینادیلار 055 .دن آرتیق حیدربابا بنزهتمهسللی اورتایا گلدی .اوتای
بوتای شلاعیرلری اوره ک سلؤزلرینی اوسلتاد شهریارا خطاب دیله گتیردیلر .بو ادبی مکتب ایللر بویوخالق
آراسلیندا یاییلدی .آنجاق شاه رژیمینین شووینیستی سیاستلری دوام ائدهرک دیلیمیز داها آرتیق فشار
آلتینا آلیندی .کتاب یاندیرمالار داوام تاپدی و تورک کتابلارینین چاپی قدغن اولدو .شلللاعیرلریمیز یازیب
یلاراتملاغی بوشللللامادیلار آنجاق یازدیقلارینی دا یایماغا امکان تاپماییب صلللاندیقلارا دوزدولر و بئلهلیکه
صلاندیق ادبیاتیمیز زنگینلشلدی .صاندیق ادبیاتی باشدان باشا مبارزه و آزادلیق ایستهین شعرلر اولدو .ائله
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گوجلو بیر ادبیات اولدوکی  9807ده بو صللاندیقلارین قاپیسللی آچیلاراق شللاه رژیمینین کؤکونو یئریندن
چیخلارملاغلا گوجلنلدی .دایانیش ادبیاتی 60عرضلللینده زنگین بیر ادبیات اولدو .نهنگ شلللاعیرلری اؤز
یارادیجیلیقلارینی خالق ایچینده یایدیلار ،آنجاق آزاد بیر صورتده چاپ و نشر امکانی اولمادی.95
بو شللاعیرلرین اؤنونده حبیب سللاهر ،سللهند ،اوختای ،دالغا و یوزلرجه گن شللاعیرلر اولدوکی هر بیر
شللعری بیر دیوان کیمی اثر قویوب ،خالق دیلینده گزدی ،بو شللعرلر کاغاذلار اوسللتونده یازیلییب ،اللردن
اللره کئچیردی .همین گیزلی مبارزهنین داوامیندا اسلامی انقلاب غلبه چالیب و آزادلیق نسیمی اؤلکهمیزه
گلدی.
انقللابللا برابر دیلیمیز دیرچلدی ،جانلاندی ،اونلارجا آنا دیلیمیزده درگیلر بوراخیلدی .بوللوکتابلار چاپ
اولدو .گن شلللاعیرلرمیدانا گلدی .دیلیمیز چیچکلهنیب قول – بوداق آتدی .بیلیم یوردلاریندا اؤزونه یئر
آچدی .أنیش – یوققوشللارلا اوز – اوزه اولورسلادا بوگون ادبیاتیمیز ،دونیا انسانلارینا دئمهلی سؤزلری وار.
چلاغلداش ادبیاتیمیز بوگون هیزلی ایرهلی گئدیر .شلللاعیرلریمیز یازیب یارادیرلار .بوتون قاباقلاریندا اولان
سلدلری سیندیریب ،آزادلیق اوغروندا ،حق و عدالتی اله گتیرمکدن دایانا بیلمیرلر و اینانیرلار کی گلهجک
حق ایلندیر .ایندی چاغداش ادبیاتیمیزدان نئچهسیله تانیش اولماق گرهکیر.99

95م.کریمی ،آذربایجان چاغداش ادبیاتی،ایکی جلدلیک ،زنجان.9832،
99م.کریمی ،آذربایجان دایانیش شعری ،تهران.9833 ،
 -م.کریمی ،تاریخ ادبیات آذربایجان ،تبریز 3 ،جلد.9831 ،.
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آذربایجان تورك ادبياتی
آذربلایجلان چوخ قلدیم زامانلاردان بیر تورک اؤلکهسلللی اولاراق ،زنگین بیر فولکولور ،کولتور و ادبیاتا
ملالیلکدیر .مین ایللر بویو یلازیللان تورک آبیلدهلر ،کتیبلهلر یوردوموزون هر بوجاغیندا گؤز اؤنوندهدیر.
مینلرلله تورک دیللیلر ،شلللاعیرلر ویلازارللار ،تلاریخی بیر اوزون زنجیرین حلقللهلری کیمی بیر -بیرینلله
باغلاییب و بوگونوموزه قدهر اوزانیبدیر .آذربایجان اسللللام دونیاسلللینین مدنیت یوردو کیمی اوچ دیلده-
عربجه ،فارسلللجا و تورکجه – ادبیات یاراتمیش و بوگون ده گئنیش ،درین و زنگین بیر خزینهیه مینلرجه
اسللطورهلر ،افسللانهلر ،داسللتانلار ،ناغیللار ،نغمهلر وباشللقا ادبی ژانرلار ،دونیا ملتلری آراسللیندا ان زنگین
فولکولورو یا راتمیشللر.آنجاق بو آلاندا تانریلاردان باشللاییب ،گؤگ مخلوقاتی سلاییلان عنصرلریله قاریشان
افسلانهلر ،ائپیک -حماسی و لیریک – عشقی داستانلارین بوللوغو ،بشری تاریخین ان قدیمی چاغلاریندان
خبر وئریر .دده قورقود داسلللتلانللاری ،آلپامیش ،آسلللنا ،اوغوزخاقان ،آلان قووا ،دیب باقوی ،آلپ ارتونقا،
کوراوغلو و یوزلرله باشلقا ائپیک داسلتانلا یاناشی ،اصل -کرم ،آشیق قریب ،شاه اسماعیل وگلزار و یوزلرله
لیریک – عشلقی داستانلار وزنگین آشیقلار ادبیاتی ،اؤز گئنیشلیگی و زنگینلیگی اساسیندا دونیا کولتورو
اؤنونلده اؤز دهیَرینی جلانللانلدیریر .بونللارین یلانینلدا تلاریخین ایللل چاغلاریندان قایناییب گان نغمهلر،
ماهنیلار ،سایالار ،آنالار لایلاسی ،آتالار سؤزو ایله بیر گه زنگین بیر ادبیاتی یارادیر.
یلازیلی ادبیلاتا گلدیکده ،تورک ادبیاتی بوتون وارلیغی ایله آذربایجان ادبیاتینین بیر بؤلومو سلللاییلیر.
آنجاق شللاعیرلر دونیاسللینا گلهرک تبریزلی قطران ،تبریزلی خطیب ،گنجهلی نظامی ،شللروانلی فلکی و
اونلارین آردیجا گلن عصلرلرده خواجه علی خوارزمی ،خواجه احمد فقیه ،مولوی ،سلطان ولد ،یونس امره،
مصللطفی ضللریر ،قاضللی احمد برهانالدین ،بیرک قوشللچواوغلو ،آذربایجان تورک ادبیاتینین کلاسللیک
مرحلهسلینی باشللایاراق ،عمادالدین نسلیمی ،تبریزلی کشلوری ،حبیبی ،حقیقی ،مولانا فضولی ،ختائی و
یوزلرله کلاسلیک ادبیاتینین دونیا شلهرتلی شلخصیتلرینه یول آچیر .چوخ کئچمهدن صفویه دؤورونون
سللونلاریندا صللائب ،قوسللی ،تاثیر ،افشللار ،ویئنهده یوزلر شللاعیرلرله تورک ادبیاتی گلیشللیر وواقف رئالیزم
ادبیاتینین تمل داشینی قوروب 91-93 ،جو عصرده یول آچیر.
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آنجاق قاجار دؤورونده آذربایجاننین بؤلونمه سی ایله ،قوزئی بؤلومو روس استیلاسی آلتینا گیریر .بونونلا
بئله سللوسللماییب ،اؤز قاباقجیل حرکتلرینی داوام ائتدیریر و شللرق دونیاسللیندا بیرینجی مترقی یوللاردا
آددیم آتیر .بورادا آذربایجانی ایکی بؤلومده آراشلدیرمامیز لازیم گلیر .روس استیلاسی آلتیندا اولوب سونرا
مسلللتقلل جمهوریتی تشلللکیلل ائدهن قوزئی بؤلومو و ایرانا باغلی قالان گونئی آذربایجان ادبیاتی بوتون
باغلیلیقلاریلا -ایکی بؤلومده داوام ائتدیرهجهییک .شلللوبهه یوخدورکی بو ایکی بؤلومون دیلی و ادبیاتی –
بوتون 655ایللیک آیریلیغی گؤز اؤنونده سللاخلایاراق بیر -بیریندن آیریلماییب و همین بوگون ده بو ایکی
بؤلومون ادبیاتی و دیلی عینیدیر؛ آنجاق تاریخی -سلیاسی شرایطدن یارانان امکانلارا خاطیر ،ادبیات آلانی
گئنیش ،آچیق و یا قاپالی – دارلاشللمیشللدیر .بورادا آذربایجان روس اسللتیلاسللی آلتینا کئچهرک ،س لونرا
آذربلایجلان جمهوروسلللونو تشلللکیلل ائلدهن بؤلومون ادبیلاتینی تانیتدیریب سلللونرا ایران آذربایجانینا
دؤنلهجلهییلک .آنجاق یئنه خاطیرلاییرام کی بو ایکی ادبیات هئچ بیر زامان بیر – بیریندن آیریلماییب و
بوگون ده عینیدیر.
روس استیلاسینی قبول ائدهن آذربایجان شهرلری و قوزئی بؤلگهسی ،مختلف خانلیقلا تشکیل ائدهرک
روس تزارللاری قلارشلللینلدا بؤیوک تهلوکهلر یاراتمیش و اؤز وارلیغینا داوام وئرمیش وزنگین بیر ادبیاتی
یاراتماغا داوام ائتمیشلللدیر 91-93 .جو یوز ایللرده آذربایجاندا یئپ بیر آیدین نسلللیل – یئتیشلللمیش و
کولتور – ادبیات حیاتینین بوتون سلاحهلرینده بیر ایرهلیلهمه و گلیشمه یاشاما کئچمیشدیر 9305 .جی
ایللردن آذربایجان ملی تئاتروسلونون تمللری قورولور .موزیک ،رسلم – نقاشلی کیمی هنر سللاحهسینده
اؤنملی گلیشلمهلر باشللاییر .دیلچیلیک ،تاریخ ،جغرافیا ،اسللام حقوقو و باشلقا آلانلاردا دونیا سوّیهسینده
عالیملر اورتایا گلیر.
روس شلرقشلناسلیغینین بینؤرهسینی قوران عالیملر آذربایجاندان باش قالدیریر ،میرزامحمدعلی کاظم
بیگ ( ،)9356-9375قاان و پتربورگ بیلیم یوردوندا ،میرزا جعفرتوپچی باشی ( )9735-9321پترزبورگ
بیلیم یوردوندا تورک دونیاسلینین تاریخی ،دیلی وادبیاتی حقینده دهیرلی آراشدیرمالاری ایرهلی سورور و
تورک ادبیاتینین کلاسلیک نمونهلرینی چاغداش – علمی متودلارلا حاضیرلاییب یاییملاییرلار .عباس قلی
آقا باکیخانف ( )9735-9351قدسی تخلوصو ایله ،میرزا آدی گؤزهل بیگ ( ،)9721-9305میرزا قرهباغی
( ،)9735-9325شلللیخ ابراهیم گنجوی ( )9350-9320و باشلللقالاریلا برابر تورک لر دونیاسلللیندا ملی
شعورون یاییملانماسیندا اؤنملی ایشلر یورویورلر.
 91جو یوزایلللده آذربلایجللان نثرینین مللدرن نمونلهلرینی یلاراداراق بللاکیخلانف ،میرزا فتحعلی خللان
آخوندزاده ،یوزلرله یازارلارین همین یوزایلین سللونلاریندا عرصللهیه گلمهسللینه زمینه یارادیب و آسلللان

41

مجیدغنی زاده ،زینالعابدین مراغهای ،میرزا شلفی واضلح ،سونرالار نریمان نریمانف ،جلیل محمدقلیزاده،
حقوئردی ،و یوزلرله باشقا یازارلارا یول آچیرلار.
آذربلایجلاندا ایلک تورکجه درگی -اکینچی –  9370جی ایلده حسلللن بیگ زردابی الیله یاییملانیر.
چوخ کئچملهدن اونللارجا غزئتهلر ،درگیلر اونون یولونو ایزلهییب میدانا گلیر .رضلللی ،ضلللیای قفقازیه،
کشللکول و باشللقلاری چاپ اولونور9155 .جی ایللردن تفلسللیده محمد آقا شللاه تختلی باشیازارلیغی ایله
65جی یوز ایلین آذری تورکجهسلیله «شرق روس» غزئتهسی چاپ اولور .حسینزاده علی بیگ ،آقا اوغلو
احمد بیگ کیمی تورک آیدینلاری و یئنه ده حاجی زینالعابدین تقیاف تثبثو ایله «حیات» غزئتهسلللی
میدان آچیر .قیسلا بیر زاماندا تزار حکومتی تورک وارلیغینین گوجلو حرکتینی گؤرور و چارهسللیز قالاراق
داها اونون قارشینی توتماغی باجارمیر.
9155دن سلللونرا بوتون روس امپراتورو ایچینده یارانان حرکتلرده ،تورک ملتلری اؤز دامغاسلللینی
باسلیر .اؤزه للیکله آذربایجاندا یارانان ادبیات ،بوتون شلرق اؤلکهلرینه مصردن چینه قدهر یاییلیر و حتی
اونون سلللسلللی ایراندا حرکت یارادیر 9195 .جی ایلدن  9165جی ایله قدهر 905دن آرتیق آذربایجاندا
تورک غزئته لری یاییلیردی.بونلاردان فیوضلات ،ملا نصرالدین ،شلاله ،یئنی فیوضات ،دیرلیک وباشقالارینی
آد آپارماق اولار .مخصلللوصلللاً ملانصلللرالدین یوخاری بیر تیراژدا اولاراق بوتون بؤلگه اؤلکهلرینده -ایراندا،
آنادولودا ،عراق ،سللوریه ،مصللر ،هند و  ....یاییلیریدی و اونلارین عکس صللداسللی دا اوندا تاپیلیردی .بو
زامانایلک رومانلار ،اوزون حیکایهلر ،درین سللیاسللی مقالهلر ،کاریکاتورلار وباشللقا ادبی ژانرلار یارانیر .میرزا
علی اکبر صلللابر ،جلیللل محمللدقلیزاده ،عبللدالرحیم حقوئردیف ،فریللدن کؤچرلی ،علی نظمی ،علیقیلی
غمگسلار ،عمر فایق نعمان زاده ،محمد سعید اردوبادی ،اوزئییرحاجی بیگلی ،سلمان ممتاز ،محمد هادی،
حسللین جاوید ،عباس صللحت ،یوسللف وزیرچمن زمینلی ،عبدالله شللائق و یوزلرله شللاعیر -یازارلار میدانا
گلیر.
آنجاق ایلک دفعه 9193جی ایلده اذربایجان جمهوروسللو یارانیرو 9165جی ایلدن سللووئت اؤلکهلری
داخلینله گیریر .ادبیلات ،آذربایجان جمهوروسلللوندا گونو -گوندن گلیشلللیر و مختلف سلللاحهلرده دونیا
سلللویهسلللینده آدی چکیلن اثرلر یارانیرو سلللووئت اؤلکهلری آراسلللیندا اؤزونه دهیرلی بیر یئر قازاناراق،
آذربلایجلان ادبیلاتی دونیلا دیللرینه چئوریلیر ودونیا ادبی – صلللنعتی اؤدوللررینی قازانیر .بوگون همان
ادبیاتین داوامینی گؤروروک .شلوبههسیز استالین دؤرونده «قیزیل سورگون» حرکتینده چوخلو آذربایجان
شلاعیر و یازارلاری دا قوربان اولدولار و9125جی ایلدن سونرا اونلاردان اعادة حیثیت اولوب ،یئنی باشدان
اثرلری چاپ اولوب یاییملاندی .آنجاق  9116جی ایلدن سللووئت اؤلکهلری پوزولاراق ،آذربایجان مسللتقل
دولتی یاراندی و بوگون دیل و ادبیاتی هر ایلی بیر گلمیشله ایله ایرهلیلهییر .ایکینجی دونیا سللاواشیندان
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 9116جی ایلهقدهر یوزلرجه دونیا سللویهسللینده دهیرلی یازارلار وشللاعیرلر بشللریت دونیاسللینا هدیه
وئرمیشللدیر .بونلاردان :رشللید بیگ افندیف ،حسللین زاده علی توان ،سلللیمان ثانی آخوند ،ابراهیم موسللی
بیگلی ،محمدامین رسلولزاده ،احمد جوادف یوسلف وزیر چمن زمینلی ،جعفرجبارلی ،سلللیمان رحیم اف،
عثمان سلاری وللی ،صمد وورغون ،سلیمان رستم ،محمد راحیم ،مکائیل مشفق ،میرجلال ،جعفر جعفرف،
عزیزه جعفرزاده ،اسلماعیل شلیخلی ،الیاس افندی ،نبی خزری ،بختیار وهاب زاده ،خلیل رضا اولوتورک،
اکرم الیسلللی ،یوسللف صللمد اوغلو ،محمد آراز ،عیسللی ملک زاده ،آنار رضللایف ،محمد اصلللان ،صللابر
رسللتمخانلی ،رامیز روشللن و ...آد آپارماق گرهکیر .آنجاق آذربایجان جمهورسللو بوگون اؤز ادبیاتی ،دیلی،
صنعتی ایله دونیا دا تانینیر و ....

ایران آذربایجان ادبياتی
روس -ایران ساواشلاریندان سونرا ایکی مقاولهایله -تورکمنچای و گولوستان – آذربایجانین  97شهری
ایراندان آیریلدی .بو آیریلیق تکجه سلیاسلی باخیمیندان اولورسادا ،دیل ،ادبیات و کولتور بیرلیگی بوگونه
قدهر پوزولمامیش و هله ده عینیدیر .آنجاق قوزئیده امکانلارین چوخلوغونا گؤره یونیوئرسلللیتهلر ،علمی-
ادبی موسللسللهلر تش لکیل اولوناراق ادبیات و صللنهتین گلمیشللهسللینه یول آچمیش ،ییر حالدا کی ایران
تورکلرینه ،عکسلینه اولاراق دیل یاساقلیغی بؤیوک ضایعهلرله قارشیلانمیشدیر .بونونلا بئله تورک ادبیاتی
اوز زنگین و درین وارلیغینی قوروموش ،حتلا فلارس ادبیلاتینلدان گئری قلالمامیشلللدیر .اسلللکی دیوان
ادبیاتی نین آردینی بوشللللاماییب و یوزلرله قراجه داغی ،ذکری اردبیلی ،حیران خانیم ،شلللکوهی ،حکیم
هیدجی ،رضا صراف ،مضطر تبریزی ،وباشقالاریلا ادبیاتین گلمیشهسینه داوام ائتمیشلر .مشروطه انقلابیندا
9152جی ایلده «سلللردار ملی» آدلانان سلللتارخان وسلللالارملی -باقر خان رهبرلیگی ایله تبریزده ملی-
اؤزگورلوک مجلادللهسلللی بوتون ایرانی ائتکیلهمیشلللدیر .همین زامانلاردا ،ایکی آذربایجان فیکری -ادبی
جهتلدن بیر یولو گئلدیلب ،قوزئیلده چیخلان درگیلر تبریزده ده چیخیر و یلاییلیردی .همان اوردا اولان
اویونلار ،تبریزده ده صللحنهیه گلیردی .بو حرکتین آردیجا ،شللیخ محمد خیابانی آذربایجان جمهوریتینی
یارادیر و ادبیات سلاحهسینده «تجدد» حرکتین باشلیر و دهیرلی یازار و شاعیرلرله -میرزاتقی خان رفعت،
سعید سلماسی ،جعفر خامنهای داوام ائتدیریر.
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رضا شاهین ایراندا حکومت باشینا کئچدیگی ایله تورک دیلی یاساقلانیر .آنجاق اونون قارشیندا دایانان
ملی روحلار ،یازارلار و شاعیرلر واردیر .میرزاعلی معجز شبسترلی ،علی فطرت ،محمد علی اعتماد ،و ...باش
قالدیریرلار .رضلاشلاهین قاچماسیله برابر ،آزادلیق نسیمی اسمهگه باشلیر و شیخ محمد خیابانی قوردوغو
دموکرات فرقهسی یئنی باشدان جانلانیر و حرکتین داوامیندا ییرایللیک ملی حکومتی یارانیر .بو بیر ایلده
یارانان و گؤرولموش ایشللر -پهلوی سللسلهسینین  08ایلینده اوز وئرمهمیشدیر .مدرسهلرده تورک دیلی
اوخونور ،قادینلار پارلمان سللئچگیلرینده اشللتراک ائدیرلر ،تبریزده یونیوئرسللیته قورولور ،رادیو آچیلیر،
یوزلرجله غزئتلهلر و درگیلر ایشللله باشللللاییر ،آبادانلیق ایشللللری هیزلی ایرهلیلهییر ،فابریکالار آچیلیر،
اکینجیلیک گلیشیر ،صنای گلیشیر .ادبیات ساحهسینده ده بؤیوک گلیشمهلر یاییلیر و یوزلرجه شاعیرلر
و یازارلار میدانا گلیر ،آنجاق بیر ایل باشلیندا شلاه قوشونو یئنی باشدان آذربایجانی ویران قویور60555/ ،
انسلانی اؤلدورور و  65555/دن آرتیق سلورگون اولور .یئنه ده ادبیات سلوسلماییر .بو دؤنه شهریار میدانا
گلیر و «حیلدربلابلایا سللللام» شلللعریله بیر مکتب یارادیرکی بوگونه قدهر 055دن آرتیق اونا بنزه تمهلر
یلازیلمیش و  15دیله ترجومه اولماسلللی دونیا ادبیاتیندا گؤرولمز بیر ایشلللدیر .آذربایجان ادبیاتی هلهده
گلیشیر ومینلرجه شاعیر ویازارین یارانماسینا شاهید اولوروق.

شهریار
بوتون آذربایجان و ایران ادبیاتیندا سؤز مولکونون شهریاری ،محمد حسین بهجت تبریزی 9630جی
ایلده دونیایا گلیب ،ایلک اؤنجه فارس دیلینده تانینمیش بیر شاعیر اولاراق9886 ،جی ایلده آناسینین
ایستهیی اساسیندا «حیدربابایا سلام» اثرینی یاراتدی و یوزلرجه شاعیری دیله گتیریب ،یوزلر شاعیرین
دیلینی آچدی.
حیدربابایا  055دن آرتیق بنزهتمهلر یازیلیب ،بیر مکتب یاراندی .آنجاق شهریار تازا باشا دوشور کی شعر
نهدیر و دیل نهدیر« .حیدربابایا سلام»ین سسی دونیایا یاییلیر و سینیرلاردان ائشیگه چیخیر .آز بیر زاماندا
دونیا دیللرینه ترجومه اولاراق یازیلیر .چوخلو نهنگ شاعیرلر اونونلا مکتوبلاشیرلار .بو آرادا قرهچورلو
(سهند)ین مکتوبلا ،شهریاری اودا چکیر ،او ندا ایلهام قایناغی جوشور ،اؤزونه گلیر و وحی کیمی دئیهرک
«سهندیه» اثرینی یارادیر« .سهندیه» چاغداش آذربایجان شعرینین شاه اثری کیمی یارانیر و حتا شهریار
اۏنو بیر ایلهام بیلهرک اؤز ایشی سایمیر .آنجاق شهریار اؤزونه گلمیش و تورک دیلین و تورک شعرینی
منیمسهیهرک گؤزهل قوشمالار و غزللری سؤیلور و  35ایل یارادیجیلیقدان سونرا بو سونوجا چاتیر کی:
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تورکون دیلی تک سئوگیلی ل ایستکلی دیل اولماز!
حیدربابایا سلام بیر پاسورال اثر اولاراق دونیانین شاه اثرلریندن ساییلیر .اورادا شاعیر اؤز اوشاقلیق
خاطیرهلرین یادا سالاراق بیر کندین عنعنه ل دبلرینی یازیر .آنجاق بو ،ساده بیر فولکلور یوخ بلکه بیر
میللتین کولتورو و آلین یازیسیدیر کی دیله گلیر.
آنجاق بو گون هئچ بؤیوک بیر شاعیریمیز یوخدور کی حیدربابایا سلام سایاغیندا شعر سؤیلهمهسین و
چوخلو یئنی یئتمه شاعیرلریمیز ده اؤز شاعیرلیک باجاریقلارینی بو سایاق شعر دئمکله سینامیشلار .بو ،بیر
مکتب اولدوغونو گؤسترمهدن باشقا نه اۏلا بیلیر؟
شهریار  9827جی ایلده دونیادان کؤچوب ،تبریز مقبرةالشعراسیندا آرام توتدو.
حيدر بابایا سلام
حیدربابا ،ایلدیریملار شاخاندا،
سئللر ،سولار شاققیلدییب آخاندا،
قیزلار اونا صف باغلییب باخاندا،
سلام اولسون شؤکتیزه ،ائلیزه،
منیم ده بیر آدیم گلسین دیلیزه.
حیدربابا ،کهلیکلرین اوچاندا،
کول دیبینن دؤوشان قالخیب ،قاچاندا،
باخچالارین چیچکلنیب آچاندا،
بیزدن ده بیر مومکون اولسا ،یاد ائله،
آچیلمییان اورهکلری شاد ائله.
بایرام یئلی چارداخلاری ییخاندا،
نۏروز گۆلۆ ،قار چیچگی چیخاندا،
آغ بولوتلار کؤینکلرین سیخاندا،
بیزدن ده بیر یاد ائلهین ساغ اولسون،
دردلریمیزی قوی دیکلسین داغ اولسون.
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حیدربابا ،مرد اوغوللار دوغگینان،
نامردلرین بورونلارین اووگینان،
گئدیکلرده قوردلاری توت بوغگینان،
قوی قوزولار آیین ل شایین اوتلاسین،
قویونلارین قویروقلارین قاتلاسین!
حیدربابا ،گلدیم سنی یوخلویام،
بیرده یاتام ،قوجاغیندا یوخلویام.
عؤمری قووام ،بکله بوردا حاخلییام،
اوشاقلیغا دئیم ،بیزه گلسن بیر!
آیدین گونلر ،آغلار یوزه گولسن بیر.
حیدربابا ،چکدین منی گتیردین،
یوردوموزا ل یووامیزا یئتیردین،
یوسفی اوشاقیکن ایتیردین،
قوجا یعقوب ،ایتمیشسمده ،تاپیبسان،
قووالیییب ،قورد آغزیندان قاپیبسان.
دئدیم«:ل بالام ،او ممدسن نولوبدی؟
معلوم اولان ،طفیل بالا اؤلوبدی؟
نه وار ،نه وار ،بورنوندان قان گلیبدی؟
بیر یئل اسیر ،باخیرسان ممدسن یوخ،
بو کتده بیر بورون قانی کسهن یوخ؟»
کتدی یازیق چیراغ تاپمیر یاندیرا،
گؤروم سیزین برقیز قالسین آندیرا،
کیم بو سؤزو اربابلارا قاندیرا،
46

نه دور آخر بو ملّتین گوناهی،
توتسون ،گؤروم سیزی مظلوملار آهی!
بهجت آباد خاطيرهسی
اولدوز سایارق گؤزلهمیشم هر گئجه یاری،
گئچ گلمهدهدیر یار ،یئنه اۏلموش گئجه یاری.
گؤزلر آسیلی ،یوخ نه قارالتی ،نه ده بیر سس،
باتمیش قولاغیم ،گؤر نه دؤشورمکدهدی داری،
بیر قوش «آییغام!» سؤیلهیهرک گاهدان ایییلدهر،
گاهدان اونودا یئل دئیه لای ل لای هوش آپاری.
یاتمیش هامی ،بیر آللاه اویاقدیر ،داها بیر من،
مندن آشاغی کیمسه یوخ ،اوندان دا یوخاری.
قورخوم بودو یار گلمهگه ،بیردن یاریلا صوبح،
باغریم یاریلار ،صوبحوم آچیلما سنی تاری.
دان اولدوزو ایستهر چیخا ،گؤز یالواری چیخما،
او چیخماسادا اولدوزومون یوخدو چیخاری.
گلمز تانیرام بختیمی ایندی آغارار صوبح،
قاش بیله آغاردیقجا ،داها باشدا آغاری.
عشقین کی قراریندا وفا اولمویاجاقمیش،
بیلمم کی طبیعت نییه قویموش بو قراری؟
سانکی خوروزون سون بانی ،خنجردی سۏخولدو،
سینهمده اورهک وارسا ،کسیب قیردی داماری.
ریشخندله قیرجاندی سحر ،سؤیلهدی« :ل دورما،
جان قورخوسو وار عشقین اوتوزدون بو قوماری».
اولدوم قره گون ،آیریلالی او ساری تئلدن،
بونجا قره گونلردی ائدن رنگیمی ساری.
گؤز یاشلاری هر یئردن آخارسا ،منی توشلار،
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دریایا باخار ،بللیدی چایلارین آخاری.
از بس منی یاپراق کیمی هیجرانلا سارالدیب،
باخسان اوزونه سانکی قیزیل گولدو قیزاردی.
محراب شفقده اؤزومو سجدهده گؤردۆم،
قان ایچره غمیم یوخ ،اوزوم اولسون سنه ساری.
عشقی وار ایدی شهریارین گوللو ل چیچکلی،
افسوس قارا یئل اسدی خزان اۏلدو بهاری.
سهندیم!
شاه داغیم ،چال پاپاغیم ،ائل دایاغیم ،شانلی سهندیم،
باشې توفانلی سهندیم.
باشدا حیدربابا تک قارلا ل قیروولا قاریشیبسان،
سون ایپک تئللی بولودلارلا افقده ساریشیبسان،
ساواشارکن باریشیبسان.
گؤیدن الهام آلای سرری سماواته دئیهرسن،
هله آغ کورهکی بورون ،یازدا یاشیل دون دا گئیهرسن،
قورادان حالوا یئیهرسن.
دؤشلرینده سونالار سینهسی تک شوخ ممهلرده،
نه شیرین چئشمهلرین وار.
او یاشیل تئللری ،یئل هؤرمه ده آینالی سحرده،
عشوهلی ائشمهلرین وار.
قوی یاغیش یاغسادا یاغسین،
سئل اولوب آخسادا آخسین،
یانلاریندا درهلر وار.
قوی قلمقاشلارین اوچسون فرهلرله هامی باخسین،
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دؤشلرینده هئرهلر وار،
او ،اتهکلرده نه قیزلار یاناغی لالهلرین وار،
قوزولار اوتلایاراق فنئی دهنه خوش نالهلرین وار،
آی کیمی هالهلرین وار.
گول چیچکدن بزهننده ،نه گلینلر کیمی نازین،
یئل اسنده اوسولاردا نه درین راز ل نیازین،
اوینایار گوللو قوتازین.
تیترهییر ساز تئلی تک شاخهلرین چایدا ل چمنده،
یئل او تئللرده گزهنده ،نه کور اوغلو چالی سازین،
اؤردهگین خلوت ائدیب گؤلده پریلرله چیمنده،
قول ل قاناددان اونا آغ حوله آچار غمزهلی قازین.
قیش گئدهر ،قوی گله یازین.
هله نوروز گولو وار ،قار چیچگین وار ،گلهجکلر،
سئل ل یاغیشدا یویونارکن ده گونشله گولهجکلر،
اوزلرین تئز سیلهجکلر.
قیشدا کهلیک هوسیله ،چؤله قاچدیقدا جوانلار،
قاردا قاققیلدا یاراق نازلی قلمقاشلارین اولسون!
یاز ،او دؤشلرده ناهار مندهسین آچدیقدا چوبانلار،
بوللو ،سودلو سورولر ،دادلی قاووتماشلارین اولسون!
آد آلیب سندن او شاعیر کی ،سن اوندان آد آلارسان،
اونا هر داد وئرهسن ،یوز او مقابل داد آلارسان،
تاریدان هر زاد آلارسان،
آداش اولدوقدا ،سن اونلا ،داها آرتیق اوجالارسان،
باش اوجالدیقدا دماوند داغیندان باج آلارسان،
شئر الیندن تاج آلارسان!
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او دا ،شعرین ،ادبین شاه داغیدیر ،شانلی سهندی،
او دا ،سن تک آتار اولدوزلارا شعریله ،کمندی،
او دا ،سیمرغ دن آلماقدادی فندی،
شعر یازاندا قلمیندن باخاسان در سپلهندی،
سانکی اولدوزلار الهندی،
سؤز دئینده گؤروسن قاتدی گولو ،پوستهنی ،قندی،
یاشاسین شاعیر افندی.
او نه شاعیر ،کی داغین وصفینه مصداق اونو گؤردۆم،
من سنین تک اوجالیق مشقینه مشاق اونو گؤردۆم،
عشقه ،عشق اهلینه موشتاق اونو گؤردۆم.
او نه شاعیر ،کی خیال مرکبینه شووشیغایاندا،
او نهنگ آت آیاغین تۏزلو بولودلاردا قویاندا،
لولهلنمکدهدی یئر ل گؤی ،نئجه طومار سارییاندا،
گؤرهجکسن او زاماندا:
نه زمان وارسا ،مکان وار ساکسیب بیچدی بیر آندا،
کئچهجکلر ،گلهجکلر نه بویاندا ،نه او یاندا،
نه بیلیم قالدی هایاندا؟
باخ نه حؤرمت وار اونون اؤز دئمیشی توک پاپاغیندا،
شعرینین تاجی اگیلمیش باشی دورموش قاباغیندا،
باشینا ساوریلان اینجی ،چاریق اولموش آیاغیندا،
وحیدیر شعری ،مَلکلردی پیچیلدیر قولاغیندا.
شهدی وار بال دوداغیندا.
او دا داغلار کیمی شأنینده نه یازسام یارا شاندیر،
اودا ظالیم قوپاران قارلا ،کولکله دوروشاندیر،
قودوزا ،ظالیما قارشی سینهگرمیش ،ووروشاندیر.
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قودوزون کورکونه ،ظالیم بیرهلر تک دارا شاندیر،
آمما وجهینده فقیر خلقی اگیلمیش سوروشاندیر،
قارا ملتده هونر بولسا ،هونرله آراشاندیر،
قارالارلا قاریشاندیر،
ساریشاندیر!
گئجه حققی گؤزودور ،طور تؤرهتمیش اوجاغیندا،
اریییب یاغ تک اورهکلردی یانیرلار چیراغیندا،
مئی ،محبتدن ایچیب لاله بیتیبدیر یاناغیندا،
او بیر اوغلان کی ،پریلر سو ایچرلر چاناغیندا،
اینجی قاینار بولاغیندا،
طبعی بیر سئوگیلی بولبول کی ،اوخور گول بوداغیندا،
ساری سونبول قوجاغیندا،
سولار افسانهدی سؤیلهر اونون افسونلو باغیندا،
سحرین چنلی چاغیندا.
شاعیرین ذؤوقو ،نه افسونلو ،نه افسانهلی باغلار،
آی نه باغلار ،کی «الف لیلی» ده افسانهده باغلار.
اود یاخیب ،داغلاری داغلار،
گول گولرسه بولاغ آغلار.
شاعیرین عالمی اؤلمز ،اونا عالمده زوال یوخ،
آرزیلار اوردانه خاطیرلهیه امکاندی ،محال یوخ،
باغ جنّت کیمی اوردا بو حرامدیر ،بو حلال یوخ،
اۏ محبتده ملال یوخ،
اوردا حالدیر ،داها قال یوخ!
گئجهلر اوردا گوموشدندی ،قیزیلدان نه گونوزلر،
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نه زمرّد کیمی باغلاردی ،نه مرمر کیمی دوزلر،
نه ساری تئللی اینکلر ،نه آلا گؤزلو اؤکوزلر،
آی نئجه ،آی کیمی اوزلر؟!
گۆل آغاجلاری نه طاووس کیمی چترین آچیب الوان،
حلله کروانیدی چؤللر ،بزهنر سورسه بو کروان،
دوه کروانی دا داغلار ،یوکو اطلسدی بو حیوان،
صابرین شهرینه دوغرو ،قاطاری چکمهده سروان،
او خیالیمدا کی شیروان!
اوردا قاردا یاغار ،آمما داها گوللر سولا بیلمز،
بو طبیعت ،او طراوتده محالدیر ،اولا بیلمز،
عؤمر پیمانهسی اوردا دولا بیلمز.
او افقلرده باخارسان نه دنیزلر ،نه بوغازلار،
نه پریلر کیمی قوشلار قونوب ،اوچماقدا نه قازلار،
گؤلده چیممکده نه قیزلار.
بالیغ اولدوز کیمی گؤللرده دنیزلرده پاریلدار،
آبشار مرواریسین سئل کیمی تؤکدوکده خاریلدار،
یئل کوشولدار ،سو شاریلدار.
قصرلر واردی قیزیلدان ،قالالار واردی عقیقدن،
رافائیل تابولوسو تک ،صحنهلری عهد عتیقدن،
دویماسان کؤهنه رفیقدن.
جنّتین باغلاری تک ،باغلارینین حور و قصورو،
دوزولوب غرفهده ،ایواندا ،جواهر کیمی حورو،
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الده حورویلرینین جام بلورو،
تونگونون گول کیمی ل صهبای طهوری ل .
نه ماراقلار کی ،آییق گؤزلره رؤیادی دئییرسن،
نه شافاقلار کی درین باخمادا دریادی دئییرسن،
اویدوران جنت مأوادی دئییرسن!
زهرهنین قصری بریلیان ،حصاری اینجی دی ،یاقوت،
قصر جادودو مهندسلری هاروت ایله ماروت،
اوردا مانی دایانیب قالمیش او صورتلره مبهوت،
قاپی قوللوقچوسو هاروت!
اوردا شعرین موزیکین منبعی سرچئشمهدی قاینار،
نه پریلر کیمی فوّارهدن افشان اولوب اوینار،
شاعیر آنجاق اونو آنلار!
دۏلو مهتاب کیمی استخردی فوّارهلر ایله،
مَلکه اوردا چیمیر ،آی کیمی مهپارهلر ایله،
گۆللۆ گوشوارهلر ایله،
شعر و موسیقی شاباش اولمادا ،افشاندی پریشان،
سانکی آغ شاهیدیر اولماقدا گلین باشینا افشان،
نه گلینلر کی نه انلیک اوزه سورترله ،نه کیرشان،
یاخا ،نه تولکو ،نه دؤوشان!
آغ پریلر ،ساری کؤینکلی بولودلاردان انیرلر،
سود گؤلونده مَلکه ایله چیمیرکن سئوینیرلر،
سئوینیرلر ،اؤیونورلر.
قووزایاندا هره الده دۏلو بیر جام آپاریرلار،
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سانکی چنگیلره ،شاعیرلره الهام آپاریرلار،
دریا قیزلارینا پیغام آپاریرلار.
دنیزین اؤرتوگو ماوی ،افقین سقفی سماوی،
آینادی ،هر نه باخیرسان ،یئر اولوب گؤیله مساوی،
غرق اونون شعرینه راوی.
غرفهلر ،آی بولود آلتیندا اۏلار تک گؤرونورلر،
گؤز آچیب یومما ،چیراغلار کیمی یاندیقدا سؤنورلر،
صحنهلر چرخ فلک تک بورولوب ،گاهدا چؤنورلر،
کؤلگهلیکلر سورونورلر.
زهره ایواندا الهه شینیلینده گؤرونرکن،
باخاسان حافظی ده اوردا جلالتله گؤرهرسن،
نه سئورسن.
گاه گؤرَن حافظ شیراز ایله ایواندا دوروبلار،
گاه گؤرَن اورتادا شطرن قورارکن اوتوروبلار،
گاه گؤرَن سازیله ،آوازیله اگلنجه قوروبلار،
سانکی ساغرده ووروبلار.
خواجه الحان اوخویاندا ،هامی ایشدن دایانیرلار،
او نوالرله پریلر گاه اؤیوب ،گاه اویانیرلار،
لالهلر شعلهسی ،الوان شوشه رنگی بویانیرلار،
نه خومار گؤزله یانیرلار.
قاناد ایستیر بو فضا ،قوی قالا طرلانلی سهندیم،
ائشیت اؤز قصّهمی ،دستانیمی ،دستانلی سهندیم:
سنی حیدربابا اول نعرهلریله چاغیراندا،
او سفیل داردا قالان ،تولکو قووان شئر باغیراندا،
شیطانین شیللاغا قالخان قاطیری نوخدا قیراندا،
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ددهقورقود سسین آلدیم ،دئدیم آرخامدی ایناندیم.
آرخا دوردوقدا سهندیم ساوالان تک هاوالاندیم،
سئله قارشی قووالاندیم.
جوشغونون دا قانی داشدی ،منه بیر هایلی سس اۏلدو،
هر سسیز بیر نفس اولدو،
باکی داغلاری دا ،های وئردی سسه ،قیها اوجالدی،
او تایین نعرهلری سانکی بو تایدان دا باج آلدی،
قورد آجالدیقدا قۏجالدی.
راحمین نعرهسی قووزاندی دئین توپلار آتیلدی،
سئل گلیب نهره قاتیلدی.
قورخما گلدیم ل دئیه ل سسلرده منه جان دئدی قارداش،
منه جان جان دئیهرک ،دۆشمنه قان قان دئدی قارداش.
منه سولطان دئدی قارداش،
من ده جانیم چیغیریب :جان سنه قوربان دئدی قارداش،
یاشا اوغلان سیزه داغدان دلی جئیران دئدی قارداش،
ائل سیزه قافلان دئدی قارداش!
داغ سیزه اسلان دئدی قارداش!
داغلی حیدربابانین آرخاسی هر یئرده داغ اۏلدو،
داغا داغلار دایاغ اولدو،
آرازیم آینا چیراغ قویمادا ،آیدین شافاق اولدو،
او تایین نغمهسی قووزاندی ،اورهکلر قولاق اولدو،
یئنه قارداش دئیهرک قاچمادا باشلار آیاغ اولدو،
قاچدیق ،اوزلشدیک آرازدا ،یئنه گؤزلر بولاغ اولدو،
یئنه غملر قالاغ اولدو،
یئنه قارداش سایاغی سؤزلریمیز بیر سایاغ اولدو،
وصل ایگین آلمادا ،ال چاتمادی عشقیم داماغ اولدو،
هلهلیک غم سارالارکن قارالار دؤندو آغ اولدو،
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آرازین سودگولو داشدی ،قایالیقلاردا باغ اولدو،
سارې سونبوللره زولف ایچره اوراخلار داراغ اولدو،
یونجالیقلار یئنه بیلدیرچینه یای ل یاز یاتاغ اولدو،
گؤزده یاشلار چیراغ اولدو،
لاله بیتدی یاناغ اولدو،
غنچه گولدو ،دوداغ اۏلدو،
نه سول اولدو ،نه ساغ اۏلدو!
ائلیمی ،آرخامی گؤردوکده ظالیم اووچو قیسیلدی،
سئل کیمی ظولمو باسیلدی ،زینه آرخ اولدو ،کسیلدی،
گول گؤزوندن یاشی سیلدی،
تور قوران اووچو آتین قوومادا سیندی گئری قالدی،
اؤزو گئتدی ،تورو قالدی.
آمما حیدربابادا بیلدی کی بیز تک های داغلار،
باغلانیب قول ل قولا زنجیرده بولودلار او دور آغلار،
نه بیلیم ،بلکه طبیعت اؤزو نامرده گون آغلار،
اگری یوللاری آچارکن ،دوز اۏلان قوللاری باغلار،
صاف اولان سینهنی داغلار!
داغلارین هر نه قوچو ،طرلانی ،جئیرانی ،مارالی،
هامی دوشگون ،هامی پوزغون ،سینهلر داغلی ،یارالی،
گول آچان یئرده سارالی!
آمما ظن ائتمه کی داغلار یئنه قالخان اولاجاقدیر،
محشر اولماقدادی بونلار ،داها وولقان اولاجاقدیر،
ظولم دونیاسی یانارکن ده تیلیت قان اولاجاقدیر!
وای  !...نه توفان اولاجاقدیر!
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دئدین«:ل آذر ائلینین ،بیر یارالی نیسگیلییم من»،
نیسگیل اولسام دا ،گولوم! بیر ابدی سئوگیلییم من،
یاد منی آتسادا اؤز گولشنیمین بولبولییم من،
ائلیمین فارسیجادا دردینی سؤیلر دیلییم من،
حققه دوغرو نه قارانلیق ایسه ،ائل مشعلییم من،
ابدیت گولییم من!
نیسگیل اول چرچییه قالسین ،کی جواهر نهدی قانمیر،
مدنیت دهبین ایلیر بدویت ،بیر اوسانمیر،
گون گئدیر ،آز قالا باتسین ،گئجهسیندن بیر اویانمیر،
بیر اؤز احوالینا یانمیر!
آتار انسانلیغی ،آمما یالان انسابی آتانماز،
فتنه قووزانماسا بیر گون گئجه آسوده یاتانماز،
باشی باشلارا قاتانماز!
آمما مندن ساری ،سن آرخایین اول ،شانلی سهندیم،
دهلی جئیرانلی سهندیم،
من داها عرش علا کؤلگهسی تک باشدا تاجیم وار،
الده موسی کیم فرعونه غنیم ،بیر آغاجیم وار،
حرجیم یوخ ،فرجیم وار،
من علی اوغلویام ،آزادهلرین مردی ،مرادی،
اۏ ،قارانلیقلارا مشعل،
او ،ایشیقلیقلارا هادی،
حققه ،ایمانه منادی!
باشدا سینماز سپریم ،الده کوتلمز قیلیجیم وار!
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حبيب ساهير
 65جی یوز ایلده آذربایجان شعرینی ،دونیا شعریله آیاقلاشدیران شاعیریمیز حبیب ساهیر9636 ،جی ایلده
میانا کندلرینین بیرینده دونیایا گلیرسهده تبریزده بوی آتیب ،یاشا دولور .تقی رفعتین کلاسلاریندان
اؤیرهنهرک ،سربست شعرینین اساسلارینی قوروب ،ایراندا ایلک «شعرنو» نمونهلرینی یازیب ل یارادیر75 .
ایل آذربایجان شعرینه باشچیلیق ائدیب ،ائلیمیزین نیسگیللرینی و سیزیسینی شعرینه قاتیب بشریته هدیه
وئرمیشدیر.
ساهیر یوکسک تحصیل آلاراق ،دونیا شعریله تانیش اولوب ،آنجاق آذربایجان شعرینه اؤز دامغاسینی
باسیب ،آنا دیلینین کئشیگینده اۏ لاراق قوجاق ل قوجاق محبته بورونموش شعرلر یارادیر .اسیر ائللرین
شاعیری اولاراق ،ائلینین وارلیغی ،گؤزهللیگی ،آغیر دورومو ،قانلی تاریخی اونون ایلهام قایناغی اولوب،
اینسان سئوهرلیک ده ،ساهیر شعرینین ان مهم موضوعو ،چیلخا مفهومو ،بوتون مایاسییدیر .ساهیر بوتون
اینسانلاری سئودیکده ،اؤز ائلینی باغرینا باسیر ،اونونلا بوتون تاریخ دردلرینی یادا سالیب ل آغلاییر.
ساهیر دؤیوشکن بیر شاعیردیر .الینه قلم آلیب ،اونو بیر سیلاح کیمی قوللاندی .اللرینه توفنگ آلیب شاها
قارشی جانلارینی فدا ائدنقهرمانلارین پرپر اولماسیلا ،شاعیرین ده اورهگی پرپر اولوردو .فریدون ابراهیمی
دار آغاجینا یوکسهلنده ،شاعیرین اورهگی سیزاییر؛ اوختای گولَله قارشینا چیخان گئجه ،اورهک دؤیونتوسو،
ساهیرین شعرینده دؤیونور.
ساهیرین اثرلری بونلاردیر :افسانههای شب ،سایهها ،شقایق ،خوشهها ،اشعار برگزیده ،کتاب شعر 9و ،6
میوهی گس ،کؤشن ،لیریک شعرلر ،سحر ایشیقلانیر ،سؤنمهین گونشلر ،آرزی و قنبر ،داغینیق خاطیرهلر،
حیاتین یئددی بوروقلاری ،قیز سسی ل قیزیل سسی و...
ساهیر لیریکا شاعیریدیر ،رومانتیک و حساس دویغولو بیر شاعیردیر .آنجاق خالین آجیناجاقلی
یاشاییشی ،شاه ظولمونون سۏنسوز دهشتلری ساهیری خالق ایستکلرینی دیله گتیرمگه مجبور ائتدی.
آنجاق یئنه ده رومانتیکانی بوراخمادی ،بلکه او شاعیرانه روحو ،خالق مبارزهسیله قاینادیب قاریشدیردی.
اجتماعی دردلری شاعیرانه بیر دیل ایله سؤیلهمهگی باجاردی .ساهیر ،لیریکانی دا آتا بیلمزدی ،چونکی
ائللرین شاعیری اولان ،ائللرینه شاعیرلیک روحو باغیشلامالیدیر .اونا گؤره ده خالقینا سؤنمز عشقینی اؤز
شعرلرینین ایپک پردهلرینه بویادی .آذربایجان طبیعتینین قوینوندا یاشایان شاعیر ،پاک قلبلی ،اینجه
دویغولو وطنداشلارینی اونودا بیلمزدی .او ،اؤزونو اسیر ائللرین شاعیری اۏلاراق یوکسلتمیشدی.
ساهیر 9865دن 9807جی ایله قدهر یاراتدیغی شعرلرینی صاندیقچادا ساخلاییرسادا ،انقلاب عرفهسینده
مئیدانا چیخارتدی .اونون اثرلری شاهین تییهسینین دال ل قاباغی کسن بیر چاغدا ،ائل ایچینده یاییلیردی
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و بیر خزان شاعیری کیمی تانینیردی .خزان شاعیری او دئمکدیر کی شاعیرین شعرلری خزان فصلینه و
خزان روحو ایله سؤیلنمیشدیر .آذر آیی و او زاماندا اؤز وئرهن اولایلار ،شاعیریمیزده درین ائتکی بوراخمیش
و خالقیمیزین خزانلی تاریخینی و آلین یازیسینی شعرینه آلمیشدیر .خزان بوتون غملی ل کدهرلی اولاراق،
بوتون الوانلیغینی دا اونون شعرینده گؤستهریر.
ساهیر  36یاشیندا 9825جی ایلده دونیانی اؤزونه بوراخیب ،گؤزونو یومور .آنجاق یاراتدیغی اثرلریله
تاریخده قالاجاقدیر.
یورد ماهنيسی
دیلهرم بیر پاییز گونو،
سحر دوغسون قیزیل گونون.
آل بایراغین ،قاناد آچسین،
ائل ل اوبالار توتسون دوگون.
دیلهرم ای گؤزهل یوردوم،
مورادینا خالقین یئتسین.
توز قونوبدور ساچلارینا،
سیلکین -سیلکین ،توزون گئتسین.
چاېلارین وار دریا ل دریا ...
نهدن سوزسوز قالسین ائللر؟
سن نسیمین قایناغیکن،
نهدن اسسین قارا یئللر؟
آرتیق سنه یاراشماز کی،
پالچیق ائولر ،تورپاق جادا.
نهدندیرکی بیر ساخسییا،
جواهیرین ساتدین یادا؟
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اسارتده یاشادیغین،
کئچمیشلرین غفلتیدیر.
یئتر زیندان ،یئتر زنجیر،
زیندانی ییخ! زنجیری قیر!
آرازین سویو
آرازین سویو قیزیل،
پاریلداییر پاریل ل پاریل.
موغانلار گول لهنیبدیر،
گل گؤزهل ،تاماشا قیل.
گؤی آتیم ،پولاد ناللیم،
بوراخما یولدا قالیم.
دان یئری ایشیقلانیر،
یئل اسیر سالخیم ل سالخیم.
گول گلیر ،ریحان گلیر،
یار گلیر ،جانان گلیر.
اوزاقدان توز اوجالدی،
شومالدان کاروان گلیر.
آغاران داغ سسیدیر،
قار یئرین پرده سیدیر.
دویدوغون ای نغمهلر،
شاعیرین اؤز سسیدیر.
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هیجرانلی گوندن بری،
گئتمهدی عشق اثری.
سئوگی بیر زنجیردیر کی،
قیریلماز حلقهلری.
شیرواندان قوشلار قاچار،
ساوالان اوسته اوچار.
او تایدا ،هم بو تایدا،
بیر گونده گوللر آچار.
مندن سلام دئیین گؤزهل تبریزه!
شفقلرده اوچان آخشام قوشلاری،
مندن سلام دئیین گؤزهل تبریزه!
قاطار ایله گئدن وطنه ساری،
آخاردا شلار! بیر باش ووروندا بیزه.
آچین منیم تاختا -سینیق قاپیمی!
گؤرون عزیز آنا ،یولدان گلدیمی؟
اوشاقلاریم گؤرون اونوتموش غمی؟
یوخسا اؤلوم -آجلیق ،وئریب دیز ل دیزه.
بوراخمایین ائویم نمدن چوروسون !
قویون صبا توزلارینی سوپورسون،
قیزیل گونون نورو اونو بوروسون.
توخونمایین بنؤوشهیه ،نرگیزه ...
دومان چؤکوب ،اوفوقلری قارالتدی،
منه غربت بیر جهنم یاراتدی.
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خزان یئلی باغچامیزی سارالتدی،
داها نهلر دئییم؟ دوستلار من سیزه؟

بولود قره چورلو  -سهند
سهند اتکلرینده بویا ل باشا چاتدیغی سهند داغیینین وقارلی آدینی اؤزونه تخلوص گؤتورهن «بولود
قرهچورلو» عؤمرونون یئنی یئتمهلیک ایللریندن بری ،شعر و ادبیاتلا ماراقلاندیقدا ،دۆنیا گؤروشونو مصراعلارا
بوکوب ،چاغداش شعریمیزین اقتدارلی شاعیرلریندن بیری اولموشدور .او ،مین ایللیک مکتوب ادبیاتیمیزی
یئنی باشدان یارادیب و میللی شعوروموزون چیچکلنمهسینده بؤیوک رول اوینامیشدیر.
سهند اوسطورهلری دیریلدیر .بورادا اینسانیلشمیش دوشونجهلری ،بیر ده اجتماعیلشدیریر و
سیاسیلشدیریر .او ،پهلوی رژیمیقارشیسیندا ،حقلری تاپدالانمیش مظلوم ائلیمیزین وارلیق دیلهیینین
اوغروندا حاقلی ووروشلارا گیریب ،قودوز دوشمان جایناغیندان قورتارماق ایستهییر .او ،بصیرت گؤزویله یولا
چیخیر ،دونیانین مدارینین ضدیتلردن دوغدوغونا اینانان فیلسوف شاعیر ،حقیقتین ایشیق ایله قارانلیق
ووروشوندان پارلاماسینا اینانیر.
سهند نئچه ل نئچه کیتابلار یازیر:
سازیمین سؤزو ،ددهمین کیتابی ،قارداش آندی ،ارمغان.
و نهایت شهریارا یازدیغی منظومه مکتوبلا ،چاغداش شعریمیزین شاه اثری اولان «سهندیه»نین یارانیشینا
یول آچیر.
سهند سارسیلماز بیر شاعیر اولاراق ،ائلیمیزین گرگین دورومونو ،دیل یاساقلیغی آزادلیغین بوتون
جیغیرلارینی باغلی گؤردوکده ،بوتون آغیزلارین قاپالی دویدوقدا سؤزلرینی ،دوشونجهلرینی سازینین
سؤزونه تاپشیریر و بئلهلیکله ائلیمیزین تاریخی سسینی هایقیریر .دوشمانلاری سولوب ل سارالدیر و درین
بیر مبارزهیه چاغیریر.
سهند ،اینسانسئوهر و اومانیست بیر شاعیردیر .او بئله اینانیر :حقین ل حقیقتین باغچاسی هر واخت
اینسانلا گول آچیر ،اینسانلا سولور .ان بؤیوک حقیقت اینساندیر .آنجاق اینسانسیز حقیقت اولسادا ،کور
اولور .بو گؤزهل پری اینسان سئوگیسیندن اولفتینی قیران گوندن دلی مجنون کیمی چؤللره دوشموش.
هله ده بیر سرگردان قوش کیمی یورد ل یووا تاپمامیش و اینسانلیغی تاپماق اوچون داغدان داغا اوچور...
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سهند  9856جی ایلده دونیایا گلیب 9803 ،جی ایلده آزادلیق گونشینین ایلیق هاوالاری اؤلکهمیزه
یاییلماقدا ایکن ،گؤزونو دونیادان یومدو ،ابدیته قوغوشدو.
سهند ،اینسانلارین ذاتیندا یاخشیلیغی ،ایشیغی گؤرموش و اینانیر کی بو حیات و بو یارانیش مقصدسیز
اولمامیش و بیر هدفه ساری یؤنلمکدهدیر .او ،اینسان طالعینده شن یاشاییش ،خوشبخت حیات گؤرور .او،
بوتون اینسانلاری سئویر ،آنجاق اینانیر کی اینسان سئوهرلیک ایله اؤز ائلینی سئومک آراسیندا محکم بیر
ایپ وار .ائلین سئومهین کیمسه ،اینسانسئوهر اولا بیلمز .او ،اینسانلارین ازیلمهسینی گؤرور ،استعمارین
سؤنگوسونو خالقینین سینهسینده گؤرور .دونیا خالقلارینی دوست و قارداش بیلیر .آنجاق اونون یوردوندا
دیللرین یاساق اولدوغو ،بو دوستلوق زنجیرلرینی قیرمیش ،بیر حالدا کی شاعیر اوچون ملتلرین قارداشلیغی،
یولداشلیغی ،ابدی باریش ،ان بؤیوک آرزی اولموشدور .سهندین اینسانسئوهرلیک ماهنیلاری خالقیمیزین
بوتون بشریته وئردیگی ان بؤیوک هدیهلردیر.

استاد شهریارا مكتوب
بیر الیمده قلم ،بیر الده کاغاذ،
خیالیم بویلانیر دامدان دیواردان،
باشیمدا یار باغین گزمک هاواسی،
قاپیلار باغلیدیر ،یول تاپیم هارادان؟!
حصارین دالیندا کؤنول وئردیگیم،
او یار بیر باغ سالمیش سویو بولولدان،
هیواسی کهربا ،ناری یاقوتدن،
تاغی فیروزهدن ،دیواری گولدن.
ماوې ایوانیندا ساز چالیر زهره،
بورجوندا یای چکیب دایانیب کیوان.
لایقی وار گیرم قصرینه منده،
قیللی پاپاغیملا ،سینیق سازیملان؟
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او ،بو احتشاملا ،بو طمطراقلا،
قاپیسین اوزومه آچماسا نه وار،
شاهلا رعیتین صحبتی توتماز،
من بیر اوبالییام ،اودور «شهریار».
گرهک رخصت آلام «حیدربابا»دان،
بلکه یوخ جوابی منه وئرمهسین،
بیرده شهریاردان فرمانیم واردیر:
«ل شاعیرلر بیر بیرین اؤلور گؤرمهسین».
یوخ ،منده «سهندم» باشیم اوجادیر،
ایچیمده سؤنمهین عشق آتشی وار،
منده صفاسی وار گوللو باهارین،
باشیمی توتسادا قارا بولودلار.
بیر الیمده اود وار ،بیر الیمده سو،
بیر یانیم قارلی قیش ،بیری باهاردیر.
دوستا ،ایستکلییه ایستی قوینوم وار،
یادلارا باخیشیم شاختادیر ،قاردیر.
لالهلی ،چیچکلی چمنلریمده،
گلیب یورد سالسا چوبانچولوقلار،
یالواررام صفامدان اوز دؤندرمهسین،
شهریارا لایق شاه یوردوم دا وار.
کؤنلوم هاواسیلا قول قاناد آچیر،
قاف قالسین آشماق ایسه اوجالیر.
اوچدوقجا بوی آتیر داش دیوارلاردا،
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آلیجی طرلانیم یورولور قالیر.
دیوارلار ،دیوارلار ،پولاد اولسازدا،
آلماس موشار اوللام ،کسیب بیچرم.
کولونگون بورج آللام فرهاد بابامین،
بیستون اولسازدا چاپیب کئچرهم.
دیوارلار ،دیوارلار! قورخون آهیمدان،
وولقانام نفسیم توفان قوپارار.
بولودام ساللانسا قاشیم ل قاباغیم،
آغلارام ،عالمی سئللر آپارار.
ایچیمده بوغولور هاییم ،هاراییم،
سسیمه نه دیوار سس وئریر نه یار،
نه داشدان سس چیخیر نه ده قارداشدان،
سانکی بوشلوقلاردا ایتیر دالغالار.
بیلمیرم بلکه ده بوش بیر خیالدیر،
بلکه ده سحردیر منی آلدادیر.
دئییرلر دلبریم بولول قصرینده،
داردادیر ،آسیلمیش تپه ساچیندان.
سهندی قورخوتماز نه سرای ،نه سِحر،
محبت دئییلن بیر افسونو وار.
هم اسم اعظمدیر ،هم اسم شبدیر.
باغلی قاپیلاری اوزونه آچار.
آچیلین ،آچیلین باغلی قاپیلار،
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محبت نامینه ،ایستک نامینه.
ارییین ،تؤکولون دمیر قیفیللار،
کؤنول خاطرینه اورهک نامینه.
گلیر قولاغیما ،اینیلتیلری،
بوردا بیر شیر داردا قالیب باغیریر.
دۏغروداندا من بیر مروّتسیزم،
قارداشیم داردادیر منی چاغیریر.
چکیلین ،چکیلین یول وئرین کئچیم،
اورهگیم آلیشیب آلوو ساچارام.
شهریار بوینونا زنجیر وورالار،
چئینهرم ،گمیررهم ،دارتیب آچارام.
ایشلهییر قولوما دمیر پاخلالار،
زنجیر قینجیخدیریر ،سانجیر اتیمی،
جان قارداش! هلهلیک باغیشلا منی،
دئیهسن اونوتدوم اسارتیمی،
عزیز شهریاریم باغیشلا منی،
اینجیمه ،داریلما ،فیکرین هاردادی؟
مروّتسیز دگیل سنین قارداشین،
آنجاق سنین کیمی اودا داردادی،
اؤزون دئمهدین کی بیزیم ائللرده،
«وکیل موکّلین خرجینی چکهر».
آنا عشق اوجاغی سؤنمهسن دئیه،
اورهگین اریدهر چراغا تؤکر.
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هر یانی بیلمیرم بیزیم دیاردا،
هئچده خیال دگیل دوستلوق ،محبت،
آنجاق ایشیق ساچان ایستی گونش ده،
بعضاً بولود آلتدا گیزلهنر البت.
نه بیلیم ،بلکهده سولطانیم قارداش!
حقیقتده ایشین عیبی بیزدهدیر،
همین بو القارین دوشگونوییک بیز،
گوناه یاددا دگیل اؤزوموزدهدیر،
بیر اوووچ کلکباز ،قماربازیلان،
پاکباز اولموشوق ،پاک اوتوزموشوق.
مردیکن نامرده رحم ائلهمیشیک،
ایندی نامردلره محتاج اولموشوق،
دؤولتلییه ساخسی لازیم اولاندا،
ووروب سیندیرمیشیق اؤز کوزهمیزی،
چیخدیقیمیز قینی بگهنمهمیشیک،
بیز ائلی آتمیشیق ،ائل آتیب بیزی.
ائلیمیزه نه گون آغلامیشیق بیز؟!
باغین شاختا ووروب ،بوستانی یانیب.
ائل بیزه نئیلهسین ،نه گون آغلاسین،
آغزی اوچوخلاییب ،دیلی باغلانیب.
ایندی اولان اولوب ،گئچنلر گئچیب،
جالانان سو بیرده کوزهیه دولماز.
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دالدان آتیلان داش توپوغا دگهر،
گؤز یاشی تؤکمک له ،یارا ساغالماز.
بو گون من سهندم ،سن شهریارسان،
گل باشین اوجالداق قوجا تبریزین،
بیر کره یادلارین داشینی آتاق،
چکک قایغیسینی اؤز ائلیمیزین،
او گؤزهل شههرده ،دۏغما دیاردا،
شاعیری جوشدوران صحنهلر چوخ وار،
نیسگیللری چوخدور دردلی تبریزین،
بیریسن اؤزونسن عزیز شهریار!
شاعیریم ،دونیانی نئجه گؤرورسن؟
دوز یئییب دوز قابین سیندیرانلار وار.
قدیر بیلن یارا جان قوربان ائلهر،
قدیر بیلمهینه حئیفدیر ایلقار.
اؤزگه چراغینا یاغ اولماق بسدیر،
بابا دؤنرگهمیز قارانلیقدادیر.
یانیب یاندیرمایاق یادین اوجاغین،
ائویمیز سویوخدور ،قیشدیر ،شاختادیر.
دئمیرم یانمایاق ،آلوونمایاق،
یانماسین نئیلهسین یازیق پروانه؟
یانمایاق وفاسیز یادین اودونا،
یاناق ائلیمیزه ،یاناق وطنه.
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وفاسیز گوللرین اوستوندن اوچاق،
قوناق صداقتلی ائل قوجاغینا،
سولماز عشقیمیزدن بیر پیوند سالاق،
ائلین شاختا وورموش گول بوداغینا.
بیر یئرده قالماقدان داریلدیق ،اؤلدوک،
دوغما یوردوموزو دولاناق گزهک،
ائلیلن آغلایاق ،ائلیلن گولک،
اینجیمیزی وطن ساپینا دوزهک.
هلهلیک ضعیف بیر داملا اولساقدا،
سوزولک ،ییغیلاق ،گؤل اولاق ،داشاق،
قارېشاق چایلارا ،جوشغون سولارا،
سیلدیریم داشلارین باشیندان آشاق.
درهلردن کئچک دنیزه چاتاق،
شیلتاق دالغالارا دؤنک ،کوکرهیک،
ایستی گونش ایلن قول بویون اولاق،
قیزیناق ،ترلهیک ،بولودا دؤنک،
اوچاق او قوراقلیق ،پوزغون دیارا،
سوسوزوندان دیلی چیخان داغلارا،
یئیهسیز ،قایغیسیز ،بهارسیز ،یازسیز،
چیچکسیز ،یارپاغسیز ،بارسیز باغلارا.
شاختالار توفانلار ،سرین کولکلر،
اسسین اوستوموزه ،بوم بوز ،بوزاراق،
آغلایاق ،آغنایاق اوجا داغلاردان،
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دانقاز قایالاری دیبدن قوپاراق،
داغلاری اوچورداق درهلر دولسون،
کؤپوکلو سولاری جالایاق دوزه،
یاشارسین قوروموش کوللارین کؤکو،
باهاری قایتاراق وطنیمیزه.
سهند ده گول آچسین حیدربابا دا،
دوزلرینده چادیر قوروسن شهریار،
باخاق چیچکلهنن یوردا شعر یازاق،
شاعیرده بختیار ،شعرده بختیار!
کسک عداوتین دونیادان کؤکون،
محبتدن مین بیر قورولوش قوراق،
مینک شهابلارا ،ایلدیرملارا،
گئدهک اولدوزلارا ،گونشه قوناق،
شاعیریم ،سؤزومو غربته سالما،
قولاق آس دونیادا گؤر بیر نه سسدیر.
باغریوی سیخماسین آتیلان توپلار،
قیریلان زنجیردیر ،سینان قفسدیر.

اوختاي
علیرضا نابدل  9869ده تبریزده آنادان اولوب 9805 ،ایلینده تهراندا شاه رژیمی طرفیندن گولَلهلندی.
او ساده بیر معلم کیمی ایشلهییب ،آنجاق تاریخی ایشلر گؤردو« .ایشیق» آدیندا شعر دفتری چاغداش
آذربایجان شعرینی دیریلدیب ،رژیمی قورخویا سالدی .اونون شعرلرینده بیر میللی مبارز ایله اوز ل اوزه
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گلیریک .اونون دؤیوشچو روحو بوتون شعر مصراعلارینی چولقامیش .اؤزو ده افسانهلره بنزهر بیر حیات
کئچیرمیش.
وطنیمیز ایراندا شاختا ل بوران حؤکم سوردویو بیر زاماندا ،ظولمون شاللاغی خالقین کورهگینی قارالدان
چاغدا ،شهرین دروازاسیندا ییخیلان عدالت پریسینین سیماسی چاپغین آتلیلارین آیاقلاری آلتیندا ازیلن
بیر زاماندا ،بیر الینه سیلاح و بیر الینه قلم آلیر .آنجاق اونو یاشادان قلمله یازدیغی شعرلردیر .اونون شعر
دفتری هلهه یوردوموزا ،ائلیمیزه و گلهجهییمیزه «ایشیق» ساچیر.
اوختایین شعرلرینده دالغالانان آذربایجان خالقینین دؤیوشکن روحودور .ائل قهرمانلاری ل بابک ،شاه
اسماعیل ،کور اوغلو و ستارخان روحو اونون مصراعلاریندان باش قوزاییب بویلانیر .شاعیرین روحودا بو
قهرمانلارلا هیجانلانیر .شاعیر بو گؤزهل شعرلرینده ظولمه ،ظولمته قارشی درین و کینلی بیر باخیشلا دایانیر.
اونون کؤورهک اورهگی ،ائل دوشمانلارینا نه قدهر غضبلی و کینلی اولورسادا ،اؤز خالقینا و بوتون مظلوم
اینسانلارا همان او قدهر مهربان ،صمیمی و یوموشاقدیر.
پاپاغيم ،قيلينجيم و آتيم
چیگنیمده یورقونلوق ،دؤشومده یئترلیک،
اگنیمده مین یارا ،کؤنلومده مین آرزو،
آتیمین دیرناغیندا وطن.
دیرناقلار داشلارا چیرپیلا ل چیرپیلا،
دئولرین قانینی یایاراق داشلارا،
یئتیشدیم.
یئتیشدیم و پوزدوم سون دئوین یوواسین،
قیزی دا قوتاردیم.
قارا شین ،قارا قاش ،قارا تئل بیر قیز،
گؤزلری اولدوز.
اولدوزلار سسلندی قارانقولوقدا ل
و اینسان چاغریلدی:
«ل بری گل آی قوناق،
من قوملوق قیزییام،
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واحهسیز چؤللرین یوموشاق تیکانی...
تئلیمدن آلاچیق قورارام،
قولومو یاسدیغین ائدرم،
گؤزلریم نور ساچار،
دؤشلریم دویورار یورغون قوناغی،
گئجهلن!»
تئللردن آلاچیق ،دونوندان دؤشهمه،
قولوندان یاسدیقجا قاییردی،
واحهجیک قوردوق بیز.
من تورکمان آتیمی بوراخدیم باییرا،
قیلینجی آتا بیگ باغیندا ایتیردیم،
آنامین تیکدیگی پاپاق دا یوخ اۏلدو،
گلدیگیم یوللاری اونوتدوم،
سیلدیم ده کؤنلومه یاییلان کئچمیشی،
حالیم بئله اولدو.
من اونون اردبیل خالچاسی سایاغی،
ایپکدن توخودوم،
اریشی ناردان ،آرغاجی مؤورهدن،
اگیلمهسی ناخیشدان ،گولوشدن،
بیر کول دا قیزیلگول.
تیکانی دؤیوشدن ،چیچهگی باریشدان،
بیر کول دا قیلین ،
بیر کول دا آغارجین،
بیر کول دا گؤیرچین...
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من اونون اردبیل خالچاسی کیمی،
ایپکدن توخودوم،
توخودوم و سالدیم کؤنلومون تکینه،
دایاندیم آخشامین یولو اوسته،
سسلندیم:
«ل بری گل ،قاراشین،
من قیبچاق اوغلویام،
بؤلگهلی داغلارین سیلدیریم قایاسی.
گؤزومون اوستونو یاتاغین ائدرم،
دیزیمین اوتاغین،
قولومو قالخان تک چکهرم اوبایا،
قوروسون سئوگیمی،
داماردان توخونان خالچادا سالینار،
گلهجک گونلرین تکینه،
دوست اولاق!»
«ل داشلیقدا گلهرکن کند یئریشییله،
هؤروکلر بورولسون ،قیوریلسین ،آتیلسین.
بیرجه بستی یوخدور چگینینده دورایدی،
بولاغین یولو ایله گئدر اولایدین.
آخشاملار اوغلان ل قیز هالای گئدهیدیک،
آشقین چؤگورو ناغیل دئیهیدی،
پاپاقلی کندلیلر چپیک توتایدی».
دایاندیم آخشامین یولو اوسته،
بیر یول دا چاغیردیم«:ل بری گل سئوگیلیم!»
اوندا قاش قارالدی،
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تکجه اؤز سسیمی ائشیتدیم داشلاردان،
اوندا یئل باشلادی ،قارا یئل،
قارا یئل...
بو قارا سسی ده یئل یئتیردی منه:
«ل سن باشی پاپاقلی اوبانی ایستیرسن،
سن آغزی یاشماقلی کندلری ایستیرسن،
قیزیمی وئرمهرم آیریلیق سئوهنه».
دایاندیم،
آیریلیق دئمیشم یوخسا من؟
آیریلیق دئمیرم ،بیر بیریک،
او منی چاغیردی ،او سئودی ،سئویشدیک.
تانریلار،
آی آلتمیش آلتیلار،
سیز دئیین...
دایاندیم و دؤزدوم آت ایلدن ،آت ایله،
یئنه ده آتیلان آت ایله،
یئنهده...
گون دوشدو یاندیرسین ،یانمادیم،
یئل اسدی کؤکومدن قوپارسین ،قوپمادیم،
گلدی سئل آپارسین ،گئتمهدیم،
دایاندیم ،قورودوم ،اؤزومسوز واحهنی.
دیاندیم گئجهنین قاپیلیغیندا،
سسلهیم قیزی،
سسلهیم یازی،
سسی ده سسلهدیم،
سؤزو ده سسلهدیم،
و بوتون عالمه هارای یاغدیرام،
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و بوتون عالمی یاغدیرام قاپییا.
قاپیلیق قارا ایدی ...من قارانلیق گؤردوم،
و آغیر توستولر،
یاردیم من توستونو ،یاریلدی.
سؤکدوم ده تالواری ،سؤکولدو،
نه گؤردوم اوندا من...
ساغینا سولونا اؤزجوکلر دوزولموش:
قانلی اؤز،
پاپاغیم باشیندا،
قیلینجیم بئلینده،
آیاغی آتیمین اوزنگیسینده ایدی.
قيلينج ناغيلی
 ...بیر گون واریق ،بیر گون یوخوق،
ایستر آجیق ،ایستر توخوق،
ایستر یاناق دونیا اوچون،
ایستر دونیانی یاندیراق...
دونیادان ال اوزموش آتا،
اوزاندی قبلهیه ساری،
دئدی:
«ل منیم واردان یوخدان بیر قیلینجیم قالیب تکجه،
گتیرسینلر وئدالاشیم،
هر بیر کیشی اؤلومهده قیلین ایله گئتمهلیدیر».
بؤیوک اوغلان دئدی«:ل آتا!
کیمدن قالیب بو پاس باسمیش چوروک قیلین اوبامیزا؟»
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دئدی«:ل اوغول ،نهیین دئییم ،نهیی قالا...
اوزون سؤزدور.
من قورخورام ناغیل باشا چاتمامیشدان ،اؤلوم منی سیزدن آلا».
دئدی«:ل آتا!
کیم قاییردی بونو ،هاچان؟»
دئدی«:ل بونو کیمسه بیلمیر،
دئییرلر کی نئچه ایل بوندان اوّل،
قاراداغدا ایتمیش باتمیش بیر دمیرچی!»
دئدی«:ل کیملری کؤچوردوب؟»
دئدی:
«ل دومرولون الینده ائو قوران ایمیش،
کوراوغلو بئلینده خان قووان ایمیش،
شاه اسماعیل چاغی توپ قیران ایمیش،
ستارخاندان بری قالمیش قینیندا».
باخیب گؤردو آتاسی دا باشین چکمیش اؤز قینینا،
اوندا گؤردو سسی باتدی،
بوغازیندا شیشیب قالان ناغیل ایله قوجاقلاشیب ساکت یاتدی.
چؤکدو اوغلان:
«ل آتام قیلین ایله یاتیر،
لاکین بیزه گرهک دگیل داها قیلین .
بو قیلین نهیه گرهک؟
من اؤزوم ده قوجالمیشام،
ایستهمیرم».
اورتانجیل دا بونو دئدی:
«ل هایلا گونلر اؤتوب آرتیق،
بو گون قیلنی نهیه گرهک؟
یوخسا یئنه آل قان تؤکک؟»
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اوندا گلدی کیچیک قارداش،
اؤز بالاجا اللرینی اوزاتدی کی:
«ل منیم اولسون بس ائلهده».
گئتدی چاتدی قافلانتییا،
اوندا گؤردو قافلانتینین گؤی قوشلارین،
قاناد چالیب کؤلگه سالدیلار باشینا،
سئیر ائدنلر حیران قالدیلار یاشینا.
چیچکلری یئللهدیلر،
داش چینقیلی دنلهدیلر،
حزین لایلا سؤیلهدیلر...
اوغلان یاتدی ،قوشلار اوچدولار گئتدیلر.
اوندا چیخدی ساققاللی آتا،
آیاغی آلتدا قارا بیر آت،
بیر الینده قیزیل بارات،
بیر الی ده کؤکدن کسیک،
بیر گؤزونده قالین گؤزلوک،
بیر گؤزو ده ازلدن یوخ،
گؤزلری آج ،چؤل قارپیزی،
اؤزو عالمین بالدیزی،
قولتوغونداکی کشکولو،
حیله ،اووسون ایله دولو...
قافلانتینین چوبانلاری دئیهرلر کی،
هر ایل ،قورا پیشیرن آیدا،
هیلال چیخجاق،
چوخ غریبه بیر سس گلیر قیزیل اوزهن سولاریندان،
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جاوان بیر سس قیلین دئییر هارای چکیر،
اوندا قوشلار بورویورلر گؤیون اوزون،
اوندا هئچ کیم بیلر اولمور سویون سؤزون.
9850ل یایین آخیرلاری
قاري گئجهنين چيراغی
من آی چیخماسا،
گؤزلهیهجیم آییمین یولونو،
یاغیش آلتیندا،
آیسیز ،آختارا بیلمهیهجکدیر قارانلیق منی،
آی چیخمایایدی.
آی سؤنسون ،تکجه چیلنسین یاغیش،
چیلن آی یاغیش،
چیلن چون سنین یوموشاق الین توختاریر منی.
آی ،قارانلیغین گؤزون آچاندیر،
قارانلیقلاری کؤکدن بیچن یوخ،
آی گؤز وئرندیر ،ایشیق وئرمهین،
گئجهنین گؤزون ایشیقلاندیران،
او بیر چیراغدیر،
قاری گئجهنین الینده یانان.
9850ل پاییزیینین ایکینجی آیی
قورد و شهر
قارلی کاسکئت باشیمدا وار،
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جیم ل جیلاق لوت،
قوینومداکی باش کیتابلار.
شاختا ،شاختا...
بیرده آغیر نفس ایدی،
من ایدیم.
داش دؤشکلی کوچهمیزده،
زاغ ل زاغ اسن ائولر ایدی،
پالچیقلانمیش قار ایدی،
بیر ایدیک.
هر آچیشقا قاباغیندان بیز کئچنده ،آچیلیردی:
«قورد وار ،قورد وار،
یئیین اولون آی اوشاقلار»....
دالیمیزجا باغلانیردی.
صاباحکی گون من گؤردوم کی،
قوجا شههر،
بؤلوک ل بؤلوک،
تیکه ل تیکه،
گئدهر ل گلمز کامیونلارا میندیریلیر...
من ائویمیزه قاییداندا،
آچیشقالار یئنه بیر ل بیر آچیلیردی:
«قورد وار ،قورد وار ،آدامجیل قورد
ائولر یخان ،آغ بیرچکلی آنالاری آغلار قویان آدامجیل قورد.
بیزه سیلاح ،سیلاح وئرین!»
اوچونجو گون ائویمیزه قاییداندا،
آچیشقالار آچیلدیلار یئنه بیر ل بیر:
«ل ساکیت ،ساکیت ،آستا گئدین،
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سس چیخماسین دوداقلاردان،
قورقوشوم تک هاوا آغیر،
دانیشجاغین دۏلور آغیز»...
شهر قوردون قارنیندایدی...
9850/3/67
ستارخان آتليلاري
یههری حاضزیلایین،
گتیرین توفنگیمی،
بابالار ساغ قالاسیز،
گئدیرم من گئدیرم،
یوردومو تورپاغیمی،
هلهلیک ترک ائدیرم.
صوبح آذانی اولمامیش،
گوموش اولدوز سولمامیش،
شیبلینین سول تاییندا،
ستارخان آتلیلاری،
یورش ائدیر دوشمانا.
قارانلیق چکیلمهمیش،
دان یئری سؤکولمهمیش،
آزادلیق قوشونوندان،
قیزیل آت دا سسلهنیر،
یههرین حاضیرلایین!
قاچماغا هوسلهنیر.
صوبح آذانی اولمامیش،
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گوموش اولدوز سولمامیش،
توفنگیم کورهگیمده،
قاتارلار بئلیمده کن،
قیزیل آتیم یئل کیمی،
گؤتورولر داغلارا.
اونو بیر قَشولایین،
یههرین حاضیرلایین،
استبداد قوشونونا،
گئدیریک قیرغین سالاق،
گئدیریک اؤلکهمیزی،
یادلار الیندن آلاق،
گئدیریک گئدیکلردن،
قوردلارین توتوب بوغاق.
بلکه گلهجکده سیز،
بالالار دینجلهسیز،
قیزیل آتین بئلینده،
داغلارا یوکسلهسیز.
9856/0/89ل تبریز
دورنالار کؤچنده
گونشین آل قانی ظولمت الی ایله،
گۆن باتان داغلارا یاییلان زمان،
آخشام نسیمینین حزین سسی ایله،
دنیزده لپهلر آییلان زامان،
دورنالار کئچنده باغلار اۆستۆندن،
چیخاردی ایوانا طاقتسیز آنا.
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دورنالار کئچنده بیر خاطیره تک،
باخاردی حسرتله ،یازیق آغ بیرچک،
باخاردی حسرتله ،دورنالار،
دولو گؤزلری ایله هارای چکهردی:
«ل دورنالار رحم ائدین بیر لحظه قونون!
یار ولایتیندن گلهن عزیزلر،
دئیین کی باشینا نه گلدی اونون،
رحم ائدین آغ بیرچک یازیق آنایا،
اولور کی بیرینیز اونو تانییا».
دورنالار کئچنده ،یاش گؤزلری ایله،
سوروشاردی ایتیب ل باتمیش اوغلوندان:
«ل آی آراندان گلهن گؤزهل دورنالار،
سؤیلهیین آنایا ،قاچمایین اوندان،
اوغلومون طالعی نه ایدی آخیر...؟»
آرمودلار آغاجدا سارالان زامان،
داغلارین زیروهسین ،قار آلان زامان،
دورنالار قوزایدان گونئیه کؤچر،
آنانین شهریندن یول اوسته کئچر،
اوزون ایللر بویو او قارا لئچک،
دورنالار کئچنده دوروب ائیواندا،
اؤرهگه ایشلهین دورنا سسلری،
چاغیریبدیر ،اونو ،اولسا هر یاندا:
«ل قانادیم اوچماغا یوخدو دورنالار،
اولور کی بیرینیز قاناد وئرهسیز؟
من ده سیز تک قالخام ،گؤزلردن ایتم،
اوچام بیر لحظهده یاریما یئتم؟»
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گؤرهنده آنانی یولدان اؤتنلر،
باش تیکیب آشاغی کئچیرلر اۏردان،
کئچیب پیچیلدیرلار اونلار آستادان:
«ل هله ده وار دؤزور یازیق آغ بیرچک.
ل اه بابا نئیلهمک دونیا کئچهجک.
ل حیاتېن معناسی دقیقاً بودور...
اینسانی یاشادان اومید آرزودور،
بیر اومید عشقی ایله چالیشیب دؤزمک،
ایللر بویو دؤزوب ،یئنه دؤزهجک».
 9856/99/85ل تبریز
نولاردي
نولاردی سن اؤز الینله،
من وئردیگیم قیزیل گولو قایتارایدین،
دؤشون اوسته وورمایایدین!
نولاردی قویایدین کی،
داملا ل داملا ارییهیدیم سو اولایدیم،
دؤشوندهکی قیزیل گولو ایسلادایدیم!
آخشام ایکن،
آلمالارین کؤلگهسینده،
دؤنگهسینه گون باتارین،
قیزیل گولو مندن آلیب دؤشون اوسته سانجاقلارا سالمایایدین!
تأسف کی،
منیم قانلی قیزیل گولوم،
محبتسیز بیر قلب اۆسته سولاجاقدیر،
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من گئدهرکن اوزاقلارا،
تکجه او گول منی یادا سالاجاقدیر.

دؤشوندهکی قيزیل گول
سارا ،سارا...
کاش سن اؤزون اؤز الینله،
من وئردیگیم قیزیل گولو قایتارایدین،
دؤشون اوسته وورمایایدین.
گؤزهل سارا،
سنی تانری،
گئده ل گئده ،دالا باخما،
گؤز یاشیمی گؤرمه باری...
حئییف سارا،
محبتی ،روسوای ائتدین.
آدین قالدی اورهگیمده ،اؤزون گئتدین،
کاش قویایدین بو دامجیلار،
دؤشوندهکی قیزیل گولو ایسلادایدی،
یوخ کی ،کؤنلون اؤزگهده ایدی.
کاش سن اؤزون،
اؤز الینله،
من وئردیگیم قیزیل گولو قایتارایدین.
یادیندادیر؟
آخشام ایدی،
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آیریلماغا چوخ قالمیردی،
گونش قالمیش بولود آلتدا،
شفقلرین دریاچهیه،
دای سالمیردی.
ساحیلدهکی آغاجلیقدا،
بیز ایکیمیز دایانمیشدیق،
قیزیل گولو مندن آلدین،
سینهن اوسته سانجاقلاییب بنده سالدین.
حئییف سارا،
آیریلاندا ،اومیدیمی،
کؤکدن اوزدون،
سوروشدوم کی نهدیر دردین؟
منه باخیب آغیز بوزدون.
حئییف سارا،
محبتی ،روسوای ائتدین،
آدین قالدې اورهگیمده ،اؤزون گئتدین،
گؤزهل سارا!
کاش سن اؤزون اؤز الینله،
من وئردیگیم قیزیل گولو قایتارایدین،
دؤشون اوسته وورمایایدین.
حئییف سارا!
منیم قانلی قیزیل گولوم،
محبتسیز بیر قلب اوسته سولاجاقدیر.
سن گئدهرکن اوزاقلاردا،
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تکجه او گول منی یادا سالاجاقدیر.
 9858/0/1ل تبریز
چال عاشيق!
چال عاشیق سازینی ،اورهگیم دولوب،
بعضاً اینسان اوچون درمان بو اولور.
سازین نغمهلری آخسین کؤنلومه،
یوخسا چیچکلریم عطشدن سولور.
چال عاشیق سازینی ،بلکه سازیندا،
اومیدسیز حیاتا بیر اومید تاپیم،
گل عاشیق سازیندا صبیردن دانیش،
بلکه دؤزمک درسین آغزیندان قاپیم.
بیلیرسن آی عاشیق دردیمیز بیردیر،
گل گئدک سازیندا عشقدن دانیش،
سیملرین دیلی ایله خلقی هارایلا،
گل بو درده منله بیرلیکده یانیش.
گل عاشیق بو آخشام داغلار باشیندا،
نغمهلر سؤیلهیک گؤزهللر اوچون.
گل عاشیق ،بو آخشام عاشیق اولانا،
دئیهک غم چکمهیین بولبوللر اوچون.
سحرهجک چالیب ،اوخویاق عاشیق!
بلکه اورهکدهکی یارا بیتمیشسن،
چاخیرلاشیب چالاق اوجا سس ایله،
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قوی ،عاشیق ،سسیمیز یارا یئتیشسین.
اولدوزلارلا اولاق بو گئجه همدم،
اوّلکیدن گل آلاق عشق الهامینی.
بو گئجه چاغیراق تام عاشیقلاری،
چاخیرا ،چالقییا ییغاق هامینی.
اینسان دردلرینی گل سازیندا چال،
دؤزوملو عاشیقلاردان حکایت ائت،
گل ،بیزه آی عاشیق عشق درسی وئر،
اومیدسیز ساعاتدا دردیمیزه یئت.
 9858/0/96ل تبریز
سئوگيليم اولارسانمی؟
کؤنولدن سوروشاردیم،
کیمه اورهک باغلاییم،
بو سئوهن اورهگیمی،
هانکی اودلا داغلاییم؟
اوز قویموشدوم داغ داشا،
باغدا آرخ قیراغیندا،
بیر کول ،قیزیل گول تاپدیم.
«ل گؤزهل گول دئینه گؤروم،
سئوگیلیم اولارسانمی؟»
اطلس دوداقلار دئدی:
«ل بولبولدور منیم یاریم،
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اونون تک اوخورسانمی؟»
یئتیشدیم داغ باشینا،
سوروشدوم اوجا داغدان:
«ل آی یوردومون دیک باشی،
اوزون ل اوزون یوللاردان،
یورغون آرغین گلمیشم،
گؤرهم سئوگیلیم سنسن؟»
داغ بیر گرنهشیب دئدی:
«ل گونشدیر منی سئوهن،
ساغیمدا سحر چیخار،
سولومدا آخشام باتار،
اودلانارکن اورهگی،
گلهر قوینومدا یاتار».
داغدان اومیدسیز یئندیم،
چاتدیم چای قیراقینا،
هارایلادیم کی«:ل ای چای!
سئوگیلیم اولارسانمی؟»
سورونرکن هوسله،
چیرپینارکن داشلارا،
سؤیلهدی حزین سسله:
«ل سئوگیلیم دنیزدیر ای،
تلهسیرم تئز چاتام،
اؤزومو اونا قاتام»،
بولودلارا سس سالدیم.
آغلادیم باتلاقلاردا،
یاندېران دوزلاقلاردا،
دالغالی زمیلرده،
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قارانلیق درهلرده،
چوخ گئچمز مئشهلرده...
سسیمه بیر سس وئرهن،
کؤنلومه هوس وئرهن،
اولمادی ،تاپیلمادی،
منیم سئوهن کؤنلومو،
هئچ کیمسه یار قیلمادی.
اوزون ایللر بویوندا،
داغا داشا اوز قویدوم،
ایتدیگیم تاپیلمادی،
داغدان داشدان دا دویدوم.
تاپمادیم بیرین سئوم،
قایییتدیم گلدیم یوردا،
او دالینجا گزدیگیم،
گؤرهسن تاری ،بوردا؟...
دورنادان قاناد آلدیم،
قاندلاندیم اوچماغا،
حاق قاپیسین آچماغا،
حاق قاپیسین کلیدلی،
کلید دوه بوینوندا،
دوه میلان یولوندا.
میلاندا بیر قیز گؤردوم،
ناردان قیرمیزی گؤردوم،
حاق قاپیسین او آچدی،
قاشی گؤزو قاپ قارا،
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او قیزین آدی:
سارا...
 9858/0/60ل تبریز
ایشيق
آمان ل آمان ،قارا تئللی کبریتچی،
دامجی ل دامجی قارانلیقدا تر تؤکن،
اود یوردونون قیزیلجا داغلاریندان،
میلیونلار تُن گوگورد چکیب سؤکگیلن،
کرخانادا ائیله کبریت تؤکگلین،
کی ظولمتین کؤکون یاندیریب یاخسین،
بوتون عالم بیزلره حیران باخسین...
آمان ل آمان ،ساری تئللی زنجانلی!
آمان ،گؤزهل پیچاقلار یونان اوغلان،
آغ پولاددان ،پولاد تکین سوموکدن،
ائله کسکین پیچاقلار یونگیلن کی،
ییرتا بیلسن ظولمون چیرکین اورهگین،
قیرسین اؤلوم قوشونون دا قانادین،
بلکه چوبان آزاد چالسین توتهیین...
آمان ل آمان ،اوزاق کندده ،اۏبادا،
اوجا بویلو ،خورما تئللی معلم!
ایشیقلیق آچ قارانلیق کلاسلارا!
ایشیقلیق آچ کلاسلاردا توپلانان،
آی ل اولدوزسوز او کیچیک دونیالارا،
کورلوق چکمیش بالاجا اینسانلارین،
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اوددان ایستی ل قاردان آیدین قلبینده،
بشریت سؤزون تکجه یازگیلن،
اینسانلارین قول قانادین بالییان،
گؤیلردهکی قورخو فیکرین پوزگیلن.
آمان ل آمان گون گؤرمهین توخوجو،
ایلمک سالان دفعه دؤین آه چکن،
چیراغ تکین یانان ،قانین یاندیران،
کیرپیکلری پیلته کیمی گؤزلهنن.
او نهدیر هئی دؤیونلورسن کسیرسن،
اورهک سسین بوغازیندا بوغورسان.
بیرجه یولدا ،خالچاندا بیر شکیل سال،
باخانلارین دیزلرینی قوروتسون،
ظالیملرین بارماقلارین دوگونله،
سلیمان تک قالخ دئولری زنجیرله،
قوی خالچانی ساتان ل آلان بیلسین کی،
سنین دیلسیز اللرینده نهلر وار،
خالچا اوسته باشماقلی یئریینلر،
بیلسینلر کی دیلسیز دینسهنه قوپار.
آمان ل آمان ،رومدان گؤیچک اورمودا،
گوموش تئللی ،قوجامان چاخیر چکن!
کئچمیشلرین اییین توتان کوپلرده،
عشقین دادین وئرهن چاخیر چکگیلن!
قوی حیاتین آغیر یولون کئچنلر،
دینجلسینلر اوزوم بولاقلاریندا...
ائله چاخیر چکگیلن کی یاندیرسین،
اورهگی ده ،اورهکدهکی ،دردی ده.
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قوی چاخیرین ،بیر چوخ سؤزلر اندیرسین،
خلقیمه کی ،گول اکدی ،خار دردی ده.
 9855ل جی ایلین یایی ،تبریز

آذر اوغلو
چاغداش ادبیاتیمیزین گؤرکملی سیمالاریندان بیری ده بالاش آذر اوغلودور کی  9611جی ایلده اردبیلده
آنادان اولوب و ایندی بیر عؤمور یارادیجیلیقدان سونرا ،قوجامان شاعیریمیز اختیار دؤورانینی کئچیریر.
ایران یازیچیلارینین بیرینجی قورولتاییندا ،آذربایجان طرفیندن بیرینجی شاعیردیر کی اورادا شعر اۏخویوب
فارس شاعیرلری طرفیندن ل ملک الشعرای بهاردان نیمایا قدهر درین ماراق ایله آلقیشلادیلار.
آذر اۏغلونون شعرلرینده ،ائلیمیزین آغیر یاشاییشی ،چتین دورومو ،وصال حسرتی ،گؤزهل ایدییالارین
آرزی ل ایستهیی ،صاباحا درین اینام ،صولح و امین ل آمانلیق اوغروندا مبارزه تصویره آلینیر .شاعیر ،آنا
وطنیندن اوزاق دوشوبسه ده ،دوغما دیارینا سئوگی بسلهییب ،ائلینین وورغونو کیمی بوتون شعرلرینی
مبارزهیه حصر ائتمیش و شاعیرانه روحونو دا خالقینا بخش ائتمیشدیر.
شاعیر بو دوزولمز چتینلیکلری آرخادا قویوب ،قیش ،شاختا ،بوران اونون اورهگینده یئر سالا بیلمیر.
چونکو بوتون اورهگینی ائلینه ،یوردونا و ایدییالارینا وئرمیشدیر .اۏ باهار شاعیریدیر .گونشلی سحر شاعیری،
آزادلیق و انقلاب شاعیریدیر.
اونون سینهسینده وولقانلار یاتیب؛ کؤکسوندن ،بیر طرفدن وطنه محبت اودو پؤسگورور و بیر طرفدن
اینسانلارا ان گؤزهل آرزیلار! او ،تبریزین اعتلاسی اوچون دؤیوشوب ،شاها قارشیسینه گریب ،عؤمرونو وئریب.
بونلار بیر طرفده ،باشینی اینسان سئوهرلیک ایدییالاری اوغروندا آغاردیب .اورهگی بوتون بشریتله دؤیونوب.
آذربایجانی ن دیلی یاساق ،دیواری آلچاق ،نغمه و موسیقیسی قاداغان اولان بیر چاغدا بو گرگین دوروم
شاعیری سارسیدا بیلمهییر .اونون گلهجهگه درین اومود بسلهدیگی هر اوخوجونون اورهگینده اومود
تومورجوقلارینی جوجهردیر .اونون وطنی تکجه تبریز ،اردبیل ،ایران یوخ ،بلکه ویتنام ،میصر ،الجزایر ،عراق،
قارا آفریقا ،لاتین آمریکا و هر یئر کی خالقلار اسارت زنجیرلرینی قیرماغا مجبوردولار! اۏنون سسی دونیایا
یاییلیرکن ،آذربایجان سسیدیر .سسی گورلو اولسون!
انقلاب شاعيريیم
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من نه شاه ،من نه سلطان ،نه یاراشیق ،نه زینت،
نه افسانه ،نه مَلک ،نه سرای ،نه سلطنت.
نه قدیم عصرلری یادا سالیب آغلایان،
نه عؤمرونو غزله ،مرثیهیه باغلایان.
نه دؤرون حاکمینه شعر یازیب پول آلان،
نه جلادلار اؤنونده حیات اوچون آلچالان.
نه پیمانه ،نه ساقی ،نه شراب شاعیرییم،
آزادلیغین جارچیسی انقلاب شاعیرییم.
من اگیلیب حاکمه اللریندن اؤپمهدیم،
شعریمی چیچک کیمی آیاقلارا سپمهدیم.
نه عاجز بیر بندهیم ،نه ساتیلمیش بیر قولام،
نه سرای مدّاحییام درگاهلاردان قووولام.
من ائللرین اوغلویام ،ائللر بؤیوتموش منی،
شعریم ائلدن آلیبدیر بو الهامی ،قوّهنی.
من نه شم  ،نه پروانه ،نه رباب شاعیرییم،
آزادلیغین جارچیسی ،انقلاب شاعیرییم.
منیم کؤنول دفتریم بنزهییر گولوستانا،
اۏندا یئر وئریلمهمیش قارلی قیشا ،طوفانا.
بیر بهار عطری واردیر هر شعریمده ،سؤزۆمده،
بهارین حسرتیله یاشاییرام اؤزومده.
من ال آچیب گؤیلردن دیلهمهدیم آزادلیق،
منیم آرخالاندیغیم ،اونلاردان داها آرتیق،
اؤلکهلر حسرت چکن آفتاب شاعیرییم،
آزادلیغین جارچیسی انقلاب شاعیرییم.
اردبیل 9865
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چاغيریش
گلین وطنداشلار ،گلین آ دوستلار،
شاعیرین سیزلره شاد خبری وار.
یئنهده اوجالیر گؤر سسیم منیم،
سؤنمهمیش الهامیم ،هوسیم منیم،
تانیییر بو ائللر ازلدن منی،
نه فکریم ،نه آرزوم ،نهده صنعتیم.
اونون آرزوسودور صاف محبتیم،
قلبیمیز آیریسا ،ایشیمیز بیردیر،
منه الهام وئرهن بیزیم ائللردیر...
قوی سسیم یاییلسین شهره ،کنده،
گلسین دمیرچیده ،اکین اکنده.
آیاغی چاریقلی ،الی چوماقلی،
اوزون یاپینجیلی ،دری پاپاقلی.
مزدورلار ،چوبانلار دئ کیم وار ،گلسین،
وطنین قدرینی دویانلار گلسین.
گلسین قوی گؤزلری یولدا قالانلار،
ستارخان یوردونا آرخالانانلار.
گلین آخین ل آخین» ،قوشولون بیزه،
قایناییب قاریشین سیخ جرگهمیزه،
گلین وطن دئیین جوانلار ،گلین،
گل ،یاپیش آنانین ایندی الیندن،
اونون آرخاسیندا بیر داغ کیمی سن.
دایان ،قویما دوشمن ال وورسون اۏنا،
اونون او مهربان آنا قوینونا.
دونیالار سیغینیر گؤرورسن بعضاً،
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سنی او ساخلادی کؤرپهلیگیندن.
دؤیدو کورهگینه آجی کولکلر،
پاسبانین اولدو هر آخشام ،سحر،
چیخارتدی حیاتین فرتیناسیندان،
ایندی او گردابدا بوغولان زمان،
مهربان قوینونو آچاراق سنه،
دئییر«:ل دار گونومدور ،اوغول گلسنه!
گل ،یاد پنجهلردن گل ،قورتار منی!
دؤیدو قولدور منی ،حؤکمدار منی.
گؤزلریم یوللاردا قالدی زاماندیر،
سؤنن چیراغیمی الینله یاندیر.
بلکه بو ظولمدن قورتاراق بیزده،
بیرده قول اولمایاق اؤز اؤلکهمیزده...
اردبیل 9865
وطن محبتی
من هجرانلا دولو عؤمر سورموشم،
مین عذاب چکمیش ،مین غم گؤرموشم.
آخیب نیسان کیمی گؤزومون یاشی،
نهلر چکدیرمهمیش منه بو عالم.
اینان کی ،اگیلر داغلارین باشی،
اگر دردلریمی اونا سؤیلهسم.
فقط قورتارمامیش داردان ،چتیندن،
تک سنین عشقینله ،وطن ،ای وطن!
عؤمرۆن گنجلیگی بیر چیچک اولدو،
وقتسیز طوفانلارین الینده سولدو.
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قانونلار باغلادی بوینوما زنجیر،
منی آییردیلار دوغما ائلیمدن.
اؤزومده بیلمهدیم گوناهیم نهدیر،
فقط دئدیلر کی مقصرم من.
داددیم زمانهنین هر محنتیندن،
سنین خاطرینچین ،وطن ،ای وطن.
کئچدی آیلار ،ایللر ،زاماندا دؤندو،
یوز ایللیک بیر حیات بیر آندا دؤندو.
یئنه ده باشلاندی حق ساواشلاری،
خلقیم آت اویناتدی ،سلاح گؤتوردو،
سیلیب یاناغینا آخان یاشلاری،
اینسانلار یوردوما پناه گتیردی.
اؤلکهلر دانیشدی رشادتیندن،
دوشدون دیلدن ل دیله ،ای وطن،
دئمهیین«:ل بونلار کی بیر خاطراتدیر،
یوخ ،منیم عؤمرومدور ،بو بیر حیاتدیر.
اونون هر سطرینده اورهک قانیم وار،
کؤنلوم دینجهلمهییر اونو آنماسا،
بونو یاخشی دئمیش بیزیم بابالار:
«ل گؤزدن یاش چیخماییر اورهک یانماسا».
بیر کدهر دویساندا هر صحبتیمدن،
سنین حسرتین دیر ،وطن ،ای وطن.
قوی دوشمن دئمهسین اوزاقدایام من،
یوخ ،منی بؤیودن تورپاقدایام من.
اونون نفسیله قیزینیر سینهم،
سئویب ،عزیزلهییر بو داغلار منی،
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من بؤیوک بابکین نشانهسییم،
اڲمز بو یارالار ،بو داغلار منی.
هر گون الهام آلیب محبتیندن،
آرتیر قدرتیمیز ،وطن ،ای وطن.
آتامین سنگری مزاری اولدو،
اوستونه بیر قیریخ کرپیچ قویولدو.
دوستلاری سونگویله قازدی «مجاهد»،
منیم ده «فدائی» قالاجاق آدیم.
صاباحکی دؤگوشه اولماسام شاهد،
باشقا بیر آدیله یئنه اولادیم،
او گون ووروشاجاق  ...بیل ،بو ظولمتدن،
قورتاراجاق سنی ،وطن ،ای وطن.
9867
شهيدلرین قبري اوسته
تهران هله قالخمامیش یوخوسوندان بو سحر،
هله بوش ،کیمسهسیزدیر خیابانلار ،کوچهلر.
نه آقالار ،نه ده کی ،بازار اهلی اویانیب،
فقط هر تین باشیندا بیر پاسبان دایانیب.
ایکی الیله مؤحکم یاپیشمیشدیر یاراقدان،
کیم بیلیر کی ،او هله آیاق اوسته نه وقتدن،
شیرین یوخویا گئتمیش؟
گؤرورسن کی ،آراییر،
بوینو ضعیف تاغ کیمی یاواش ل یاواش اگیلیر،
باشی گلیب توفنگین لولهسینه توخونور،
قیزارمیش گؤزلرینده ناراضیلیق اوخونور.
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تریاکین وقتی کئچیب یقین ،یادا خماردیر،
بیر ده کی ،پاسبان تقصیر ،گوناهمی واردیر؟
کیشی بوتون گئجهنی یاتمامیشدیر ،دوشون سن،
شهری قوروموشدور شاهین دوشمنلریندن.
ایندی مور گولهسهده ،قولاقلاری سسدهدیر،
یاتسادا نه عئیبی وار ،آخر کی او پُستدادیر.
تهرانین کناریندا بؤیوک بیر قبرستان وار،
دوزولموشدور یان ل یانا اوستو یازیلی داشلار.
مدائن ده کی قصرین اوچوق ستونلاری تک،
مرمردن باش داشلاری گؤرونور بوردا تک ل تک.
بو داشلاردا یازی وار:
«فلان ایلده دوغلودو،
مرحوم چوخ وارلی ایدی ،نئچه ایل وکیل اولدو،
سونسوز ایدی ،نه قدر قیزیلی ،آغی قالدی،
ساغلیغیندا وقف ائدیب ،تورپاغی ،باغی قالدی»...
بو قبرین لاپ یانیندا داشسیز قبرلرده وار،
تورپاغینی یوموشدور یازدا یاغیش ،قیشدا قار،
اونون دؤرد طرفینی یابانی اوت باسیبدیر،
قبردن ده بیلینیر بوردا یاتان کاسبدیر...
فقط تمام کاسبلار بئله نشانسیز دگیل،
قبرلری سادهدیر ،آنجاق عنوانسیز دگیل.
مرمردن اولماسادا ،واردیر یئنه باش داشی،
اوردا آیدین خطله یازمیش یاخین یولداشی:
«ل بو فلان کارخانادا فعله ایدی ،بیر سحر،
نمایشه چیخاندا ووردو اونو پُلیسلر.
قورخو بیلمز اینساندی،
آزادلیغین یولوندا آل قانینا بویاندی،
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اوغورلادی صاحبکار.
اودور ،ایندی نه مولکو ،نهده کی واری قالدی،
آنجاق اؤلمز مرامی ،بیرده اونون یولونو،
هر آن دوام ائتدیرن اورهک دوستلاری قالدی».
تهران هله قالخمامیش یوخوسوندان بو سحر،
هله بوشدور ان بؤیوک ،دبدبهلی کوچهلر.
شهره کشیک چکیر هر تینده بیر پاسبان،
قوش دا سؤکه بیلمهییر اونلارین قورخوسوندان.
تهران قبرستان کیمی ساکتدیر کیمسهسیزدیر،
آنجاق بیر آز کناردا قبرستانسا بو سحر،
دالغالی بیر دنیزدیر.
گلیر هی دسته ل دسته بورا ایگید فعلهلر،
شهیدلرین قبرینه چیچک سپهر ،گول قویور.
قبرستانین بیر یانی چیچکلیگه اوخشاییر.
اونلار بو شهیدلرین یاخین ،اورهک دوستودور،
هامیسی احتراملا باشینی آچیب دورور.
اوجا بیر قبرین اوسته قالخیر یاشلی بیر آدام،
دانیشیر آرام ل آرام!
کلمه ل کلمه یاییلیر اطرافا اونون سسی:
دوستلار ،بیر ایلدیر سیزی دوشمنلرین گولَلهسی،
جؤرگهمیزدن آییردی.
بیر ایلدیر سیز یوخدور ...بیزیم اوچون آغیردیر،
آغیردیر ،مبارزه ،قطعی دؤگوش گونونده،
بیر سربازدا ایتیرمک دوشمنلرین اؤنونده.
یوخ ،یوخ ،سیز اؤلمهدینیز!
اؤلوم بیر قوش اولسادا ،اوچا بیلمز یانیزدان!
آزادلیغین یولوندا تؤکولن پاک قانیزدان.
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بایراغیمیز داهادا قیزاردی ،آل بویاندی،
قلبیمیزده جوشان کین یئنیدن دالغالاندی.
اورهگیمیز کؤیرهلیب ،گؤزوموز یاشارمادی،
سیرامیز سئیرلمهدی ،جؤرگهمیز بۏشالمادی.
داها مؤحکم ایناملا آددیملادیق او گون بیز،
طوفانلی بیر عمّانی آندیردی غضبیمیز.
افسوس کی گؤرمهدینیز ،دوستلار ،نئجه او آخشام،
اللری اسه ل اسه استعفا یازدی قوام،
تهراندا او خائنه بیر حیات تاپیلمادی،
سفارته سوخولدو ،ساخلایان تاپیلمادی.
همان گئجه توپلاییب قیزیلینی ،آغینی،
صوبح اولونجا ترک ائتدی او ،ایران تورپاغینی.
او گون سیزینله بیرگه بیز غلبه قازاندیق،
آزادلیق جبههسینده داها مؤحکم دایاندیق.
الیمیزده شعارلار ،جوشان قلبیمیزدهسیز،
قارداشلار ،سیز اؤلمهدیز ،یئنه قلبیمیزدهسیز.
9888جی ایل

حكيمه بلوري
چاغداش ادبیاتیمیزین شاعیرلرینین اؤنونده گئدن بؤیوک شاعیریمیز ایللر بویو یارادیجیلیغی ایله،
دیلیمیزین اینجهلیکلرینی ،دونیا میللتلری آراسیندا یاییب و ائلیمیزه حؤرمت قازانیبدیر .اونون اثرلری
دونیا دیللرینه ترجومه اولاراق دونیانین مختلف اؤلکهلریندن بؤیوک اودوللار و نیشانلار قازانیبدیر.
حکیمه  9855جی ایلده زنگان شهرینده آنادان اولوب و کیچیک یاشلاریندان شعره ماراق گؤسترمیشدیر.
او تحصیلاتینی زنگاندا داوام ائدیرسهده ،آکادمیک تحصیلینی سونا چاتدیرمیش و آکادمیالاردا چیخیشلار
ائتمیشدیر .نهایت 9839جی ایلده دونیادان گؤزونو یومدو .آنجاق بیزه دگهرلی اثرلر قویوب گئتدی .اونون
اثرلریندن بونلاری سایماق اولار:
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حیات یوللاریندا ،اؤلمز قهرمان ،منیم آرزوم ،سندن اوزاقلاردا ،شاعیرین یادگاری ،آپار منی اۏ یئرلره ،چینار
گؤزلهییر منی و ...
حکیمه ،شهریارین فارسجا شعرلرینی ده آنا دیلیمیزه چئویرهرک «یالان دونیا» آدیلا نئچه یوز مین
تیراژلاریندا یایمیشدیر.
آذربایجانيم
بیلیر دونیا بیلیر ،گؤرور بو عالم،
سنه یابانجیدیر کدهر ،غصّه ،غم،
داها گؤرونمهییر گؤزلرینده نم،
کولهلیک داشینی آتمیشدیر ائلیم،
حاققا ،آزادلیغا چاتمیشدیر ائلیم.
سئوادالار یوردونون بیر اولدوزوسان،
گؤرور ،دونیا گؤرور ،بیلیر بیر جاهان.
سنده آغ گونلره چیخمیشدیر اینسان،
منیم دوغما یوردوم آذربایجانیم،
عشقیم ،محبّتیم ،شؤهرتیم ،شأنیم.
دئمه کی نیظامیم ،فضولوم هانی؟
یازیلیر بوگونون یئنی داستانی.
یاخشی تانیییرلار ،آذربایجانی،
شعریمدن شیکایت کؤچموشدور آرتیق،
او آغیر زامانلار کئچمیشدیر آرتیق.
سینهم باشدان باشا بیر لالهزاردیر،
هر عؤمور ائله بیر تزه باهاردیر،
اؤتن هر بیر آنین معناسی واردیر،
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زینتین ،بزهیین ،ثروتیم امهک،
بوگونوم ،صاباحیم ،شؤهرتیم امهک.
سینهنده بوروقلار سیخ مئشه سالمیش،
سئوینجلر ،فرحلر قلبینی آلمیش.
آخشاملار سولارین یوز رنگه چالمیش،
چالخانیر ،بولانیر ،دورولور خزر،
او قارا نفت ایله دونیانی بزهر.
«سهگاه»ین« ،شیکسته»ن« ،شور»ون سسلهنیر،
کؤکسونه آی انیر ،اولدوزلار انیر.
هر کؤشن ائله بیر جنّته دؤنور،
گؤزهللر گؤزهلی وطنیم منیم،
سولوب سارالمایان چمنیم منیم.
قلبیمین باش تاجی ،افتخاریسان،
بابامین ،آتامین یادیگاریسان،
شرقده آزادلیغا اولدون پاسبان،
منیم دوغما یوردوم ،آذربایجانیم،
او تاییم ،بو تاییم ،شؤهرتیم ،شأنیم.
سنه باخان زامان باشیم اوجالیر،
فقط اورهگیمده نیسگیلیم قالیر.
آغ گونون او تایی یادیما سالیر،
بو بایرام نئجهده یاراشیر سنه،
آرازیم نغمهلر قوشور شأنینه.
سینهمده دیل آچیر ،دیل آچیر اورهک،
112

ائل اوغلو ،بایرامین اولسون مبارک.
سنی سالاملاییر بؤیوک گلهجک،
منیم دوغما یوردوم ،آذربایجانیم،
بو گونوم صاباحیم ،شؤهرتیم ،شأنیم.
تبریز
قوللاریم دولانار بوینونا بیر گون،
یئنه باش قویارام دیزینه ،تبریز،
حسرتدن ،هیجرتدن جانا! دویموشام،
دویونجا باخارام گؤزونه ،تبریز.
بولانلیق سولارین آخسین ،دورولسون،
تزه گونلریندن بساط قورولسون.
سهند جامالینا بیرده وورولسون،
بیر غبار قونماسین اوزونه تبریز.
حسرتین یاندیرار ،پورشودور منی،
ظریف چیچک کیمی اوشودور منی،
سسلهسم ساوالان ائشیدیر منی،
قیزیننام اودونا ،کؤزونه ،تبریز.
گولوستان باغینین سئیرینه گلیم،
لاله یاماجیندا بیرده دینجلیم.
اؤتن گونلریمه یئتیشمز الیم،
دوشوم هئچ اولماسا ایزینه تبریز.
آنا تبسّمون آی ایشیغیدیر،
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قولوم قامتینین سارماشیغیدیر.
شعرین بو دونیانین یاراشیغیدیر،
اینجیسی توکنمز خزینه تبریز.
سن شاعیر عؤمرومه ووقار وئرمیسن،
سولوب ل سارالمایان گولزار وئرمیسن.
اعتبار وئرمیسن ،ایلقار وئرمیسن،
هر ایگید اوغلونا ،قیزینا ،تبریز.
ستارخان ،باقرخان گؤیلره اوجالت،
قارا بولودلاری اود آغزینا آت.
شاعیر قیزینین دا سؤزلرینی قات،
شیرین صحبتینه ،سؤزونه ،تبریز.
بير شعر ایستهرم
بیر شعر ایستهرم اودو ،آلووو،
گؤزلرده شیمشهیی ،شیمشهیی چاخسین،
کؤنولدن ل کؤنوله شلاله کیمی،
سئل کیمی گؤرلاییب ،سئل کیمی آخسین.
ائله بیر شعر کی ،قارتاللار کیمی،
اونون یولو اولسون ذیروهلر یولو،
یاشیل مئشهلر تک ،اوجسوز ،بوجاقسیز،
وطن داغلاری تک چشمهلر سولو.
ائله بیر شعر کی ،اونون وسعتی،
یاماجلار ،صحرالار ،دوزهنلر اولسون،
114

غلبه مارشی تک ،شفق سئلی تک،
اودلو نغمهلر تک اورهگه دولسون.
ائله بیر شعر کی ،اودو ،آلووو،
آلووو یاندیرار ،اودو یاندیرار،
وطن گؤیلرینده قیغیلجیم کیمی،
طال اولدوزومو ایشیقلاندیرار.
هله یول تاپمامیش قلبه ،اورهگه،
سینهمی یاندیرسین اودلو نفسی،
دؤنسون دوداقلاردا بیر گوموش نئیه،
شیمشکدن تؤکولسون هر بیر کلمهسی.
هله اکیلمهمیش ،چیچک آچمیش،
بیر شعر ایستهرم صنعت باغیندا،
قوی چیگنینه قوس و قزحی،
گوللر داغلار کیمی عطیرلی شعریم.
گونش اویانمامیش هله یوخودان،
گؤز آچسین دونیایا دان اولدوز تک،
بیر شعر ایستهرم اودلو ،آلوولو،
شعر پالتاریندا آلوولو شیشمک.
ائله بیر شعر کی ،حیات نفسلی،
باهار یاغیشی تک کؤورهک ،مهربان،
بیر قارتال ادالی بیر لاچین سسلی،
یئنیدن دوغولوم دۏغولماسیندان.

115

زهتابی
پروفسور محمدتقی زهتابی آذربایجان چاغداش ادبیاتینین سؤنمز اولدوزو و پارلاق سیماسیدیر.
ائلیمیزین باشینی دونیا میللتلری آراسیندا اوجالدان ،تاریخیمیزین قارانلیق بوجاقلارینا ایشیق ساچان،
شعریمیزین زیروهسینده دایانان بؤیوک شاعیر ،یازیچی و مورخدیر.
زهتابی 9856جی ایلده شبسترده دونیایا گلدی و سانکی آنا دیلینه محبت اونون آنادان اولان گوندن
آلنینا یازمیشلار .همین عشق اونون علمی درجهلرین ان یوکسک مقامینا چاتدیردی و نهایت اونلارجا درین
علمی ل ادبی اثرلر یاراداراق 9873جی ایلده همان شبسترده دونیایا گؤزونو یومدو .اونون بیر پارا اثرلری
بونلاردیر:
پروانهنین سرگذشتی ،ائل اۏغلو باغبان ،بختی یاتمیش ،بذ قالاسیندا ،چریک حماسهسی ،ایران تورکلرینین
اسکی تاریخی ،معاصر ادبی ل آذری دیلی ،قوی اولسون اون ،شاهین زنجیرده ،قاشقایی یایلاغا کؤچور،
آذربایجان دیلینین نحوی ،عروضون تورک فولکلوروندا کؤکلری و ...
زهتابی شاه رژیمینه قارشی مبارزهده بوتون خالقیمیزا بیر اولگو و بیر سیمگهدیر .پروفسور زهتابی 85
ایلدن آرتیق سوئت یونیورسیتهلرینده ،آلمان ،بغداد و تبریز دانشگاهلاریندا اسکی دونیا دیللرینی تدریس
ائتمیش و دونیا دیللرینه سونسوز سولطهسی ایله گون معلوماتینی الده ائدیب ،مبارزهسینی علمله
قاتمیشدیر .اونون شاها قارشی یازدیغی شعرلری ،هلهده کی وار دونیانین دؤیوشچو و دایانیش شعرینه
گؤزهل اؤرنکلریدیر .شاعیر دوشونجهلی بیر عالیم کیمی ،دوشمانین حرکتلرینی ایزلهییب ،گلهجکده نه
ایشلر یاپاجاغینی بیلیر و اونا گؤره ده خالقینا گؤستردیگی مبارزه یولو همیشه دوزگون و دوغرو یول اولور.
شاعیرین آذربایجان قهرمانلارینا یازدیغی حماسه منظومهلری ده اونون دؤیوشچو روحوندان ایرهلی گلیر.
ائل اوغلو باغبانین بوتون یاشاییشینی و مبارزهسینی شعره چکهرک ،سانکی اؤز روحونو کاغاذ اوسته گتیریر.
چریک حماسهسی اثرینده ،اۏ قهرمان جهانبخش پایدار یوخ ،سانکی زهتابیدیر کی شاهلا و بوتون تاریخ
ظالیملریله اوز ل اوزه دایانیب .شاعیر ،تبریز دئیهرک اؤیدوگو شهر ،اونون بوتون وطنینی خاطیرلادیر .او،
ایران خالقلارینا آزادلیق ،شن حیات و خوشبختلیک آرزیلاییر .اونون شعرلرینده بلوچلار ،کوردلر ،عربلر،
تورکمنلر و قاشقاییلار آذربایجان تورکلریله یاناشی شاها و اونون اربابی اولان آمریکایا قارشی دایانیرلار.
زهتابی هاردا اولورسا اۏلسون ،آلماندا ،مسکووادا ،بغداد دا و یا هر یاندا اولسادا ،اورهگی خالقی ایله دؤیونور.
اونون مبارزهسینی شاها قارشی ایزلهییر ،اونا یول گؤستهریر و تولکو صفت نخست وزیرلرینین حیلهلرینی
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افشا ائدیر .او شعرینه اؤرتوک چکمیر .بلکه آیدین ل آشکارا ،ساده سؤزلرله خالقیندا اینام بسلهمهگه چالیشیر.
اسلامی انقالابدان سونرا عالیمین دوزگون حرکتلرینه اینانماق اولمادی.
شاعیرین مبارزه روحلو شعرلری هلهده دیری ،جانلی و قالارقیدیر.
ایلك سؤز
قوی آچسین قاناد ،اودلو شاهین کیمی،
افقلرده ایلهام پریم بیر داها،
قوی عصیانچی طبعیم آتی،
سمالار کیمی کیشنهییب بیرده قالخسین شاها،
قوی ایللر بویو سوسدورولموش قلم،
اؤیونسون،
جوشوب چاغلاسین بیرده عمان کیمی،
بوتون وارلیغیم ،وجدانیم،
فرحدن جوشوب کؤکرهسین،
جوشوب آل قانیم،
قوی دؤیونسون اورهک،
انقلاب نبضی تک.
ییخیب خیمهسین ،قوی یوخ اولسون الم،
جۏشوب کؤکرهسین بیر دنیز تک اؤزوم،
قوی آچسین سینهمده مین الوان چیچک،
هر دیلک!
کی ،مین بیر ایگیتدن بیرین ،بیرجهسین،
آلوولار دیاریندان عالملره،
تانیتدیرماق ایستیر سؤزوم،
بیرین ،مین ایگیت قهرماندان بیرین،
زلال چشمه تک ساده ،پاک،
و اولدوز کیمی لکهسیز،
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بیرین بیر بؤیوک کهکشاندان بیرین،
یئرین سینهسیندن چیخان،
صاف بولاقلار کیمی،
ائلین سینهسیندن قوپوب ایلدیریم تک شاخاندان بیرین،
نه قلبینده پول وار ،نه شهرت ،نه آد،
اؤزو ساده باغبان،
اورهکدن پولاد،
اونون دردی بیر ائل اۏلوب ،بیر وطن،
چؤرهکسیز قالیب خلق دردین چکن،
توکنمز پولا گؤز چکن،
و اؤولادی شامسیز یاتان،
قهرمان.
بیر اینسان،
کی قاتسان اگر جوهرین،
اونون داغ قدهر کوللره،
دؤنر قهرمان ائللره،
جوشوب ،کؤکرهین سئللر،
اسیر ائللری هایلایان یئللره،
قارانلیقلارا سون قویان شیمشکه!
تانیتدیرماق ایستیر قلم،
ائله بیر ایگیت ار کی ،اؤز وارلیغین،
ائل اوغروندا آتدیقدا آتشلره،
تشکر بئله اوممامیش،
بیر اینسانی کی ،خلقی بوغدوقدا غم،
اوجالدیقدا مظلوملارین نالهسی،
یاتیب بیر عؤمور سنگره.
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گؤرن وارسا ،قوی سؤیلهسین،
ائله ساده بیر اینسانی،
کی ،اؤلموش جوانلیقدا گول باغبانی،
ایگیت خلقینین عصیانی،
جوشان گونلر ،ائل باغبانی.
گؤرن وارسا ،قوی سؤیلهسین،
بیر انسان کی ،یارمیش قارانلیقلاری،
اونون ایلدیریم قهرمانلیقلاری،
هونر گؤستریب تا ،ایگیت ملتی،
قوجوب ،اؤپسون اؤلمز آزادلیقلاری.
گؤرن وارسا ،قوی سؤیلهسین،
ائله ساده بیر خلقتی،
کی ،زحمت چکهن انسانا حؤرمتی،
زورا ،ظولمه ،ظۆلمتلره نیفرتی،
ائل عصیانینا پاک صمیمیتی،
ائدیبدیر اونو ائللره سئوگیلی.
گؤرن وارسا ،قوی سؤیلهسین،
ائله ساده بیر خلق پروردهسی،
کی ،آنجاق ایگیتلیکلری،
ائدیبدیر اونو اوردو سرکردهسی.
گؤرن وارسا ،قوی سؤیلهسین،
ائله ساده بیر انسانی،
کی ،آخدیقدا سنگرده آسلان قانی،
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اونا یاس توتوب آغلامیش،
همی دوستو ،هم دوشمانی.
او بیر گون بئجرمیشدی بوستان ،اکین،
کی ،شاه خلقی آج قویماسین،
و بیر گونده الده توفنگ،
گهریب سینه خاقانلاردا،
خانلارا،
اولوب مظلوم اینسانلارا باغبان،
بوتون وارلیغیلا جوشان،
چارپیشان،
باغبان!
اوجالدیقدا مظلوملارین نالهسی،
دولاندا فلاکتله پیمانهسی،
حیاتی بوغارکن اسارتده چن،
وطن تورپاغین قاپسایارکن دومان،
و بوغدوقدا هر یاندا مظلوملاری اهرمن،
آلوو یاغدیران،
ایلدیریم تک شاخان،
باغبان.
سون سؤز
بیر ائل کی اؤیونمز،
شیر قلبلی قارتاللاری ایله،
خلقین اورهگی،
گر دوغدوغو آسلانلارینین مردلیگیندن،
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پیوسته دؤیونمز،
جۏشمازسا ائلین گر قانی هردن،
اؤز ارلرینین مرد حیاتین اوخویارکن،
بیر ائل کی ،ار اؤولادینی دونیای تانیتماز،
بیر ائل کی ،دیلینده ایگیت آسلانلارینین آدلاری گزمز...
باخ بیر بئله ملت،
ظولمتلری هئچ وقت بوغا بیلمز،
آزاد گونش عالمده بو خلقه دوغا بیلمز.
چونکو بئله بیر ائل،
آسلان تک ایگیتلر دوغا بیلمز،
چونکو بئله بیر ائل،
عؤمرون کئچیرهر بیر سوروتک ،قول ،آغا بیلمز.
آسلان ایگیت ارلر،
دۏغمازسا بیر ائل گر،
البته قارانلیق دا یاریلماز،
اهریمنه دیوان توتولوب ،داردا قورولماز.
اؤز منلیگینی قانماز ائلین ،عصرلر اؤتسه،
چیخماز گونشی ،جوّی دورولماز.
ستّارخانین اؤولادی اؤیونسون،
قوی قلبی دؤیونسون،
باغبانلارینین مردلیگیندن،
اینسانلیغا ،اؤز خلقینه همدردلیگیندن.
قوی باغبانا هر گن تای اولسون،
گؤردوکده ائلی داردادی ،جوشسون ،هارای اولسون،
ایرانلینی قورتارماق اوچون غم قوجاغیندان،
هر آذری گن آسلانا بنزهر بیر ار اولسون،
اؤز اؤلکهسینین هر بوجاغیندان،
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عصیانا وارین حصر ائلهییب های قوپاران شیرِ نر اولسون،
آغ باشلی سهندین ،میشووون ،شیش ساوالانین،
هر آذری گنجی،
قوی دونیالارا لرزه سالان ایلدیریم اولسون،
استبداد ،حق دوشمنینه بیر غنیم اولسون.
باغبان کیمی اولسون،
ظولمتله باریشماز،
حقسیزلیک ایله ظولمه قاریشماز،
آزادلیغا وورغون،
اؤز ملتینین حقینه مفتون،
ملتلره قارداش،
دوست ائللره ،ملّتلره یولداش.
غمدن،
و ستمدن،
و المدن،
اؤز خلقینی قورتولماق ایشینده،
دورسون گئجه ل گوندوز،
عصیان کئشیگینده،
دوردو نئجه بیر عؤمر،
مینلرجه ایگیتلرله برابر،
قوجا عصیان بئشیگینده،
ائل اوغلو حسین خان!!
9807ل بغداد

سن اوسان ،من ده بویام
سو دئییبدیر منه اوّلده آنام ،آب کی یوخ،
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یوخو اؤیرهتدی اوشاقلیقدا منه ،خواب کی یوخ.
ایلک دفعه کی چؤرهک وئردی منه ،نان دئمهدی،
ازلیندن منه دوزدانا ،نمکدان دئمهدی.
آنام آختر دئمهییبدیر منه ،اولدوز دئییب او،
سو دوناندا دئمهییب یخدی بالا ،بوز دئییب او.
قار دئییب ،برف دئمهییب ،دست دئمهییب ،ال دئییب او،
منه هئچ واخت بیا سؤیلهمهییب ،گل دئییب او.
یاخشی خاطیرلاییرام ،یاز گونو آخشام چاغیلار،
باخچانین گون چوخانیندا کی ایلیق گون یاییلار.
گل دئیهردی داراییم باشینی ،آی نازلی بالام،
گلمهسن گر ،باجینین آستاجا زولفون دارارام.
او دئمهزدی کی«:ل بیا شانه زنم بر سر تو،
گر نیایی بزنم شانهسر خواهر تو».
بلی ،داش یاغسادا گؤیدن ،سن اوسان ،من ده بویام،
وار سنین باشقا آنان ،واردی منیم باشقا آنام.
اؤزومه مخصوص اولان ،باشقا دیلیم واردی منیم باشقا آنام،
ایستهسن قارداش اولاق ،بیر یاشایاق ،بیرلیک ائدهک،
وئریبن قول ل قولا بوندان سورا ،بیر یولدا گئدهک.
اوّلاً اؤزگه کولکلرله گرهک آخمایاسان،
ثانیاً وارلیغیما ،خالقیما خور باخمایاسان.
یوخسا گر زور دئیهسن ،میلّتیمی خوار ائدهسن،
گون گلهر ،صفحه چؤنر ،مجبور اولارسان گئدهسن.
 66آذر 9860ل تبریز
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ایران قشقایی ادبياتی
ایران تورکلرینین بیر بؤلومو قاشلقاییلره باغلانیر .قاشقاییلر بوگون ایکی میلیوندان آرتیق نفوسلا فارس،
اصلفهان ،ایلام ،کهکیلویه و بویوراحمد ،خوزستان و باشقا اوستانلاریندا یاشاییرلار .قاشقاییلر ایرانین بهادر،
دؤیوشللچو و وطنپرور ائللریندندیرکی کؤچری دورومدا یاشللاییرلار و بوگون شللیراز و اصللفهان اطرافیندا
چوخلوغو تشلللکیلل ائلدیرلر .قلاشلللقایی ائلی تورکلرین  65قبیلهسلللیندن اولان "قایی" ائلیندندیرلر و
اوغوزلاردان سلللاییلیرلار .بیر گؤزهللیکلری آذربایجان تورکجهسلللینه یاخین و موسلللیقایی بیر دیلدیر.
اونلارین دیل اؤزه للیکلری آلتی و یئددینجی یوزایللر (میلادی) باشلللا چالیب و اورخون آبیدهلرینده اولان
کتیبهلر اونلارین دیل وارلیقلارینی ثبت ائتمیشدیر.
قاشللقایی دئدیکده ایکی بؤلومدن تشللکیل تاپمیش  :قاش وقایی ،بیر ائل و اولوسللون آدی اولاراق بوتون
اوغوزنامهلرده و تورک نامهلرده گلمیشللدیر و قاش بوگونکو گؤز اوسللتونده اولان ابرو معناسللیندادیر وبورادا
اؤنده گئدهن و قیلاووز و لیدئر معناسللیندادیر .دیل باخیمیندان آذری تورکجهسللیله سللیخ باغلی اولوب،
ایراندا اولان تاریخی  7555ایللیک گئچهجهیه باغلیدیر.
ادبیلات تلاریخینلده تلانیوکوک داش یازیچی – اشلللکانی شلللاهی بلاش دؤورونه عاید اولان آبیدهلرله،
ادبیلاتلاری باشللللانیر .سلللونرا قوتاردغو بیلیک ،عتبهالحقایق ،دیوان حکمت ،نه الفرادیس ،قیرخ حدیث،
وسلیلهالنجات قاشلقاییلرین ادبیات خزینهلرینده سلاییلیرلار .قاشقایی ائلی ایرانین مرکز و باتی گؤنئیینه
کؤچله رک یوزایللر بویونلدا بورادا مسلللکونللاشلللیب و ادبیاتلارینی یازیب یازدیلار .زمان گلدیکجه بؤیوک
شللاعیرلر میدانا گلیش و میرزا محمدنثار ،قول اوروج ،میرزا مآذوق ،خسللروبیگ ،مسللیح خان ،بیات اوغلو
کیمی شللاعیرلرله قاشللقایی ادبیاتی گلیشللمیش و بوگون زنگین بیر ادبیاتا مالیکدیرلر و شللعر اوجاقلاری
بوائلین مختلیف یوردلاریندا گئنیشمهدهدیر.
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قاشقایی ائلی ان قدیم زامانلاردان ایراندا یاشایان تورکلرین گوجلو بیر قولودور؛ اونلار ایرانین باشقا تورک
ائللی خالقی ایله بورادا کؤک سالیب ،بوداق آتمیشدیر و ایندی ایرانین  3اوستانیندا یورد سالیبدیر.
قاشقاییلار فارس اوستانیندان علاوه خوزستان ،کهکیلویه و بویور احمد ،بختیاری ،اصفهان ،هرمزگان ،بوشهر
و کرماندا ساکن اولاراق ،بیر سیرا شهرلرین اکثریتینی تشکیل ائدیرلر .آنجاق اؤز منلیکلرینی ساخلاییب و
گونو گوندن کولتور و دیل منلیکلرینی دیرچلدیب و بو ساحه ده چالیشمالارینی داها آرتیرمادادیر.
قاشقاییلار بوتون وارلیقلارینی ساخلایاراق ،ادبیات ساحهسینده بیر یئنی دیرچهلیش و دایانیشا یول
آچمیشلار .بوگون قاشقایی موسیقیسی سسلهنیر ،قاشقایی شعرلری اوخونور ،ادبی درنکلر قورولور،
موسیقی کنسرتلری برپا اولونور ،کلاسلار آچیلیر ،گنجلر اؤز منلیکلرینی احیا ائتمک اوچون جان تاپمیشلار.
بو بؤیوک خالقین کولتورونه اشاره ائتمک ایستهییرسک ،زنگین بیر کؤکلر ،زنگین ادبیات ،اسکی و کؤکلو
عنعنهلر و جانلی بیر آیین لرله اوزه اوزه گلیریک .مینلرجه ماهنی ،مینلرجه آنا لایلالاری ،مینلرجه بایاتیلار،
هابئله ایش نغمهلری دیللرده گزیر و سینهدن سینهیه ،ائلدن ائله دولاشیر .قاشقایی ادبیاتیندا دده قورقود،
کوراوغلو ،شاه صنم و آشیق غریب ،اصلی و کرم و یوزلرله باشقا داستانلار دیللر ازبریدیر .بو زنگین کولتور
مین ایللرین یارادیجیلیغی و ادبیاتینین گلیشمهسی سونوجو اولا بیلر .آساناک یا همان بایاتیلار ،قاشقایی
ائللری آراسیندا اسکی بیر تاریخه مالیکدیر .بونلارین موضوعلاری دا آذربایجان فولکولورو کیمی چوخ
بوجاقلی ،درین و گئنیشدیر .بیر نئچه خالق دیلینده یازیلان آساناکلاری(بایاتیلاری) اوخویالیم:
کهر آتینگ قولونو،
مخمل ائدینگ چولونو،
بیز گلمیشیک آپاراگ،
سیزینگ باغینگ گولونو.
***
تئللرینگ خرمن خرمن،
عالم اسیر ،نه بیر من،
گل عالمی باغیشلا،
تا بیر قالام اسیر من.
اوخشامالاری ،لایلالاری ،آغیلار و باشقا قوشغولار ،باشقا ائللریمیز کیمی قاشقاییلارین دا دیل ازبری دیر:
قیزیم – قیزیم قیزخانی،
گونده توخور یوز قالی،
قالی سینینگ قیراغی،
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امام رضا چیراغی.
اوغلوم ،اوغلوم ،آت اوغلوم،
آیما گتیر سات اوغلوم،
هر قشنگ قیز کی گؤردونگ،
گیر قوینونا یات اوغلوم
قاشقاییلار اوغوز تورک لریندن اولاراق ،ان اسکی زمانلاردان بو تورپاقلاردا مسکونلاشیب ،اؤز عنعنه و
دبلرینی یارادیب ،اونونلا برابر اؤز کولتورونو و ادبیاتینی دا یاراتمیشدیر .قاشقاییلار آراسیندا ،آذربایجان
خالقی کیمی دده قورقود داستانلاری ،کوراوغلو داستانلاری ،هابئله شاه اسماعیلین ختاییلاری اوخونور،
عمادالدین نسیمی ،فضولی ،امیر علیشیر نوایی ،نباتی ،خسته قاسیم ،تیلیم خان و یوزلرله شاعیرلر تانینیر
و شعرلری منیمسهنیب اوخونور .قاشقاییلار اؤزلرینه مخصوص گئییملری ،پالتارلاری ،پاپاقلاری ،آت سورمه-
لری و باشقا-باشقا دبلری موجوددور .آنجاق ادبیات ساحهسینه گلدیکده ،نهنگ شاعیرلر ،فیلسوفلار ،عالیملر،
ایگیدلری واردیر .اونلارین اورتاسیندا بؤیوک عالیملر باش قالدیریب و اؤز خالقلارینا اؤلمز اثرلر یارادیبلار .بو
عالیملر و ادیبلردن میرزا محمد نثار ،قول اوروج ،ماذون ،یوسف علی قره قانلی ،بایات اوغلو ،رحیملو ،شایلو،
اوستاد محمد ابراهیم و باشقالاریندا آد آپارماق اولار .آنجاق ،ماذون عصریندن سونرا – 9652دان 9898
هجری قمرییه قدهر ماذون دورانی تانینیر -یوزلرجه عالیم و شاعیرلر ،آنا دیللرینی و کولتورلرینی
زنگینلشدیرمک اوچون میدانا گلدیلر .بونلاردان یوسف علیبیگ قرهقانلی ،نعمتاله بیگ رحیملو ،حسین
بایات اوغلو ،شایلو و باشقالارینی آد آپارماق اولار.
سید محمد ابراهیم – ماذون قشقائی  9651ق 9385 /م دا آنادان اولوب و  9898ق 9310 /م دا
دونیاسینی ده ییشیبدیر .اونون شؤهرهتی تورکی شعرلرینه گؤرهدیر .او اناالحق سؤیله ین شاعیرلردن
اولموش و ازلی – ابدی سئوگییه اینانان بیر عالیمدیر .بیر شعرینی بیرگه اوخویالیم:
بویان کيمدیر؟ اویان کيم؟
باهار فصلی دونگ یئللری اسنده
صیدا چوخدور شئیدا بولبول سسینده
هنوز بولبول گول شووقوندان ناصبور
هنوز داردا قالیب آسیلی منصور
هنوز قورخماز ملامتدن زیلییخا
هنوز رخنه سالار ایمانا ترسا

هامی قوشدا ناله واردیر فیغان وار
آیری اثر واردیر آیری نیشان وار
هنوز سمندرینگ یئری دیر تنور
“انا الحق” سؤیلاییب سیرری ناهان وار
هنوز یوسوف زیلییخادان گوریزپا
هنوز صنعان کیمین خینزیر یایان وار
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هنوز مجنوندا وار جونون هوسی
هنوز گلیر فرهاد کولنگی سسی
دیوانا ائیلمز اوتو سودان فرق
گلین گلدی بو سودادا اولدی غرق
ساز ایچینده سسلنن کیم دئین کیم؟
مأذون دئیر بویان کیم دیر؟ اویان کیم؟

هنوز قطار اوزر لئیلی دوه سی
هنوز شیرین کیمین شیرین زبان وار
هر کیمه گؤروندو پینهان اولدو برق
هئچ دئمه دی بو دریادا پایان وار
دم دملنیر دمی دمه قویان کیم؟
بویان اؤزو ،اویان اؤزو ،هایان وار؟

کئچن اون ایللرده محمد بهمن بیگینین چالیشمالاری اساسیندا یئنه ده قاشقایی دیلی و ادبیاتی گلیشه-
رک ،یوزلر شاعیر و یازارین میدان آچماسینا سبب اولموشدور کی بونلاردان :دوکتور کیانی ،حسن آقایی،
اسداله مردانی ،سهراب حاتمی ،منصور شاه محمدی ،همراه دانشور ،فریدون آهنگ دره شوری ،عزیزاله
عطایی ،تیمور گردانی ،نوذر رضایی ،رحیملو ،قائمی ،رجائی پناه ،محمد نادری دره شوری ،اصغر حسنی و
باشقالارینی آد آپارماق اولار .انقلابدان سونرا یئنی بیر دوغوم یاراناراق یئنه یوزلرجه یازار ،شاعیر،
آراشدیریجی ،موسیقیچی ،بستهکار و اینجه صنعت عالیملری اورتایا گلیب ،وار گوجلریه و اورکله
چالیشیرلار .اوجمله دن ارسلان میرزایی و محمد آد آپارماق لازیمدیر.

اسداله مردانی رحيمی
اسدالله مردانی رحیمی ،چاغداش قاشقائی ائلیندن ایلکین آراشدیریجی و یازاردیر کی قاشقایی ادبیات
و دیلی حاققیندا چالیشمالار ایرهلی سورموش و بیر نئچه دهیرلی کتابی اورتایا گتیرمیشدیر؛ او جملهدن:
"آتالار سؤوز ،آساناکلار"" ،فرهنگ لغات و اصطلاحات ترکی قشقایی"" ،قاشقای سؤزلوگو"" ،نامهای اصیل
ایرانی – شاخه قاشقایی" اثرلرینی یازیب و عئینی حالدا شعر ده سؤیلهمیشدیر .بورادا اونون بیر شعرینی
اوخویوروق:
ائـــل یــولــو
قاشقایللی ائلللللری هلامیسلی ائللیلم،
اونلار گئدن یوللار ملنلیلم دوز یلولیم،
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هامی دیلللدن شلیللریلن اؤزآنا دیلیم،
آرمانلیم ائللیلم دیر ،یلولوم دیر دیلیم.
اوکی تاریخ بویو ائدمیش دیر دؤیلوش
یلئلریلنله آلمامیلش قیزیل یا گؤموش
مغرض تاریخچیلر یازمیشلار سؤیوش
ائلیلمدیر ،ائلیمدیر ،ائللیمدیر ائلیم.
اوکی ایلشلیلقلانار چلیلراغلی یلانللار
اوکی بلاغلللانلانلدا دیلللیلم بلاغللانار
اوکی آچلیلق اوللسا ائلللیلم اویلانللار
یولوم دیر ،یولومدیر ،یولومدیر یولوم.
اوکلی اؤزگله للردن بلیزی باش یازار
سؤزونو ساخلامیش داغلینان داشلللار
اوخوماق یازماغا بلوگلون بلئل باغلار
دیلیمدیر ،دیلیمدیر ،دیلیمدیر ،دیلیم.
اوکی هلئلچ نلاملردی اؤزونله قلوشماز
ائلللیلنی سلاخلاداراؤزگه اینن جوشماز
اوکللی چلالیشمادان هئچ زامان دوشمز
قولومدیر ،قولومدیر ،قولومدیر قولوم.
اوکی چللوخ یوللاردا ائدمیش دیر سفر
هلر یلئرده بلئل اهیمیلش داغینان کمر
اوکلی سلیلنلمهمیشدیر ایندی یه قدر
بئلیمدیر ،بئللیمدیر ،بلئلیمدیر بئلیم.
اوکللی یازماغینان تورک دیلی ساخلار
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گللاه آچلیللار ،گلاه بلاغلانار ،گاه داغلار
اوسلتلونله قللویللالار هللر گون و آیلار
الللیلم دیر ،الللیم دیر ،اللیلم دیر اللیم.
سؤزونلو دئلیلیلرم سلیز اولونگ واهال
واری یلانللی اوشلاق -قوجایا جلاهلال
بلیللینگ اوکی هلر گون آچار پر و بال
ائللیم دیر ،یولوم دیر ،دیلیم دیر دیلیم.

ارسلان ميرزایی
ارسلان میرزایی بوگون قاشقایی ادبی درنکلرین مودیری کیمی چالیشیر و "اوزاق یول" آدیندا شعر
توپلوسو اولان کتابی ایشیق اوزونه چیخمیش ،و بیز بورادا بو کتابدان بیر نئچه شعری گتیرمکله ،اونون
قیسسا آراشدیماسینی وئرهجهییک.
"اوزاق یول" کتابی 9833جی ایلده قوم شهرینده  936صحیفهلیک رقعی بیچیمده یاییلمیشدیر .بو
کتابدان آلدیغیمیز معلومات گؤسته ریر کی ارسلان ،ائلی ایله نفس آلیب ،ائلی ایله سورونور .ائلی ایله جان
تاپیب ،ائلی ایله دیرچهلیب و بویا – باشا چاتیبدیر .او ،هئچ زامان اؤز وارلیغینی اسکیک گؤرمهمیش،
همیشه فخر ایله سینهگریب ،اؤز وارلیغینا اینانمیشدیر .ارسلانین شعر دونیاسی دا گئنیش ،آل – الوان و
چوخ بوجاقلیدیر .اونون شعر فورمالاری دا چئشیدلی ،سؤزلری و شعر قونولاری بوتون ساحهلرده گزهن،
ایگیدلیکلردن دانیشارکن لیریکاسی دا چوخ اورهیه یاتان و اینجه روحلودور .دوغرودان دوغروسونا ائله باغلی
و ائل ایگیدی دیر و ائلی قوینوندا بسلهییب – ساخلایاندیر .اونون شعر دفترینی ورقله ینده ،لیریک شعرلرله
برابر عرفانی شعرلره ده ساتاشیریق .بونلارلا برابر میللی روحلو شعرلر اؤز وارلیغینی منیمسهسن شعرلرله ده
اوز – اوزه گلیریک .بیر طرفدن ائل دردیله یانان ،سینه گرهن بیر فدایی کیمی گؤروروک و ائلینه قوربان
اولدوغونو ،همان حالدا ائلینه باغلیلیغی و دیلینه حؤرمت بسلهدیگینی گؤروروک.
ارسلان بیر ائل شاعیری اولاراق ،ائلینی آییق – ساییق ایستهییر و وار گوجو ایله "اویان یاتمیش ائلیم،
اویان" سسله ییر .قاشقایی اولدوغونا گووهنن شاعیر – ارسلان ،چوخلو شعرلرینده ائل سئوگیسی ایله انسان
سئوهرلیگی بیرگه دیله گتیرمیش و میللی روحونو لیریک دویغوسویلا قاتمیشدیر و گؤزهل شعرلر
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یاراتمیشدیر .او ،یار ایله ائلینی بیرگه ایستهییر .شاعیرین ان گؤزهل چاغلاری او زامانلاردیر کی یارینی ائل
ایچینده گؤروب و شنلیگی اونلارین ایچینده.
شاعیرین شعرلری مختلیف هاوالاردا ،فورمالاردا و موضوعلاردا اولور .او ،گاهدان قوشمالار قوشور ،گرایلیلار
یازیر ،تصنیفلر بسلهییر و نهایتده بونلارین هامیسی ائل اوغروندا چالیشمالارین بیر بوجاغیدیر .ارسلان
میرزایی ،موسیقی ساحهسینده ده چالیشیر و بوگونه قدهر بیر چوخلو سئمینارلاردا ،قورولتایلاردا ،درنکلر
و رادیو – تلویزیون وئرلیشلرینده چیخیش ائتمیش و حتا ایراندان ائشیکده ده اؤز میللی وارلیغیندان
مودافیعه ائتمیشدیر .شاعیر اوچون ساغلیق دیلهییب ،باشاریلار آرزیلاییرام .ایکی شعرینی اوخویوروق:
ائل
بیز تورکوک ،بیز قاشقایی یک
بیزیم آغیز – ائل واریمیز.
آغزیمیز ایچینده شیرین
شکر تکین دیل واریمیز.
بیزیم ائلده گوموش اوزلر
قلم قاشلار ،آلا گؤزلر
یاخچی متل ،شیرین سؤزلر،
دویغولو ناغیل واریمیز.
ایکی نرگیز ،ایکی سونبول،
شیدا بولبول ،بیر قیزیل گول،
یوسفعی تکین بولبول،
سولطان کیمی گول واریمیز.
داوود تکین سیتار چالان،
حق آیتی جهانگیرخان،
ماذون کیمی سیرر نهان،
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مجنون و عاقیل واریمیز.
عزت ائوینی قاییران،
انگلیس دؤشونده توران،
صولت کیمی دوشمن یوموران،
بیزیم جوشغون سئل واریمیز.
گؤلوموزده سونا واردیر،
ائلیمیزده آنا واردیر،
آرخامیزدا دونا واردیر،
گوللو یاشیل چؤل واریمیز.
گئچن گونه آغلامیشیق،
عهدیمیزی ساخلامیشیق،
ائلیم سنه باغلامیشیق،
مؤحکم ،سینماز بول واریمیز.
سولموش گوللرین آچیلسین،
باتمیش گونون گئنه چالسین،
دوشنین گؤزو کور اولسون،
زاغ واریمیز ،هئل واریمیز.
یتیم یال "عوض" غمیندن،
دونا "منصور" قدمیندن،
"ارسلان"ین قلمیندن،
بیزیم اوزاق یول واریمیز.
***
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اویان
گؤزه ل رسمین تاراج اولدو،
اویان آغیر ائلیم ،اویان.
شیر ایگیدلرن آج اولدو،
اویان سینماز بئلیم ،اویان.
اویان ،خزان توفان ائدیر،
داغلار باشی دومان ائدیر؛
شیدا بولبول فغان ائدیر،
اویان قیزیل گولوم ،اویان.
اویان ،اویان ،اویان ،اویان،
اویان ،دیزین اوسته دایان،
اویان گولگز قانا بویان،
اویان جوشغون سئلیم اویان.
اویان ،یاتما بئله خاموش،
اویان قلمی نن دانیش،
اویان ،شعله چکیب آلیش،
اویان یانمیش کولوم اویان.
اویان آی یوخولو گؤزلر،
اویان آی روشن آی اوزلر،
قویما کؤنلونده کی سؤزلر،
تورپاق اولا دیلیم ،اویان.
اویان ائللرینن چالیش،
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اویان منیم ایلن دانیش،
اولما باشیما ناز بالیش،
اویان قولاج قولوم اویان.
یولا دوش سن سئل گؤزوندن،
دهنیز – دهنیز گؤل گؤزوندن،
یاغیش یاغیر ائل گؤزوندن،
اویان ساری چؤلوم اویان.
اویان ،خزان دؤنه یازا،
سوموکلریم مینه سازا،
ارسلان گؤینو سیرر یازا،
اویان یاتمیش الیم اویان.

ایران – تورکمن ادبياتی
تورکمنلر یاشلادیغیمیز عصلره قدهر بؤیوک بیر اراضلیدا یاشایاراق ،گؤزهل بیر تاریخ باشدان کئچیریر،
آنجاق 91جو عصلللرده روسللللار تزاری طرفیندن مختلف هجوملارمعروض قالاراق ،بؤیوک بیر بؤلومو ایران
اؤلکهسلیندن آیریلدی و سلونرالار بیر جمهوریت شلکلینده سووئت اؤلکهلری ایچینده یاساییب 75 ،ایلدن
سلللونرا آزاد اولاراق بیر مسلللتقل جمهورو یاراتدی .ایراندا اولان تورکمنلرده ایرانین دوغو قوزئیینده اولان
گؤلوسلتان و خراسلان اوسلتانلاریندا یاشاییرلار و  8میلیونلوق بیر سلاری واردیر .تورکمنلر اوغوز ائلیندن
اوللاراق دهیرلی و زنگین بیر ادبیلاتلا ملالیکدیرلر .دیوان اغات التورک اثرلرینده – مین ایل بوندان اؤنجه
عموم تورکلردن تورکمن عنوانی ایله یاد ائدیر .آنجاق ایران تورکمنلرینین کلاسلللیک ادبیاتلارینی 7جی
قص له یوس لف اثرلرینده اولان دیل اؤزهللیکلری تورکمن دیلینین
عصللردن (هجری) باشلللانیر .بو دؤورده ّ
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بینؤرهسللینی گؤسللتهریر .بو زامان تورکمن دیلی آذری تورکجهسللی ،خراسللان تورکجهسللی ،حتا آنادولو
تورکجهسیله سیخ باغلی و یاخیندیر.
تورکمن دیلی  90-96یوز ایللرینده (هجری  95-2یوزایللری) قبچاق تورکجهسلینین ائتکیسی آلتیندا
اولاراق ،خواجه احمد یسللوینین و علیشللیر نوایینین اثرلری یایغین بیر صللورتده اللردهگزیر .بو دؤورده
جغتایی آدلاناراق ،تورکمن مشترک دیلی ساییلیر.
ابولغازینین "شلللجرهالتراکمه" و "معین المرید" اثرلری تورکمن دیلینین اؤرنکلریندندیر و بو دیل
خوارزمده معیار بیر دیل کیمی قورولور .سللونرالار ((رونق الاسلللام)) – شللیخ شللرف خوارزمیدن ایلهام
آلیناراق تورکمن دیلی گلیشللیر(( .تحفس سللام )) و ((مجم الخواص)) صللادقی افشللار اونلارجا تورکمن
شلاعیرلرینی 1-95جو هجری عصرلرده آد آپاریر .آنجاق  91عصرده تورکمن ادبیاتی گئنیش بیر گلیشنه
ایله اوز – اوزه گلیر و اونلارجا شلاعیر عرصلهیه قدم قویورکی بونلارین آراسیندا مختومقلی فراغی بیر باش
– بویون قلاللانللاردان یوخلاریلدادیر .مختومقلی ایلله برابر ،محملدولی کمینله؛ ذلیلی ،قربانعلی معروفی،
نورمحمدعندلیب ،شلیدایی ،عاشلقی ،سلیدی ،افضللی ،ملانفس ،عبدالسلتار قاضی ،کاتبی ،مسکین قلیچ ،
ماتاجی ،تکلیچ و باشقالاریندان آد آپارماق اولار.
ایران – تورکمن ادبیاتی تاریخیده گؤگتپه حادثهسللی بیر دؤنوش نقطهسللیدیر .روس تزار هجوملاریلا
تورکمنلر مقاومتی سینیر و تورکمنستانین قوزئی طرفی روسلارین الینه کئچیر ،آنجاق تورکمنلر گرگین
بیر مبارزه ایرهلی سللورورلر(9339ایلینده) ومنیلر شللهید وئریرلر .بو فاجعه تورکمن ادبیاتینده بؤیوک بیر
ائتکی یاراتدی و تورکمنلرین بؤیوک شاعیرلر یاراد یجیلیقلارینی اونونلا باغلامیشلار.
بوگون تورکمن ادبیاتی اوچ اؤلکهده گلیشلیر :تورکمنسلتان و افغانسلتان .افغانستان – تورکمن ادبیاتی
بیللدیگیمیز نهدنلره گؤره باسلللقی آلتیندادیر ،اما ایراندا و تورکمنسلللتاندا گرکین و گؤرکملی بیر هیزله
ایرهلیلهبیر.
ایران – تورکمن ادبیلاتینین چاغداش بؤلومونو ،اوچ بؤلومه بؤلمک مومکوندور :بیرینجی دؤوره -9886
 9815ایللری آراسللیندادیر .بوزامان رضللا شللاهین قولدورلوغو و زوراکیلیغی ایله اوزه – اوزهدیر .بؤزامانین
بؤیوک شاعیری ولی سلاقیدیر.
ایکینجی دؤوره  9886-9850ایللرینی احتوا ائلدیر .زاملان تورکمن یئرلری تورکمن صلللحرا آدللانللان
یوردلاری شلاه طرفیندن غصلب اولونور .بو زامان محمد رضللاشلاه سلینخیتی – بوغونتو سللو ایله همزمان
اولاراق "بخشللی"لر ادبیاتی دیرچهلیرو یازیلی ادبیاتین قاباغی آلینیر .بو زامانین شللاعیرلریندن نور بردی
جرجلانی ،قلیچ حجلایی ،آراز محملد آرام دیر  .اوچونجودؤوره 9807جی ایلین انقلابینا چاتیر .بو زامانین
شاعیرلریندن ستار سوقی ،کریم قربان نفس ،قربان گلدی آهون برو  ...آد آپارماق اولار.
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ولی سلاقی
ولی سللاقی رضلاشلاه دؤرونده یاشلاییب یارادیب و بیر منتقد شاعیر کیمی ایرانین سیاسی – اجتماعی
دورومونا موضل توتوبدور .بوزامان زوراکیلیق ،ظالم حددن آشیب و خلقی اینجیدیردی ،آنجاق سلاقی بیر
درین دوشللونجهلی شللاعیرکیمی سللینه گریب ظولملر قارشللیندا دایانیر و حق سللؤزلرینی سللؤیلهییر .
آشاغیداکی شعرینده ایرانین دورومونو و رضاشاهین قاچماغینی ساده بیر صورتده قلمه آلیبدیر:
آسمان ده بالون قرهلر
باخما ارنگم سارالر
بوش قالدی سرباز خانهلر
خوش گلدنگ بالون آوادان
بالون آسماندا دور ایلار
اوروس ایرانه زور ایلار
آلمان گلسه بوتور ایلار
نبری قویدی گؤزی یاشدان
نبری قویدی گؤزی یاشدان
ارضا شاه تختیندن قاشدی
بالون جان جانیگ اودان

کؤیده اوچاق گؤروندو
باخیب رنگیم سارالدی
بوش قالدی سرباز خانالار
خوش گلدین گؤزهل اوچان
اوچاق گؤیده دور ائیلر
اوروس ایرانا زور ائیلر
اوچاق ائدین آبادان.
گؤیده قانادین آچدی
بیزی گؤزو یاشلی قویدو
رضا شاه تختیندن قاچدی
اؤچاق ائوین.

ایران خراسان تورکلري ادبياتی
خراسان تورکلری ایران تورکلریندن ساییلاراق ،یوگون اوچ میلیوندان آرتیق بیر جمعیتی تشکیل ائدیر.
قوزئی خراسان بوتون شهرلر و کندلریله برابر تورک دیللی اولارایق ،آرالاریندا فارس و کوردلر ده واردیرلار.
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خراسان یوردلاری میلاددان اؤنجه یوزایللر بویو تورک یوردو اولموش و آذربایجان ادبیاتی خراسانلی
شاعیرلرین همتی ایله باشلانمیشدیر .بورادان باش قالدیران حسن اوغلو ،آذربایجان کلاسیک ادبیاتیندا ایلک
غزللری سؤیلهمیش ،خواجه علی خوارزمی همین خراساندان باش قالدیراراق ایلک تورک مثنوی اولان
یوسف و زلیجا اثرینی یئددینجی یوزایلده یازیب یاراتمیشدیر .خواجه دهانی ،باباالیاس و باشقالاری دا
بیرینجی دؤنه اولاراق صوفیانه ادبیاتی آذربایجان ادبیاتینا هدیه وئرمیشلر.
شرقشناسلار ایران و اؤزهللیکله خراسان تورکلری حاققیندا درین آراشدیرمالار آپارمیش ،چوخ زامانلار
استعماری فیکیرلرینی ده ایرهلی سورموشلر .اونلار اوغوز تورکلرینی ایکی بؤلومه بؤلهرک ،بیر بؤلومو
آذربایجان و آنادولو و ایکینجی بؤلومو تورکمنلر ایله خراسان تورکلری بیلمیشلر و بئلهلیکله خراسان
تورک لرینی آذربایجان توکجهسیندن آییرمیشلار .او بیری طرفدن خراسان لهجهلری ده بئله بؤلونور:
 )9خراسات باتی لهجهسی – بجنورد ،جوین ،جغتایی و اطراف کندلری
 )6دوغو لهجهسی – شیروان ،قوچان ،درگز ،کلات ،فاروج و اطراف کندلری
 )8گونئی لهجهسی – نیشابور ،سرولایت و اطرافی
باتی و گونئی لهجهسی آذربایجان تورکجهسی اولاراق ،دوغو لهجهسی تورکمن دیلی ساییلیر.
بورادا نادرشاه کتيبهسينه اشاره ائتمك گرهکير.
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"نادر شاه افشار " دؤنمیندن تورکجه داش یازی
خوراسانین "کلات نادری" آدلانان منطقهسینده و " ارغونشاه دربندی " کئچیتی آغزیندا ساغ
طرف و یوخاریدا ،تورکجه یازیلویش بیر گؤزل کتیبه واردیر؛ بو کتیبه " نادر کتیبهسی " آدلاناراق " گلبن
افشار " تخلصلی شاعر طرفیندن نادر شاها تقدیم اولوب .بو منظوم اثر " قلین اوغلو " آدلانان نادرشاهین
ثنا و تمجیدینده سؤیلهنیب و قایاداشینا حک اولونوب ،لاکین نظره گلیر کتیبه ده هله بو شعردن علاوه
چوخ سؤزلر یازماق ایستیرمیشلر کی ،تکمیل اولمامیش یاریمچیق قالمیشدیر .شعرین متنی بودور
ابتدا حمد خدای احد و فرد و قدیم
قادر لم یزل و عالم دانا و حکیم
او کی بو کون و مکانی یاراتوپ قدرتدن
او کی بو بحر و بری خلق ایدوب شوکتدن
ایکی عالمده اودور بنده لره یاور و یار
حکمتدن نور بنده لره هر آثار
خلق عالم هامی محتاج دور او درگاهه
او وروب نور و ضیا کوکب و مهر ماهه
حمد حق دن سوره الدی قلم نور افشان
به ثنا گستری ختم رسل فخر جهان
بنی هاشم او احمد و محمود صفات
کیم خدادن اوله دایم که سلام و صلوات
آل اصحا بنه هم رحمت بسیار اوله
اله حق یاوری هر کیم اولاره یار اوله
حمد حق نعت نبی دن سوده با صدق زبان
فرض دور بنده لره مدح شهنشاه جهان
او شهنشاه فلک مرتبه چرخ سریر
شاه نادر که آدی تک او نا یوق مثل و نظیر
دیمک اولماز بو شهنشاه که اولا پیغمبر
یا مقرب ملکی دور اولوب از نوع بشر
لیک چون قدرت حق ظاهر اولوب بیش از بیش
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نظر حق اونا هر کیمه دیمه حق دیمیش
نسبت ایله شرف و فخر اجاقتیمور
حسب ایله به جهان شاه شهان دور مشهور
مصطفی خلقت و عیسی دم و یوسف طلعت
بوعلی دانش و حاتم کف و لقمان حکمت
قابلیت له اونا وردی خداوند کریم
تاج و تخت شهی و عدل و کرم خلق عظیم
میر شرافت که دیم شاه شهان دور کامل
مرحمتدن اونون الطاف خدا دور شامل
اعتقادی بیویور اوشه پاکیزه نهاد
باقلیمیش صدق خداوند ایدر بو بیله یاد
ایله گرمز بیله دولت به سپاه و شمشیر
اوله بیلمز بیله اقبال به فضل و تدبیر
سن ویروب سن اونا بو سلطنت و تخت و سپاه
سن ویروب سن اونا تاج و کمر و فر و کلاه
دولتیم منکرینی سن ایله یک خوار و ذلیل
دشمنیم کورلوقینه یاور اول ای رب جلیل.
چون که صدقی بیله دور حقنه از روی یقین
بو سبب دن اونا الطاف خدا اولدی معین.
النی دوتدی خداوند جهان قدرت دن
کامیاب ایتدی اونی معدلت و شوکتدن.
بخت و اقبال ایله هیچ کیم بیله اولمز باقی
گون کیمی دولتینه عالم روشن طاقی.
شاخ گل نشو و نما بولسه نم فیضدن
که بو اشعار اولوب مدح سرا "گلبن" دن.

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

128

خوراسان تورکلرینین تشکیلینده بو ائللرین بؤیوک رولو اولموشدور :گرایلی ،تئمورتاش ،جیغاتای،
جﻼییر ،قارشی قوزئی ،افشار ،بایات ،اوستاجلو ،اجیرلی ،کنگرلی ،قاراگؤزلو و ساییره .همده داها سونراﻻر
گلمیش اوﻻن کوردلرین ده بیر قیسمی تورلهشهک خوراسان تورکلرینین ائتنیک ترکیبینه کئچمیشلر.
و تخمینا  060555کیلومترمرب بؤیولوکده بیر اؤلکهدیر.
مذهبلری :خوراسان تورکلرینین هامیسی اون ایکی اماملی شیعه مذهبلی مسلماندیرﻻر .بوگون
خراسانین چوخلو شهرلری او جملهدن درگز ،اسفراین ،قوچان ،بجنورد ،شیروان ،آذربایجان تورکجهسیله
دانیشیب ،ادبیات یارادیرلار .بیر چوخلو فولکلوریک ماتریاللار توپلانیر ،دیل گرامرلری یازیلیر ،سؤزلوکلر
توپلانیر و شاعیرلر اؤز آنادیللرینه باغلی اولاراق ،شعرلر و حیکایهلر یازیرلار .او جملهدن اسماعیل سالاریان،
شبنم فرضیزاده ،احمد تکلیفی چاشلو ،اسماعیل نعمتی پایدار و باشقالارینی آد آپارماق اولار.
شاعر  :شبنم فرضیزاده
ائله سوسدوم سؤزوم دیله گلمهدی
ایتدی باتدی های هارایلار ایچینده
اولدوزلاری بیربیر سایا بیلمهدیم
گؤزوم قالدی سنده سایلار ایچینده
دردیم داشدی بیلنمهدین گئ اولدو
قان یاشیمی سیلنمهدین گئ اولدو
گونلر اؤتدو گلنمهدین گئ اولدو
کوله دؤندوم ایللر آی لار ایچینده
یالان سؤزدور گله جکسن نه بیلیم؟
یاشاییش دا ن نه جورگئری چکیلیم
ناغیل لارا بنزیر منیم نیسگیلیم
سارای لار بوغولور چای لار ایچینده
کؤنلوم گئدیب دالغالارا قاریشیر
کولکلرین گؤیلون آلیر باریشیر
ایلدیریملار کؤنلوم ایچره یاریشیر
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نالهلریم یانیر وای لار ایچینده.
نئجه داغین ذیروهسینی قار آلار
اورهگیمی غم باسدیقجا قارالار
سوسدوروب دو یاشیللاری قارالار
آرزی گولوم دونار یایلار ایچینده.
بیرگون گلسَن باهارلاردان بار گتیر
قوشمالاری اوخشاماغا تار گتیر
آلما گتیر هئیوا گتیر نار گتیر
قویما پاییم قالسین پایلار ایچینده.

احمد تكليفی چاپشلو(درگز)
آلاداغا چیخدیم یول ایککی اولدی
دیدهمنن یاش گلدی سئل اولدی
آلا داغدهن دوشدئم یوْلئم اوچ اولدی
سویوق اولدی ال آیاغیم پوچ اولدی.
آی جمالیء گؤردوم سووی باشیندا
الی کؤزهسینده گؤزی داشندا
یاشینی سوروشدوم اون دورد یاشیندا
گوزئم قالدی آی جمالی قاشیندا.
اوجا داغلارباشیندا پیشیردیم آشی
پیشیره پیشیره توکدوم گؤز یاشی
اللادهن ایستهدیم بیر جوْفت قارداشی
نذر ائتدیم بو ایش اوچون بیر قازانآشی.
131

ایستهدیم من بئر گؤزهلی دلبری
تاکی یاریم گوزهللردن باش اولسون
منی او بیوفا ترک ائتدی گئتدی
قدریمی بیلمهدی دؤنسون داش اولسون

محمد عرب خدري
الله اکبر:

آخیر چلرشنلبله نی یلوللی یلولاغی
اود استوندن ،قوشلار تکین ،کئچماغی
سلاری للیقلی ،وئلرو سلاغللیق ،آلماغی
آی نه گلؤزل ،منظره دی ،بو صحنه
گوٌللر تکلین ،گؤرمهلیدی ،بو صحنه
عئید گئجه سی ،اوجاقلاری ،پئلووو
اوجلاقلده کلی ،یاغلاچللرئ ،هلوْوو
دوٌیلوٌساتلن ،دیکلانلدارئلی ،چلووو
گلیروانکله داش ،تلرزیلدن ،دوٌشردئ
پئلوو فقط ،عه ید گئجه سی ،پیشردئ
عئید گئجه سی ،ننم پئلوو ،پیشردئ
ساری یاغی ،تؤکدئ منئ ،قیچئردئ
قاب قلازانئ ،اوْجاقلدن اوْ ،دوٌشئردئ
عئید پئلووو ،مزّه سی یارلرده دئ
چاغالرئی ،خوش لیغی یادلرده دئ
عئید لرده ،عاششیق لرئی ،چالماغی
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نلوْخلاندانللی ،خاتین لریئ ،یاشماغی
پللوانللرئی ،مئلیدانلده قلارماشماغی
سینمانئی ،پرده سی تک ،گؤزیمده
حلسرتلئ وار ،هنلؤزم اوٌره یلیمده
الله اکبر ،عجب عاششیق ،چالردئ
تئرینگی نی ،قئشقئریغی ،سالردئ
گلین قیزم ،کفتر کیمین ،اوٌچردئ
یلادئلیده دئ ،چلاغلالرنن ،قاچردئ
دام باجه دن ،خئزلووعجب ،آشردئی
آخشام باشئ ،عاششیقللرئ ،چالماغئ
پللوانللرئی ،چوخله پاللتر ،گلیماغیئ
روستم تکین ،مئیدان ایچده ،گزماغئ
نه بیر قشنگ ،سوننت دئ بو ،قارماشماق
قارداش تکین ،بیر بیرین نن ،ساللاشماق
سلیزده گلوٌنلئ آت اربله ،گئلدردئ
پلیاده للر ،اوْن نلن تئلز تر ،یئتردئ
حضرت سولطان ،باغلرینده ،دورردئ
سیزده گوٌنئ ،نحس چیخرتماق ،گوٌنیدئ
قلیز اوْغلللنلللر ،بختلین آچلن ،گوٌنیدئ
سیزده گوٌنئ ،حضرت سولطان ،چؤلینده
قارماشماقئلی ،فینال مئلیدان ،گوٌنینده
روستلم تکلین ،جلوانلللرئی ،گلؤزینده
عجب غوغلالر وار عجب فیکئرلر
پلوان اوْلماقئچئن نه بیر شوکورلر
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عئید لرده ،رعْیه ت خوْشحال ،اوْلردئ
لالله گلوٌلئ ،چلؤللده باغلده ،چیخردئ
یاغیش هلر گؤن ،بولود لردن ،یاغردئ
خلودای بلیزدن محبّتلین ،آللیپدئ
قوجله جلوان ،بختین قلره یازیپدئ
تلاملام یئلرده ،قئزلز گوٌلئ ،چیخردئ
داش دره لر ،قئرمئز دوْنئ ،گییه ردئ
اوٌره یلیلمئلز ،ملحلبلّت دن ،دوْلللردئ
هئچ ذات اینن ،اوٌره ییمئز ،شادئدئ
ملحلبّلت دن ،چلؤل دره للر ،باغئدئ
بلاهلار گلوٌنللر ،باغللرئ بئلل نن قازماق
پای بئله نئی ،سسین علرشه ،چیخرماق
گلوٌن چیلخن نلن ،تا بلاتانه ،ایشله ماق
تلاملام بیلرجله ،ایلشللردیللر ،اؤزلرئ
دئیه ر دیلر ،شیرین شیرین ،سؤز لرئ
گوٌن چیخن نن ،یووارچیلر ،گللْلر
پلای بئلله نئ ،مکلم یئره ،وورللر
یئلرئ قلازوو ،اکلین للرئ ،اکللر
جلملاعلتئی ،اللئ الله ،وئلرملاغئ
بیربیرئنئی ،دالینده برْک ،دورماغئ

من درهگزین اوغلویام

بهمن رنجبران

یلللاراتانللا ،شللوکر ائللیلرم
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من بیر موسلمان ،اوغلویام
فیکر ائتمهمیش ،دانیشمارام
بیر دوغرو اینسان ،اوغلویام
ایلهام آللمیشام ،قورآنلللللدان
عیبرت آللمیشام ،زامانلللدان
قورخمارام توزدان دومانللدان
دالقللللالی توفان اوغللللویام
من بیر تلللورکم ،اوغلللوزلویام
تیس درهگزلی ،افشارلییام
بللیر قللیزقلین اوت ،اودلویللام
بللیر غیرتلی قان ،اوغلللویلام
افشار ائللم ،طایفم ،تلللورکلدو
دوغرو دوزگون ،یولوم تورکدو
خوش دانیشان ،دیلیم تورکلدو
ملللن دره گزین ،اوغللللویام
تقی خسروي
استاد تقی خسروی "آرچه" تخلوصو ایله  9859ایلینده شغل آباد(صدو ) قوچان شهرینده آنادان اولدو.
خسروی بیر شاعیر ،عئینی حالدا دوتار سازینین چالانیدیر .هابئله بیر ادیب کیمی ده خوراسان ادبیاتینی
آراشدیریر .خسروی قرآنی اؤز آنادیلینه شعر ایله چئویرمکدهدیر و بوگونه قدهر  055غزل فورماسیندا
چئویرمیشدیر .بیر شعرینی بیرگه اوخویوروق:

آچ ميخانه نی دولدور گينه پيمانه نی
کیم سراغ ائدمیش بوگون بیر همچو من دیوانهنی
تاکی گوردوم آغ اوزو او خال و او تک دانهنی
شم رخسارین یاخار هرلحظه مینگ پروانهنی
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منده بی پروا دئیرم کونگلومده()9گورسن نامهنی
آچ گینن میخانه نی دولدور گینن پیمانه نی

ساچ لارین آچدین گنم حالیم خراب اولدی خراب
اوز دولاندوردین گنم باغریم کباب اولدی کبا ب
هرسحرلر آچولان گؤزوم پرآب اولدی پرآب
آه وبیردیم ناله مه غوره شراب اولدی شراب
آچ گینن میخانه نی دولدور گینن پیمانهنی

قاش آتارماقدان آله صبر و قراریم قالمدی
نازیه منده نیاز حیف آه و زاریم قالمدی
چاپ میشام آرخایده گور تاب و توانیم قالمدی
آب حیوان سن ده دور منده حیاتیم قالمدی
آچ گینن میخانهنی ،دولدور گینن پیمانهنی
شاخ شمشادین هله بئلیم بوکولدو باخ منه
اوج عزتده اوچان!پریم تؤکولدو باخ منه
دوشمیشام توپراغیه دئوزوم چوکولدو باخ منه
من خمار اندر خمار بندیم سوکولدو باخ منه
آچ گینن میخانهنی ،دولدور گینن پیمانهنی
یئرده وگوکده یوخ تکین کن فیکون ده واحدی
من ده یوخ دور اختیار کل جهان ده ماجدی
آرچه نین افعالینه احوالینه سن قائدی
بئیز لره تک ساغری تک ساقیه ی تک شاهدی
آچ گینن میخانهنی ،دولدور گینن پیمانهنی
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اشعار آیههاي قرانی:
تاری من سندن بو دم بئیرلحظه دیدار ایسترم
عرض حالیمه قولاخ ور سوزه گفتار ایسترم
من بو بسم الله دان ابیات پربار ایسترم
باشوما بنده لیقی تاج گهربار ایسترم
بئیر دئیل(زبان) پرذکرو فکر بسیار ایسترم
او بنای کعبه نی پایه قویان اولدی خلیل
عرض ادب اتگین قبول ای السمی ربیم جلیل
امرینه تسلیم اولان لار کل مخلوق بی بدیل
نیت یم سینه م دا گور اوبغض خنجربی دلیل
ربنا یا ربنا الهام بسیار ایسترم.
جام می لار پی به پی اندیشه دلداروم یتیر
صفحه دونیا یوزون حسن ایله احسانم یتیر
روز عقبا دا گنم او حوسنه کوپ جانیم یتیر
دوزخ و اوت دان نجات ویر باغ رضوانوم یتیر
ربنا یا ربنا هم دین و دینار ایسترم.
سن صبورین صبریمه ایوب تکین اتگین خدا
استقامت ویر منه داغلار کمین من پا بجا
فتح ونصرت سن عطا قیل کفر ونفسیم بی بقا
گلمیشم رقصان بویول ال تودموشام بدرالدجا
ربنا یاربنا شهد شکربار ایسترم.
شکرونی چوخ ائدرم بئیزدا چکلدیک بویوله
یول ،عرفان یولو دور اوزگه یولو آتگین چو له
منت ین گئوز اوستونا کونگلومو چئکمه باطیله
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اجر کامل وئر منه بو اله و الکن دیله
ربنا یاربنا یولیندا اسفار ایستیرم.
سایهسی باش اوستوما قالدو بئیزه آنا و آتا
سن منه قلدین (درنسخه ناخوانابود) عطا
چکمیشین عفو قلم بئیر توبه یا مینگ مینگ خطا
رحمت ائد عقبا گونی یاندور ما سن بئیر بیئر اوتا
ربنا یا ربنا سن لیق گوزل یارایسترم.
سوسن قاسم آبادي
خانیم سوسن قاسم آبادی  9882ایلینده بجنورد شهرینده آنادان اولوب ،اؤز آنادیلینده یازیب – اوخوماغا
جان آتیر .سئوندیریجی بیر حالدیر کی تکجه بو شاعیره یوخ ،بلکه چوخلو شاعیرهلریمیز بوگون آنادیللرینه
علاقه گؤستهریب و شعرلرینی بو دیلده یازیرلار .بورادا بو شاعیرهدن بیر شعرله کئچیریک:
بو دنیانگ یاقشهلقه یالان ده
قزه گینه هایر دده دومان ده
عشق و وفا ایرلرده ایلد ده
مهر و صفا رنگه عوض اولدده
رفیق استی رفیق نه داشلسن
ایلی ورسن زندگی نه باشلسن
خاتن کلته ارنگ باشن ده قویسن
ار غصینن گیجه نه ایرته ایدسن
قوشنه که قوشنه دن ارث ایرترده
دشمن اولدده حارثدن بدترده
جماعتنگ جرینده قیش بارده
آقزه پچل ایلان تکن نیش بارده
اکه مسلمان بیر برن پیس اولمیه
قزل گیمیش دینچه که میس اولمیه
حرص و طم آته لره یاخدده
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بخل وحسد آسمانه چخدده
هابیل و قابیل ری تکن فراوان
او زادی که یوخه چخده ایمان
***
بو دونیانین یاخشیلیغی یالاندیر
ایستی گونو هایاندادیر؟ دوماندیر.
عشق و وفا اورکلرده اؤلوبدور
مهر و صفانین رنگی عوض اولوبدور
یولداش ایستیر یولداشینی داشلاسین
قاباغا کئچیب زندیگینی باشلاسین
قادین ایستیر ارینین باشینا بؤرک قویسون
ار گئجهنی غصه ایله سحر ائتسین
قونشو کی قونشودان ارث آپاراردی
دوشمن اولوبدور حارثدن بتردیر
جماعتین چؤرهیینده چییی وار
بوش آغزیندا ایلان تکین زهری وار
ایکی موسلمان بیر بیری ایله پیس اولماز
قیزیل-گوموش چئویردیکده میس اولماز
حرص و طم آتالاری یاخیبدیر
بخل و حسد آسمانا چیخیبدیر
هابیل و قابیل قوم کیمی فراوان دیر
او زاد کی یوخا چیخیبدیر ایماندیر.
آچيقلامالار:
قیزی :ایستی  /ایلک وئرمک :قاباغا کئچمک /.کولته :بؤرک  /ایرته :سحر  /قوشنی :قونشو  /جئرک:چؤرک
 /آغزی پئچل آدام :آغزی بوش آدام  /دئنانجه :دؤندرمک ایله  /ری :ریگ/
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قایناقلار:
م.کریمی ،آذربایجان چاغداش ادبیاتی 6 ،جلد ،زنجان .9832 ،
م.کریمی ،آذربایجان دایانیش شعری ،تهران.9833 ،
علیرضا نابدل ،ایشیق ،تبریز.9807 ،
م.کریمی ،ائلیمیزین نیسگیل قالاغی ،زنجان.9830 ،
م.کریمی ،ائلیمیزین سیزیسی ،تهران.9837 ،
م.کریمی ،ائلیمیزین مبارز بیلگینی ،تهران.9837 ،
م.کریمی ،ائلیمیزین آتشین دیلی ،تهران.9837 ،
م.کریمی ،آذربایجان دایانیش شعری ،تهران.9837 ،
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آذربایجان جمهوروسو ادبياتی
آذربایجان جمهوروسو ،مین ایللر بویو ایران آذربایجانیلا برابر بیر دیلده ،بیر کولتورده اولاراق ،بیر حکومت
آلتیندا یاشامیش و بیر ادبیاتا دا مالک اولموشلاردیر .بئلهلیکله ،دیللری و ادبیاتلاری دا بیر اولموشدور .آنجاق
قاجار دوورونده ،ایرانلا روس ساواشلاریندا ایکی مقاوله اساسیندا – گولوستان و تورکمنچای مقاولهلری ایله
آرازین یوخاریسی ،اؤلکهمیزدن آیریلیب و روس تزارلاری سیطرهسی آلتینا گیرمیشدیر .روسلاشدیرما
سیاستی  655ایل دوام تاپیرسا دا ،بوگون آذربایجان اؤز وارلیغینی و منلیگینی قورویوب ،ساخلامیش و اؤز
دیلینه و ادبیاتینا مالیک اولموشدور .بونو آرتیرماق لازیمدیر کی ایکی خالق – گونئی و قوزئی –  655ایل
سورهسینده بیر – بیریندن آیری یاشاییرسالار دا اقلیم آیریلیغی ،دیل گلیشمهسینین آردینی قیرمامیش
و قاباغینی دا آلمامیشدیر .بلکه ایکی بؤلوم ،هربیری اؤز انکشاف و گلیشمه یولونو دوام ائتدیریب و هر
بیرینین اؤز طالعینه مخصوص ادبیاتی اولموشدور .بو ایکی ادبیات بیر – بیرینه داها یاخین و داها علاقهلی
اولموشدور .بیر ملت کیمی ایکی اؤلکهده اولورسالار دا بیر – بیریندن آرا آچمامیش و همیشه اورهکلری
بیر دؤیونموشدور .ایللر بویو ،آیریلیق ،حسرت ،نیسگیل و هجران موتیولری خلقیمیزین دیلینده و اورگینده
دیللنیب ،اوخونموشدور.
آذربایجان جمهوروسونا گلدیکده ،بوگون چوخ زنگین بیر ادبیاتا مالک اولاراق ،دونیا سویهسینده شعری-
نین و ادبیاتینین اؤز حؤرمتی و دهیهری واردیر .بو بؤلوم ایللر بویو روس تزارلارینا قارشی مبارزه ایرهلی
آپارمیش و قوللوق بویوندوروغونو قبول ائتمهمیشدیر .آنجاق روس امپراتورلوغو گوجلو اولاراق اونا زور
گلمیش؛ بونولا بئله روس تزارلاری هئچ بیر زمان آذربایجاندان راحات اولمامیش و ملتیمیزین مبارزه
قورجاناقلاری همیشه کول آلتیندا کؤزه رمیش قالاراق ،یانیقلی اولموشدور و بیر بالاجا فورصت اله
کئچیردیکده ،ظلم سارایینی اودا چکمهدن غفلت ائتمهمیشدیر .نئجه کی  9193ایلینده بیر فورصت اله
دوشهرک اؤز مستقل جمهوروسونو دا یاراتمیشدیر.
بوگونه قدهر آذربایجان جمهوروسونون تاریخی و ادبیاتینی بئله بؤلمک اولار:
141

تزار دؤورو
سووئت دوورو
استقلال دوورو
تزار دوورونده ،آذربایجان خانلیقلارینی قورویاراق ،اؤز ملی ادبیاتینی دا قورویوب ،گلیشمهسینی دوام
ائتدیرمیشدیر .ادبیاتیمیز قاباقجیل سویهسینی ساخلامیش و شرق اؤلکهلری آراسیندا بیر مترقی و قاباقجیل
موقعیتی ساخلامیشدیر .بورادا آخوندوف کیمی بؤیوک یازارلارین همتی ایله ،شرق دونیاسینین ایلک کمدی
– اویونلاری تورک دیلینده یازیلمیش و صحنهیه چیخمیشدیر .آخوندوف نمایشلری ایله بوتون آسیا اؤلکه-
لرینین دقتینی آذربایجانا چکمیش ،و دهیرلی – قاباقجیل دوشونجهلریله آذربایجان انتباه دوورانینی
دامغالامیشدیر .همین زماندا ،حسنبیگ زردابی ،آذربایجاندا ایلک درگی ساییلان "اکینچی" غزئتهسینی
یاییملامیش ،و بیر اکینچی کیمی ،فکر و دوشونجه توخومونو اورتا دوغودا سپمهگه باشلامیشدیر و اونونلا
برابر  ،توپچو باشی اوو دا پطرزبورگ شهرینده ،تورک دونیاسینا باغلی قالاراق ،شرقشناسلیق بینؤرهلرینی
قورموش و روس امپریاسیندا تورک کولتورونون دامغاسینی وورموشدور .نئچه ایللر اؤتدوکده ،موللا نصرالدین
درگیسی می دان آچیب ،بیر ادبی مکتب کیمی اورتایا گلیر .بورادا یوزلرجه آذربایجان یازارلاری و شاعرلری،
تورک ادبیاتینی باشدان دیریلدیب ،نثر و شعرله برابر باشقا آلانلاردا دا – کاریکاتور ،رومان ،فیلهتون و. . .
هندوستاندان توتوب میصره قدهر بوتون اؤلکهلرده اؤز وارلیغینی ثبوتا یئتیرمیشدیر .آذربایجان ادبیاتینین
قاباقجیل و گئنیش اؤلچوده وارلیغی  ،تاریخین بو دؤورونده دانیلماز و هامینی حیرتده قویان بیر دورومدور.
بو زمان رئالیزم ادبیاتی تنقیدی دورانا گیرهرک ،یوزلرله ساتیریک ،سیاسی – اجتماعی باخیشلارلا
ضیالیلاری ،یازیچیلاری و شاعرلری میدانا گتیرمیش و آذربایجان ادبیاتی ،دونیا سویهسینه قالخمیشدیر.
جلیل محمدقلیزاده ،عبدالرحیم حقوئردیف ،عبدالله شائق ،علیاکبر صابر ،نریمان نریمانف ،غمگسار ،عظیم
عظیمزاده ،و یوزلرله باشقا گؤرکملی شاعر و یازیچیلار یارانیرلار .آذربایجان یونیوئرسیتهسی ده بو زمانلار
یاراناراق ،دیل ،ادبیات و بوتون علملر ایرهلی گئدیر .همین دورومدان یارارلاناراق ،ایلک آذربایجان جمهوروسو
دا یارانیر .آنجاق بلشوویزمین غلبه چالماسیلا ،آذربایجان جمهوروسونو دا اؤز بایراغی آلتینا آلیر.
سووئت دؤورانیندا ،آذربایجان ادبیاتی اؤز گلیشمه گئدیشلرینی دوام ائتدیریب ،دهیرلی اثرلر ،رومانلار،
شعرلر ،کمدیلر ،پوئمالار ،و باشقا ژانرلاردا اثرلر اورتایا گلیر و آذربایجان ادبیاتی اؤز قاباقجیل دورومونو
قورویور و حتا روس ادبیاتی و اوروپا ادبیاتی ایله یاریشمادان چکینمیر .آذربایجان ادبیاتینین گلیشمهسی
دوام ائدهرک ،گؤزهل و اؤلمز اثرلر اورتایا قویموش و بوتون سووئت خالقلارینین ماراغینی دا قازانمیشدیر.
آنجاق قیزیل سورگونلردن ده بهرهسیز قالمامیش و بیر سیرا مبارز و مخالف یازارلار و دوشونجه صاحیبلری

141

اؤلدورولموش ،سورگون اولموش و یا دوستاقلاردا قالمیشدیر .بونونلا بئله ،آذربایجان ادبیاتی یئنه ده ایره-
لیله میشدیر .آغیر شرایطه قاتلانان شاعرلریمیز و یازارلاریمیزین سایی آز اولمامیش و اونلاردان  :حسین
جاوید ،سلمان ممتاز ،خلیل رضا ،چمن زمینلی ،الماس ایلدیریم و باشقالارینی آد آپارماق اولار.
سووئت دؤورونون نهنگ شاعرلری ده چوخ اولموشدور و بونلاردان دونیا سویهسینده شهرت قازانان شاعرلر
ده آز اولمامیشدیر :صمد وورغون ،رسول رضا ،مهدی حسین ،علی واحد ،ممد راحیم ،سلیمان رستم ،حمید
آراسلی ،و یوزلرجه ادیبلریمیز ،آراشدیریجیلاریمیز ،عالیملریمیزی سایماقلا غرور حیسی دویوروق.
آنجاق استقلال دؤورونده9116 ،جی ایلدن سونرا ،اؤنجه کی شاعرلر و یازارلارلا برابر ،اونلارجا یئنی
شاعرلر ده اورتایا گلمیشدیر .بوگون آذربایجان ادبیاتی ایله برابر ،آذربایجان تئاتری ،موسیقیسی ،اوپئراسی،
سینماسی و باشقا ژانرلاردا اولان ادبیات داها دولغون ،داها زنگین و داها هیزلی صورتده ایرهلیلهمکدهدیر.
بوگون یوزلرجه آدلیم شاعرلری آد آپارماق اولارکی هامیسی ادب و هنر دونیاسینین نهنگی ساییلیرلار:
بختیار وهابزاده ،محمد آراز ،رامیز روشن ،آنار ،نصرت کسهمنلی ،و. . .

صمد وورغون
صمد وورغون ،آذربایجان چاغداش ادبیاتیندا اؤزونه مخصوص یئری واردیر .آذربایجان شعرینین 65جی
عصرده گلیشمهسی اونون آدیلا باغلیدیر و شعرلرینده خلقیلیک ،یوکسک هومانیست دهیرلر ،حیات و
تاریخی حادثهلری فلسفی درینلیکله قووراماق و معنالاندیرماق ،بدیعی سؤزون یئنی و اسکی عنعنهلریله
قیریلماز علاقهسی ،جانلی صورتده اؤز انعکاسینی گؤستهریر .صمد 9152جی ایله آنادان اولدو .بیرینجی
اثری "شاعرین آندی" 9185جی ایلده چاپ اولدو؛ بیر آز کئچمهدن بوتون سووئت یازیچیلارینی بیرینجی
عموم اتفاق قورولتاییندا اداره هئیئتینه سئچیلدی و بو قورولتایدا آذربایجان شعرینی ایرهلی سوردو.
صمد وورغون اؤز شعرلریله آذربایجان شعرینی بوتون دونیایا یایماغا باجاریق گؤستردی و گؤزهل
شعرلریله دیللر ازبری اولدو .نهایت 9102جی ایلده دونیاسینی دهییشدی .اونون شعرلرینده درین لیریکا
ایله ،درین اجتماعی – سیاسی گؤروشلر بیر – بیریله برابر آددیملانیر و انسانسئوهرلیگین ان گؤزهل
نمونهلری گؤز اؤنونده جانلانیر .اونون اثرلری دونیا دیللرینه ترجمه اولاراق ،دفعهلرله یاییملانمیشدیر.
شعرلرندن نمونهلر:
موغانا جئيران
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یئردن آیاغینی قوش کیمی اوزوب
یای کیمی دارتینیب ،اوخ کیمی سوزوب،
یئنه اؤز سورونو نظاما دوزوب،
باش آلیب گئدیرسن هایانا جیران؟
ازلدن میلینی سالیب چؤللره،
بختینی تاپشیردین بیزیم ائللره،
او قارا گؤزلرین دوشدو دیللره،
دیشلرین اوخشاییر مرجانا جیران.
بیر مثل قالمیشدیر آتا – بابادان،
اوچاردا توراجدیر ،قاچاردا جیران،
بیر من دئییلم حسنونه حیران،
شهرتین یاییلیب هر یانا جیران.
سکوتا غرق اولموش اورهگیمله من،
کئچیره یئنه ده موغان چؤلوندن،
یانیندا بالاسی ،یاغیش گؤلوندن،
اگیلیب سو ایچیر بیر آنا جیران.
ائله سون باهار مین بساط قورور،
کوللاری – کوسلاری ییغیب اوچورور،
سیخناشیب بیر یئره ،باش – باشا دورور،
دوشنده چووغونا ،بورانا جیران.
اون آددیم کناردا یاتماییر تکه،
گزینیر ،اویلاغا باش چکه چکه،
گلن قارالتیدیر ،یوخسا تهلوکه؟
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بیر اؤزونه باخیر ،بیر اوتا جیران.
اووچو انصاف ائیله ،کئچمه بو دوزدن!
او چؤللر قیزینی آییرما بیزدن!
قویما آغری کئچه اورهگیمیزدن،
قییما اؤز قانینا بویانا جیران!
نه گؤزهل یاراشیر موغانا جیران.
***
شاعير نه تئز قوجالدین سن؟
شاعر نه تئز قوجالدین سن!
نعمتسه ده گؤزهل شعر،
شاعر اولان غم ده یئییر،
عؤمور کئچیر بو عادتله،
اوغورلو بیر سعادتله،
گؤرهن منی نهدیر دئییر:
ساچلارینا دوشن بو دن؟
شاعر نه تئز قوجالدین سن!
دونن منه اؤز الینده
گول گتیرهن بیر گلین ده
گؤزلرینده مین بیر سوآل
او بختهور گؤزهلین ده
من اوخودوم گؤزلریندن:
شاعر نه تئز قوجالدین سن!
اووچولوغا میل سالدیم،
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گئجه – گوندوز چؤلده قالدیم،
داغ باشیندان ائنیب دوزه
بیر اوخ کیمی سوزه – سوزه،
نئچه جیران نشان آلدیم،
جواب گلدی گوللهلردن:
شاعر نه تئز قاجالدین سن!
بعضا اوجا ،بعضا آستا،
اؤتور سازیم مین سیم اوسته،
آندی یالان ،عشقی تالان،
دوستلوغو دا رشوت اولان،
اورهک ییخان بیر ابلیس ده،
اوزه واری دئییر هر دن:
شاعر نه تئز قوجالدین سن!
ساچ آغاردی ،آنجاق اوره ک،
آلوولودور اولکی تک،
ساچ آغاردی ،آنجاق نه غم،
الیمده کی هله قلم،
بیلیرم کی دئمییهجک –
بیر سئوگیلیم ،بیرده قلم:
شاعر نه تئز قوجالدین سن!
***
ایلهاما چاغيریر منی
محبت ایلهاما چاغیریر منی!
یئنه ده یام یاشیل گئییبدیر داغلار
145

گؤز کیمی دورولور قاینار بولاقلار،
اریییر گونئی لر دوشونده کی قار،
یاغیش دا ایسلادیر او گؤی چمنی،
طبیعت ایلهاما چاغیریر منی!
اورهک دیل آچیر کی سؤنمهمیش اودوم،
هجوما باشلاییر منیم سؤز اوردوم...
کؤنوللر مولکونده مین یووا قوردوم،
اونوتماز عالمده سئوهن سئوهنی،
محبت ایلهاما چاغیریر منی!
گؤرورم دان یئری یئنه سوکولور،
گؤیدن یئر اوزونه نورلار تؤکولور،
زمیلر ،تارلالار اوزومه گولور،
گؤزومده سارالیر سونبولون دنی...
بو نعمت ایلهاما چاغیریر منی!
من یارانمامیشام گؤیلر اوولادی،
ازل شهرتیمدیر تورپاغین آدی،
بو عشقیم چوخونا قسمت اولمادی،
شاعریم ،آچ پایلا سؤز خزینهنی!،
شعریت ایلهاما چاغیریر منی!
او کیمدیر کولونگو داغ کیمی وورور،
کئچیجی بایراق دا یانیندا دورور،
گؤرورم  ،او یئنی بیر دونیا قورور،
لقمانلار یازاجاق بو قرینهنی،
بو حکمت ایلهاما چاغیریر منی!
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جار چکیر چرخلرین چاخناشیق سسی،
قیزیز بالتالارین پولاد پنجهسی،
یاتماییر موغانین ،میلین گئجهسی،
سسلهییر وطنین چؤلو – چمنی،
بو قدرت ایلهاما چاغیریر منی!
چؤللره مین دسته کومسومول گلیر،
دئ کوردن – آرازدان نئچه یول گلیر؟
آی ائللر موغانین ایلی بول گلیر،
صحرالار امر ائدیر :یاز بو صحنهنی
بو تهمت ایلهاما چاغیریر منی!
یوز داغین قوینوندا سایریشیر باغلار – باغاتلار،
شنلیکلر یانیندا کیشنهشیر آتلار،
آخیر قوشون – قوشون ائللر – ائلاتلار،
الیله کشف ائدیر هر دفینهنی،
بو صنعت ایلهاما چاغیریر منی!
موغانا سو گلیر ،میله سو گلیر،
آخیشیب اؤز ائلی ،اولوسو گلیر،
تورپاغا انسانلیق آرزوسو گلیر،
باغریما باسیرام آنا وطنی،
بو الفت ایلهاما چاغیریر منی!
اورهک دیل آچیر کی سؤنمهمیش اودوم،
هجوما باشلاییر منیم سؤز اوردوم...
کؤنوللر مولکونده مین یووا قوردوم،
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اونوتماز عالمده سئوهن سئوهنی،
محبت ایلهاما چاغیریر منی!
***
استقبال ترانهسی
گونشلر  ،آیلار ،اولدوزلاز وقاریله دولاشدیقجا،
مظفر اوردوموز هر گون دنیزلر ،داغلار آشدیقجا،
یئرین قلبینده توفانلار ،تلاطوملر قوپوب چاغلار،
سعادت آل گئییندیکجه ،فلاکت یاس توتوب آغلار...
مقدس انتقام عشقی قیلین چکمیش اوفوقلردن
خیالیم تک اوچور گؤیده شفقلی ،نورلو بیر یئلکن...
او شیمشکدن قانات تاخمیش ،سوزور گؤیلرده سرعتله
او ،انساندیر ،اوجالمیش عرشه قدرتله
او ،انساندیر کی هر حقی ،نصیبی قهرمانلیقدیر،
هنرسیز ملتین یوردو گونشسیز بیر قارانلیقدیر!
هنردیر عمره ایلک زینت ،اونون حسنونده معنا وار،
قیلینجلار ،نیزهلر حقدن ،هنردن شوق آلیب پارلار!
هنر انسانلا بیر یئرده ،بیر آندا قاندان اولموشدور،
او ان پارلاق امللردن ،اومیدلردن دوغولموشدور،
هنرسیز بیر نفس سؤنموش ،کول اولموش آشیاندیر – بیل!
هنرسیز گونلر اولدوز تک باتار بیر -بیر ،سؤنر بیر -بیر،
هنرله هر زمان ،هر آن حقیقت نورو یانمیشدیر،
بوتون زنجیرلرین حکمو هنرله پارچالانمیشدیر!
هنر دونیاسی آزاددیر ،فضالاردان آشیر قارتال،
فلکلر حکم ائدیر گویا :او علویتدن الهام آل!
آتیل عمانه عشق ایله ،قانات چال ،دالغالاردان کئچ!
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او عشقین ،حقین اوغروندا سعادتدن ،باهاردان کئچ!
صفاسیز بیر خیالاتدیر هنرسیز بیر حقیقت ده،
هنرسیزلیک اطاعتسه ،رذالتدیر اطاعت ده!...
زمانین شانلی اوولادی قیلین تاخمیش بو ایمانلا
آخار چایلار ،یاشیل دوزلر بویانمیشدیر قیزیل قانلا
دومانلار ،توستولر قوپموش قیلینجلار ،توپلار آغزیندان
حیات عشقیله اودلاردان ،آلوولاردان کئچیر انسان!
منیم یوردومدا صف چکمیش ،قوشون تؤکموش وقاریله
بو اودلار یوردو سیرداشدیر ازلدن ایلک باهایله
آلایلار جرگهلنمیشدیر ،اوچور طیارهلر ،تانکلار،
اسیر چووغون ،قوپور توفان ،یئرین قلبینده یانغین وار،
زمانین قلبی مین شیمشک چاتیلمیش قاشلار آلتیندان!
اوچوب سیار خیالیملا اوزاقلاشدیم بو عالمدن
زمانلا آتلانیب کئچدیم ،بیر استقبالا واردیم من
بیر استقبال کی قوینوندا گول آچمیشدیر بوتون عالم
اونون اولدوزلو حسنونده
مظفر  ،شانلی کؤکسونده
نه بیر غم وار ،نه بیر ماتم!
.......................
***
آذربایجان
چوخ کئچمیشم بو داغلاردان
دورنا گؤزلو بولاقلاردان
ائشیتمیشم اوزاقلاردان
ساکت آخان آرازلاری
سینامیشام دوستو – یاری...
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ائل بیلیر کی سن منیمسن
یوردوم ،یووام  ،مسکنیمسن
آنام ،دوغما وطنیمسن
آیریلارمی کإنول جاندان؟-
آذربایجان ،آذربایجان!
من بیر اوشاق ،سن بیر آنا،
او دور کی باغلییام سانا
هنکی سمته ،هانکی یانا،
هئی اوچسام دا یووام سنسن
ائلیم ،گونون ،اوبام سنسن!
فقط سندن گئن دوشنده
آیریلیق مندن دوشندن
ساچلاریما دن دوشنده
بوغار آیلار ،ایللر منی
قیناماسین ائللر منی.
داغلاری نین باشی قاردیر
آغ اؤرپا گین بولوتلاردیر
بؤیوک بیر کئچمیشین واردیر
بیلینمه ییر یاشین سنین
نهلر چکمیش باشین سنین.
دوشدون اوغورسوز دیللره
نحس آیلارا ،نحس ایللره،
نسیللردن ،نسیللره
کئچن بیر شهرتین واردیر
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اوغلون ،قیزین بختیاردیر...
هئی باخیرام بو دوزلره
آلا گؤزلو گوندوزلره
قارا خاللی آغ اوزلره
کؤنول ایستر شعر یازا
گنجلهشیرم یازا – یازا.
بیر طرفین بحر خزر
یاشیل باش سونالار گزر
خیالیم دولانار  ،گزر
گاه موغانی ،گاه ائلداری،
منزل اوزاق ،عؤمور یاری!
........................
دینله منی ،گؤزهل وطن!
بیر سؤز گلیر اورهگیمدن:
خلقیمیزین عشقیله سن
گولهجکسن هر بیر زمان
آذربایجان ،آذربایجان!
*********

علی آقا واحد
چاغداش آذربایجان شعرینین غزل اوستاسی ساییلان علی آقا واحد ،فطرتا شاعر اولاراق زمانهمیزین
فضولوسو اولموش و انسان سئوهر ،عینی حالدا وطنینه باغلی و بؤیوک عارف بیر شاعردیر .بو استعدادلی
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شاعر ،سئودیگی ائل – اوباسینا گؤزهل شعرلر اتحاف ائدهرک ،سووئت دولتی طرفیندن اذیتلر چکمیش،
آنجاق بؤیوک مهارتلرینه گؤره ده "اینجه صنعت خادمی" عنوانینی قازانمیشدیر96.
واحد 9315جی ایلده آنادان اولوب ،بیرینجی کتابینی  9192ایلینده چاپ ائتدیریب ،سونراکی اثرلری
اولان " :ملاخانا"  9183-و "غزللر" اثرینی  9181ایلینده یاییملامیشدیر .واحدین غزللری بؤیوک بیر دیوان
اولاراق ،خالقیمیزین دیلینده ازبر اوخونور و ماهنیلار کیمی قارشیلانیر .شاعر 9158 ،جو ایلده "اینجه صنعت
خادمی" عنوانینا لایق گؤروندو .ده یرلی شاعر 9120 ،جی ایلده دونیاسینی دهییشدی.
شعرلرینده نئچه اؤرنک:
کؤنول ،وفاسیز اولان یاره یولوارما!
نه اعتبار اولا اونا ،بیاعتباره یالوارما!
داریخما ،یاخشی – یامان روزگاریمیز کئچهجک،
بو بئش گون عمره گؤره روزگاره یالوارما!
سنین ده بیر گون اولار نوبهارین ای بولبول،
بو ذوق سوز ،بو صفاسیز بهاره یالوارما!
فقیره ،عاجزه ،مظلومه احترام ائیله،
عدویه ،قان ایچنه ،ظلمکاره یالوارما!
وطن یولوندا اؤلوم مرد اوچون سعادتدیر،
حیات اوچون فلک کجمداره یالوارما!
مخالف اهلینه باش اگمه ،سن ده منصور اول،
"اناالحق" اوسته چکیلسن ده داره یالوارما!
نه اولدو دولت جمشید ،ملک اسکندر،
نه تاجداره ،نه بیر شهریاره یالوارما!
اگر حیاتینی ،واحد ،خوش ائتمک ایسترسن،
نه گول جفاسینی چک ،نه ده خاره یالوارما!
***
دئمه ای گول ،اؤلهرم ،گئتمه گؤزومدن اویانا،
گرهک عاشق دؤزوب هر جورونه یازین دایانا.
عالم عشقده قانون محبت بئلهدیر،
96بونو دا آرتیرمالیام کی بوگونلر یئنی یئتمه بیر شاعر اوتانمایا – اوتانمایا ،اؤز – اؤزونه " آذربایجان ملی شاعری" عنوانینی وئریر !!؟
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بولبول حسرت گوله ،پروانه گرهک اوددا یانا.
من ده هجران غمینی قسمت اولا ،چکدیره رم،
سنین او گول یوزونه ،کؤنلومه حسرت قویانا.
عاقبت آتش آهیمله رقیب اود توتاجاق،
اؤز جزاسین چکهجک قاچسا گؤزومدن هایانا.
بیر مبارز ایگیدم ،قویمادیم اغیاری گولوم،
جنت کویینه یول تاپسین او گوندن بو یانا.
یار اوچون عاشق اودور شوقیله جاندان کئچسین،
کیم وفا بسله یه جک ،دوستونا جان قویمایانا؟
سن ده واحد ،وطن اوغروندا چالیش مرد کیمی،
اینجه قلبینده بؤیوک حس محنت اویانا.
***
موسیقی نشئهسی مین سئوگیلی جانانه دهیر،
اثر نالهی نی عارف اوچون جانه دهیر.
موسیقی اهلینه انصاف ایله قیمت قویماق،
لحن داوود ایله مین تخت سلیمانه دهیر.
بیخبرلر نه بیلیر لهجهی خواننده نهدیر؟
اهل حال اولسا بو سؤز قدریده میلیانه دهیر.
پردهی غم داغیلیر تاره دهینده مضراب،
طرهی دلبره هردن نئجه کی شانه دهیر.
موسیقیله اولار هر خستهیه عالمده علاج،
بو طبابت یئنه مین چارهی لقمانه دهیر.
قیلاق هر یئرده بنا موسیقی مکتبلرینی،
نغمهنین فائدهسی ایندی هر انسانه دهیر.
خلقیمیز موسیقی علمین اوخویور هر یئرده،
اؤلکهمیزچین بو شرف مهر درخشانه دهیر.
موسیقیله منی دفن ائیلهسهلر ،واحد اگر،
قبریمین توپراغی مین روضهی رضوانه دهیر.
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***
ای ظلم ائوی ،تئز محو اولاجاقسان تملیندن،
اولاد بشر قورتولاجاق قانلی الیندن.
آرخانجا وطن سونگولری باش – باشا چاتمیش،
گویا خبرین یوخدور هله اؤز اجلیندن.
تاریخ گلهجک نسله سنی گؤستهرهجکدیر،
نفرت یاغاجاق نامینا ضربالمثلیندن.
قان یاش تؤکور آوروپا ،بوتون ماتمه باتمیش،
چئینندی جهان اهلی بو موردار عملیندن.
مینلرجه بشر نسلی قالیب یوردونا حسرت،
مین فاجعه باش وئردی بو جنگ و جدلدن.
نامردلیگینی خلقه ثبوت ائیلهدین آخر،
ذاتا ائله سن خائن ایمیشسن ازلیندن.
واحد! وطن اوغروندا محبتله غزل یاز!،
دویدوقجا گؤنول لذت آلا هر غزلیندن98.
***

بختيار وهابزاده
پروفسور بختیار وهابزاده ،چاغداش آذربایجان ادبیاتینین ابدی سیمالارینداندیر کی یاشاییشی مبارزه
ده و عینی حالدا دوشونجه و فلسفی باخیشلا حیاتا و انسانا کئچمیش و ادبی یارادیجیلیغیندا پاک و تمیز
بیر انسان کیمی عؤمور سورموشدور .بختیار  9160ایلینده آنادان اولوب و 6551جی ایلده دونیاسینی
دهییشدی .اونون شهرتی تکجه آذربایجاندا یوخ ،بلکه دونیانین ان اوزاق اؤلکهلرینده ده یاییلمیشدیر .او،
فلسفی باخی شلی ،گئنیش دونیا گؤروشلو ،درین دویغولو بیر شاعر اولاراق ،اؤز ملی وارلیغیندان مودافعه
ائتمیش و اؤز خلقی نین کیملیگینی ده قوروموشدور .بختیار زوراکیلیق ،اؤزونو ایتیرمه ،استعمار و استبدادلا
دؤیوشوب ،همیشه خلقینه گؤزهل آرزیلار دیلهمیشدیر.

98علی آقا واحد ،واحدین غزللری ،توپلاییب حاضرلایان :ح.م .ساوالان ،تهران.9873 ،
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بختیار اؤز شعرلری نده توتالیتر رژیمین حکم سوردویو ایللرده قلبیندن گلن اعتراض سسلرینی عکس
ائتدیرمیش و بو شعرلری ،سونرالار چاپ ائتدیرمهگه نایل اولموشدور .اونون دا بو سایاق شعرلری "صاندیق
ادبیاتی" ساییلیر و اؤزو ده اونلارا "صاندیقدان گلن سسلر" آدینی وئرمیشدیر.
بختیار وهابزاده ،اونلارجا شعر دفترینی یاییملامیش ،نئچه نئچه پییئسلر یازمیش و بوتون بارلی عؤمرونو
خلقینه خدمتده کئچیرمیشدیر .بیر چوخ شعرلری ده ماهنیلار شکلی آلاراق ،بستهلنمیشدیر .اونون شعرلری،
عینی حالدا چوخلو دونیا دیللرینه چئوریلمیش و دونیا خلقلری بختیاری اؤز آنا دیللریله اوخویا بیلیرلر.
ایندی نئچه شعرینی اؤرنک اولاراق بیرگه اوخویالیم:
منيم آنا دیليم
منیم آنا دیلیم ،منیم کیملیگیم،
پاسپورتوم ،اؤزومه اؤز حاکیملیگیم.
منیم منلیگیمین فسونکارلیغی،
دانیشان کمالی ،عاغیلدیر دیلیم.
ملتین وارلیغی ،یوردون وارلیغی،
سنین وارلیغینا باغلیدیر ،دیلیم.
منی هئی باباملا ،هم ده نوهمله
باغلاییب اوزانان تاریخ باغیمسان،
دونهنیم ،صاباحیم ،اوستهلیک هله،
منیم سؤز هنریم ،سس بایراغیمسان.
سنسیز آدیم حرام ،وطنیم حرام،
آنا سودو کیمی حلالیم ،دیلیم.
هاردا سن وارسانسا ،اوردا من وارام،
ای منیم اولدوزوم ،هلالیم دیلیم.
داشلاردان سوزولدون سن زمان زمان،
155

سویو صافلاشدیریر داشدان کئچمهسی،
یاراندو دوم دورو دامجیلاریندان،
بایاتی چشمهسی ،داستان چشمهسی.
سؤزو اؤز یئرینه قویماق تهرینی،
اوستادلار اؤیرتدی بیزه بیر به بیر،
سنین فدرتینی ،سنین سحرینی،
گؤستردی دونیایا فضولی ،صابر.
منیم آنا دیلیم ،معجزهم  ،سئحریم،
چپرلر داغیدار ،قاپیلار قیرار،
بعضا بیرجه کلمهن ،ان درین فیکرین،
اوستونه نور سالیب جلالاندیرار.
فرقینی بیلمهییب آغدان قارادان،
آدام وار بو دیلی یاد سایار بوگون،
دده سی بو دیلده جبهه یارانین،
اؤزو اؤزگه دیلده بانلاییر بوگون.
هانسینی سؤیلهییم؟ میسمی ،دمیرمی؟
یالنیز اؤز سسیله جینگیلدهمیرمی؟
میس سسی بنزهمز دمیر سسینه،
اونلارین دیلیدیر اونلارین سسی.
بنزهمز بولبولون ترانهسینه
قارغا قاریلتیسی ،هوپ – هوپ نغمهسی.
نه یارپاق ،نه کولک ،نه مئتال  ،نه قوش،
سسلنمیر ،اوخومور اؤزگه دیلینده،
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بس سنه نه دوشوب آی دیلی یانمیش،
یاد دیلینده اؤتورسن اؤز منزیلینده؟
ناموسدان بیخبر ،وجداندان اوزاق،
وظیفه کورسوسو مرامدیر سنه.
وطنین دیلینی سئومهین آلچاق،
وطنین چؤرهگی حرامدیر سنه!
منیم منلیگیمین فسونکالیغی،
دانیشان کمالی ،عاغیلدیر دیلیم.
وطنین وارلیغی ،خلقین وارلیغی،
سنین وارلیغینا باغلیدیر دیلیم.
***
ملته خدمت
بیر ملتی یوز توپلوما ،یوز طایفایا بؤلدوک،
بؤلدوکجه کیچیلدیک و کیچیلدیکجه اوزولدوک.
بیردیرسه اگر ملتیمیز ،بیرسه بو تورپاق،
بیر اولمالیدیر اؤلکهده آمالیمیز آنجاق.
دائم دولانیر بیر اوخون اطرافینا پرگار،
یورددان ساوایی هئچ کسه یوخ منده اطاعت.
بیر مقصدیمیز ،بیر یولوموز ،بیر سؤزوموز وار،
بیر فرقهیه ،بیر شخصه دئییل ،ملته خدمت!
***
بو باهار اوخوما ،بولبول ،سن الله!
ظلمتدیر ،یولونا شم توتانین یوخ.
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"شوشا" آغلار قالدی ،کؤچدو ائل – اوبا،
شیرین جهجهینه دم توتانین یوخ.
سن "جیدیر" دوزونه جهجه ووراندا،
"قدیر" های وئرهردی سنه بیر آندا.
ایندی بو داغلاردان دیدرگین اولدوق،
ایندی بو داغلارین "قدیر"لری یوخ.
ائلسیز داغ دا سوسار ،بولاق دا دینمز،
قدیرسیز شوشا دا قدرین بیلنمز.
بو باهار اوخوما ،بولبول ،سن الله!
داش آلتی چایینین کسیلیب سسی.
یسزسیز او کوکرهمز ،او ،جوشا بیلمز.
والله ،اینانمیرام ،بولبول نغمهسی،
هایاستان دیلینه اویوشا بیلمز.
اوخوما ،اوخوما  ،بولبول ،سن الله!
آچما خاری بولبول ،آچما سن بو ایل،
گؤرورسن بو باهار بیزیم چون دئییل.
آخی احمدلرین ،محمدلرین،
قانیلا سولانمیش چیچکلر بو ایل.
اؤتدو گونلریمیز آهلی ،آمانلی،
چؤللرین گدهسی آنلایا بیلمز،
او یئرلر بیزیم چون داریخمیرمی بس؟
بیزسیز شوشامیزدا نهلر باش وئریر؟
الله بیزه اومید ،اونا آش وئریر.
چیچک کیمی ظریف ،سو کیمی شاقراق،
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موغام کیمی کؤورهک ،آنام "قاراباغ"،
نغمهلی قلبینله سؤیلهسن بوگون،
جلاد تاپداغینا بس نئجه دؤزدون؟
قوی بهر وئرمهسین بو ایل بو تورپاق،
دوشمن مزارینا او دؤنسون آنجاق.
بیزیم اویلاغیمیز او قلبی داغلار،
موغام پیچیلدایان آینا بولاقلار،
داش آلتی چایینین داش دلن سسی،
شوشا قالاسینین "اریم گلدی"سی،
درین درهلرین داشقین سئللری،
"ناتوان" شعرینین "قرنفیللری"،
ساری قایاداکی بولبول نواسی،
"نواب"ین" ،خودو"نون یوردو – یوواسی؛
نال تؤکن داغلارین دار کئچیدلری،
شوشانین کاشیدان گؤی مچیدلری،
یاریش میدانلاری ،جیدیر دوزلری،
اولو پناه خانین آیاق ایزلری،
گؤره ن بیزیم اوچون داریخمیرمی بس؟
بوز قارغا بولبوله تای اولا بیلمز.
یاخشی کی آیاغی یوخدو اونلارین،
اونلار دا بیزیم تک یوخسا قاچاردی.
اوندا بوگون کیمی گلهجکده ده
ظلمه ،حقسیزلیغا حق ال آچاردی.
بو ایلکی باهاردان بیزه نه؟ والله،
گلسه ده بو باهار بیزیم چون دئییل.
اوخوما ،اوخوما ،بولبول ،سن الله،
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آچما ،خاری بولبول ،آچما سن بو ایل!
***
وطن دردي
بیر ملتی نئچه یئره بؤلدولر
قوشولمادیم بیر جبههیه ،دستهیه.
وطن بیردیر ،آرزوم بودور :بو ملت،
بیر – بیرینه قارداش دئیه ،دوست دئیه.
چاغریشلارین ،شعارلارین نه خیری؟
آنلامادیق کیم دوز دئییر ،کیم اگری.
ییغیشدیرین بو هارایی ،حشیری،
بیرلیک گرهگ وطم آدلی خستهیه.
سیندیریلسا کؤکدن گلن دایاقلار،
ملت دؤنوب بیر – بیرینی آیاقلار،
سیناجاقدیر بار گتیرهن بوداقلار،
سؤیکنمه سه بیر دایاغا ،دستهگه.
خلاصینا یول آختاریر وطنیم،
بوندان آیری باشقا غمیم یوخ منیم.
بو آرزومو گؤرهنمهدی دوشمنیم
پول دئییلم ،هامی منی ایستهیه.
***

نصرت کسهمنلی
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نصرت کسهمنلی سئوگی شاعیریدیر .آذربایجان چاغداش شعری نه قدهر زنگین اولورسا دا ،همان او
قدهر مختلف ژانرلار شاعیرلری واردیر ده .کسهمنلی ده سئوگی و محبت شاعیری اولاراق ،چوخلو شعرلری
ماهنیلار کیمی بستهلنمیش و خلق دیلینده اوخونور.
اونون شعرلری وطن عشقی ایله دؤیونن بیر قلبین ،وصال سئوینجینی ،هجران آغریسینی دویان بیر
شاعیرین اورهک سؤزلریدیر .اونون طبیعتله درین بیر باغلانتیسی واردیر ،وطنه خدمت گؤستهرهرک،
اجتماعی – سیاسی و اخلاقی بیر شاعیردیر ،آنجاق اونو لیریکا شاعیری دئسک داها دوزگون اولار .شعرلرینده
گؤزهللیکلر دیل آچیر ،حسرت سیزیییر ،هجران دیله گلیر .اونون چاپ اولموش کتالاری چوخ اولورسادا ،بیر
نئچهسی ایراندا دا یاییلمیشدیر :لاقید قید آداملار آراسیندا ،بیر سئودا آغلاییر؛ تزهدن سئومک اولارمیش،
خاطره دفترینه کؤچورولموش شعرلر ،یاددان چیخماز قاراباغ و ...
ساري گلين
اومیدینی قوپاردیلار،
گونشیمی آپاردیلار،
اورهیینه باخان اولسا،
منی اوردا تاپاردیلار
یوللاریمی قار آلیبدیر،
بیر سببی وار ،آلیبدیر،
ایلک محبت مکتوبلاری،
ساچین کیمی سارالیبدیر

ساری گلین.

ساری گلین.

بیر شیمشهیه چاخانمیرام،
بو حسرتدن چیخانمیرام،
قیزیل گولدن اینجیمیشم،
ساری گوله باخانمیرام ساری گلین.
***
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وطن
آنالارین تورپاغی سولایان
ترینی سئودیم،
گؤی قورشاغی کیمی الوان
یئرینی سئودیم؛
آجینی – شیرینی سئچه بیلمهدیم،
آرازدان اوچا بیلمهدیم،
کؤرپوسوندن کئچه بیلمهدیم ،دلی کیمی وورولدوم،
دلی کورونو سئودیم ،وطن!
بورنو تیترهین دووشانینی،
بنووشهنی ،یووشانینی،
قوروقدا ملهین جیرانینی،
سونبولونو ،ریحانینی،
باهار موژدهلی قارانقوشونو،
آنالارین "داشا دؤنه سن!" دئییب
هیکل آرزولایان قارغیشینی؛
قوروجا داشینی،
تورپاغینین هر قاریشینی،
ائوینی – ائشیگینی،
سوبا یانیندا خومارلانان پیشیگینی،
قفسده کی شیرینی سئودیم ،وطن!
گؤزهلیندن – گؤیچهییندن،
بیرینه کؤنول وئردیم،
بیرینی سئودیم وطن!
چیچهیینی ،گولونو سئودیم وطن!
اوبانی ،ائلینی سئودیم وطن!
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یاغیشینا چتیر توتمادیم،
لیسانینی ،سئلینی سئودیم ،وطن!
دنیزینده اوزه بیلمهدیم،
وورولدور مویلییینه،
چایلارینی ،گؤلونو سئودیم ،وطن!
مئشه لرین فکریم کیمی قاریشیق،
زیروهلره گئدهن جیغیرلارین دولاشیق،
اوتولو دوزلرینی،
قیرچین چؤلونو سئودیم ،وطن!
دوشمنینه "یان" دئین،
"آنام آذربایجان" دئین،
دیلینی سئودیم ،وطن!...
***
هارا گئدیرسن قارانقوشوم؟
هارا گئدیرسن قارانقوشوم،
گتیردیگین باهاری
گئری می آپاریرسان؟
بوش یووان اوشویهجک،
محبت سیز کؤنول تک.
سنله کؤچهجکدیر،
اوبامیزدان گول – چیچک.
بالالارین آرخانجا،
قاناد چالیب اوچورلار،
قوی بو یئری تانیسین
بو دیمدیگی پوچورلار...
گئتمه قارانقوشوم ،گئتمه!..
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باری بالالارینا
کؤچرلیک اؤیهتمه
هارا گئدیرسن ،قارانقوشوم؟!
سما کی ،تورپاق دئییل،
ائنیش – یوخوشو اولسون.
سرحد دیرهکلرینین
تیکان "ناخیشی" اولسون.
سنه کی فرقی یوخدو
یا بو یوردون چیچهیی،
یا یاد ائلین توفانی،
لئیسان یاغیشی اولسون.
گؤیلرمی اوخشایاجاق
خارابا یووالاری؟
یوواندا بیر جوت بالا
قوی قالسین بو ایل باری.
قوی اوچسون طبیعتین
کؤچهریلیک ایلقاری؛
هارا گئدیرسن ،قارانقوشوم؟!
***
بير سئودا آغلایير...
گل دئدیم کؤکسومه یارالی دوشدو،
ال آچدیم ،اللریم آرالی دوشدو،
اونا بو آغ دونیا قارالی دوشدو،
بیر سئودا آغلاییر ایچیمده منیم.
قدری بیلینمهدی ،عمرو قیریلدی،
حسرت بویون بوکدو هجران یورولدو،
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او هر گون اینجیدی ،هر گون وورولدو،
بیر سئودا آغلاییر ایچیمده منیم.
مین گول سولدورانلار ،مین گول دردیلر،
یونگول چیچکلری ،یونگول دردیلر،
من اورهک آچاندا باخیب گؤردولر
بیر سئودا آغلاییر ایچیمده منیم...
دونه نی بوکولو خاطیرهسینه،
وورغوندور بوگونو خاطیرهسینه،
قیسیلیب مورگولو خاطیرهسینه،
بیر سئودا آغلاییر ایچیمده منیم...
باجارا بیلمهدیم اؤزوم – اؤزومله،
دیل تاپا بیلمهدیم ایشیم سؤزومله،
منیم فریادیملا ،منیم گؤزومله،
بیر سئودا آغلاییر منیم ایچیمده...
منم داش داشیان او محبته،
ایتمیش قاش داشیام او محبته،
اؤزوم باش داشیام او محبته،
بیر سئودا آغلاییر ایچیمده منیم...
گئ اولدو قدرینی من بیلنده ده،
سئوینجی یاشاییب ،غم بیلنده ده،
اوزومه باخمایین ،من گولنده ده،
بیر سئودا آغلاییر ایچیمده منیم...
***

زليم خان یعقوب
زلیم خان یعقوب ،چاغداش آذربایجان شاعیری اولاراق ،شعرلری خلق دیلینده اوخونوب ،قارشیلانیر.
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او 9105 ،جی ایلده گوجوستاندا آنادان اولموش ،آذربایجاندا بویا باشا چاتمیش و بیر ملی شاعر کیمی
یازیب – یاراتمیشدیر .زلیم خان یارالانمیش تورپاغین یارالی شاعیریدیر .او ،سینهسینه کؤز باسمیش بیر
اؤلکهنین دؤزولمز آغریلارینی سؤیلهین بیر شاعیردیر .شعرلرینده ساده و آخیجی بیر دیل ،عینی حالدا
گؤزهل و اورهگه یاتاندیر.
اونون مختلف شعر دفترلری یاییلمیش و چوخلو دیللره ده چئوریلمیشدیر و اؤز خلقی طرفیندن ده
قارشیلانیب ،ماهنیلارا چئوریلمیش و نغمهلر کیمی سسلنمیشدیر .اونون شعر دفترلری بونلاردیر:
کؤنلومون سسی ،یولوم ائلدن باشلانیب ،اود آلدیغیم اوجاقلار ،بیر عشقین بوتاسی ییق ،شاعیرین هارایی،
بیر الیم تورپاقدا – بیر الیم حاقدا ،ضیافتین قبول اولسون ،بو یاشیل آغاجین آلتی بیزیمدیر و ...
شعرلریندن اؤرنکلر:
تبریز خوش گؤردوك سنی
روحونو چن کیمی یولونا سرمهلیایدیم،
چیچهیینی قوخولاییب گولونو درمهلیایدیم.
اؤزومو گؤرمک اوچون من سنی گؤرمهلیایدیم،
تبریز خوش گؤردوک سنی!
بیلمیرم ماشیندایام ،قاتاردایام ،آتدایام،
یا بیر داغ اتهیینده یا یئددینجی قاتدایام،
بیلمیرم یوخودایام ،یوخسا کی ،حیاتدایام،
تبریز خوش گؤردوک سنی!
بو قدهر ده دونیادا گؤزه ل شهر اولارمی؟
بو قدهر ده دونیادا آغری – قهر اولارمی؟
بو قدهر اوزون چکن سفر اولارمی؟
تبریز خوش گؤردوک سنی!
دانیشیرام دینیرم ،سؤزومه اینانمیرام،
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بویلانیرام باخیرام ،گؤزومه اینانمیرام،
بو منم می؟ الاهی اؤزومه اینانمیرام،
تبریز خوش گؤردوک سنی!
سیلدی ظریف دویغولار اورهکلرین پاسینی،
تؤکدو شیرین نغمهلر قولاقلارین پاسینی،
آخیر کی قوجاقلادی اوولاد اؤز آناسینی،
تبریز خوش گؤردوک سنی!
قوبانام بو گؤروشون هر گونونه ،آیینا،
گونده بیر کرپی دوزهر عمرون سارایینا،
تبریز خوش گؤردوک سنی!
یئدیرمیشدی زهری ،ایچیرمیشدی آغینی،
حسرت یامان یئمیشدی گؤزومون یاغینی،
آخیر کی سیندیرمیشیق شیتانین آیاغینی،
تبریز خوش گؤردوک سنی!
بو طال فورصتدی  ،بیر آن گلیب،
ایللردی گؤزلهمکدن گؤزومه قان گلیب،
بو زیارتینه شاعر زلیم خان گلیب،
تبریز خوش گؤردوک سنی!
***
ایلاهی
بیر ملتدی ،بیر تورپاقدی ،بیر وطن،
او تای نهدیر ،بو تای نهدیر ،ایلاهی؟
هر طرفه پای وئریبلر حسرتی،
او پای نهدیر ،بو پای نهدیر ،ایلاهی؟
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عینی باغدیر ،عینی باغچا ،عینی بار،
عینی سازدیر ،عینی کامان ،عینی تار،
اورتالیقدا دمیر حصار ،لای دووار،
او لای نهدیر ،بو لای نهدیر ،ایلاهی؟
اوستوموزدن آجی یئل کیمی اسن کیم،
کسیلن بی ،کیدیرن کیم ،کسن کیم؟
آمان قارداش ،دئ من کیمم ،دئ سن کیم؟
او های نهدیر ،بو های نهدیر ،ایلاهی؟
ملته باخ  ،دمیر توردان بویلانیر،
دیری ائودن  ،اؤلو گوردان بویلانیر،
یئددی بوردان ،یئتمیش اوردان بویلانیر،
او سای نهدیر ،بو سای نهدیر ،ایلاهی؟
هانسی باشدی ،هانسی بدن ،بیلینمز،
پارالانسا وارمی وطن ،بیلینمز،
اوردا اؤلن ،بوردا ایتن بیلینمز،
او وای نهدیر ،بو وای نهدیر ،ایلاهی؟
بای اولماسین ،قاری دوشمن بای اولسون،
چوخ عؤمورلر نیسگیللره پای اولسون،
ایکی یاندا گؤز یاشیمیز چای اولسون،
او چای نهدیر ،بو چای نهدیر ،ایلاهی؟
بو صحبتی اورتالیغا کیم سالیب،
بو حسرتی اورتالایغا کیم سالیب؟
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او تای نه دیر ،بو تای نه دیر ،الاهی؟
او درد نهدیر ،بو درد نهدیر ،ایلاهی؟
***
آذربایجان تورپاغی
بو داغ منیم اؤز داغیمدی،
من بو داغین بوداغییم.
چمنینده کؤزه دؤنموش،
شوعلهلنمیش چیراغییم.
بو داش منین اؤز داشیمدی،
اؤز تاریخیم ،اؤز یاشیمدی،
قایا مغرور قارداشیمدی،
اونون سسی – سوراغییم.
بو یول منین اؤز یولومدی،
او تای ،بو تای ساغ – سولومدی،
خزر سینهم ،کور قولومدی،
خان آرازین فراغییم.
سئچمهلییم توکدن توکو،
آغیردی چیگنیمین یوکو،
کؤکوم دده قورقود کؤکو،
قاراج اوغلان بولاغییم.
دئمهسینلر گلدی – گئدهر،
کئچیرمه رم عمری هدهر،
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اؤلنده ده قلبیم قدهر،
آذربایجان تورپاغییم.
***
آراز کناریندا
هر یئرده داغلاری یاشیل گؤرموشم،
آراز کناریندا ساریدی داغلار.
بوردا اورهییمین داغی – دویونو
بوردا ساچلاریمین قاریدی داغلار.
جان آتدیم قوینونا ،اوچا بیلمهدیم،
هئچ نه یی گؤروشدن اوجا بیلمهدیم،
آچدیم قوللاریمی قوجا بیلمهدیم،
یئتیم اوشاق کیمی زاریدی داغلار.
گؤینه دی سسیمدن هر داش ،هر قایا،
"آراز ،آراز" دئییب یالواردیم چایا،
دئدیم یایلیغیمی آپار او تایا،
بلکه یاراسینی ساریدی داغلار.
کؤنول نغمهسینی ائندیرمز پسه،
وئره رم جانیمی جان دئین کسه،
دیلیندن اؤپهرم هر کیم سؤیلهسه:
"داها طالعیندن یاریدی داغلار!".
***
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تورکيه ادبياتی
تورکیله ادبیلاتینلا گللدیکلده ،زنگین ،گئنیش و یلایغین بیر ادبیاتلا اوز – اوزه گلیریک .تورکیه ادبیاتی
تکلیکده ،چوخ حجملی و دهیرلی بیر ادبیاتدیر کی هم تاریخ اوزونلوغو ،هم موضلللوع گئنیشللللیگی و هم
محتوا دولغونلوغو یؤنلهسلللینلدن دهیرلی و گؤرکملیدیر .کلاسلللیک ادبیتی مین ایلدن آرتیق بیر تاریخه
مالیک اولاراق ،تورک دیلی بیر رسلمی دیل کیمی قوللانماسلی ،حکومت ایشللریده ،دینی ساحهلرده ایشه
آلینماسی بیرینجی دورومدا دایانیب و علمی – نظامی و ادبی ساحهلرده ده رسمی بیر دیل اولموشدور.
سللالهسلینین چوخلو سلطانلاری ،اؤز سارایلاریندا
سللجوقلاردان سلونرا گلن سللالهلر و نهایت عثمانلی ُ
شلللاعیرلر بسللللهمکله برابر ،اؤزلری ده ادب و شلللعره ماراقلی اولموش و اؤز اسلللتعدادلاری شلللعر یازمادا
سلینامیشللار .سللطان شلاعیرلرین سلاییسی دا آز اولمامیشدیر .کلاسیک آناتولی شاعیرلرین سیاههسینی
چکمکله نئچه صحیفهنی دولدورماق اولور .زمان کئچدیکجه ،تورک شعری و ادبیاتی دا زمانلا آددیملاییر و
حیاتین ایسللتکلرینه دوزگون جواب وئرمهده گئری قالمامیشللدیر .تنظیمات دؤورونده اؤلکهنین مختلف
سلاحهلرینده رفورملارین یئر آلماسلیلا برابر ،ادبیات سلاحهسینده ده یئنیلیک و دهییشیکلیکلر ضرورتی
حیس اولونوردو .بو دورومدا ادبیات دا گونون ایسللتک لرینه دوزگون جواب وئره بیلدی .بو موقعیتی ،تکجه
دیل و ادبیاتین انعطافی و شاعیر – یازارلارین استعداد و مهارتلریله مومکون اولموشدور .تنظیمات ادبیاتی
اؤز درین رفورمالاریلا باجارا بیلدی گونون طلبلرینه دوزگون جواب وئرسین .ادبیات بؤیوک دهییشیکلیک
لرله اوز اوزه گلدی .رومانلارین ،اویونلارین ،آراشلللدیرمالارین اورتایا گلمه ضلللرورتلارینی آناراق ،اونا میدان
آچیلدی و گونون ضرورتلری اوندا دیله گلدی.
بو زمان یوزلرله یازار و شلللاعرلر میدانا گلهرک ،اؤز تعهدلرینی دوزگون صلللورتده یئرینه یئتیردیلر .چوخ
کئچمهدن بوتون عثمانلی اؤلکهسللینده دوزهنلیک یولا دوشللدو ،یونیوئرسللیتهلر قورولدو ،اوردو و قوشللون
پروبلئملری چؤزولدو ،دولت ایشلللری نظاما دوشللدو ،ادبیاتدا گؤزهل و بینؤرهلی فیکیرلر اورتایا چیخدی و
نهایت گونون ایسلتکلری اسلاسلیدا گؤزهل دوشونجهلر میدانا گلدی و ادبیات هیزله ایرهلیلهدی .یوزلرجه
یلازار ،تنقیلدچی ،صلللنعتکلار یلارانیب اورتایا چیخدیلار .مشلللروطه انقلابی باشللللایاراق ،یئنه ده ادبیات
سلللاحهسلللینده مختلف فکرلر آرایا گلدی ،انقلابی دوشلللونجهلر یاراندی ،گروپلار توپلاشلللیب ،یازیچیلار و
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شللاعیرلر آراسللیندا همرأیلیک و فیکیر بیرلیگی اولدو و ادبی آخیملار یاراماغا زمینه یاراندی .ثروت فنون،
تورک گن لری ،و باشللقا گروپلار و آخیملار بو ضللرورتلردن اورتایا گلدی .چوخلو شللاعرلر و یازارلار بیر –
بیرینه باغلانیب گروپلار تشکیل ائتدیلر.
65جی یوزایلله گللدیکلده ،تورک ادبیلاتی کامل بیر دوزهنله میدانا گلدی .ادبی مکتبلر آرادا اولاراق،
دوشلللونجهلر دوزهنلنمیش و شلللاعیرلر اؤز جرگهلرینی سلللئچمیشللللردیر .عثمان امپراتورلوغو داها گون
ایسلللتکلرینه و طلبلرینه برابر گرهکلیکلرینه جواب وئرمهدن عاجز قالمیش و اونون یئرینه بیر گن و
انرژیلی حکومتین ایش اوسلته گلمهسی ضرورتی دویولوردو و بو یولو ادبیات صافلاییب هامبارلاییردی65 .
جی یوزایلین اوللرینلده تورک ادبیلاتی اوروپلا ادبیلاتی ایلله رقلابتده گئری قالمامیش و اوروپانین هیزلی
دهییشللیکلیکلرینه جواب وئره بیلدی .تورکیه جمهوریتی یاراناراق ،تورک ادبیاتی دا اونونلا برابر یاراندی
و چوخ گؤرکملی یازارلار و شللاعر اورتایا گلدیلر .ادبیات بوتون یاشللاییش سللاحهلرینده اؤز وارلیغینی ثبوتا
یئتیریب میدان آچدی .مدرن ادبیاتاحمد هاشللم ،اورهان ولی ،اوکتای رفعت ،ملیح جودت ،ناظم حکمت و
بلاشلللقلالارینی تشلللبثی ایله آیاقلانیر .یوزلرجه شلللاعیرلر و یازارلار میدان آچیب ،اوروپا ادبی اودوللرینی
قازانیرلار .بوتون فسللتیواللاردا و ادبی تنقیدلرده تورک یازارلارنین آدلاری اورتادا اولور .یاشللار کمال ،عزیز
نسلللین ،ناظم حکمتین اثرلری دونیا دیللرینه چئوریلیب و نوبل جایزهسلللینه لایق کامندیدالار آراسلللیندا
آدللاری کئچیر .تورک ادبیلاتی دونیلا ادبیلاتینلدا تلانینیر و مختلف اودوللارا لایق گؤرونور .و نهایتده نوبل
اودولوده تورکیه یازارینا وئریلیر.
علمی – ادبی تئوریلرده تورک یازارلاری نین اورتایا قویدوغو ادبیات تئوریلری ،تنقید ،آراشدیرمالاردا اؤز
علمی وارلیقلارینی گؤسللتهریب و مختلف ادبی علملر میدانیندا ان بؤیوک و دونیا سللویهسللینه یوکس لهلن
ادیبلری اورتلایلا چیخاریر .کوپرولو ،کؤپرولوزاده ،گولپینارلی ،بسلللیم آتالای ،فاروق سلللومر ،قفس اوغلو،
رحمتی آرات ،زکی ولیدی توغان و یوزلرجه باشلللقا عالملر تورک دیلی و ادبیاتینی دونیایا یاییرلار .نهایت،
بوگون تورک ادبیاتینین امضلاسلی بوتون امضلالاردان اؤنجهده گئدیر و تورک دونیاسینین فخری کیمی
ایرهلیلهییر .ادبیات گلهجک گونلریمیزه سؤزو اولمالیدیر و بو انتظار تورکیه ادبیاتیندان گئدیر...
***

احمد هاشم
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تورک ادبیاتینین ان اؤنده گلن شاعیرلریندن بیری – احمد هاشمدیر که 9337جی ایله بغداد دا آنادان
اولدو .اونون آتاسی حله شهرینده قائم مقام اولان عارف حکمتبیگدیر .آناسی دا تانینمیش بیر عائله
عضوودور .آنجاق هاشمین یاشاییشی اشرافیتلی اولمامیش ،بلکه چتینلیکلرله دولو اولموشدور 2 .یاشینا
قدهر مریض آناسیلا یاشامیش و 9313جی ایلدن استانبولا گلیب و آتاسینین دولت مامورو اولدوغو اوزره
گؤره همیشه مأموریتده اولموشدور و هاشم بوتون چتینلیکلره قاتلانمیشدیر .آنجاق یاخشی تحصیل
آلمیش و معلملری عثمانلینین دَیرلی شاعیر و یازارلاری اولموشلار او جملهدن :توفیق فکرت و احمد
حکمت مفتی اوغلو اونون ادبی نبوغونو تاپمادا و یئتیرمهسینده بؤیوک رول اوینامیشلار.
هاشمین ایلک شعری 9159جی ایلده "مجموعه ادبیه" ده چاپ اولور9156 .جی ایلده بیر حکایهسی "
صنعت تحری" درکیسینده یاییلیر .هاشم 9157جی ایلده تحصیلینی بیتیردیکدن سونرا ،فرانسیزجانی
یاخشی بیلدیگی اوچون فرانسه دیلینی تدریس ائدیر .سونرا ادبیات معلمی اولور .آنجاق بیرینجی دونیا
ساواشیندا عسگر اولاراق جبههیه گؤندهریلیر ( )5-9198و ساواش بیتدیکده( )9167ترخیص اولوب،
معاشسیز قالیر و چتینلیکلرله اوز – اوزه گلیر .ائله اونا گؤره ده بوتون شعرلرینده بو چتینلیکلر دویغو و
دیلکلرینده ائتکی بوراخیر.
هاشم چالیشقان بیر انسان اولدوغو اوزره مختلف درگیلرده یازیب یارادیر و معاشینی تامین ائدیر .اونون
شعر عالمینده یاراتدیغی بدیعی فکیر قالارقی اولاراق ،تورک دونیاسیندا یئنی بیر حیاتین یارانماسیندا اؤز
ائتکیسینی قویموشدور .هاشمین اثرلری بو درگیلرده یاییملانیر:
ادبیه ،مصور ترقی ،ارتقا ،فن و ادب ،مصور محیط ،ثروت فنون ،آشیان ،شعر و تفکر ،یئنی مجموعه ،حیات،
گن یولجولار ،ادبیات ،یونی تورک ،حاکمیت ملیه .او ،بو غزئتهلریله ده ایشلهییر :آخشام ،درگاه ،اقدام ،ملیت
و ...
هاشم معلملیکدن علاوه ،بیر مهندس کیمی بیر سیرا شرکتلرده چالیشیر و نهایت 9188جو ایله
دونیاسینی ده ییشیر .اونون جنازه تشییعی تاریخده گؤرولمز بیر مراسیم کیمی اولور .هاشم ،ادبی
یارادیجیلیغ ی ایله تورک شعرینده یئنی بیر جیغیر آچیر .اونون شعر دفترلری بونلاردیر :پیاله ،گؤل
ساعاتلاری ،دیگر شعرلری ...
اونون بوتون شعرلری ،دونیا دیللرینه چئوریلهرک ،تورک شعرینین اؤرنهیی کیمی دونیادا آلقیشلانیر.
بوتون شعرلری دؤنهلرجه یاییلمیش و اوخوجولار طرفینده سئویلمیشدیر .شعرلریندن اؤرنکلر:
پياله
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ظن ائتمه کی گولدور ،نه ده لاله،
آتش دولودور ،توتما یانارسان.
قارشیندا شو گولگون پیاله...
ایچمیشدی فضولی بو آلوودان،
دوشموشدو بو اکسیر ایله مجنون،
شعرین سنه آنلاتدیغی حاله...
یانماقدا بو ساغردن ایچنلر،
دولدورموش اونونچون شب عشقی
باشدان باشا افغان ایله ناله...
آتش دولودور ،توتما یانارسان
قارشیندا شو گولگون پیاله...
***
اؤلمك
فراز زیروهی سینای قهره یوکسهلهرک
اوردان،
اورادان دوشمک اؤلمک ایستیوروم
جوف یاس آشنای خسرانه...
تيترهك
پاریلتیلارلا یانان بیر مسای مذبحه رنگ
داغیلیر سحور عریانه
فراز زیروه ی سینای قهره یوکسهلهرک
اورادان،
دوشمک اؤلمک ایستیوروم
جوف یاس آشنای خسرانه...
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قانلی بیر گؤملک
گیبی هارای شمسی آرخامدان
آلیب سوروکلهیهرک
او دم کی رفرف هستیه سمت اولور قائم
و بیر گونون دم آلایشی زوالینده
سوروکلهنیر سولار شعله حالینده
او دم کی قوللار آچار جسم ناامیده آدم،
بیر درین سسله "هایدی" دئییر اوچوروم،
او دم،
فراز زیروهی یاس آشنای قهره یوکسهلهرک
اورادان
صوت امید قلبی دینلهمهدن
جوف خسرانه دوشمک ایستیوروم.
***
بير گونون سونوندا آرزي
یورغون! گؤزومون حلقهلرینده
گوللر گیبی فجر اولدو نمایان،
گوللر گیبی  ...سونسوز ،ایری گوللر
گوللر کی قامیشدان داها نالان،
گون دوغدو یازیق آرخالاریندا!
آلتین کولهلردن یئنه قوشلار،
تکرارینی عمرون ائدهر اعلان.
قوشلارمی دیر اونلار کی هر آخشام
عالملریمیزدن سفر ائیلر؟

176

آخشام ،یئنه آخشام ،یئنه آخشام،
بیر سیرما کمردیر سویا باخسام،
اوستونده سما بیر قوس مطلسم.
آخشام ،یئنه آخشام ،یئنه آخشام،
گوللرده بو دم بیر قامیش اولسام.
***
حوض
آخشام یئنه توپلاندی درینده...
جانان گولویور اسکی یئرینده،
جانان کی گوندوزلری گلمز،
آخشام گؤرونور حوض اوزهرینده
مهتاب کمر تازه بئلیتده،
اوستونده سما گیزلی بیر اؤرتو
ییلدیزلار اونون گولدور الینده
***
قارانفيل
یارین دوداغیندان گتیریلمیش،
بیر قطره آلوودور بو قرنفیل.
روحوم آجیسیندان بونو بیلدی!
دوشدوکجه ،وورولموش گیبی ،یئر یئر،
قیزغین قوخوسوندان کپهنکلر،
گؤنلوم اونا پروانه کسیلدی...
***
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بولبول
بیر غملی خزانین سحرینده
اصراره نه حاجت یئنه بولبول؟
بیل ،قلبیمیزین باخچالاریندا
جان وئردی سنین سؤیلهدیگین گول!
ساورولمادا گول شیمدی هواده
گون دوغمادا بیر باشقا زیاده...
***
قارانليق
عشقین بو قارانلیق گئجهسینده
بولبول یئنه وحشی مترنم،
مجنونونو ترک ائتدی می لیلا؟
وحشی سسی فرقت سسی ساندیم.
عشقین بو قارانلیق گئجهسینده
هجرانیمی دویدوم ،سنی آندیم،
فرقتزده بولبول گیبی یاندیم...
***

ناظم حكمت
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تورک شاعیرلری ایچینده ناظم حکمت دونیا سویهسینده تانینمیش بیر شاعردیر .او9156 ،جی ایلده
بیر ادب – شعر سئوهر اشرافی عائلهده آنادان اولوبدور .اونون آتاسی حکمت بیگ – ناظمپاشانین اوغلودور
کی تورکیهنین خارجی ایشلر ناظیرلیگینین ایشچیسی ایدی .ناظم پاشا ،عثمانلی دولتینین شخصیت-
لریندن ساییلیردی .آنجاق ناظم حکمتین حیاتینین بؤیوک بیر حصهسی زندانلاردا و غربتلرده
کئچمیشدیر .او ،توطئهلر اساسی ایله نیسگیللی حیاتینی اؤز وطنینده اوزاقدا – غربت و سورگونلرده
کئچیرمیشدیر و وطنینده اولان چاغلاری دا دوستاقلاردا اولموشدور .او ،عینی حالدا اثرلرینین چوخونو دا
زنداندا یازمیشدیر .ناظم حکمت بوتون انسانلاری سئویر ،حتی اؤز قاتلی اولان بدبخته ده اورهیی یانیر.
شعرلرینده تام گوجو ایله اومودسوزلوغا قارشی مبارزه ائدیر .اونون شعرلرینین هر سطرینده جسارت،
شجاعت و قورخوسوزلوق دالغالانیر.
ناظم حکمت انترناسیونالیستی علاقهلره یوکسک قیمت وئرهرک ،وطنینی سئوهن وطنپرور کیمی ده
چیخیش ائدیر و هر شرایطده اؤزونو تورک و تورک خلقینه منسوب بیر انسان و شاعیر بیلیر .ناظم حکمتین
شعری ،تورک ادبیاتیندا تک باشینا بیر مرحلهنی تشکیل ائدیر .او ،هم دیلجه ،هم مضمونجا و هم شکیلجه
تورک ادبیاتینا یئنیلیک گتیرمیشدیر و بیرینجی دؤنه اولاراق ،جدی و یئنی آددیملار گؤتورموشدور .او،
عروض مزنینین تام اینجهلیکلرینی بیلهرک ،دوغو اؤلکهلرینین یئنی فورمالاشمالاریلا ماراقلی اولاراق،
ایلک یئنی شعرلری یازمیشدیر .اونون باشقا بیر اؤزهللیکلریندن ،یئنی شعرین گلیشمهسینده رئال حیات
ایله یاخیندن و دریندن تانیشلیغی اولموشدور .اونون ایلک الهامچیسی رئال حیات اولموشدور .اونون
کتابلاری بوتون دونیا دیللرینه چئوریلمیش و دونیا خالقلاری اونون دوشونجه عالمینین ماراقلیسی اولاراق،
شعرلرینی اوخوماغا جان آتیرلار.
ایندی ایسه شعرلریندن بیر نئچه اؤرنک:
حسرت
دنیزه دؤنمک ایستهییرم؛
ماوی آیناسیندا سولارین،
بوی وئریب گؤرونمک ایستهییرم؛
دنیزه دؤنمک ایستهییرم!
گمیلر گئدهر،
آیدین افقلره ،گمیلر گئدهر!
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گرگین دوم آغ یئلکنلری شیشیرتمز کدر.
آنجاق عمروم گمیلرده بیر گون سونا یئتر.
و مادام کی بیر گون اؤلوم مقدر:
من سولاردا باتان بیر ایشیق کیمی،
سولاردا سؤنمک ایستهییرم!
دنیزه دؤنمک ایستهییرم!
دنیزه دؤنمک ایستهییرم!
9162
***
دمير قفسده دولانان آسلان
دمیر قفسده دولانان آسلانا باخ.
باخ گؤزلرینه:
پولاد ،چیلپاق
ایکی خنجر کیمی داشییر ساری گؤزلرینده
کینینی.
ایتیرمه دن تمکینینی
یاخینلاشیر
اوزاقلاشیر
گلیر
گئدیر.
تاپانمازسان بند وورماغا یئر
توکلو قالین بوینوندا اونون.
یانارکن کورهگینده شاللاق ایزلری
چؤکمهییر دیزلری
یالی تیکان – تیکان تیکیلیر مغرور باشیندا...
یاخینلاشیر
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اوزاقلاشیر
گلیر ،گئدیر
گئدیر ،گلیر...
زندانین دوواریندا قارداشیمین کؤلگهسی
گاه ائنیر ،گاه یوکسهلیر...
9163
***
خایين
بو آدام ساتدی یولداشینی؛
ساتدی قیزیل مجمهییده یولداشینین
قانلی – کسیک باشینی...
بو آدامین آیاقلارینا دولاشیر
قورخو،
کؤلگه کیمی...
قارانلیق بیر سو کیمی
یاشاییر بو آدام.
گونش باتینجا هر آخشام،
داش کوچه لرده آروادی نین اؤرتوگونه بورونهرک،
بارماقلاری نین اوجوندا سورونهرک،
سیزه دوغرو یاخینلاشان او دور.
سیز تانییین اونو
قلبینین بوینوندا سالاناراق سسلهنن
ملعون زینقرووندان
و بیلین کی اونون
تؤکور پارچا – پارچا جذام مرضی
روحونون اتینی...
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بو آدام بوگون آجدیر
آجدیر اما،
ایتیردی بو آدامدا
قدرتلی و بؤیوک آجلیق بئله قدسیتینی...
آ دوستلار ،بو آدام
گونش باتینجا بیر آخشام
ساتدی یولداشینی؛
ساتدی قیزیل مجمه یی ده یولداشینین
قانلی – کسیک باشینی...
9161
***
کرم کيمی
هاوا قورقوشوم کیمی آغیر.
باغیر
باغیر
باغیر
باغیریرام.
یئیین گلین!
قورقوشوم
اریت –
 مهگهچاغیریرام...
او دئییر کی منه:
سن اؤز سسینله کول اولارسان ا...ی!
کرم کیمی
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یانا – یانا...
"درررر...د
چوخ
همدرد
یوخ"
اورهک –
 لرینقولاق –
 لاریکاردی ...کار...
هاوادا قورقوشوم آغیرلیغی وار!...
منسه دئییرم اونا:
کول اولاییم
کرم
کیمی
یانا
یانا.
من یانماسام
سن یانماسام
بیز یانماساق،
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نئجه چیخار قاران –
 لیقلار،آیدین –
لیغا...
هاوا تورپاق کیمی بویلو
هاوا قورقوشوم کیمی آغیر.
باغیر
باغیر
باغیریرام.
یئیین گلین!
قورقوشوم
اریت –
 مهگهچاغیریرام...
9185
***
وداع
سلامت قالین
دوستلاریم منیم
ساغلیقلا قالین!
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سیزی قلبیمده،
قلبیمین ایچینده
مبارزه می باشیمدا آپاریرام.
سلامت قالین
دوستلاریم منیم
ساغلیقلا قالین!...
شکللرده کی قوشلار کیمی
دوزولوب قوملوغون اوستونه
دستمال توولامایین منه،
ایستهمز...
من دوستلارین گؤزونده اؤزومو
بوتون هیکلیمله گؤرورم...
آ دوستلار،
آ دؤیوش دوستی،
ایش قارداشی،
آیولداشلار آ!!!...
تک هیجا سیز الوداع...
قاپیمی گئجهلر اؤزو کلیدلیهجک،
پنجرهمده تور توخویاجاق هؤرومجک،
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و من بیر دؤیوش ماهنیسی کیمی
اوخویاجاغام
زندان تورکوسونو.
یئنه گؤروشهریک
دوستلاریم منیم
یئنه گؤروشه ریک.
بیرلیکده گونشه گولوب،
بیرلیکده دؤیوشهریک...
آ دوستلار
آ دؤیوش دوستی
ایش قارداشی
آ یولداشلار آ!!!...
الوداع...
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اورهان ولی
تورک شعرینده یئنیلیک یارادان و مکتب صاحبی اولان شاعرلرین بیریسی ده اورهان ولیدیر که 65جی
یوزایلین ایلک یاریسیندا ،یئنی فکر ،یئنی فورما و یئنی سؤزلرله ایرهلیلهمهسینده اوروپا ادبیاتی ایله
آددیملاشمادا اؤنملی رول اوینامیشدیر .اورهان ولی قیسسا یاشاییرسا دا ،بؤیوک ائتکیلر قویموشدور .او،
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 9165جی ایلده استانبولدا آنادان اولدو .همان شهرده بیلیم یوردونو فلسفه بؤلومونده بیتیردی و گؤزهل
اثرلر یاراداراق ،نهایت 9105جی ایلده دونیاسینی دهییشدی.
اورهان ولی بیر زمانلار دیلماج کیمی ایشلهمیش و بیر زمان دا درگیلرده چالیشمیشدیر .آنجاق عمرونون
ان دهیرلی ایشی9156 ،جی ایلده ایکی باشقا دوستو ایله بیرلیکده – اوختای رفعت و ملیح جودت ایله –
"غریب" کتابینی یاییملایاراق ،اونا نئچه صحیفهلیک اؤن سؤز ایله بیر ادبی مکتب یاراتماسیدیر .بو ایش
 9156ایلینده بؤیوک بیر آددیم ساییلیر و تورک شعرینده یئنیلشمه حرکتی باشلانیر .اورهان ولی
9151جی ایلده "یاپراق" عنوانلی بیر درگی یایاراق ،بو حرکتی داها آرتیق محکملندیریر .اونون اثرلری
بونلاردیر:
غریب –  / 9159واز کئچمهدیگیم –  /9150دستان گیبی –  /9152یئنیسی  /9157-قارشی – .9151
باشقا اثرلری ده بونلاردیر :نصرالدین خوجانین حیکایهلری  /9151-فرانسیز شعری آنتالوژیسی – /9157
تاتوففه –  /9155بیر قاپی یا آچیقدیر یا قاپالی (رفعتله برابر) –  /9158باربرینه – 9155
اورهان ولینین اثرلری دؤنه لرله چاپ اولوب ،یاییلیبدیر و دونیا دیللرینه ده چئوریلیبدیر .بورادا اونون
نئچه شعرینی بیرگه اوخویالیم:
رؤیا
آننهمی اؤلموش گؤردوم رؤیامدا.
آغلایاراق اویانیشیم
خاطرلاتدی بنه ،بیر بایرام صاباحی
گؤگ یوزونه قاچیردیغیم بالونوما باخیب
آغلاییشیم.
***
انسانلار
نه قدهر سئوهریم او انسانلاری!
او انسانلاری کی ،رنگلی ،سیلیک،
دونیاسیندا چیخارتمالارین
تویوقلار ،دووشانلار و کؤپکلرله برابر
یاشایان انسانلارا بنزهر.
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***
بایرام
قارقالار ،ساکین آننهمه سؤیلهمهیین!
بوگون توپلار آتیلارکن ائودن قاچیب
حربیه نظارتینه گئدهجهییم.
سؤیلهمزسهنیز سیزه شکری آلیریم؛
سیمیت آلیریم ،خوروز شکری آلیریم؛
سیزی قاییق سالینجاغینا میندیریریم،
بوتون زیپزیپلریمی سیزه وئرهریم.
قارقالار ،نه اولور آننهمه سؤیلهمهیین!
***
کؤکگهم
بیکدیم اوساندیم سوروکلهمکدن اونو،
سنهلردیر ،آیاقلاریمین اوجوندا؛
بو دونیادا بیر آز دا یاشایالیم،
او تک باشینا،
بم ده تک باشیما.
***
بير ایش وار
هرگون بو قدهر گؤزهلمی بو دنیز؟
بؤیلهمی گؤرونور گؤگ یوزو هر زمان؟
هر زمان گؤزهلمی بو قدهر،
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بو اشیا ،بو پنجره؟
دئییل،
واللهی دئییل؛
بیر ایش وار بو ایشین ایچینده.
***
ایچینده
دنیزلریمیز وار ،گونش ایچینده؛
آغاجلاریمیز وار ،یاپراق ایچینده؛
صاباح آخشام گئدهر گئدهر گلیریز،
دنیزلریمیزله آغاجلاریمیز آراسیندا،
یوخلوق ایچینده.
***
انسانلار
هر زمان ،فقط ،بالحصه،
منی سئومهدیگینی
آنلادیغیم زامانلاردا
گؤرمک ایستهریم سنی ده
آننه مین قوجاغیندان
سیر ائتدیگیم انسانلار گیبی،
کوچوکلوگومده...95
***

یوسف خيال اوغلو
95اورهان ولی ،بوتون شعرلری ،استانبول.6550 ،
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چاغداش شاعیرلر سیراسیندا آد قازانان شاعرلرین بیریسی ده یوسف خیال اوغلودور .او ،اؤزو دئمیشکن،
بوتون فلسفهلرین حیاتی تام آچیقلامادیغی و زورلادیغینی گؤرموش .بوتون نهدنینی آراشدیریب و طبیعتین
حیرتلندیریجی دنگهسینده قصورسوزلوغوندا تاپمیش و بو ایناما گلمیشدیر کی دوغایا قارشی هئچ بیر شئی
مومکون دئییلدیر .او حیات فلسفهسینین آردیجا قرآندان مارکسیزمه ،مائوایزمه ،سونرا بودیزم ،فرویدا و
باشقا فلسفهلرده گیریب چی خمیشدیر و نهایت اینانمیشدیر کی ناتورالیزم هامیسیندان دوزگوندور!؟ هر
حالدا او ،هم شاعر اولموش ،هم رسام؛ عینی حالدا موسیقی آدامی.
یوسف خیالاوغلو درین دویغولو بیر شاعیردیر .اونون شعرلرینده ایتیزیلمیش آرخاداشلیقلار ،اونودولموش
گؤزهللیکلر ،عصیان ،سئودا و دوستلوق یئر آلیر .خیال اوغلو عینی حالدا خالق شعری ده یازیر .آنجاق
اونون گؤروشونده یاخشی یاشاماق ،اخلاقلی و اردملی اولماق گرهکیر6553 .جی ایلده ،هله چوخ گن ایکن
دونیاسینی دهییشدی.
شعرلریندن نئچه اؤرنک:
هانی منيم گنجلییيم؟
هانی منیم گنجلیییم؟
بیلیهلریم ،توپاجیم،
گیلاس آغاجیندا ییرتیلان کؤینهییم؟
چاتلدیلار اوشاقلیغیمی خبرسیز.
پنجرهسیز قالدیم آنا
اوچورتمام تئللره تاخیلدی،
هانی منیم گنجلیییم هاردا؟
نه وارسا بوغو گنزی یاخان
چؤرهک کیمی ،سئوگی کیمی
نه وارسا گؤزهللیکدن یانا
بؤلوشدوم ،بؤیوموشدوم.
ایچیمه سیغمیردی انسانلار...
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بو نه یامان چلیشگی آنا!
قوردلار سفرهسینه دوشدوم،
هانی منیم دیرهنجیم هاردا؟
هانی منیم اوونجوم هاردا؟
آکواریوم  ،قناریم،
اوستونه تیترهتدیگیم کاکتوس چیچهیی؟
آلدیلار کتابلاریمی سورغوسور.
دووارلار قونوشمور آنا
آچیق قالمیر هئچ بیر قاپی!...
هانی منیم گنجلیییم هاردا؟
داها قاپیلمامیشکن یئللره
توتمامیشکن شارابی
شعره یئنی – یئنی باشلامیشکن
قاچدیم ،داغلارا قاچدیم
داها اؤپمهمیشکن هئچ بیر قیزی...
یاغمورلاری بیریکدیر آنا
چاغ یانغینیندا توتوشدوم،
هانی منیم گنجلیییم؟
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آلتاي – تورك ادبياتی

آلتای تورکلری ،تورک دونیاسینین ان قدیم سویلاریندان اولاراق درین واسکی بیر ادبیاتا مالیکدیر.
آنجاق تورک کولتورونون شفاهی بؤلومو آلتایلاردا داها گئنیش و داها زنگیندیر .بورادا شفاهی فولکلور
کؤکلری چوخ اسکی و محکمدیر .تورکلرین آراسیندا اولان زنگین فولکورون قدیمکی کؤکلرینی تاپماق
اوچون ،آلتای تورکلری آراسیندا یاشاماق گرهکیر .بورادا اوسطورهلرین ،افسانهلرین ،آتالار سؤزلری و
دستانلارین ان اسکی فورمالارینی توپلاماق اولار .آنجاق یازیلی ادبیاتا گلدیکده ،گؤکتورک آبیدهلرینین
آلتای تورکلرینه عایید اولدوغونو بیلیریک .اورخون و یئنیسئی ده یازیلان  09آبیدهدن عبارت تورک
دونیاسینین یازیلی ادبیاتینین تملداشینی بورادا تاپمیش اولوروق .بو آبیدهلر  9055ایل بوندان اؤنجهیه
عایید اولاراق 9555 ،ایل اوندان اسکی زامانلارا دا گئدیب چاتان آبیدهلر اله گلمیشدیر .بو تاپنیتیلار
گؤستهریرکی تورک دیلی و خطی دونیانین ان قدیمی کولتورونو تشکیل ائدیر.
تورکلرین ایلک تاریخی وثیقهلری ساییلا بیلهجک پازیریک گورگانلارینین آلتای لارخالقینین
یاشادیقلاری جغرافیادا اولماسی ،بوگون ده آلتایلاردا اسکی بیر مدنیت روحو یاشاماغا امکان یارادیر .بو
آبیدهلر هله ده کی وار ،اولدوغو قدهر یانینماییب؛ دونیا بیلگینلری تانیسالاردا ،هله بیزده -ایراندا تکجه
ضیالیلار آراسیندا تانینماقدادیر و هله ده خالقین مالی اولونماییبدیر.
آنجاق آلتای خالقلارینا زنگین بیر ارث اولاراق بوگونکو ادبیاتلاریندا دا سسی گلیر و چوخلو چاغداش
شاعیرلری بو آبیدهلری اؤز شعرلرینه و اثرلرینه قونو سئچمیشلر .او جملهدن ل.کوکشیف« ،سورو» اثرینی:
آ .آدارف «گول تیگین کؤلگهسی» ،ب .بدروف «داش خزر» و ب .اوکاچف «تونیوقوق کریزی» اثرلرینی بو
آییدهلره توخوناراق یازمیشلار .بونو آرتیرماق لازیمدیر  91جو یوزایلده دونیا عالیملری تورک دونیاسینا
ماراقلانیب و آلتایلاردا یئر و یئرآلتی قازینتیلارینا اوز گتیرهرک ،آلتای اؤلکهسینه گلمیشلر و هر بیر آبیدهنی
تاپدیقجا ،آلتای خالقی دا اویانیب ،اؤوزونو تانیماغا چالیشیر و بو یؤندن گئنیش و درین بیر اویانیش روحو
دیریلیر .آلتای چاغداش ادبیاتی دا بو اوزدن زنگین و جانلی اولور.
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آنجاق چین و روس استیلاسی ،آلتای خالقینی باسیب – ازیز .بونو آرتیرماق لازیمدیرکی چاغداش
ادبیاتدا ،آلتای شاعیرلری ده گوجلو دستان گلهنهگینه آرخالاناراق ،تاریخی قهرمانلاری بیر ایدئولوژی وسیله-
سینه چئویرهرک گؤزهل اثرلر یاراتمادا دوشمن قارشینا بیر وسیله کیمی استفاده ائدیرلر .بو ساحهده چوخلو
شاعیرلر بو دورومدان یارارلانارا ق دؤیوشه قالخمیشلار :س .سورازاکف ،ا .سورایف ،ای .کوچف ،ت .بدورف،
ت .اوزچف ،ا .شادویف ،و  .ایرتانف ،ا .تانتیف و ....
آلتای چاغداش ادبیاتینین گوجلنمه نهدنلریندن بیری ده باشقا دیللردن ،اؤزهللیکله روسجادان ترجومه
اولونان اثرلر اولموشدور .بو زامان روس کلاسیک و چاغداش اثرلری آلتای تورکجهسینه چئوریلیب و زنگین
بیر ادبیات آلتای تورکجهسینده یارانیر و شاعیرلره ،یازارلارا ایلهام قایناغی اولور .آنجاق همین زاماندا قازاق
و قیزقیز ادبیاتی دا آلتایلاردا گئنیش صورتده یاییلیر .بونلارین یانیندا سووئت طرفیندن قورولان آکادمیالار،
دیلین و کولتورون علمی صورتده اؤیرهنیلمهسی ،یازیلیب تدقیق ائدیلمهسینه دهیرلی بیر جیغیر آچیب و
آلتای کولتورو درینلهشیر.
آلتایلاردا بلکی ده ایلک غزئته 9185جو ایللرده یاییلمیشدیر .تاتر و صحنه اثرلری ده چوخ گئ یولا
دوشموشدور 9187 .ایلینده بیرینجی تأتر یولا دوشور .آنجاق  9185جو ایللردن سونرا چاغداش آلتای
ادبیاتی چیچکلهنیر و بوللو – بوللو اثرلر میدانا گلیر .چوخلو غزئتهلر یولا دوشور و چوخلو یازارلار ،دیلماجلار
و شاعیرلر باش قووزاییب اثرلر یارادیرلار .آشاغیداکی شاعیر و یازارلارین چوخلوغو هامینی حیرتده قویور:
میخائیل واسیلیویچ ،چووالکف ،میرون واسیلیویچ ،موندوس ادکف ،پاول واسیلیویچ ،کوچیاک ،پاول
الکساندرویچ ،چاغات استرایف ،چالچیق آنچینویچ ،اونژکف ،ایوان واسیلیویچ ،شودویف ،ایوان پترویچ،
کوچویف ،آرژان اویونچینویچ آدارف ،لازار اردیف ،ارکمن ماتینویچ ،پالکین  ،بوریس اوکاچینویچ تولوسف،
الکساندر سؤرکایف ،ب .بورمالف ،جیمان بلکف ،پاسلی سامیق ،چیباش بوروکویچ ،جورقوی کیدیف و ....
آنجاق بونو آرتیرماق لازیمدیرکی آلتای چاغداش ادبیاتیندا حیکایه – اؤیکوداها آرتیق گلیشمیش و شعر
اونا نسبت گزی قالمیشدیر .آما بئلهلیکه ده دهیرلی شعرلرین ساییسی آر دگیلدیر.90

سازون سایمویچ سورازاکف
سازون سایمویچ آلتای تورک ادبیاتینین چاغداش گلیشمهسینده اؤنملی سیمالاریندان دیر .او،
9160جی ایلده آغ قوبی ده آنادان اولدو .آتاسی ییر گام(آشیق) ایدی .گؤزهل بیر تحصیل آلاراق 9156جی
90علی احسان قولجو ،چاغداش تورک دونیاسی ادبیاتی ،ارزروم ،6556 ،ص
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ایللرده مشهور تورکولوگ ا .باسکاکف – ون اؤیرهنجیسی اولدو  .ایکینجی دونیا ساواشیندا سربازلیغا گئتدی
و بیر الینی – ساغ قولونو – الدن وئردی .آنجاق ساواشدان سونرا ،باسکاکف دعوتی ایله مسکووایا گئتدی
و تحصیلینه داوام ائتدی.
سازون ،آلتای ادبیاتیندا ان بؤیوک منظومه اولان «مادای – قارا» اثرینی  7783بیتده درلهدی .بواثر
سونرالار روسجا و باشقا دیللره ده چئوریلیب9178 ،جو ایلده یاییلدی.
سازون یوکسک لیسانسینی دا آلیب ،یاردیجیلیغینا دوام ائدیر9178 .جو ایلده پروفسورلوق مقامینا
چاتیر و  696آلتای داستالارینی دوزنلهییر .سازون آلتای تورکلرینین ایلکین پروفسور و چالیشقان یازاری
و شاعیریدیر .او ،هله  67یاشیندا ایکن آلتایدا آچیلان تاریخ ،دیل و ادبیات یونتوترسیتهسینین مدیری
اولدر .اونون اؤنملی اثرلری بونلاردیر :اؤلکه سسلری ( ،)9102کوچیاک ( ،)9107گروچسکی ائپوس
آلتاتیسف ( ،)9103آلتایلار ( ،)9125آلتای آلباتی نین چومدو سؤستوری ( ،)9129قایچی اولا گاچف
( ،)9129آلتای ادبیاتی ( ،)9126آلتای فولکلورو ( )9170و ..
سازون فولکلور اساسیندا چوخلو چالیشمالاری ایرهلی سورموش و دهیرلی اثرلر یاراتمیشدیر .او9135 ،جی
ایلده دونیا سینی دهگیشمیشدیر .اونون اثرلرینین توپلومو 9110جی ایلده نشر ائدیلمیشدیر .شعرلریندن
نئچه اؤرنک:
داغلارین یيهسی
بؤیوک داغین زیروهسینه چیخدیم.
بوردان بوتون آلتای گؤرونوردو.
آفّ ،آلتاییمین شاشیرتیجی گؤزهللیگی،
سئوینجدن ها یقیرماغیم گلیر.
هئ......ی! مینم سسیمه
مینلرجه سس وئرهن اولدو.
او سسلر باشقا -باشقا
آمما هامیسی گور ،سئوگی دولویدو
آنیدان منیم عاغلیما
اسکی انسانلارین حیکایهسی گلدی.
بؤیوک داغین باشینا
چیخان کیشی سس چیخارمازدی.
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داغلار یییهسیندن چکینیب،
سسسیزجه چکیب گئدهردی.
بونو دوشونونجه گولهسیم گلدی:
بو نئجه داغلار یییهسی؟!
انسانلاری سسسیزجه یوروتمک اوچون.
غملرین بؤلوندوگو یالان!
قورنازلیقلا خالقی اللرینده توتان
قورنازلارین دوزنی ییخیلدی!
ایندی داغلارین یییهسی بیزیک!
هئ....ی ،قورخولو آلتاییمیز!
***
اؤیله ملت وار!
من گون باتیسیندان گلن
بورژوایلا قونوشدوم.
او بیلیم آدامی اولدوغونو سؤیلهدی.
«من آلتاییم» دئدیگیمده اینانمادی.
ل«اؤیله ملت وارمی؟» دئدی.
آه ،بورژوا! سنه نه سؤیلهیهلیم؟
سیزلری بیلیرم ،سیزین کیمی اوتانمازلاری،
سیزلر منیم کیچیک خلقیمی،
خریطهدن سیلمک ایستیورسونوز.
«توپراغی زنگین ،انسانی یابانی.
یوکسلمز ،گلمیشمز دئیرسینیز.
اسکیدن بری آنایوردوما گؤز تکیب،
یوردومو آلماق ایستهییرسینیز.
خیر ،بوژوا ،اؤیله خلق وار!
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سیزین کیمی بورژوالار بیزده ده واردی،
آمما اکیم اونلاری یوخ ائتدی.
او زاماندان بری چوخ ایللر کئچدی.
ایندی ،بورژوا ،قارشیلاشدیریب گؤزهلیم،
سیزینله بیزیم حیاتیمیزی،
هانسیمیز داها اییی ،ایرهلیده؟
آلتمیش ایل اولدو اکیمه!
آلتمیش ایل گلیشمهنین ایللری.
هامینیز گؤرون ،نئجه ده گؤزهللشدی،
منیم یوردوم ،آلتایین داغلاری!
منیم خلقیم ،موتلو خلق.
یاییلیر داغلارین زنگینلیگی،
بیزیم کولتورموز سیزینکیندن داها یاخشی،
بیزیم صنعتیمیز سیزینکیندن یوکسک،
بیز سیزدن آز دا اولسا آشاغی دئییلیز،
سیزین غایهنیز بیزه اولاشماز.
گئری دور پیس بورژوا.
من آلتایام  ....اؤیله  ،خلق وار!

لازار واسيليویچ کوکيشف
آلتای چاغداش ادبیاتینین گلیشمهسینده یاخیندان اشتراک ائدهن شاعیرلرین بیری ده لازار واسیلیویچ
دیرکی  9188ایلینده آنادان اولدو .تحصیلینی بیتیردیکدن سوزا مسکووایا گئتدی و اورادا آکادئمیانی دا
بیتیردی .او اؤیرهنجی لیک یاپان ایللردن مختلف غزئتهلرده چالیشماغا باشلادی وشعرلرینی یاییملادی .لازار
 56ایل عمر سوردو و 9173جی ایلده دونیاسینی دهگیشدی .آنجاق قیسسا عؤمرونده دهیرلی اثرلر یاراتدی
و آلتای ادبیاتینی دونیایا تانیتدیرمادا بؤیوک رول اوینادی.
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لازارین ایکی رومانی دونیادا تانینمیشدیر :آرینا و چؤلدوردین چیچه گی .آرینا رومانیندا بیر قیزین
حیاتینی تصویره آلیر و ان گؤزهل صحنهلر یارادیر .لازارین ایلک شعر کتابی دا 9102جی ایلده «آلتین
گؤل» آدیندا یاییلیر9103 .جی ایلده «توبا» آدیندا ایکینجی شعر کتابی یاییلیر .چوخ کئچمهدن کتابلاری
ییر -بیرینین آردیجا گلیر :قیزیل چیچک ( ،)9129اکینچی جوروم ( ،)9128چؤل ( ،)9125ثنالار (.)9127
لازار شعر و روماندان علاوه حیکایهلر و اویونلاردا یازیر و دونیا سویهسینده شهرت قازانیر .لازارین کتابلاری
روسجایا چئوریلیر .اونون اثرلری باشقا تورک دیللرینه :قیزقیز ،قازان ،یاکوت ،تووا ،هاکاس و  ...دیللرینه ده
ترجومه اولوب یاییلیر .بونو دا آرتیرماق لازیمدیرکی لازار کلاسیک دونیا ادبیاتیندان ان گؤزهل رومانلاری،
دراملاری سئچیب ،آلتای دیلینه ترجمه ائتمیشدیر.
آلتاي دیليمه
آغ گؤیون آلتینا گلهرک
آیلی-گونشلی آنایوردومو گؤرونجه.
«باباجیغیم» دییهن آلتای دیلیم.
«آننه جیغیم» دییهن نازلی دیلیم.
آنا آلتایین اتهگینین آلتیندان
نازلا سسلهنیب ،سن دوغموشدون،
داشدان چیخان صاباح چیچهگی کیمی،
دان سؤکمهدن سن چیخمیشدین.
قورخون ایللرده خیر پالانسان دا.
فلزلهنیب تکرار یاشاردین.
آز دا اولسا ،ملتیم آلتایلارین
هر ائوینده قونوشولدون...
حکمتلی ملتیمین داغینیق تورکوسونو
سن مکمل یاپدین،
ملتیمی بیر آرایا گتیرهن آلتای دیلیم،
لور پنیری قوخویان آلتای دیلیم!...
باشقا خلقلرین دیلله سن
197

تانیشیب ،غوغاسیز ،اومودلو یاشادین.
حرّیته عاشق ای دلی قانلیلارین
شمیشکلی سؤزو سن اولدون.
هاردا و نئجه یاشاسام دا
من سنی قانیمدان آییرمام.
«آننه جیغیم» دییهن نازلی دیلیمی
سونسوزا دهک اونوتامام!...
سن ملتیمین دیله گلن دوشونجهسیسن.
سن بیر غایهیه سؤیلنمیش تورکوسوسن.
بابامدان قالان ثروت سنسن،
آغلادیغیم زامانلاردا کورلی دیلیم.
موتلو زامانلاریمدا مغرور دیلیم...
آلتای دیلیم،
سئوگیلیم دیلیم....
***
آننهنين شارکیسی
سنین راحات یوخونو
دین اوردوموز قورویور.
سنین حیاتینی گؤزهللشدیرمک اوچون
ملتمیز اؤزهنله چالیشیر....
اویو اوغلوم ،اویو،
انسانلار درین یوخودا.
کدرلهنیب آغلاما.
مهربان آنان یانیندا.
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آتالاریمی دوشلویوروم
آغاریب گلهنه قدهر
دوشونویورلارمیش کیمی
اریلهجه دوریورلار...
تکرار آخشام
گیرهنه قدهر من
قلمین اوجونو
ایسیردیم.
صاباحدان
آخشام گیرهنه قدهر
اگیلیب
چالیشدیم.
ائوین ایچی
دار گلدیگینده.
داغلار آشیب
درهلر کئچدیم.
سؤیلهمک ایستهدیگیم سؤزو
بولامایینجا،
بؤلگه – بؤلگه دولاشیب
حیانا باخدیم.
آلتایین اوستونو
دولاسیب
یوردوما
گئری دؤندوم.
یاپیلمایان شئیی
یاپماق اوچون عجله ائدیب
یارنیقی گونشی
گؤرمک اوچون هیزلاندیم.
199

حضورو اولمایان
حیاتیم اولدو....
دوردوغوم زامان
جانیم سیخیلدی،
حیاتین تلاشیندان
بیر آز گئری دورسام
تکرار من
آتالاریمی دوشلهدیم....

ارکهمن ماتمویچ پالكين
آلتای ادبیاتینین رومان وشعر ساحهسینده چالیشان شهرت قازانان یازیچیلارین بیری ده ارکهمن
ماتمویچ دیرکی  9185جو ایلده آنادان اولدو .او یوکسک تحصیلنی مسکووادا بیتیردیکدن سونرا آنایوردونون
خدمتینده اولماق ضرورتینی دوشونهرک ،قلم الینه آلیب وطن و خلقیندن مودافیعهیه قالخدی.
 9105ایلیندن شعر و ادبیاتا اوزه گتیرهن ارکهمن 9102 ،ایلینده ایلک شعر کتابینی «جانی کثیری»
یاییملادی .سونرا دایانمادان تئز -تئز شعر و رومان کتابلاریتی چاپا وئردی :تورول اولوس ( ،)9103جام اوی
( ،)9125قارا اود ( ،)9125سونجیلر ( ،)9123تورلیمونون دانی ( ،)9176قولون کیشتهییت (-)9126
رومان ،آلان ()9122دا رومان اولموشدولار.
سون ایکی رومانی  9173ده تکرار چاپ ائتدیریر و بو رومانلاردا آلتای خالقلارینین یئنی حیاتیندان
دانیشیر .انجاق بونو آرتیرماق لازیمدیرکی پالکین ،آلتایلاردان ائشیکده ده چوخلو اوخوجولاری واردیر و
اونون اثرلری باشقا دیللره ترجومه اولاراق دونیادا یاییلیر .پاکلینین کلیاتی نئچه دفعهلرله روسجایا
چئوریلمیش و دؤنه – دؤنه یاییلاراق سووئت اؤلکهلرینده اوخوجولارین ماراغینی قازانمیشدیر .اونون اثرلری
روسجادان علاوه تورک دیللرینه – قازاق ،قیرقیز ،تووا ،یاکون ،تاتار ،آذری و باشقا دیللردن :لیتوانی ،اوکراین
و ...دیللره ده چئوریلمیشدیر.
من آلتایجا یازدیم
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منیم شعرلریمی روسجایا
روس و یهودی شاعیرلر چئویردی.
گؤگسومو آیدینلادان بو دوستلوق بلگهسی،
چئویرمهلردن دولایی بعضاً سؤندو.
روسلاشان یهودی چئویردیگی اوچون
اؤنلو روسلار شعریمی آلمادی.
گیزلی دگیل ،بونلار گرچک
یورهگیم گیزلهمهدن سؤیلهییر!
صاف روس شاعیرلر ده چئویرسه،
آنلام تام توتمادی:
بؤیله چالیشمایی درگییه گؤتوردویومده،
بو سفر یهودی یاییملامادی...
من ایکی قیزقین آتشین اورتاسیندا،
بوگونه قدهر یاناراق گلدیم.
شعرلرله بیرلیکده اوزون یوللاردا
آشیلماز ایکی انگل آشدیم.
من آلتای شاعیرییم .اونون اوچون
آلتایجا دوشونوب ،آلتایجا یازدیم.
بیرشعرین گرچه گی اولدوغوندان
اؤزومو عفو ائتدیریرم .بیلیرم....
***
شاعيرلر و قوشلار
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چینلیلرین باشچیسی مائو تسه دون
درسینی نئجهسی ایله استالیندن آلمیش.
استالین ،تانیتماز .قارانلیق گئجه:
شاعیرلره اوغراشیب ،حبسلره آتیرمیش.
مائو تسه دون نه اوچون بیلینمز
اوچار قانادلی قوشلارا دوشمن اولموش
حُر قوشلار – دا آیدینلیغین اولدوغو گئرچک
اونون اوچون هامیسینی اؤلدوموش.
شاعیرلرله قوشلار یوخ اولسا
بوتون دونیا کدرله قاپلانیر!
سونرا اوستوموزده کی بو گونش یوخ اولسا،
ائورهنده ایکی «گونش» قالیر.
اونلارین بیرینجیسی ل«استالین» دییه آدلاندیریلیر.
بیر باشقاسی دا «مائو» دییه قیزاریر...
آنجاق شوکورلر اولسون! گرچک وار:
حّریتی اؤوویور ،شاعیرلرله قوشلار!
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قازاق تورك ادبياتی

قزاق یلا قلازاق تورکلرینین ادبیلاتی چوخ قدیملره گئدیب چاتیر .عموم تورک ادبیاتیندان سلللاییلان
اورخون آبیدهلری ،قوتادغو بیلیک اثری ،دیوان لغاتالتورک ،عتبهالحقایق ،جودکس جومانیکوس ،قصلللص
اللانبیلا ،محبلت نلامه (خوارزمی نین اثری) و بهجهالفرادیس قازاقلارین ادبیاتیندان سلللاییلدیغی هیچ بیر
اعتراض اولونمامالیدیر .آنجاق ،قازاق بیر اؤزگور ملت و ادبیات صللاحبی اولان یوزایلی آیدینلاتماق ایسللته
ییرسک 90 ،جی میلادی یوزایلی قازاقلارین ملی ادبیاتلارینا مبداء سایماق مومکوندور .
قازاق تورکلری 90جی یوزایلده بو آدین آلتیندا بیر بؤیوک ملت توپلومونو تاریخده ثبت ائدهرک ،قازاق
خانلیقلارینی قوروک و تشلکیل ائتمیشلر .بو یوز ایلده قازاقلارین ادبیاتی داها چوخ سؤزلو گلهنک ایچینده
گلیشیر .قازاقلار چوخ زنگین بیر ادبیاتا مالیکدیرلر ،اونلارین اؤزهل ادبیاتلاریندان دانیشارکن ،باشدا جیرلار
(تورکولر) ،چوختلاوللار (آغیلتللار) ،بلاتلاللار (دوعالار) ،جارجارلار (توی – بایراملاردا اوخونان ماهنیلار)،
بتاشارلار (گلین یوزونو آچما ماهنیلاری) ،چاراپازانلار اوروجلوق آییندا اوخونان شعرلر) ،ارتهگیلر (مثللر)،
آنیزلار (افسانهلر) ،جومباقلار (بیلمهجهلر) ،ماکال – متنلر (آتالارسؤزو) اونلارین کولتورلرینی تشکیل ائدیر.
عینی حالدا ملانصرالدین  ،آلدارکوسا و سهشن ناغیللاری دا اونلارین آراسیندا یانغیندیر .قازاقلار آراسیندا،
زنگین بیر داسللتان گلهنهیی ده واردیر .قهرمانلارین حیاتی دؤورونده جریان تاپان بو داسللتانلار آراسللیندا
قوبلاندی باتیر داسلتانی ،ادیگه داسلتانی ،آلپامیش باتیر داستانی ،قمبرباتی داستانی ،ار تارقین داستانی و
کوراغلو داسلتانینی سلایماق اولار .بو داسلتانلارین آراسیندا محبت و سئوگی داستانلاری دا واردیر .ژیبک
آیماق – شولپان و قوزی قورپش – بایان سولو و داستانلاری بوسئوگی و عشق داستانلارینداندیر.
خلالق شلللاعیرلری ده قلازاقلار آراسلللیندا واردیرلارکی اونلارا (ژیراو) و ((آکین)) آدی وئریلیر .بو خالق
شللاعیرلریندن آسللان قایغی (90جی یوزایل)  ،شللالقیز(92جی یوز ایل)  ،ژیمبل ژیراو (97جی یوزایل)،
بوهار ژیراو(93جی یوزایل) ،محمد اؤته میلی (91جو یوزایل) آلماژان آزامات قیزی (91جو یوزایل) ،موراد
آکین (91جو یوزایلل) ،شلللرنیلاز ژارلیغلاسلللولی (91جو یوزایلل) ژامبیل ژابایف ( )9352-9150کیمی
شللاعیرلردن آد آپارماق گرهکیر .قازاقلارین زنگین ادبیاتی 91جو یوزایلدن روس تورکولوژلاری طرفیندن و
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قلازاق فولکلور جو للاری طرفینلدن یلازییلا آلینییر و یاییملاماغا باشللللاییر .بؤیوک قازاق بیلگینی چوکان
ولیخللان اوغلو ( )9380-9320مللدرن ادبیللاتی نین قوروجوسلللو آبللای قونللان بللایولی (9350-9155م)
اولموشلللدور .کامیل و دهیرلی بیر شلللاعیراولان آبای خالق ماهنیلاریلا مدرن دونیانین ادبیاتا یانسلللییان
عنصرلرینی بیرلشدیرمیشدیر .او  ،قازاق دیلینی بیر ادبی دیل حالینا گئیرمهیه چالیشمیشدیر .
9152جی ایلده بیرینجی قزئته قازاق دیلینده یاییلمانیر .سلللیرکه آدی ایله قزئتهده اسللللامچی بیر یایین
سلیاسلتینی ایزلهین درگی 9199جی ایلده یاییملانیر .قازاق آدلی بیر درگیده  9198-9193ایللرینده بیر
ملتچی درگی اوللاراق یلاییلیر .بو درگی قلازاق خالقینین آیدینلانما و ملی روحونا مالیک اولماقدا دهیرلی
رول اوینامیشلللدیر9167 .جی ایلده قازاق میلتچیلری دولتی اله آلدیلار و آلاش پارتیاسلللینی قوردولار.
اونون آردیجلا آلاش اوردو دولتی آدیلا قازاقسلللتان دولتینی اعلان ائتدیلر  .اما چوخ کئچمهدن9191 ،جو
ایلین آگوس لت آیی نین 65سللینده سللوونت دولتلری ،ملی دولتی پوزوب اؤز اسللتیلاسللینا حاکیم ائتدی.
آنجاق قزاقسلللتان مختار جمهوریتی قورولدود بیرسلللیرا یازیجیلار و شلللاعیر ،گرهکلی اولاراق بو دولتین
آردیجا ادبیات خطینی سلئچدیلر65 .جی یوزایلده قازاق ادبیاتی بؤیوک یازیچیلار و شلاعیرلر یئتیشدیریر.
رومان ،حیکایه ،داسللتان ،اویون (نومایش نامه) ،شللعر ،و تنقیداثرلری یارانیر و دیلده بؤیوک بیر گلیشللمه
یارانیر.
بو زامان بؤیوک قازاق یازاری اولان احمد باتیور سللونولی طرفیندن قازاق شللیوهسللینین عرب حرفلرینه
دایانان الیفباسللی تثبیت اولونور .و قازاق ادبیاتی عرب الیفباسللیلا باسللیلماغا باشلللاییر .بو زمانین دهیرلی
یازیچیلاری بونلاردیر :میرجاکوب دولاتی ( ،)9330-9180ماغبان جومابایولی( ،)9318-9183یوسف بیگ
آیما ویتولی ( ،)9331-9189محمدجان سلرالین( ،)9379-9161سلطان محمود تورای قیرولی (-9165
 ،)9318ثلابت دونن تایولی ( ،)9315-9188یوسلللف بیگ کؤپیوغلو ( ،)9307-9198اسلللفندیار کؤپک
اوغلو( ،)9373-9107بیگیم بت مئیلین( ،)9315-9183عمر قاراشلللی ( ،)9372-9169شلللاهین قرای
بوکی خان ( ،)9305-9169عیسی بایجا اوغلو ( )9155-9152و مختار عوضاف (. )9129-9317
یوخاریدا آدلاری چکیلن یازیچیلارین چالیشمالاریلا میللی بیر ادبیات یارائدی .اونلار خالقی هر باغیمدان
آیدنیلاتماغا ،ایچینده یاشایان خرافات و جهالت باتاقلاریندان قورتارماغا یئنی علملرله و چاغداش ایشلرله
تانیشدیرماغا چالیشیب و باشاریلار الده ائتدیلر. 92
آنجاق روسلللارلا دؤیوشللمک لازیم ایدی بو دؤیوشللمکده تکجه سلللاحلا یوخ ،بلکه میللی بیر ادبیاتلا،
مفکوره و دوشلونجه سلیلاحی ایله لازیم گلیردی .آنجاق روسللارلا دؤیوشلدرلر ،هم سیلاحلا ،هم دوشونجه

92دوکتور فرهاد دمیر ،قازاق تورکلری نین ادبیاتی ،استانبول.9113 ،
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ایله .بو آرادا چوخلو شلهیدلر وئرهرک ،چوخ باشاریلار گؤستردیلر .آمما هر حالدا سووئتلر حاکیم اولوب و
میللی ادبیاتی سیندیردیلار.
 9165ایلیندن 9119جی ایله قدهر قازاقلارین ادبیاتی سللوونت خدمتینده اولموش و روس ادبیاتی حاکیم
اوللاراق ،روس یلازیچیللارینین اثرلری اوخونوللدو و قازاق – تورک ایلینه چئویرمدیر مجبور اولدولار .هر
حلاللدا قازاق ادبیاتی بو سلللاحه ده ده باشلللاریلار الده ائده بیلدی و دهیرلی یازیچیلار میدانا چیخدی .بو
یلازیچی و شلللایرلردن :سلللاکلان سلللیفولین ( ،)9315-9183ثلابلت موکانولی ( ،)9155-9178الیاس
ژانسوقیرولی ( ، )9315-9183قابلیت موسیره پولی ( ،)9156-9130قابیدن موستافین (،)9156-9135
عبلداللله تلاجی بلایف ( ،)9155-قلالی اورنانولی ( ،)9157-9173تهاوی آختانف ( ،)9168-9115آبیش
کامل بایف ( ،)9181-سلللطانالی بالقابایف ( ،)9152-آدلارینی سللایماق اولور .قازاقسللتان 9119جی ایلده
اؤز باغیمسیزلیعینی اله گتیردی ،بو تاریخدن قازاقلار ئینه ده میللی ادبیاتلارینا قووشدولار.
بونو دا آرتیرماق لازیمدیر چین جمهوریتینده اولان قازاق ادبیاتی دا گلیشلمه یه باشلامیش و بورادا بؤیوک
ادیبلر یئتیشلللمیشللللر کی یونلاری آدا آپارماق اولار :آکیت حاجی ( )9321 -9156کی ماکودان اؤنجه
یازیب یارادان ادیبلردندیر .آنجاق بو گونده دهیرلی یازیچیلاری مئیدانا چخیمادادیرلار.97

آباي قانونبایف
آبای ابراهیم قانونبایف 9350جی ایلده دونیایا گلدی .او مدرسللهیه گئدهرک آنا دیلیندن علاوه عربجه،
جغتایجا و فارسلیجانی دا اؤیرهندی و بؤیوک شلرق شلاعیرلری اولان نوایی ،نظامی ،حافظ ،فضولی کیمی
شاعیرلرین اثرلرینی اوخودو .روسجانی دا اؤیرهندی و روسجا کتابلاری اوخویاراق ،گؤزهل و درین معلومات
اله گتیریب سللیاسللت دونیاسللینا قاریشللدی .کتابلاری یازدی و دونیادا اولان عدالتسللیزلیگی باغیرماغا
باشلللادی و اؤز ائلینین دردلرینی یازدی .شللعرلریله گن لری آیدنیلاتماغا چالیشللدی .اونون شللعرلرینده
عدالت ،گؤزهللیک ،طبیعت ،توپلوم یاشللایسللینی قازاق تاریخی ،خالقین ایسللتکلری گؤزهل بیر بیچیمیده
یتر آلیر .اونون نثر یازیلاری دا شعرلری کیمی خالقی آیدینلاتما آماجی ایله ایرهلی گئدیر.

97علی احسان قولجو ،چاغداش تورک دونیاسی ادبیاتی ،آنکارا6 ،نجی باسیم ،6552 ،ص .37
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قازاق شلعرینده  ،ایلک جانلی طبیعت تصویرلری آبای اثرلرینده گؤرونور .او ،عینی حالد لیریک شعرین
اوستاسیدیر و دونیایا بیر فیلسوف کیمی باخیر .آبای دونیا ادبیاتیندا اؤزونه یئر آچدی و نهایت 9155جی
ایلده دونیاسینی دهگیشدی .
قازاقسللتان جمهوروسللو 9110جی ایلده آبایین 905ایللیک آنادان اولما ایل دؤنومونو جشللن توتدو .بو
تؤرهندن تکجه آبای یوخ ،بلکه بوتون قازاقسللتان خالقی و اونونلا قازاقسللتان ادبیاتی دونیایا تانیتدیریلدی.
آبای ین اثرلری بونلاردیر :مقالهلر جوناغی (آلماتی  ،)9105مجموعه اثرلری (.)9107
شعرلریندن اؤرنک :
خاطيریندهمی؟
خاطیریندهمی گن لیگین؟
اورهگین دولو ،باشین بوش
قایغیسیز ،دوشونجهسیز ،سرخوش گونون
کیمی گؤرسن ،هامیسی دوست.
سئوگی ،اگلنجه ،مال ایله دولت
دوستا اورتاق گؤرونوردو
اومود یاخین ،کؤنول آغ،
اولاجاق می بونون کیمی چاغ؟
ای تانریم ،هاردا او ایللر ؟
سئوگی ایله اگلنجهنین بول ایللری ؟
یاواش – یاواش گئریلهییب
اوزاقلاشیب گئتدی او گونلر.
یالواریرسان ،کوفر ائدیرسن
اوزلرسن ،یاسیم اورلرسن
سئوگی گئتدی ،دوست گئتدی
216

یئتیشمزسن
گؤزومه یاش وئر آغلایالیم،
تحمل وئر صبر ائدهییم،
یارالی اؤرهیه
درمان وئر ،ساغالتمایی دهنهیهییم.
***
قلبيم
قلبیم ،نهیی حس ائدهرسن
سندن باشقا جان یوخمو؟
گؤنلوم ،دونیایی گزهرسن
دایاناق یوخمو ،قوی ،دور!
سئزدیگینی سئزدیریب
یئتیشمهدین اورتاقلیغا
اینسانلاردان بئزدیریب
هارایا گؤتورویورسن؟
اورتا قلیق و سکونت آرخاداشلیقدیر
اونون قیمتینی کیم بیلیر؟
هر کسه آه دیلکلر دیلهدیک (دئ نه اولدو)
(مگر) هامیسی آلدادیجی تاجر (کیمی ایمیش).
خالقین آدی گرهکلی اونلارا
یا اؤومدیه یا دا سؤومهیه
(منفعتلری او چون) دهگیشمهمه هامیسی قابلیتلی
سؤزونون اری دئییل اونلارین تامامی.
دوستو هارادان بیلیرسن
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دردلهشهجک اینسان یوخ،
اورایا – بورایا قوشدورورسون
یلنیزلیقدان ساده بیر شئی یوخ.
عقیل وئرس بیرینه
ایچین یاناراق  ،قایقی لاناراق
اوتانماز (اوستهلیک) اجرت ده ایستر
وئرمهسن ده گوجهنیر.
بدلینی اؤدهیهرک وئردیگین
نصیحت کؤنولده یئر ائدهرمی؟
هیچ بیر شئییی دینلهمهیه تانرینین دا ترک ائتدیگی
اؤندورورمو ،اؤنرمی؟
یانارسان ،اورهک ،یانارسان،
یانمادان نه فایدا؟
دونیادا نهیی سئوهرسن؟
عؤمور هاردا ،دوست هاردا؟
***
بازارا
بازارا ،باخیرام هر کس گئدهر
آرادیغی نه ایسه ،او بولونور.
کیمی تاخیل آلیر ،کیمی
هر کسه عینی شئییی وئرمز بازار.
هر کسین اؤز آرادیغی بیر شئی وار
قیمتینی سوروب  ،پاراسیلا اونو آلیر،
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کیمی آنلاماز بو سؤزو  ،کیمی آنلار
قیمتینی آنلامادان شاشیب قالیر.
سؤزون آنلار بو زاماندا اینسان وارمی؟
دئمم  ،بوتون خالق عینأ بیهنیر.
یازدیقدان سونرا  ،یئرده قالماز دهلیکلی بونجوق (کیمی)
بیری دیگریندن آلیر ،خالقا یاییلار.
یازدیغیم تک بیر انسان اوچون دئییل ،بوتون خالق اوچون
گوجنمهیین ساغین ،گؤزونون نورلاری ،آنلایین یئتهر.
((آت اینجییی نه یاپسین)) دئیه بیر سؤز وار
آنلاییشلی ایگیدلر بیر (کره اولسون) دوشونورلر.

جامبيل جابایف
جامبیل جابایف 9125جی ایلده آنادان اولدو 65" .جی عصلرین هومری" لقبینی آلان شاعیر ،چالماغی
دا خوشللاییب و بوساحهده  95یاشیندان مهارت گؤستردی .جامبیل 9375جی ایللردن آتیشما شاعیری،
اولاراق ،زمانین بؤیوک شلاعرلریله آتیشلماغا – دئییشمهیه باشلادی .جامبیل شاعیر اولان بیر زماندا ،اونلو
شلهرتلی بیر داسلتانچی دا اولدو .او اوچ گونده "کوراغلو"نون بیر قولونو شعره چکدی و تام قوللارینی 90
گونده تاماملادی .شللاعیر قازاقسللتان ،قیرقیزسللتان و ازبکسللتانی گزهرکن بوتون بو یئرلرین شللاعیرلریله
دئییشلیب ،هامیسلینی باغلادی .جامبیل  9192جی ایلده چار (تزار) رژیمی ایله دؤیوشه قالخیب ،خالقی
مبارزهیه چاغیران شلعرلرسلؤیلهدی .آنجاق  9161جی ایلده سووئت حوکومتی یاراندیقدان سونرا جامبیل
کلخوزونلا وکیل اولدو( .جامبیل قاباقجا ارنازار آدلانیردی) .شلللاعیر گلهجهیه اومودلا باخیب «خالقا امنیت
وئرجلهیم» دییلهرک اینلانیردی  9185 .ده آلماتی ده دوزهنلهنن ادبی – هنر اوسلللتالاری نین بیرینجی
قورولتایینا قاتیلدی .ملی اودولا صللاحب اولدو  .اونو مسللکووایا چاغیردیلار و پراودا قزئتینده اونون "دوغوم
یئر" شلعری روسلجا چاپ اولدو9182 .جی ایلین ماییس آیینین  62سیندا سوونت بیرلیگیینین بؤیوک
نشلللانی اوللان "قیزیلل بایراق نشلللانی" نی آلدی9183 .ده جامیلین ادبی حیاتین  70ایل اؤنومو بوتون
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سلوونت جمهورولاریندا شلاعیرلری آداسی یاریش قویولدو  .جامبیل بو ایلده "لنیننشانی"نی اله گتیردی.
9181دا دا اونون اوچون «حؤرملت بلگلهسلللی» میدالیاسلللی وئریلدی 9159 .جی ایلده ایکینجی دونیا
ساواسی باشلاندی و جامبیل شعرلرینه خالقینی اورهکلندیرهرک ،مبارزهیه قاتیلدی و اؤز اوغلونو دا ساواش
میدانلارینا گؤندهردی  .اوغلو بو سلاواشدا جانینی قوربان وئردی .آنجاق بو ساواشین قورتولماسینی گؤروب
و 95گون اوندان سلونرا دونیاسلینی دهگیشلدی .جامبیلین اؤلوموندن سونرا ( ،)9150اونون آدی مختلف
یئرلره آد قویوللدو ،حلاققینلدا علمی – ادبی چلالشلللیملاللار دورهنلندی ،آدینا بیر اودول قویولدو .حیاتی
اسللاسللیندا فیلملر چکیلدی ،آلماتادا هئیکلی قویولدو ،خالقینین سللئویملی بیر شللاعیری کیمی تانینیر.
آیتماتف ،جامبیلی «آلپ آشیق» آدلاندیردی.
روح غذاسی
قاورولمایان ،اسکیمهین بدنینه
دامارلارینداکی سیجاق قانینا،
گوج وئرهن وجودونا
یئر اوزونون ایشیغی،
پارلایان گونش ده غذا.
حفیف سرین هاوالی
داغلی ،دوم دوز بوزقیرلی
میسک قوخولو ،میوهلی
کؤکسونو آچمیش کیمی،
کؤنوله خوش گول ده غذا.
دورقون ،دالغاسیز.
درینلیگی سینیرسیز
اطرافیندا آت قوشدوراسان یئترسیز.
چیئورهسی آیلیق یول،
آیدین ،گئنیش گول ده غذا.
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خزینهسینی دولدوران،
ائو دیکدیریب چادردان
میوهسی چوخ توپلادان
آلتین بئشیک وطن ده غذا.
امهگیله قالخینان،
بورما ساچ کیمی اؤرولن،
ساللانیب روزگارا قاتیلان،
ساری اکین ،تارلا دا غذا.
گئنیش بوزقیرا سیغمایان
بو اکینی توپلایان
بو قوتلولوغو دیله گتیرهن
روحونا گؤزهل ،شعر ده غذا
***
آبايین رسمينه
بو دوران آبایین می؟
شعر ،سؤزون قدرتینی آلمیش .
عقل ،غیرتی و بیلمیی اش توتان
اوجا آبایین اؤنوز کیم رنک گلیش؟
شاعیر شؤهرهتینی یایمیش هر بیر طرفه،
شعرلر اؤلومسوز اثرلر بوراخمیش،
آرقین ،نایمان سؤزونه حیران قالمیش،
خالقی نین باشقا نه آرزوسو اولا بیلیر.
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درین دوشونجهسینین دیبینده ده نیز وار،
دقتله باخدیغیندا اورهیین آنلار .
بو درینلیگه ائنیب اینسان اییجه اؤیرهنمهدن
بؤیوک داهی ،اوزونتو ایچینده فانی اولموش.

ميریعقوب دولاتولی
میریعقوب  9330ایلده دونیایا گلدی .او هله اوشلاقکن آتاسلی اؤلدو .قازاق و روسجا اؤیرهندیکدل سونرا
9156جی ایلده معلم لیگه باشللادی .ایکی ایلدن سونرا بؤیوک ملتجی احمد باتیورسونولی ایله گؤروشوب
اومبیلایلا گئتلدی و اورا دا هر جهتلدن درس آللدی .بیر آز کئچمهدن تزارا قارشلللی مبارزهیه قاتیلدی و
9152جی ایلده سللرکه درگیسللی ایله امکداشلللیق ائدیب شللعرلر یازدی .بو درگی باغلاندی .اونون ایلک
کتلابی "اویلان قلازاق"  9151ایلینده یاییلدی و قازاقلارین آیاقلانما حرکتینه لیدئر کیمی قاتیلدی .او ،بو
زامانلار تکجه عقیللی ،تجربهلی بیر مجادلهچی کیمی ،عینی حالدا بؤیوک بیر شلللاعیر کیمی ده چیخیش
ائدیر .او معلملیک وظیفهسلللینی ده داوام ائتدیریر ،عینی حالدا دیلماج کیمی ده ایشللللهییر .میر یعقوبون
روملانی "بخلت سلللیزجملال" عنوانی آلتیندا 9195جو ایلده چاپ اولدو9199 .جی ایلده تزار طرفیندن
توتولور و  3آی دوسلتاق اولور .دوسلتاقدان چیخینجا احمد بایتورسونولی ایله و قازاق قزنتهسینی – غیر
رسمی صورتده چیخارماغا باشلیر و اوزامان سگکیز مین تیراژیندا بوراخیلیر و خالق طرفیندن قارشیلانیر .
میر یعقوب ایکینجی شلللعر دفتری اوللان "آزامات" اثرینی  9198ایلینده یاییملاییر9198 .دن 9197
ایلینه قدهر تکرار چیخان "قازاق" قزنتهسینده چالیشیر و بو ایلده یئنه بو درگی باغلانیر.
بو زمان بلشلویکلرین میدانا گلمهسلیله ،میر یعقوب "میلیتچی قازاقلار" حرکتینه قاتیلیر9165 .جی
ایلده تاشللکنده گئدیر و بورادا تورکسللتانین اورگانی اولان "آغ یول" درگیسللینده چالیشللماغا باشلللاییر.
9166جی ایلده توتولور .آنجاق چوخ قالمادان بوراخیلیر.
9166جی ایلدن 9162جی ایله قدهر اودینبورگ شهرینده انستیتودا اوستاد کیمی ایشلهییر .همین زماندا
قازاق دولت مطبعهسینده ده  5ایل چالیشیر .او ،همین ایللرده بیرور "حساب کتابی" بیرده دؤرد پردهلیک
بیر پیئس یازیر و "بالکیا" آدیندا .قازاقستانین اویون ادبیاتیندا بیر دؤنوش نقطهسی یارادیر.
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میر یعقوب ضلنعتین زیروهسینه چاتان زاماندا 9162جی ایلد ه رژیمین قیلینجینا قوربان اولور .بو زمان
توتولاراق9185 ،جی ایلده اعدام جزاسللینا محکوم اولدو .آنجاق بیر آز کئچمهدن بو جزا ،اون ایل حبسلله
دئوریلدی .آنجاق شلاعیر و یازیچی  05یاشللینا چاتمادان دوسللتاقدا حیاتینی دهگیشللدی و  9180ایلینده
وفات ائتدی.
9133جی ایلده میریعقوب تبرئه اولوندو و گناهسیز و سوچسوز آنیلدی.
اویان قازاق!
قازاق! قارانلیقا بوشونا یاش کئچیرمهییب
گؤزونو آچ ،اویان! باشینی قالدیر!
دین ضعیفلهییب ،دوروم کؤلولهشیب ،اؤلکه گئتدی
قازاغیم! آرتیق یاتماق دوغرو دئییلدیر!
من ،چوخور بیر یئرده بیتن بیر آغاجام،
میوه سی بول  ،خارقه بیر آغاج دئییلم.
یاریم یونقام قالینجایا قدهر من سنینم
فایدالان ایشینه یارارسا ،آلاش.
داملایاراق گؤزدن آخان بو سویوق یاش
بو داش اورهیی نه زامان یوموشادیب اریدیر ؟
قلمدن آغلاییب آخان سیاه بویا.
یازیلیب کاغذه ،فاش ائت خلقه.
اوره کدن نه زامان چیخار بو ساپلاناق اوخ،
روحو حقیر یئره یاخان کور سؤنرمی ؟
یورقون کؤنلومو بیر نشئهلندیرهجک،
یانیمدا جانی آجیان بیر آدام دا یوخ.
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ایدهآلیم بؤیوک ،جهانی گزهمهدن یاشاییرام،
نه وار ،نه یوخ؛ دونیانین حالینی سئزهمهدن.
ذهنیم آغیر ،قولوم قیسا ،یولوم دار،
آرادیغیم مقصودومو اله چابوجاق کئچیرمهدن.
گؤزوم گؤرسه ده سؤیلهمهیه دیلیم وارماز،
ایچیم قاینار ،آرتیق دایانامام.
منیم کیمی مسکین وارمی حقین قوللاری ایچینده،
امهیی بوشا گئدهن ،اجرت آلمادان ؟....
جانیم قیمتلی من بیر قوربانام،
قانیم مورادیمی آلماغا سبب اولسا،
من مژدهسی اولاییم (اؤلهرک)  :یالدیزی یانیب طالعینه
سنی اییلشدی دئیه ائشیدسه قولاغیم .

ماغجان جمعه بایولی
قازاق تورک ادبیاتینین بؤیوک شاعیری اولان ماغجان جمعه بایولی  9318ایلینده دونیایا گلدی .اوشاق
ایکن گؤزهل و مکمل تحصللیل آلدی .اونون معلمی روس تزاری ایله دؤیوشللدن قاچیب قازاقسللتاندا درس
وئرهن بیر مبارزه اولموشدور .او قازاغ ادبیاتی و فولکولور و ایله دریندن تانیش اولدو .سونرا استانبولا دؤنوب
درسللینی داوام وئردی و تورکجه ،عربجه و فارسللجانی دا اؤیرهندی .گن ایکن ایلک شللعرلرینی یازماغا
باشللادی .آبای قانون بایولینین اثرلرینی ده اوخودو 9195 .ایلینده "چال قازاق مدرسله"سللینده درسینه
داوام ائتلدی .بورادا اسلللللامی علملری درینلدن اؤیرهنلدی 9196 .ایلینده ایلک اثری اولان شلللعرکتابی
"چولبان"ی نشللر اولدو .قازاق ،قزئتینده شللعرلرینی چاپا حاضللیرلادی .آلاش اوردو پارتیاسللینا قاتیلاراق
قازاقسللتانین اسللتقلالی اوغورندا مبارزهیه گیریشللدی و "حریّت بایراغی" درگیسللینین رداکتورو اولوب
 9166ایلینه قدهر بو وظیفهنی داشللیدی .بو ایلده تاشللکنده گئدیر .تورکسللتان جمهوریتی باش توتاراق،
قازاق – قیرقیز کمیسیونونون عضوو اولدو .بو ایللرده اونون ادبی حیاتینین ان وئریملی دؤورانی اولدو.
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 9165ایلینده مسللکووایا گئدیر ،آنجاق بو ایللرده اونو بیر میللتچی اولاراق تانییب و سللوچلاییرلار .نهایت
 9161ایلینده توتولورو  95ایل حبسلله آلینیر 9180 .ایلینده روس یازاری ماکسللیم گورگینین یاردیمی
ایله دوسللتاقدان بوراخیلیر 9187 .ایلیندن روس دیلی و ادبیاتینین معلمی اولاراق ،یتنه ده توتولورو داها
اوندان خبرسلیز قالیریق .روس حاکمیتی طرفیندن ماغجانین اثرلری یاساقلانیب و بو دوروم  9133ایلینه
قدهر داوام تاپیر .آمما بو ایلده تبرئه اولاراق اعادهی حیثیت اولونور.
ماغچانین اثرلری بونلاردیر :چولبان – شعرکتابی –  9196اؤلنلر – شعر مجموعهسی – 9166
ماغجان جمعه بایف اؤلندری( .9168 ،شعر دفتری )
سونقار چیری – 9165 ،مسکووا.
آغ یوز آت ،ترجمه کتابیدیر 9162 ،دا یاییملاتدی.
اونون علمی اثرلریله برابر بیر سیرا داستان ،حیکایه و شعرلری  9131جو ایلده آلماتی دا یایمیلاندی.
شعریندن اؤرنک:
اوزاقداکی قارداشيم
اوزاقدا عذاب چکن قارداشیم،
قوروموش لاله کیمی چؤکن قارداشیم.
اطرافینی آلمیش دوشمن اورتاسیندا،
گؤل ائدیب گؤز یاشینی تؤکن قارداشیم.
آلخانی آغیر قایغی اؤرتموش قارداشیم.
خور باخان ،اورهیی داش ،یامان دوشمن
آذربایجان آلتین آشیق ایله آتیشمادیقمی؟
دیری – دیری درینی سویموش قارداشیم.
ای پیریم ! دئییلمیدیر آلتین آلتای،
آنامیز بیزیم ؟ بیزلرسه بیرهر تای
باغریندا یورومهدیکمی سرالذات ؟
اوزوموز دئییلمیدیر ایشیق ساچان آی ؟
آلجان آلتین آشیق ایله آتیشمادیقمی؟
215

سوخولوب بیر دؤشکده یاتیشمادیقمی ؟
آنامیز اولان آتایین سودوندن
برابر امیب ،برابر دادیشمادیقمی؟
آخمادی بیزیم اوچون دوب – دورو بولاق؟
شاققیلدییب ،شاققیلدایا  ،شاققیلدایا داغدن ائنردیک؟
حاضردی اوچون قوش کوپن یئل کیمی
تلهسیک بیر –بیر آتلار مثل بوراق
آلتایین آلتیین گونو نازلاناراق
گلنده سن پلنگ کیمی بیر ار اولاراق
آق دنیز ،قارا دنیز سدلرینه
قارداشیم گئتدین ،منی بوراخاراق
من قالدیم یاورو بالابان  ،قاناد آچامام.
اوچماق دئیه داورانسام بیر داها اوچانمام.
جهت ییلدیرهن ،یول گؤستهرن جان قالدی
یاووز دوشمن قویارمی ایندی منی وورماان؟
گوللهلر گن اورهییمه تاخیلدی
گناهسیز تازه قانیم سو کیمی آخدی.
قانسیز قالیب ،قورویوب باییلدیم،
قارانیق محبسی برک قاپدی
گؤرمهرم داها گئجه گزدیگیم قیراوبانی
گوندوز گونشی ،گئجه گوموش نورلو آی
نازلی  -نازلی ایپک قونداقلار سارمالاییب
بیزی بؤیودن آلتین آنام آلتایی
ای پیریم ،آیریلیق می اولو بتوندن؟
داغیلیب ،ییغیلمایان یاغان اوخلاردان
تورکون پلنگ کیمی اورهیی وارکن
گرچکدن قورخاقمی اولدوق ،سینیق دوشمندن؟
قدرتلی اولماق ایستهین تورکون جانی
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گئرچکدن بیتاب دوشوب قالمادیمی حالی؟
اورهکده کی آتش سؤندومو؟ قورودومو؟
دامارلاریندا قاینایان آتالار قانی؟
قارداشیم سن اویاندا ،من بویاندا
قایغیدان قان یوتویورسوز بیزیم آدیمیز
لایق می قول اولوب دورمان ؟ دور گئدهک!
آلتایا آنادان میراث قیزیل تاخت دا.
***
تورکستان
تورکستان ،ایکی دونیانین ایشیغیدیر،
تورکستان ،ایگید تورکون بئشیکیدیر.
تورکستان کیمی چوخ گؤزهل بیر اؤلکهده دوغموش اولان تورکه،
تانرینین وئردیگی بیر نصیبدیر.
کئچمیشده تورکورستانا توران دئمیشدیر،
توراندا قهرمان تورکوم دوغوب بؤیوموشدور.
تورانین دالغالی بیر مقدراتی واردیر،
باشیندان چوخ انترسان گونلر کئچمیشدیر.
تورانین گؤیه یوکسهلهرک آلوو – آلوو یانان بویوک یانغینا
و آتیشلی روزگار بنزهین بیر تاریخی واردیر.
تورانین توپراغی ایله سویو دا باشقادیر،
دنیز قدهر درین ،آغیر دوشونجه لری عقله گتیریر.
تانری نین اوجسوز – بوجاقسیز چؤلو نئجهدیر؟
دنیز کیمی قییلان گؤرولمهیه گؤلو نئجهدیر؟
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تورانین ((دریا)) دئیه آدلاندیریلان ایرماقلاری،
دیشدیغی زمان چؤلو باسان سئلی نئجهدیر؟
تورانین گؤیه یوکسهلن  ،یوکسک باشینی،
بم – بیاض ساچلار اؤرتن داغلاری واردیر.
داغدان آخان سرین داملالاردان میدانا گلن
نازلی پینار  ،باغریندا قوشوب اوینویور.
تورانین دنیز دئجک گؤللری واردیر؛
آرال  ،دالغالانان اوجسوز – بوجاقسیز بیر دنیز ...
بیر اوجداکی مقدس ایشیق گؤلون باغریندا
گؤی یئلهلی تورک دونیایا گلمیش ...
کئچمیشدهکی اوکس و یاکسارد  ،سیحون و جیحون ایرماقلاریدیر.
تورکلر بو ایکیسینه ((دریا)) دئمکدهدیر.
سن ،شانلی ددهنین قبرینی ،او ایکی مبارک سویون کناریندا بولورسن...93

تومان بيگ مولداق عليف
تومان بیگ 9180جی ایلده آلماتیدا آنادان اولدو  .چوخ درین و یوکسک تحصیل آلاراق 9102جی
ایلده بیلیم یوردونو بیتیریب و شاعیرلیک و آراشدیرما دونیاسینا قدم قویموشدور .ایندییه قدهر قازاق
دیلینده  55کتابی باسیلمیش؛ بوندان علاوه اوزبک وروسجا کتابلارینی دا علاوه ائدیرسک کتابلارینین
ساییسی  05دن آرتیق اولار.
تومان بیگ  9123ایلینده گنجلر ادبیات اودولونو 9136 ،ایلینده میللی ادبیات اودولونوو 9116جی
ایلده تورکیه یازارلار بیرلیگی فضلولی اودولونو آلدی 9110 .ایلینده قازاقستان خالق یازاری عنوانینی
قازاندی .مولداق علیف اثرلری نئچه جیلدده یاییلماقدادیر .ایندیسللله آلماتی دا یاشلللاییر و بالدیریان
آدلی اوشاقلار درگیسینی چیخاراراق باش رداکتور لوغونو یاپیر.
-1

بو شعر اوزون بیر منظومه دیرکی اونا کیفایتله نیریک .
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شعرلریندن اؤرنک :
آغيت
9
بو ائوده ایندی قورالاییم یاشاماییر
بیزدن یانا آتی نین باشینی چئویر مرییر
گلسم بو ائوین قاراشیسینا
اورهییمی آلیب گئده ربیر قالیغی
قارا آغاجلار ائو اؤنونده چیشیرداییر
آلا داغدان یئل اسیر ،اوغولداییر.
هر شئی  ،هر شئی اسکیسی کیمی یالنیزجا
بو ائوده قورالاری ییم یاشاماییر .
ال گؤرهییم دئدیگی یئه یولا دوشوب گئتدی هی؟
واراییم دئدیگی یئرلره واردی می؟
اوچوب گئدیرمی  ،یوخسا اوچاقدا،
سئوینجه بوغوب بو گؤیو ده ؟
ساغ می بالام؟ سؤیلهیینیز  :دیری می؟
او زاماندان بری اونو دوشونورم هر گون.
شاکیان دان واقتیندان بری او مو ؟ یوخسا،
بولبوللرین سسینی قوشوب سسینه.
جانیم بالام  ،سفریندن دؤنرمی؟
وارلیغی ایله ائوینه بیر اوغراییب،
((بابا)) سنی اؤزلهدیم  ،دییرمی؟
اسکیسی کیمی گؤی اوزو،
اییی گونلر دؤنه چکمیشچه سینه.
او سؤزو بیر ائشیدسه قولاغیم،
یاراداندان سورامازدیم باشقا بخت
یورولدو آلتیمدا کی قارا آیغیر،
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اونا دا اللهیم سن یاردیمجی اول !
بو ائوده قورالاریم یاشاماییر ،
من گیرمه ییرم ،قولتای ،اؤزون گئدیوئر.
6
یاریم عصریدن آرتیق اولدو
من سنه عاشیق اولالی.
یاردیما ایللر گلمهییر،
گلمه ییر عؤمور یولاری.
آتشینده سسسیزجه یانان من،
عؤمورده خیالدا بئیله.
من سنی چوخ سئودیم ،
سن اؤیله سینه سئومهدین کی.
اولیا سؤزوم وار ،لیکن
عؤمره تمامی یئتر.
قارشیلاشدیغیمیز زامان قیزاریب،
اوزوموز یانیب گئدهر.
کندینه ایزلهییب واردیم می؟،
سو ایچه سیم گلیب بولاقدان؟
جان دوستوم ،سنین قارداشیندا
شاشیریب قالی وئردیم من.
آزالان اومود ،آرمانی،
عؤمرو بیتیردیک کدری بول.
خطا ائتدین مومکون سن داهی
یالواریشیمی دینلهمهدن.
اؤیله بیر اوشاق زامانیمدا
یاپامادیم بیر ارلیک.
ایپه دیزیلمیش بو نجوق کیمی ،دورقونلوغو ،آنلاییشی،
دوشونمهدن ساچیب داغیتدیق.
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دنگ گؤروب بیر قهرمانیما،
قویارام سنی اونون یئرینه دوشونونجه...
سئومهسن منیم دوشومه،
گیرهسن نییه سن بیچاره...
***

اولوغ بيگ اوراز بایولی اسد ولت
اولوغ بیلگ 9105جی ایللده آنلادان اوللدو 917 .ایلینلده بیلیم یوردونو بیتیردی .نئچله -نئچه
درگیلرده چالیشلیب ،رئداکتورلوق ،عینی حالدا اؤز شلعرلرینی ده چاپ ائتدیردی 9130 .ماکسیم
کورگی ادبیات انسللتیتوسللوندا یوکسللک تحصللیل آلاراق ،یئنه ده اؤز رئداکتورلوق ایشللینی داوام
ائتدیردی .ایلک شلعرلری بیر گولدسته "قاناد قالخدی" عنوانی آلتیندا چاپ اولدو ( .)9175ترجمه
ایشلرینه ده قاتیلدی 9135 .ایلینده "دوست اورهیی" 9135دا بیزدین آتامی اثرلری یاییلدی" .آغ
کروال" شللعر دفتری 9132دا چاپ اولوب ،لنین اودولونو قازاندی .همان ایلده قازاقسللتاندا گنجلر
اودولو و موغجان اودولونو آلدی .اسللرولتین  1کتابی واردیر؛ اوسللتده آدی چکدیگیمیز کتابلاردان
بلاشلللقلا بونللاری دا آد آپلارملاق اولور :اوللدوز یاریغی ( ،)9177آلتایدان آلتین تامیری (،)9171
اولوسدان اولو قونی ( ،)9136یارادیلیش ( ،)9131زمان آی ( ،)9111کی ییز کتاب()6555و ...
شعرلریندن اؤرنک :
9
بيز تورکلریز
بیز تورکلریز...
بیز تورکلریز ...
گؤی آسمان کیمی پارلاییب ،کؤکرهییز،
گؤی آسمانین بولودو کیمی سیلکینیریز،
بؤز قورددان دوغدوغوموز دوغرو ایسه
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گؤگ تانریدان قووت آلیب  ،بیر تورهیز.
گؤوده میزی یؤنه تیر اولو آرمان،
تاریخیمیز دستان اولوب داشا قازیلمیش،
پارچالاندیغیندا بئله دیزلریمیز،
جال – کؤنلوموزده یئر یوخ یاسا بولانان.
یوتموش عصرلر گوجلو سسینی،
آیا دوغرو اولویان بوز قوردومون.
آتا مینسم گئدهرم جسارتلهنهرک،
آراسیندا آتش وار ائله – درینین.
آتا مینسم گئدهرم هیبتلهنیب،
قیلین گؤرسم گئدهرم غیرتلهنیب.
عصرلر اوزونه قالخیب قارشی چیخان،
بیزیم خالق ،بو دا بیر گؤزهل خالق!
ناموسوم کیمی هئچ کیمسهیه چئینتمهدیم،
تورکوستانین گونبدی اولولاندی.
آتالاریم یاتیرلار دوعا اوخویاراق،
ارواحلارین امانتینی آغلاییب باخییرام.
گؤی تانریدان کؤنوله نور دیلهریز،
گؤی آسمان کیمی حالا دا کؤکرویوروز.
بوزقوردلو گؤی بایراق گؤیه چیخسا،
هانسی دوشمنین قارشیسیندا ایرکیلیریز؟
بیز -تورکیلریز!
بیز -تورکیلریز!!
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بیز -تورکیلریز!!!
***
6
قازاق دیلی
هونلارا دا،
ساکالارا دا،
آغ سودونو وئرهن آرمان دیلی،
آتدیغیمدا دا،
ووردوغومدا دا،
قورویوب ساغ قالان دیل.
جونقارین قورخوسو،
قارا چینلینین باغیری،
تسلیم اولمایان
اورهیینی قاقالاییب کؤرطالعین قوشو
آرخا قالماییب اینلهین.
آتیش آلمیش توغ کیمی یارالی دیلیم،
دالغالانیب یئل ایله آشیب داشدین،
چؤلو یاریب چیخاراق،
بوزقیرین گئجهسینی،
جوشان وقتیمیز داغیتدین.
فارابیلر ایله بیگ بارسلارین،
وصیتی ده سنده.
محبت کیمی قاپلانلارین،
حیثیتی وار سؤزونده.
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آتالاریمین زنگینلشدیردیگی دیلیم،
((بیرلشدیردین دییهسن منی))،
بویورور اولدون سوچا بوگون،
فرقسیز بیزیم کیمی آدامی.
قایغییا نئجه اورهییمی باسمایاییم؟،
اثرکندن دوغوب،
گئ قالسام،
سئوینجیمی کدره چئویریرم،
آنا دیلیمی خاطیریمه گتیرسم.
"قورویان دیل" – دئیب آیاق آلتینا آتدیغین،
دییورموسن گئتمز توغی ده،
دیلیمی بو قدهر پیلهمهنین
کور دوشر حالا دیلینه.
نئجه بیر قینا قویلاماییم سنی
بیلهییب دوردوغوم قیلیجیم،
تانرینین دیلی دئمهسم ده،
طبیعتین اؤز دیلیسن!
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اویغور تورك ادبياتی
اوغوز و اویغور ،تورک سویونون ایکی اصلی بؤلومودور ،اویغولار یئرکورهسینین دوغوسوندا و اوعوزلار
باتیسیندا یئرسالمیش و مدنیتلر یاراتمیشلار .اوغوز لاستانیندا ،بیرسیرا اوغوزا یاردیم ائدهن تورکلری
اویغور آدلاندیریر .اویغور ،حیمایه ائدهن و یاپیشان معناسیندادیر .بوتون تاریخی قایناقلار اویغولاری ،تورک-
لرین ان اسکی بویلاریندان بیلیرلر .عربجه ،قارسجا و تورکجه قایناقلاردان علاوه ،بوتون چین و تورکلرین
باشقا قوشولاری اولان خالقلار دا ،اویغولارین تورک سویوندان اولدوغونو و تورکلرین اصیل بویلاریندان بیری
اولال کیمی آد آپارمیشلار .آنجاق بوگونکو گونه گلدیکده ،اویغور آدلاندیردیغیمیز تورکلر بیر تاریخی اولامی
یوزایله قدهر تورک دونیاسینی اللرینه آلمیش و چوخلوادبی -تاریخی اثرلر یاراتمیشلار .اویغور خطی و یازی
الیفباسی یوزایللر بویو تورک خالقلاری ایچینده یا شامیس و بوگول مینلرجه تورکجه اثرلر بوالیفبا ایله
یازیلمیش و دونیا کتابی نالارنیدا ساخلانمادادیر .حتا اؤلکهمیز ایراندا بئله یازی نسخهلرینی تاپماق دا
ممکندور .بوسطیرلرین یازاری عتبهالحقایق کتابینین اویغور خطی ایله نسخهسیندن یایماغی یئرینه
یئتیرمیشدیر .شوبهه یوخدور کی اویغور ادبیاتی نئچه مین ایللیک بیر تاریخه مالیکدیر .اویغور دئدیگمیز
بوگون آسیانین دوغوسوندا یاشایان و چین اؤلکهسینده چوخلوغو اولان بؤیوک و اسکی بیر خالقدیر.
اویغورلارین انسان سایییسی بلکه  05میلیون دان دا آرتیق اولسون .اونون دوزگون آمارینی وئرمک امکانی
هلهلیک یوخدور .بیرطرفدن چین دولتی اونلارین ساییسینی باسریریب چوخ آز گؤسترمهگینه چالیشیر و
باشقا طرفدن ده اویغورلارین اؤزلری افراطچی بیر ساییلار وئرمکله بیزی ایکی سؤز آراسیندا قویورلار
هرحالدا ،بوگون اویغورلار چین ولایتلری اولان کانسو ،بؤلگهلرینده یاشاییرلار و ساییلاری 65دن  05میلیونا
قدهر -بیرسیرا سؤزلره گؤره  955میلیونا چاتیر.
اویغور ادبیاتی چوخ اسکی بیر تاریخه مالیکدیر 9655 .ایلدن چوخ قدیملره چاتان اویغور ادبیاتی ،بوگون
بوتون تورک دونیاسینین عموم ادبیاتی کیمی تانینمادادیر .چوخلو داش یازیلاری کتیبهلر و قبیر داشلاری
ایله یاناشی یوزلرجه کلاسیک اثرلردن آدآپارماقاولار .بونلارین آداسیندا  305ایل بوندان اؤنجه یازیلان عتبه-
الحقایق اثری دانیلماز بیر اؤرنکدیر.
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کلاسیک دؤوراندا ،اویغورلار اوزبکلر و قیرقیزلارلا برابر درین و کئکنیش بیر ادبیاتا صاحب اولاراق،
اؤزلرینی 91جو یوزایله چاتدیریرلار .داها بو زامان اؤزهل اویغور ادبیاتینا مالیک چیخماغا جان آتیرلار91 .جو
یوزایلدن ،اویغور یازارلاری و شاعیرلری اوزبکلردن و قیزقیزلاردان فرقلهنهرک ،اؤز ملی ادبیاتلارینی یاراتماغا
یؤنهلیرلر .بوزامان ملی شاعیرلر اورتایا گلیرلر .بوئلارین اؤنونده 9بنزاری گلملدهدیر .نزاری ،فرهاد و شیرین،
لیلی مجنون ،محزون – گل نسا ،رابیعه داستانلاری ایله برابر امیرعلیشیر نوایی غزللرینی مخمس کیمی
شعرلرینده تضمین ،زنگین بیرشعر دونیاسی اویغورلارا یاردادیر .نزاری بو اثراریندن توپلومون عدالت
سیزلیگینی ،خالقا یاپیلان ظلم و باسقیدان دانیشیر و انسانلیقدان آزادلیقدان و بوتون ازیلن انسانلاردان
حیمایه ائدیر...
91جو یوزایلده اویغورلار ولایتی اولان ارومچو ،گوبی ،قوچار و کاشغر شهرینده مانچو -چین استیلاسینا
قارشی آیاقلانما گوجلهنیر .خالقین آزادلیق مجادلهسی دوام ائدیر« .بلا ناظم» کیمی بیر یازار ،چینه قارشی
اویغور خالقینین ملی مجادلهسی تصویره آلیر .همین ایللرده قوچار آیاقلانماسی و خالقین غلبهسینی ،باشقا
اویغور یازاری اولان «ملاشاکر» داستانلاشدیریر.
او بیری یاندان «صدر پهلوان» و «سید محمد کاشی» اثرلرینده اویغور خالقینین یاشادیغی سیخینتی-
لاری دیله گتیریرلر9336 .جی ایلده یازیلان «شهر شکسته» سیدمحمد کاشی طرفیندن یازیلیر.
همین اثر 9151جو ایلده اویغورجا ،قازاقجا و روسجا یاییلیر.
65جی یوزالپیلده اویغور ادبیاتینین ان گؤزهل قونوسو اولان اویغور خالقینین چینه قارشی
باغیمسیزلیق مجادلهسیدیر .بو زامان اویغور ادبیاتی گوجلهنیر و یوزلرجه اثرلر اورتایا گلیر اوجملهدن:
آرزو محمددن :امیرعلی اثری
امیدیدن :جنگ نامه
محمد عالمدن :تاریخ کاشغر
قاسم بیگدن :گولجه واقعهلری
محمدصالح یارکندیدن :غزات المسلمین
ملابلال بت ملا یوسفدن :غزات در ملک چین
سید محمددن :شرح شکسته نامه
ملاشاکردن :ظفرنامه
غریبیدن :تاریخ نامس یعقوب خان
قوربان صوفی صفربیگدن :تاریخ دولت
ملاموسی سایرامیدن« :تاریخ امینه» و «تاریخ حمیدی»
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بو زامان اویغور ادبیاتینین مشهور شاعیرلری بونلاردیر :لطفالله مطلب ،نیما شهید ،احمد ضیایی،
عبدالرحیم اؤتکور ،محمد امین بغرا ،عیسی یوسف آلپ تکین.
عبدالخالق اویغور  9185جو ایلده چین ظولمونه قارشی آیاغا قالخیر و «سن کیمین اوغلوسان» آدلی
شعر کتابی ایله اویغور لاردا میللی شعورو اویادیب چین استیلاسینا قارشی دایانیر.
لطفاله مطلب «سینجان» غزئتهسینده شعر یازماغا باشلایاراق 9158جو ایلدن «ادبیات گلزاری»
باشلیغی آلتیندا چینله دوروشماغا باشلاییر و اوناگؤره ده سورگون ائدیلیر .آق سو یا سورگون اولاراق آق
سو درگیسینی یولاسالیر و مبارزه سینی داوام اتدیر و بیرنئجه شعر کتابلاری یاییملاییر :خولیالی دیلک،
ایللره جواب ،گل باهار و  ...و نهایتده 9155جو ایلده هله  65یاشیندایکن اؤلدورولور.
نیما شهید (8555 )9152-9176دن آرتیق شعریله یئنی اویغور ادبیاتینین گلیشمهسینده چالیشیر و
بو کتابلاری یازیر :بؤیوک اوزلاشما ،دوغرو یول ایشیقدان ،حضوروندان ،وطن عشقی ،اویان ،قبیردن آواز ،و
....
احمد ضیایی 9157جی ایلدن بیر ادبی گلیشمهنی رهبرلیک ائدیر و شعر کتابلاری یازیر :سولماز چیچکلر،
لاده یولوندا کروان،
البتده احمد ضیایی تورکیه یه کؤچمه زوروندا قالیر ،اورادا دا شعر یارادیجیلیغینا داوام ائدیر و بوشعر
کتابلاری یاییملاییر :یورف ،آلتای ،تیانشان (تانری داغی) ،اوروش خبری و .....
یئنه اؤز وطینه قاییداراق ( ،)9157ارک آدیلی درگینی چیخاریر و بورادا تورکچولوک مسئله اؤزهل بیر
یئر آییریر.
عبدالرحیم اؤتکور رومان ساحهسینده چالیشاراق گؤزهل رومانلاری یاییملاییر .بو اثرلرین سون یاییملاری
بونلاردیر :ایز ،اویانان زمین و....
9151جو ایلدن مائتسه دون دؤورانی گلیر .بو زامان یئنه ده اویغور ادبیاتی اؤز گلمیشهسینه داوام ائدیر.
9172جی ایلده ماکونول اؤلومو ایله اویغور ادبیاتی گرگینلیکله گلیشیر و بو گلمیشه بوگونه قدهر داوام
ائتمهدهدیر .بو زامانین شاعیرلری بونلاردیر :تورقون آلماس ،زنون قادری ،سیف الدین عزیزی ،الکم اتهم،
طیب جان علیاف ،امین تورسون.
رحممتاله جاری ،زوردون صابر ،توردی سامساک.
آنجاق بونو آرتیرماق لازیمدیرکی اویغورلار مسلمان اولاراق ،هله ده باغیمسیزلیک دؤیوشو ایرهلی سورورلر.
نه یاز یقلار کی اسلام دونیاسی اونلاری دادینا چاتمادا یوخدورلار .بونو دا آرتیرماق لازیم :بوگون اویغور
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ادبیاتی ،اسلام – تورک دونیاسینین زنگین و گئنیش بیر قولو دور و بو ادبیاتین دونیا دیللرینه ترجومهسی،
اونون انسانی و بشری سویهده بوتون انسانلارا یاردیمچی اولدوغونو گؤستهریر.91

محمد علی توختاجی
یئنی اویغور ادبیاتی و شعرینین اؤنونده گئدهن شاعیرلردن بیریسی محمدعلی توختاجیدیر کی
9195جی ایلده چین اؤلکهسینین اویغور بؤلگهسینده آنادان اولوب ،آنجاق هله  82یاشینی
دولدورمامیشدان ،اویغور خالقینین آزادلیغی اوغروندا چالیشدیغی و مبارزهسی ایله سوچلانیب9182 ،جی
ایلده ائوینی اودلاییب  -اؤلدورورلر.
توختاجینین آتاسی بیر طبیب ایدی و اؤزو ده مکمّل بیر تحصیل آلمیش ،زامانین علملرینی الده ائتمیش
گؤزو آچیق ،آیدین بیر شاعیر اولاراق ،جانینی خالقی و وطنی اوغروندا اووجونا آلیب مبارزهیه قاتیلدی.
اونون «بیز معلم» شعری  9188ایللرینده بیر ماهنی کیمی خالق طرفیندن اوخونوردو.
اونون شعر اثرلری و کتابلاری بونلاردیر :گونش دوغدو ،مبارک وطن ،آزادلیق یولوندا ،آلتون اؤلکه ،وطن
گن لری و  ....توختاجینین شعر قونوسو :وطن ،اؤیرهتیم و آزادلیق اولموشدور .اونون قیسا شعرلری هله ده
دیللر ازیریدیر:
بولبوللر اسیر اولدو،
یوردو بولادی قارقا،
کیم اولورسا وطن سئوهر،
بیرگون آسیلیر دار آغاجینا.
***
اوخودو -آشدي
اوخودو ،آشدی بیزی باشقالار ،ای قارداشلار!
گؤرونجه اونلارین غیرتینی قاینار وجدانلار.
91علی احسان قولجو ،همان ،ج ،96ص .599
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هاوادا شاهین کیمی اوچار باشقا ملتلر
قالدیق بیز اونلاردان چوخ آزخادا ،دوشون امتیم!
اؤیرهتمز بیزه گئرچهیی بیلن عالیملر
ناموسونو آز بیر پولا ساتسین بیزیم ظالیملر.
رشوت اولان یئره آچ قاشقیر کیمی اوچارلار،
باشیندا ساریق ،الینده تسبیح ،حقدن قاچارلار.
دوشونون! فیطره ،ذکات کیملرین حقی ،کیملیر آلیرلار،
نئجه رشوه پوللاری قارنلیق گئجه ایچینده گیزلی قالیرلار.
اولاشدی باشقا مملکتلره بیر چوخ حکمتلر،
نیتّینه گؤره وئردی تانری شانلار ،شهرتلر.
اوخویوروق ،آنلاماییریق ،عرب لسانی زور دیل بیزه،
یادگار قالدیغی یوخ بیر پارچا حکمت اونلاردان بیزه.
کالشغر ده یتیملر حامام آلتیندا کولده یاتارلار،
اغیتیم سیز ،زار آتیب ،اسرار چکرلر.
مرحوم خوجا عبدالقادری حقسیز یئره اؤلدورولدو،
گوناهی نه؟ یالنیزجا بیزه حقِّ اؤیره تدی!
***
اویان وطن اهلی
اویان وطن اهلی ،بیزده شاد اولالیم،
علم و عرفان یولو اوچون ایندی قوربان اولالیم!
نئجه ایللر اویودوق ،گوندوزدو قارانلیق،
آچیلیب عرفان یولو ،قارانلیق دولو آیدینلیق.
توتوشوب ال – اله موتلو اولادیم،
ای وطن ائولادی ایندی اویخو دان گؤزونو آچ!
علم و عرفان نوری آل ،ملتین باشینا ساچ!،
اوز به اوز یوردوموزا بیز ده سلطان اولالیم.
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قوربان امين
اویغور ادبیاتینین چاغداش مرحلهسینده ان اؤنملی شاعیرلردن بیری ده قوربان امیندیر کی  9195جو
ایلده کالشغر شهرینده آنادان اولدن .قوربان امینین ایلک شعری 9187جی ایلده کاشغر غزئتهسینده چاپ
اولدو .آنجاق او ،شعردن علاوه حیکایه ،صحنه اثرلری ،مقالهلر ده یازدی .اونون اثرلری بونلاردیر :حیکایهلری،
گولگز ،عبرت؛ ارسلان ،چیچهگیم ،سئوگیلیمه ،قاینادیغیندا دادلی اولور صحنه اثرلریدیر.
آنجاق قوربان امین بؤلوک شاعیردیر .اونون ایکی اؤغلی شعر کتابی واردیر .بیری «تاری قونچالاری»
9173جی ایلده چاپ اولدو و ایکینجیسی «کاشغر آوازی» آدلانان شعر کتابی 9136جی ایلده یاییملاندی.
اونون اثرلرینین چوخو باشقا تورک دیللریندن علاوه چین ،موغول و کورهنین دیللرینه چئوریلمیشدیر.
نئجه دوراندیر بو؟
سینجان گن لری ،هانسی دوران بو؟
غفلتین بوخ اولدغو ،اوخوما دورانی بو!
بوتون ملتلرین کولتوره،
بؤیوک بؤیوک آددیملار آتما دورانی بو!
اؤیره تیمین پارلاق نورونو ساچاراق،
بوتون خلقین گؤزونو آچدیغی دوران بو!
قارانلیغا قارشی وطن ائولادلارینین،
بیر – بیرینه گنلتلندیگی بیرلیک دورانی بو!
عدالت ایندی تختینی قورار،
بوتون ملتلرین نورلو دورانی بو!
یوکسک آماجی آددیم آتما دورانی بو!
ای قیزلار ،اوغوللار! اوخویالیم یورولمادان،
سعادتلر وئرهن اؤزگور دورانی بو!
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***
اولماز
وطنین سئوهن کیشی اصلا جهاندا یوخلاماز
تملی ساغلام آتلیدیغیندا بناسی دارماداغین اولماز!
وطن ،خلق اوچون جانی فدا ائتمک هر کس اوچون شرفدیر.
وطن خدمتیندن راها اولو ایش یوخدور!
خستهلیکلریمیزی دوزهلتدیگیمز،
علت لری یوخ یوخ ائیدیگیمیز ده،
قورتار دیغیمیزدا دولتی ،دونیا هئچ کیمسهیه دار گلمز.
وطن ،خالقین ایسته گی دیر ،ایی بیل!
خرافه ایله غافل لیک گلمیشه نین یاواشدیریجی سی اولماز!
اؤز منفعتیندن وازگئچ! وطنین منفعتینه باخ!،
اما بیری اؤلکه و خلقین اوچون صادق اولسان،
فقیرلیک سنین اوچون اوتانیلاجاق بیر شئی دگیلدیر.
سایسیز مال و مولکونه گوهنمه! هئچ شیشمه!
وطن و خلقین اوچون یاپدیغین خدمت بوشا گئتمز!
گن لیک چاغی غنیمتدیر،
عزیز عؤمرون ده دهیرلیدیر ،مواظب اول،
قارکیمی آغاردیغیندا هئچ گوجون قالاماز.
بوینو بوکوک بو آقاجان ارکین بؤیوک خلقی سلاملار!
قیش گئتمه هئچ بیر گولوستانا باهار گلمز!
***

عبدالرحيم اؤتكور
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یئنی اویغور ادبیاتینین اؤنجو شاعیرلریندن بیری اولان اؤتکور 9186جو ایلده آنادان اولدو .اونون عائله
سی اورتا دوروملو اولاراق ،آتاسی تاجر ایدی .اونا گؤره ده عبدالرحیم یاخشی تحصیل آلدی .آتاسی تئز
وفات ائدهرک ،آتاسینین دوستو عثمان حاجی اونو اوغوللوغونا قبول ائتدی.
دوغو تورکستاندا سیاسی آیاقلانمالار باشلایاراق ،چوخلو تورک عائلهلری چیندن قاچماق زوروندا قالیرلار.
بو آیاقلانما قائلی بیر شکیلده باسدیریلدی .عثمانبیگ ده قاچماغا رضایت وئردی .آنجاق بالاجا عبدالرحیم
تحصیلینه داوام ائتدی .اورومچیدا گؤزهل تحصیل آلدی 9156 .جی ایلده یونیوئرسینهنی بیتیردی .اؤیره-
تمنلیگه باشلادی ،عینی حالدا غزئتهلرده شعرلرینی یایماغا باشلادی و آلتای درگیلرینده چالیشدی.
 9151جو ایللردن دوغو تورکوستانین قارانلیق گونلری ده باشلاییر و شاعیرلرین آزادلیغی اللریندن
آلینیر .شاعیر  9122 -9172ایللری آراسیندا چتین گونلر کئچیدیر ،آنجاق یازماق اونو دیری ساخلاییر .او
«ایز» رومانیندا چینده اوز وئرهن مبارزهلری جانلاندیریر .و همین ایللرده «عؤمور منزللری» آدیندا شعر
کتابینی یازیر و زامانین دورومونو آچیقلاییر .اؤتکور 9181جو ایلده شعره اوز گتیریر ،آمما 9158جو ایلدن
گؤزهل شعرلریله شهرت قازانیر .اؤتکو تأتر اثری ده یازیر هر جیلدده خالقینین دردینی یازماغا جان آتیر.
 9152ایلیندن 9153جی ایله قدهر ایکی شعر کتابی «اورهک نغمهلری»« ،طاریم شعرلری» و بیر اوزون
داستان اولان «کاشغر گئجهسی» اثرلری زامانین ان اؤنملی اثرلریندن ساییلیر.
شوبههسیز عبدالرحیم اؤتکور اویغور ادبیاتینین چاغداش یئنی شعرینین ان دهیرلی و ایز قویان ،هابئله
تملینی قویان شاعیرلریندندیر .آنجاق نه یازیق کی دوغو تورکوستانین باغیمسیزلیغینی گؤرمهدن 9110
جی ایلده گؤزونو دونیادان یومدو.
اؤیود
ای عزیزیم ،سال قولاق
اؤیود وئرهییم بیر قوجاق
اؤیودوم خوشونا گلیرسه
اولسون سنه بیر درس.
قارانلیقدا دوست توتما!
دوست توتسان دا ال اوزاتما!
قارانلیقدا بولدویون
دوستوت ایله یولا گئتمه!
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کرپیچی اولمایان باغچایا
نگهبانی (قوروقچوسو) اولمایان غنچهیه.
ال اوزاتما ،عجله ایله!،
چینیسی اولمایان رفه!
تیکانلیقدا گول آلما!
قابالیقدا گول دوزمه!
کؤنلو قیش اولان کیمسهیه،
دوستلوق ائدیب قول وئرمه!
گول قدرینی ابلیسین
قانی گئتمیش اورهکده
گوله مخمورلوق نه گزسین؟
ائوین یانسا دوواد قالیر،
سسسیز گلیب ،سسسیز گئتسن،
سونوندا نه ایییلیک قالیر؟
آز گؤروب چوخ یاشاماقدان
آز یاشاماق داها یاخشی.
وجدانینی پارایا -پولا ساتماقدان
لقمه یئمک داها یاخشی.
اؤیود کؤنلول دواسی،
بلکه اوندان فاضلاسی،
پیشمهدن دؤنوب گئتمهسن
حیاتینین حام میوهسی.
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***
ملّی کعبهميزه!
یوردوم ،یوردوم ،گؤزهل یوردوم،
سئوگیمیز سنسن ،آنامیز سن.
اسکیمیز سنسن ،فعلیمیز سن،
روحوموز سنسن ،جانیمیز سن!
تانرینین بویوردوغو دیاریمیز سن،
قیشلا بئله باهاریمیز سن.
قیامته قدهر یاریمیز سنسن،
دستهگیمیز سن ،امکانیمیز سن...
سن دوغونجا ،جانلی دوغدو،
جانلینین آدی سمینله قوندو.
سنده تاریخین خطی یازیلدی،
جانیمیز سنسن ،هم قانیمیز سن.
دونیا دوغارکن سنده یارادیلدیق،
سندن جهانا انشیت یاییلدیق،
حتا دونیایا «خاقان» آتاندیق،
باغیمیز سنسن ،باغبانیمیز سن.
سنسن حیاتین جوشغول بولاغی.
سنسن تاریخین جانلی اوجاغی،
سنسن بختین سیجاق قوجاغی
بختیمیز سنسن ،شانیمیز سن!
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سنده دوغدو اوغوز وجدانی
سنده دؤوولدو چنگیز قالخانی،
سنده گوللنمیش تیمور دورانی،
جنگاور تاریخ دستانیمیز سن!
سنده یازیلمیش قوتادقو بیلیک،
یوسف خاص حاجب دیریدن دیری،
کاشغرلی محمود «لغات التورک»،
آدیمیز سنسن شهرهتیمیز سن!
بیر اووج توپراغین جهیل قاتیندان
داغ و داشلارین سوموگونون
شهید سسی هر مزاریندان
ابدی  -میللی کعبهمیز سن.....
سنسن تاریخین سیجاق گؤزنمی،
سنسن کؤنلون یگانه غمی،
سنسن غریبین شاه صنمی،
عشقیمیز سنسن ،جانیمیز سن!
سجده ائتسک ده عزیز یوردوموز،
بیتمز ،توکنمز بیزیم بورجوموز،
چوخدور عیبیمیز ،چوخدور بورجوموز
باغشیلا بیزی ای آنامیز سن!
سنسن اسمیتدیر بیزه روح و جان
سن وئرمیشدین دامارلارا قان
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ایندی ده بیزه مدد بیر وطن،
گوجوموز سنسن ،درمانیمیز سن!
سنسیز بایراملار بیزه ماتمدیر،
سنسیز گولرشلر بیزیم اوچون غمدیر،
سنسیز دان سحر بیزیم اوچون آخشامدیر،
دینیمیز سنسن ،ایمانیمیز سن!
گرچه البسهن یوخدور ،اولسا دا،
یئدیگین مصر اکمهگی داری اولسا دا،
باغلارین خزان کدرله دولسا دا،
باغچامیز سنسن ،بوستانیمیز سن!
بابالارین یاخدیغی ایشیغیمز سن،
بیزه دوشمنلیک ائتسه سلاحیمیز سن،
شهید لرین توندوغو بایراغیمیز سن،
چنگیزدن قالان قالخانیمیز سن!
عشقیمیز سنسن ،دردیمیز سنسن،
اوغوزدان قالان وجدانیمیز سن!

عبدالكریم خوجا
یئنی اویغور ادبیاتینین باشلیجا دهیرلی شاعیرلریندن بیری ده عبدالکریم خوجادیر کی 9163جی ایلده
آنادان اولاراق چینیده کانسو ایالتینه کؤچوب و فیرتینالی اولایلاری باشدان کئچیریب ،اؤزگؤرلوک حرکت-
لرینه و ملی -اویانیش حادثهلرینه شاهد اولموشدور .آنجاق 9157جی ایلدن سونرا یئنه اؤز دوغوم یوردو
اولان کومولا قاییدیب و آزسونرا نان چین شهره گئتدی 9105 .دن  9108ایله قدهر معلملیک ائتدی.
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9108دن  9102ایلینه قدهر ده سینکیانگ ولایتینده اویغور یازارلار دایرهسینده چالیشدی و بوچالیشمالار
سونرالار ملی بیر هویت تاپاراق 9172جی ایللره قدهر داوام تاپدی .سونرا 9135جی ایللره قدهر دیلماج
کیمی چالیشدی .شاعیر عؤمرونون سول گونونه قدهر اویغور ادبیاتی و اویغور یازارلار بیرلیگینده چالمیشادان
بیر آن دایانمادی.
عبدالکریم خوجادان  05یه یاخین اویغور جا کتابی واردیر .او ،شعردن علاوه چوخلو اثرلری ده آنادیلینه
ترجومه ائتمیش و اویغور دیلی و ادبیاتینا دهیرلی و قالارقی خدمتلر گؤسترمیشدیر .اونون اؤنملی
کتابلاریندان بونلاری آد آپارماق اولار:
توپراق ،بهار و من؛ باهار ایله گلن شعرلر ،باهار شارقیشی و ....
سلام کاشغر!
صمیمی کؤنلومدن کاشغر شهرینه سلام!
بلکه اؤز یورد اهلی کاشغرلیلره سلام!
من سنه گلدیم دامدایاراق دالما اولوب
ایچیندهکی بیر ذره اولوب.
سن آی کیمی اؤنومده چیخدیغیندا
اوینادیم گؤگسونده من روزگار اولوب.
یوللاریم قوجاق آچدی ایرماق اولوب،
دالدیم اؤزگؤر یوزوب بالیق اولوب.
کندلیلرین گؤزومه گول گؤروندو
اؤتدوم گولون دالیندا (شاخهسینده) بولبول اولوب،
آخدی باغریمدا تومان نهری زمزم اولوب
من اونا سیندیم چیی اولوب.
تازا آچیلمیش چیچک کیمی،
دالینا قوندوم کپنک اولوب.
او چیچک آچدیغیندا گؤزهل قوخو وئریر،
گلمه دی آیریلاسیم آری اولوب.
سن آنا اولاراق منه قوجاق آچدین،
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بو دلیله گؤره سئودیم سنی اوشاغین اولوب.
دوداقلارین یوزومده قالدی من اولاراق،
اوره یم اریدی شکر ایله بال اولوب.
***
شوکور
شوکور ،شانسیم گلدی موتلو اولدوم،
بوراخدی منی آلکولیک دوستوم.
ایکی و پیسلیکدن قوتولدوم بیر آندا،
اوغوزسوز قافامدان قالخدی کولفتیم.
آما تانری ائتمه سین منی خالقدان اوزاق
خالقین ائشیگینده اولماق اؤلومدور منه.

لطفاله مطلّب
لطفاله مطلّب ده اویغور ادبیاتینین شهرتلی ،آدلی – سانلی شاعیرلریندندیرکی  9162ایلینده دونیایا
گلدی .اونون آتاسی دا دوشونجهلی ضیالیلاردان ایدی .او تحصیل آلدیقدا روس ادبیاتی ایله ده دریندن
تانیش اولوبو اوروپا ادبیاتینی دا تانیدی9159 .جی ایلدن شین سیانگ (دوغو تورکستان – سینجان)
غزئتهسینده چالیشماغا باشلادی .سونرا «آغ سو» غزئتهسینده فعالیتینه دوام ائتدی .سونرا «جنوب
روزگاری» آدلی بیر درگینی بوراخماغا باشلادی و بورادا بیر سیرا شاعیرلری -اوجملهدن بلال عزیزی ،نعیم
شهید و باشقا وطن سئوهر شاعیرلری باشینا توپلادی.
چین استیلاسینا قارشی آیاغا قالخان مطلّب ،اویغور خلقینین ازیلمهسینه قیدسیز قالا بیلمزایدی .اونا
گؤره ده بوتون شعرلرینده خالقین مودافیعهجیسی اوجالمادادیر .او 9155جو ایلده «یاشاماق اوچون
ساواش» و «خیالچی دیلک» آدلی شعرلریله هم شهرت قازاندی و هم خالقینین مبارزهسینه گوج
باغیشلادی .آنجاق بیر آن دایانمادان مختلف تشکیلاتلار قوردو و خالقیندن مودافیعه یولوندا جانیندان
238

اسیرگهمهدی و نهایت 9150جی ایلده بیر سیرا اویغور شاعیرلریله برابر توتولوب اعلام اولدو .آنجاق بوگون
ده اونون شعرلری خالق ایچینده ماهنیلار کیمی اوخوغاقدادیر.
ایللره جواب
وقت عجلهسی ،دوروب بکلهمز
ایللر بو زامانین ان بؤیوک یورغاسی (آت قاچما سهسی).
آخان سولار ،آتان دانلار گئری گلمز
یورغا ایللر عؤمرون یامان حیرسیزی.
چالیب قاچار آرخاسینا باخمادان،
بیر – بیرینی قووالار قوشوب،
گنجلیک باغیندا بولبوللر قاناد چیرپمادان
یاپراقلار تؤکولور سارالیب.
گنجلیک انسانین کیچیک بیر زامانی
چوخ دا قیسسا اونون عؤمرو -امّا
ییرتیلینجا تقدیمین بیر یاپراغی
گنجلیک گولوندن تؤکولور بیر یاپراق.
ایللر یئلی اسر ،ایزلر گؤمولور،
بو یاپراقیز آغاج قورویوب ،ییچاره اولور،
ایللر جومرد ،بوشا گئتمز ،وئریر،
قیزلارا قیریشیقلیق ،ایگیدلره ساکات.
آمما ایللری پیسله مک اولماز
وارسین ،کئچی وئرسین اؤزونون یولو...
انسانلار دا وقتی الدن بوراخماز
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چؤللری بوستان ائدهن انسانین گوجو.
ایللرین قوینو گئنیش ،فرصتی چوخ
داغ کیمی ایشلر ایللر ایله ایلرلر
باخیب گؤر دوننکی کیچیک بیر اوشاق
دونن ایمکلهییب بوگون دولاشیب قاچیر.
مجادلهجی اوشاقلاری قووالاییب ایللر
مجادلهجی نوهلری مطلق تاپاجاق
دونن حرّیت اوچون قوربان اولانلارین،
قبرینی خاطیرلاییب گوللر سپهجک.
وارسین ساکال هدیه ائتسین ایللر
من ده توولانیرام ایللر قوینوندا
یولومون ،شعریمین ایزلری وار،
اؤنومدن کئچیب گئدهن هرایلین بویوندا.
یاشلاغام مجادله زامانیندا ،کیچیک چاغیندا،
شعریم اولدوز اولوب یانار اؤنومده،
اؤلدم قالیر ،مجادلهنین کئچیتلی داغیندا،
تحملون ظفری هر آن یادیمدا.
ساریلیرام تفنگ آلیب توولانان قولا،
یاپیشیرام بایراق ایله ایلرلهین یولا،
گورش چؤللرینده یورولمام اصلا،
ظفر ایله چیخاریق گئنیس – غالب یولا.
ایللر گؤگسونو توتوب قهقهه ایله گولمه
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اؤنونده اوتانمادان یئی گؤرورم اؤلومو،
یاشلاندیریر دییه آرتیق دوشونمه
سون ساواشا قویارام اوغلومو.
ایللر دهنیزی دالغالی اولسا دا
دالغالارینی یارار بیزیم یئلکن،
ایللر ،گئچیب گئتمکله قورخوتسان دا،
ایجاد ایللری یاشلاندیریر دییه وئریر جواب.
***
گل باهار!
ایلک باهار ،جانیم – جگریم ،اؤزلهدیم سنی،
یاشیلل قوجاغینا چکیوئر منی.
قوشلارینین اؤتمهسی حضورودور جانیم
سولارینین شاریلداماسی حرکتلیدیر تنین.
ایلک باهار ،گل تئزلیکله دوغایا جان وئر،
ساریلسین جانلانیب منه مجنون سؤیوت،
ایلک باهار جیگرنمیسن ،آچ تارلالاری،
گئنیش صحنهنه چکی وئر چالیشقان قیزلاری.
پیک نیک یاپسین هر یاندا ایلک باهار،
یانقیلانسین تارلادا امهگین سهسی،
چاپا آلسین چیفتچی ،سورسون توپراغی،
آلتین بولماق اوچون تؤکسون صاف ترینی.....
گل ایلک باهار ،سلام ،گؤزلهییرم سنی
باشیل ایلهاملارلا ساریدین منی.
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***
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قيرقيز – تورك ادبياتی

قیرقیزللار ،تورک بویللارینین ان اسلللکی و قدیمیسلللی تانینیر  .اونلار 0جی یوز ایلدن اؤز مسلللتقل
دولتلرینی تشلکیل ائتمیش و  9055ایل بویوندان حکومت قورموشللار .آنجاق  95جو عصلریندن 91جو
عصلللره قلدهر قدرتلری آزالمیش دیر ،آمما یوخ حسلللابی ائتمک اولماز .قیرقیزلارین گوجلو دولتلریندن
قاراخانلیلار (9987-156م) اولموشلللار و اونلارین مرکزی بالاسللاغون اولموشللدور .فرغانه چاپی ،میلاددان
اؤنجه قیرقیز بویلاری نین مدنیت یاراتماسلیندا اؤنملی و اسلاسللی رول اوینامیش دیر و مدنیتین گلیشمه
سللینده چئورهلریندهکی قبیلهلره ده ائتکی بوراخمیشللدیر .تیموریلر سلللسلللهسللی ده قرقیزلارین تاریخی
دؤوردنو تشکیل ائدیر .آنجاق کولتور و ادبیاتا گلدیکده یوسف بالا ساغونلو قوتادغو بیلیک اثریله و کاشغرلی
محمود – دیوان لغللات التورک کتللابیللله قیرقیزلللارین و عموم تورک ادبیللاتینین اسلللاس بینورهلرینی
قورموشللللار .اوندان علاوه 90جی یوزایلده اولغ بیگ ( ،)9557-9521سللللطان حسلللین بایقرا (- 9050
 )9521و ظهیراللدین بلابور ( )9538-9062هم سللللطلان و هم شلللاعیراولملاقللا قیرقیزلارین ادبیات و
کولتورونون گلیشمهسی و عموم تورکلرین ادبیاتیندا اسکی بوراخمیشدیر.65
قیرقیز ادبیاتینین شفاهی بؤلومو داها داها زنگین و داها اسکیدیر .قیرقیز ادبیاتی عنوانی اؤرتایا گلنده،
ایللک اؤنجه ماناس داسللتانی یادا دوشللور .عموم تورک ادبیاتیندان سللاییلان بؤلومه گلدیکده ،قیرقیزلارین
تقلدیم ائتلدیلکلری ادبیات ،داسلللتانلاردان عبارتدیر .بونلارین آراسلللیندان اؤنملیلری بونلاردیر :ماناس،
ارتوشتوک ،ارتا بیلدی ،جانیل میرزا و قوجاجاش.
بورادا بیرجه ماناس داسلتانینا اشلاره ائدیب و از کئچیریک .ماناس اسطوره و ملی قهرمان اولاراق تکجه
قیرقیزلارین یوخ ،بلکه بوتون تورک خالقلارینین قهرمانین قهرمانیدیر .بو داسللتاندا تاریخله افسللانه بیر -
بیرینه قاریشلللیب و اونون ایچینده خالق معیشلللتی ،عنعنهلری و کولتورونو تاپماق اولور .بو اثر شلللفاهی
شلکیلده  ،مویسلقی ایله برابر خالق دیلینده یوزایللر بویو یاشلاییب و سونرالار کاغاذ اوسته گلهرک بوگون
 96مین مصراعدان آرتیق بیر اثر الموشدور (مصرع .)96056ماناس چوخ قدرتلی 0 ،مت ر بویوندا اوجالیغی
ایله اوسللطورهوی بیر قهرماندیر .اونون اصلللی دوس لخنی گؤگجه آدلی بیر قهرماندیرکی اونلاش سللاواش و
دؤیوشللری ،داستانین هیجانلی بؤلوملرینی تشکیل ائدیر .بو داستاندا قیرقیز و تورک خالقینین یاد ائللرله
65حسین اؤزبای ،قیرقیز تورکلرینین ادبیاتی ،استانبول.9113 ،
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دؤیوشلللری و اسللتقلال مبارزهلرینی گؤسللتهریر و اونون آراسللیندا خالقین آرزی – ایسللتکلری ،درد –
کدرلری تصلویر آلنیر .داسلتان بئله لیکله سونا چاتیرکی ماناس 55 .ایگیدلریله بیرگه دوشمنلر قارشیندا
جانلارینی فدا ائدیریر و سلونو تراژدی ایله باشلا چاتیر .بورادا انسلانسئوهرلیگین بؤیوک آرمان و ایدیالاری
جانلانیر و گؤسللتهریر کی قهرمانلار خالقین سللؤزونه باخییب تمکین اتمهسللهلر اؤلومون باشللقا بیر نتیجه
آلمایاجاقلار .بو گؤزهل داسلتان 9177جی ایلده – اثر  9555ایلیک یارانماسی اساسیندا یونسکو طرفینده
همین ایل ماناسلا باغلانیب و گؤزهل – علمی – ادبی آراشلدیرمالار و شنلیکلر تؤرهنلری ایرهلی سورولدو.
بو حاقدا چنگیز آیتماتفون اثری ده دهیرلیدیر69.
قیرقیز ادبیاتی ایله قازاق ادبیاتی بیر بیر یاخیندان علاقهسللی اولموش و کلاسللیک ادبیاتدا بیرگهدیرلر .
آنجاق چاغداش ادبیاتا چاتدیقدا ،زنگین و دهیرلی بیر ادبیاتلا اؤز -اؤزه گلیریک .بوگون قیرقیز ادبیاتینین
تمثیلچیلری دونیا ادبیاتیندا تانینان توفتوغول ساتیلقانف و توتولوق مولدو اولموشلار .بو ایکی یازیچیدان
ایکی اثری دونیا سویهسینده معروفدور :یاشاسین بؤیوک دولت  /هانسی قادین دوغموش بئله بیر اوغول؟
قیرقیز ادبیلاتیندا ایلک مطبوعه لر  9165ایلینده باشللللاییر .ایلک درگی اولان "حر"آزاد" داغلار" عرب
الفباسیلا قیرقیز دیلجه باسیلیر .
بو زامان دهیرلی شلللاعیرلر :علی توکوم بیف ،قاسلللمعلی بابالیاف ،موکای علیبیف ،جومرد بوکونبایف و
قوبانیچ بیگ مالکف اؤنه چیخیرلار.
ملی و قیرقیز دیلینی یوکسللللدن و دهیرلی اثرلر سلللاییلان همین بو ایللرده میدانا گلیر:مقصلللدیمه اولا
شللاجاق میییم ؟ ک .بایالینیف (9168ده) "بیز کیم اولدوق؟" (9165ده) و "دان"  9165ایلینده قاسللم
تینیسلیانفدان  9167ایلینده "آیالدارآیناسی" بیرینجی قادینلار درگیسی بوراخیلیر  .زامانین شاعیرلری
سلووئت آرزیلارینی و رژیم ایسلتهین ادبیاتی یارادیرلار .آنجاق بورادا بؤیوک باجاریقلار گؤستهرهرک ،دونیا
سلللویلهسلللینلده یلارانان اثرلر یارلدیب ،اؤز دادامغالارینی دونیا ادبیاتینا آتیرلار .قاسلللمعلی بایانلیف نثر
سلاحهسینده دهیرلی اثرلر یازاراق ،حکایه ده صدق قاراچف دا چالیشیر ،آنجاق سووئت دوشمنی ساییلاراق
حبسه آلینیر و سونرا دا اؤلدورولور .
قرقیز ادبیلاتینللدا تللاثر و اویون ادبیللاتی دا داهللا زنگین و یئترلیدیر  .ایلللک اثر مولللداقللانی توکوبلایف
بژیازدیغی "قایغیلا" اثریدیر  .بو زامان تاثر یازار لاریندان قاسلللمعلی جانتوشلللف دیکی ایلک "چوبانلار"
 9163ده "قاراساچ" باشقا اثرلری اولاراق دینی مسئلهلری اله آلیر .آنجاق سووئت حاکمیتی محکملهشیب
وسلووئت ادبیاتی دیرچهلیر و جومرد باکون بایف "خالقین تاریخی" "اؤلمز لنین" و طبیعت قونوسو اولان
 69چنگيز آتيماتف  ،ماناس  ،ترجمه فارسی  :اسلم ادهم  ،تهران .4731 ،
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"قیرقیزین آلا داغی"" ،یاز سونو" و "بیر یاز گونو" شعر اؤرنکلری یاییلیر .ک .ملکف دا بو دؤنمده چوخلو
شعر کتابلاری یایمیلاییر :آلتین داغ ،من نئجهیم؟ نئچه سئچیم اثرلرینی سایماق اولور .رومان ساحهسینده
"اوزاق چؤل"  9182ایلده م .الیبایف و ک .مکلفدان "ایگیدلر" ،کجاتوشلللفدان "ایکی گن "  -9توکوم
بایفدان "یارالی اورهک" و اونلارجا باشلقا رومانلار میدانا گلیر 9185 .ایلینده میللی موضوعو اساس توتان
اثرلرده گؤرونور .قیرقیزلارین تاریخی میللی وارلقیدان ادبیاتا چئوریلیر .ایکینجی دونیا سللاواشی باشلاریقدا
"وطن" قونوسو شعر و حکایه ،رومانلارا اساس موضوع اولاراق بو ساحهده گئنیش و زنگین ادبیات یارانیر و
اؤزونه یئر آچیر و بوتون ملتلری آراسلیندا تانینیر .ادبیات داها هیزله گلیشلیر ودونیا سویهسینده قیرقیز
ادبیاتی مطرح اولور9108 .جو ایلده اسللتالین اؤلومو ایله ،میللی و دینی ادبیات داها گؤجلهنیر و بیرسللیرا
شلاعیرلر و یازارلا میدان تاپیرلار .بئلهلیکه قیرقیز ادبیاتی داها گرگین صورتده گلیشیر .همین ایلده چنگیز
آتیماتف ایلک اثرلری چاپا وئردیر و آردیجیل بیر شلللکیلده رومانلار و حیکایهلری یاییلیر .اونون اثرلریندن
بونللاری سلللایماق اولور :غزئتهچی دوزویدو ،بیاض گمی ،جمیله ،الوداع گل سلللاری ،یوزیوزه اثرکن گلن
دورنالار ،سلرو بؤیلوم الیازمالاریم ،قاسلاندیرا دامغاسلی .بو زمان قیرقیز نثری دونیادا شهرت قازانیر و دونیا
دیللرینله چئوریلیر .آیتملاتوون اثرلرینلدن عللاوه ،تولوغون قلاسلللم بیگافدان "بؤیودویوم زامان"" ،آغ
خلدمت" .اوروزبیگفدان "قیل کؤرپوسلللو" جوتومفدان"چوی داسلللتانلاری" ،م  .موراد علیفدان "یئنی
قونشو" دونیایا یاییلیر .بو زمان رومان و حیکایه ایله برابر تآثیر اویونلاری دا گلیشمهدهدیر.
ایندی نئچه شاعیرله تانیش اولوروق.66

قاسم تينيستان اوغلو
قاسیم 9159جی ایلده ایشیق گؤلون کناریندا آنادان اولدو .او دینی تحصیل آلیب ،آکادمی تحصیلینی
تاشلکند و آلماتی دا داوام ائتدیردی .قازاقجا یازیب یاراتماغا باشلادی و "آغ چؤل"" ،اوچقول"" ،دیلچی"
"اوروش" قزئتلهلرینده شلللعرلرینی چاپ ائتدیردی .اونون ایلک شلللعرلرینده قازاق شلللاعیری موغجان
جمعهبایف ائتکیسلی گؤرولمهدهدیر9165 .جی ایلدن تورکستان جمهوریتینده آکادمی مرکزینده قیرقیز
بؤلومونلده اؤنجه کاتب و سلللونرالار مودیر اولدو .سلللونرا "مر داغ" قزئتینین رئداکتورو اولدو9167-85 .
ایللرینده قیرقیز مختار جمهوریتینده اؤیرهتیم کمیسلللری اولاراق وظیفه داشلللیدی .او ،تحصلللیلیه داوام
ائدهرک آکادمیده ایشلللهییب 9186ایلینده دوچنت و  9182ایلینده پروفسللوراولدو .قاسللیم تینیسللتان
66علی احسان قولجو ،همان ،ج  ،9ص .580
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اوغلونون قیرقیز جانین "ملی دیل" اولماسی اوغروندا بؤیوک رولو اولدو .بیلدیگیمیز کیمی قیرقیزلار عرب
الیفباسلیندان لاتین و سلونرا روس الیفباسلینا گئچدیلر .قاسلمین بو حرکتلرده دهیرلی رولو اولموشدور.
اونون الیفبا ،قیرقیز دیلی و سؤزلویو حاققیندا گؤزهل دوشونجهلری و کتابلاری اولموشدور .
قلاسلللیم ،اسلللتالین دؤرونده "قیزیل قیرقین" قوربانلاریندان بیری اولدو و 9187جی ایلده توتولاراق،
9183جی ایللده اؤلدورولدو .اونون شلللعر کلیاتی دؤنهلری چاپ اولموش و خالق ایچینده یاییلمیشلللدیر.
شعرلریندن نمونهلر :
بولبول
اؤت ،شاعیر بولبول ،گؤزهلجه،
سسینی دگیشدیرهرک مین رنگی.
شارکی سؤیله ،بیر دینلهیهلیم ذوقله .
چادر قورموش گئنیش اوتاغا آلاش
چیچک آچمیش یئنیلهنیب هرنوع آغاج
چئشیدلی رنگلره بورونموش بیتکیلر،
بو آندا گئنیش آوتلاقلا هر کس بیرلیکله.
باخسانا ،گئنیش اوتلاغا یاییلمیش حیوانلار
دقت ائت خطا وارمی دگیشیکلیکده ؟
قورولموش گئنیش اوتلاقارا بیاض چادرلار
باخانلار بیر باشقا گؤزهللیک سونارلار .
قار اریییب گئتمیش آلاتاودان ،هاوا ایسینمیش،
کؤینک قاتما قیزلار ،گلینلر حیوانلارینی یایمیش،
اونودولموش گئنیش اوتلاغا تکرار دؤنوب،
آلاشین قورتولموشدوردوشمانلاردان.
ایشته ،باخ ،آلاشینین گئنیش اوتلاغینا،
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تکرار یئپ – یئنی اولوب دگیشدیگینه،
گئنیش اوتلاق قوتلو اولوب ایگید آلاشا،
دؤرد چئشید حیوان دولانیب ،چوخالسین ...
***
قلم
تانریدان بویروق اولمادان دال قیریلماز،
بعًضآ ،بیر ،ایکی اولماز ،فاضلا اولماز.
هرکسین بوینوندا اؤز عمر ایچی
اؤلمزسم گؤزوندن قان کسیلمز.
قدهر گرچکلشدیگینده هر کسه قییماز،
قلم وارلیغیندا یورهگیمه درد سیغماز
ازلدن بری دوزماقسیزین آغلاییردیم،
آغ کاغاذ ساغ اولدوقجا سن هئچ دورمازسین!
یارسئوسین ،بیری گولسون قوجاق آچیب،
هرکسین عمر ایچی وار اؤزونه گؤره،
قدهرین آغ کاغاذا باغلیدیر،
اینجه ساچ دانه دانه قانلا قاریشیق.
چوجوقلوق گونون دومانلی ،اؤزلوگون یابانجیدا،
قلبی اریمیش ،هئچ دینلهنر یاردیم سهسینی،
یئرین وار ،قاییق مینیب ساللانا جاق،
قنین تؤرک ،قایغیلان ،ساللان ،یاتما!
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علی تورکومبایف
علی تورکومبایف ،سللووئت بیرلیگی زمانیندا قیرقیز ادبیاتینین اؤنملی شللاعیرلریندن بیریسللیدیر .او،
9155جی ایللده آنلادان اولدو 9150 .ایلینده قیرقیز اوزانی9105 ،ایلینده قیرقیز جمهوریتی دولت علملر
آکادمسللی آکادمییی 9127 ،ایلینده اؤلکهنین بیرینجی اودولونو آلیب و  9157ایلینده سللوسللیالیسللت
امکچی قهرمانی اولدو .اونون شللعرلریله قیرقیز ادبیاتی بوتون سللوسللیالیسللت اؤلکهلرینده تانیندی .اونون
اثرلری بونللاردیر :مایلی بای ( ،)9108اؤز کؤزون مینن ( ،)9106منیم متریکام (" )9100قوموز قوشلللو"
( ،)9125اونون ان شلللاعیرانه اثری "دان آلتیندا" ( )9126اولموشلللدور .بو سلللون اثر منظوم بیر رومان
الموشدور.
قیرقیز خالقینین باشلدان کئچن چنین تاریخی دوروم ،توکومبایفون شعر و رومانلارینین اصیل مضونو
اولموشدور .علی تورکومبایف 9133جی ایلده وفات ائتمیشدیر.
بيتمه !
ایچدیکجه ایچهسین گلیر،
گؤزهل قیمیزا دؤیولماز.
ایشته بؤیله ،محبتیم داملاسی
آرزولاندیریر ،ایچینده قالماز
باهاردا
یازدا
گؤزول – قیشین دا
هر داددیغیندا
داماغی دادلانیریر ،یییهسین گلیر.
بیتمهگیمیز!
سؤنمه ،آتیشده محبت!
گون بیتهنه قدهرگولومسهییب سئوینهلیم!
قایغیسی یوخ  ،موتلولوغو یوخ کاغاذ سیزجا.
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انسان اوچون او ،دادلی دونیامی !
اورهک شارکی سؤیلر،
اورهک شارکی سؤیلر،
تارلادا دا ،ائوده ده،
او ،یورولماز،
او ،یورولماز.
گنجه جیک زامانیندا :آلقیشلار -
اؤیهر -
سادهجه بو آیدینلیق دونیانی.
***
گنجليك زامانيندا
قیمیلدا ،حرکت ائت ،گنجلیگیم!
یاردیملاش بئینیم عقل و حیسیم!
قالمازسان دونیادا سن ابدیلیکله
دگیشیب دورور زامان ،یاشلاندیغیندا.
بو زماندا گونون گوموش ،آیین آلتین،
الیندن گلهنی ساچ ،آلسین خالقین
یاردیملاش ،هئچ اولماز سا باخیب دورما،
یوخ ائت ،خالقینین اسکی عادتینی.
یئرینه گتیر ،گن کن وظیفهنی
گؤسترمه ایش پایمیش کیمی اؤزونو
"چوخ و آنلامسیز قونوشماق"
گن یاشدا بیراق بؤیله علتی.
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دقیقه تیکلایینجا کئچر گونون
او دقیقه دورمادان توکهنیر سسین!
دقیقهلریوخ اولوب سسین توکهنه قدهر،
ایشینی یئرینه گتیرمهسن قوروسون سویون.

یوسف توروس بيگف
شلاعیر و دراما تورگ  -یوسلف تورس بیگف 9195جی ایلده ْآنادان اولدو .جوان چاغیندا – تحصیلینی
بیترهندن سلونرا چینه قاچدی .آنجاق اؤزو قاییتدی و  9186جی ایلده بیر ینجی شللعر کتابی سونرا چینه
قاچدی .آنجاق اؤزو قاییتدی و 9186جی ایلده بیر اینجی شللعر کتابی یوسللفون شللعری آدیندا چاپدان
بوراخیلدی9188 .ده "آنام" کتابیندا یئنی دوروم رئالیسلللت ییر شلللاعیرکیمی تصلللویره آلدی .سلللونرا
9181جی ایللده "قیرقیزللار" کتلابینلدا یئنی قورولان سلللوسلللیالیسلللت توپلوم ایله قدیمکی دورومون
طرفدارلارینین مجادلهسللینی تصللویره چکدی9159 .جی ایلده جاسللوسللیون "قاراقچینین تراژدیاسللی"
اثرلرینده سووئتلر بیرلیگینین غیرتینی و فاشیزمین وحشیلیگینی گؤستردی  .باشقا اثرلری اولان "آیال
اوردونا" ( )9183دا تزار حکومتی نین ظولم و زوراکیلیغینی نمایشه قویدور .بو اثر بیر صحنه اثری ایدی .
بورادا چین اؤلکه سللینه قاچماسللینین نهدنلرینی گؤسللتهریر .یوسللف توروسبایف مختلف سللاحهلرده
چالیشللدی  .او جملهدن موسللیقی سللاحهسللینده ده نئچه یازیچی و موسللیقیچیلرینه "آی چوروق"
اوپئراسینین لیبراتوسونو یازدی (9181ده) نهایت  9158ایلینده دونیاسینی دهگیشدی.
جاسوسون تراژديسی
اوچ ایل آرالیکسیز دؤیوشوب دوردوم،
اوینادیم سو یئرینه قالار ساچیب.
هیتلره آنیدان بیری سؤز سؤیلهسم،
ایت کیمی اوزه رینه آتالامیشدیم.
(( ))SSصفینده من بیر آرسلان
قوربان اولوب ساواشدیم قاشیق قدهر قانیم قالدی.
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هانی من اؤدول دییه نه آلدیم؟
ایکی آیاغیمدان اولدوم .
آجلیقدان آروادیم ،بالام قیریلمیش
یئرسیز یوردسوز اولوب یالنیز قالدیم.
هیتلر اوچون اوخ آراییب دوران،
قورو جانین گؤرهجهیی بو مویدور؟
سئوگیلی یوردوم ،دادلی بالام هانی؟،
چولاق دؤنموش اولان آدام هانی؟
ایناندی شیطانا پئشیندان گئدیب،
رفاه ایچینده یاشایا جاغیم فیکرینی هانی؟
آلای ائدیب آلدادانلارباخیب کئچر،
(( ))SSنین آرسلانی ایشه سنه!

علی عثمانف
علیقلی عثمانف ،قیرقیز خالقینین گؤرکملی شلللاعیرلریندن بیریدیر کی 9190جی ایلده آنادان اولوب،
تحصیل بیتیرهرک اؤیرهنجیلیک ایللرینده نئچه شعر کتابینی یاییملادی ( )9161-9188سونرا بیر زمان
شلعردن ال چکدی .سلونرا یئنه قلم اله آلیب 9150جی ایلده "سلئوگی" شعریله قیرقیز ادبیاتیندا اؤزونه
یئر آچلدی .بیر آز کئچمهدن  9150جی ایلده نئچه کتاب یازدی :یئنی شلللعرلر ،چوچوقلاراوچون ،منیم
وطنیم ،شلعرلر .شلاعیر سلونرا چئویرمه و دیلماج ایشلینه اوز گتیردی .یوشلکین (روس شللاعیری) ،شوتا
روسلتادلی (گورجو شاعیری) ،شکسپر (انگلیسلی) ،نظامی گنجوی آذربایجان شاعیری ،امیر علیشیر نوایی
و باشقالارینین اثرلرینی قیرقیزجایا چئوردی.
علیقلی عثملانف تاتر آلانیندا دا اثرلری واردیر :کیم بو؟ ،ایکینجی اکیب ،قهرمانین اؤلومو ،یولجو قومان،
ابولقاسلم جامبولوتف ،چولپان بای اثرلری و سانریولارینی یازمیشدیر 9125 .دن  9127ایللری آراسیندا 1
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جیللد اثرلری توپلانیب بیر یئرده چاپ اولدو .شلللاعیر  9105جی ایلده دونیاسلللینی دگیشلللمیشلللدی.
شعرلریندن اؤرنکلر:
من قيرقيزین شاعيري
کیم وئرسهده  ،گؤزهل وئرمیش بختیمی
کیم قویسادا  ،ساده قووشدور آدیمی
غیبت ائدهن دن  ،نه ائدیم دییه سورسام،
 بئش پارایا شهرتیم منه سات دییهر.ساتارام،
آلسین!
هاردان بیلسین قیمتی می؟
چایا قونوب ایچیلیرکن
زهرلی دیلین یاخیجی
من قیرقیزین شاعیری!
قارلی گونو وئرسه گرهک بختیمی
آیاز گونده قویسا گرهک آدیمی.
فساد انساندان نه ائدیم دییر سورسام،
 بیر قوروشا شهرتیم منه سات دییهر!ساتاییم !
آلسین!
هاردان بیلسین دهیهریمی؟
شکر قونوب ایچیلیرکن
ساده کؤنلومو یاخیجی
من قیرقیزین شاعری!
داش قابا قویسا گرهک بختیمی
دادلی قابا قویسا گرهک آدیمی
بکچیدن نه ائدیم؟  -دییه سورسوم،
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اوغلوم آلسین ،بئداوا وئر شانینی -،دییهر.
وئره ییم!
آلسین!
ََساتماییرام ،قدریمی ،قیمتیمی،
سیغیرتماچ ،چوبان،
چیفتهچینین،
منم دهیرلی شاعیری.
***
شاعير
شاعیر یولو ،اونورلو و سایقین بیر یول،
کؤتو – ساده بیر خلقی اؤنونده باشی اییک،
شاعیر یازمیش  ، -بیز خوشوموشوق دإرد سطیر،
دونیادا قالیجی اولماق گره ک ،یانیلملدان،
ایلک باهار ،یاز،
قیش  ،سون باهار،
دئنیلن دؤرد سؤز کیمی.
***
آتا یورد
قالین قیین ،یولون اوزون اوشورسن
قیشدا کؤتو ،یئل اسر ،قار یاغار،
سویوغونو من بوینوما آلارام،
سن اوشومه! من اوشویوم آتا یورد!
گئجه لر یامان ،بلا سالیب گئتمهسین،
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نالت گلیب آت دیزگینین چکمهسین
عذابینی من اؤزومه آلاییم
ایز باخاییم ،بکلرمیسن آتا یورد؟
یازدئا باشقا ،یئل دهیمهسین یاواش گئت،
فاضلا دورماز بو گؤرونن بوز بولوت،
آغریلارین من اؤزومه آلاییم،
سن آغریما ،من آغریییم آتایورد!

شایلو بيگ دویشه اوو
قیرقیز ادبیاتینین گؤرکملی تمثیلچیلریندن بیری ده شایلو بیگ دویشهاوودور کی 9105جی ایلده دونیایا
گلدی .او ،عالی تحصیل آلاراق9170 ،جی ایلده ادبی یارادیجبلیغینی باشلاییب و کتابلارینی ائشیگه وئردی.
اونون اثرلری :آفتاب ( ،)9170چئینگی سؤز( )9135چاپ اولدو 9119 .و  9116ایللرینده (قاضیگرلیک)
کتابیندا دیل ،وطن ،انسان حقینده دهیرلی سؤزلرینی توپلادی 9111 .و 6559جی اییلرده عرب آداغی -9
 6جیلدلرینی یاییملادی.
شایلو بیگ ،بوتون کتابلاریندا انسان اوچون قیمت وئرمیش و انسان کیملیگی ،آنا دیلی ،وطنینین درین
معنالارینی اؤز دوشونجه عالمینده و یارادیجیلیغیندا بیرینجی یئرده یئر وئرمیشدیر .بونو دا آرتیرماق گره
کیر شایلو بیگ ،سووئت حکومتی ایله راضیلاشمیش ،بلکه قیرقیز خلقینین سووئت طرفیندن تخریبلری
قارشیندا دایانیر .شعرلریندن اؤرنکلر:
آنا دیلينی اونودانلار
شیریلدایان ایشین ده بیر سونو وار،
گرچگین ده بیر چیخیشی ،باتیسی وار،
یئر اوزونون تانریسی فیل دئییل،
سینهیین(سینک = میلچک) ده یاشاماغا حقی وار .
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نهرین ده بئله چیخدیغی باشی وار،
آت مینهنین بئله قوردوغو نالی وارز،
بویرونده کی کنه کیمی نهرین ده
اؤز دیلینده اؤتوشن قورباغاسی وار.
قیرقیزام دئییرسن منه،
اگیله – بوکوله اویناییب – دورورسان،
قیرقیزام دئییرسن منه،
سیگارانین دومانینی پوفلهیهرک،
قیرقیزام دئییرسن منه
قیرقیزجا گوجلوکله قونوشاراق.
قیرقیز دئییل قیرقیزی دیشلایانلار،
اسیر گزهن تاریخینی اونودانلار،
قیرقیز دئییل اگیلیب قالپاق گئییب،
عرف – عادتین ،خالقینی قورودانلار!
دیل یوخ اولماز،
اوغلون دا
قیزین دا
یوخ اولور بیل!
دیل یوخ اولماز،
یوخ اولسا دؤنرسن
قولسوز – قانادسیز ساکات دونبالاغا!
سیجاغینا،
سویوغونا دونمایانلار،
زرقینی یئییب شارکی – تورکوسونو هورلایانلار،
255

قیرقیز دئییل ،قیرقیزی دؤرده بؤلوب جیلوهلهشیب تولکو کیمی اوو آرایانلار!
من ایندی مثال گتیریب
مراد دئنن ایگیدی آنلاتماق ایستهییرم،
مراد بؤیله سؤیلهدی:
"آنام،
جانیم آنام
سنی آنلاسام دا
سؤیله دیکلرینی آنلاماییرام،
دوغدوغوم یورد عفو ائت ،عفو ائت،
دوز – چؤرهگینه تؤکورمهییرم،
آنامی آنلاسام دا،
آنا دیل دئیینجه من آنلاما ییرام.
تورکونو
قوشویونو ،باخایینی!
باشقا خالقین تاریخینی بیلسم ده،
بیلمیرم معناسینی!
دوغدوغوم یورد گلیرم
قیراراق قابیقانی،
سیزلاداراق ایلیگینی
یولدوراراق قانادینی!
سن کیمسن؟
بؤیوک موسن؟
کیچیک میسن؟
چوجوقموسان؟
من مرادام،
دوستلاریم "موریک" دئییرلر،
موریک دئییل
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مرادام من
من اویام،
روسلارین آراسیندا "آبدالام" من ،قیرقیزلارین آراسیندا "سیچانام" !
هئی مراد ،مراد ،مراد،
بیر سئوگی دوستوم،
دیلی وار اولماقلا بیرلیکده
دیلینی اوینادیب قونوشامیور
دیلی وار اولماقلا بیرلیکده
نئچه کیشی سنین کیمی دیلسیز اولدو
آنا دیلینی
سؤزلوکسوز قونوشماییر!
خالقیم! عفو ائت منی!
واز کئچه مم من گوناهیمدان
دیل اوچون یالنیزجا مراد دئییل
سن سوچلوسان
سن سوچلوسان!
بؤرک آل دئسه باشیندان آن آلان،
بیلدیرچین کیمی قورخوب جان باغیشلایان،
آنا دیلینی اونودوب مقام اوچون
آه ،نئچه کیشی مانقوردا دؤنموشدور.
رفاهین هامیسی حیات دئییل،
"پارلایانلارین" هامیسی اولدوز دئییل،
بیلیریک دئییب دؤشلرینی قالماقلا
بیلمهینلر اؤز دیلینی قیرقیز دئییل!
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یوکسهیه چیخانلارین هامیسی قاناد دئییل،
قاپلانلارین هامیسی ماناس دئییل،
خالقین چؤکومسهین خالقینین دیلینی کؤچومسهین،
خان اولسا دا قیرقیزین بالاسی دئییل!
دیل یوخ اولماز،
یوخ اولسا ،یوخ اولور اورهک،
توخومون دا،
یووان دا،
یوخ اولور ،بیل!
دیل یوخ اولماز،
یوخ اولسا دؤنرسن
قولسوز – قانادسیز ساکات تومبالاغا...
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اوزبك ادبياتی

اوزبک ادبیاتی ،عموم تورک ادبیاتینین زنگین بیر قولونو یارادانلارداندیر .کلاسیک ادبیاتی دا یئنه زنگین
و یایغین بیر ادبیات دیر .او بیری طرفدن خلقین شفاهی ادبیاتی دا داها زنگین و داها قدیمیدیر .اوزبکلر
اسلامدان اؤنجه ملت کیملیکلرینی تشکیل ائدهرک ،ادبیاتین گلیشمهسینده اشتراک ائتمیشلر .شفاهی آغیز
ادبیاتلاریندا آلپامیش اوسطورهلری ،کوراوغلو ائپوسلاری ،ملا نصرالدین حیکایهلری اولاراق ،خواجه احمد
یسوی کیمی تورکستان پیری لقبی ایله شهرت تاپان بؤیوک عارف ،صوفی الهیلر و باشقالاری بوتون تورک
خلقلرینه سوندوکلری کولتورون بیر بوجاغیدیر .کلاسیک ادبیاتا گلدیکده ،امیرعلیشیر نوایی ،بابورشاه،
یعقوبی ،خوارزمی و لطفی کیمی نهنگ شاعیرلری واردیر.
اوزبک خلقی نین نوائی کیمی بؤیوک عالیم ،یازار ،آراشدیریجی و شاعیر ،ایران و آذربایجان ادبیاتیندا دا
بؤیوک تاثیر بوراخمیشدیر؛ حتا بیز نوائینی آذربایجان ادبیاتیندان بوراخا بیلمهییریک .او ،ایران
امپراتورلوغوندا تورک دیلینی رسمیت وئرمکله ،تورک دیلینی عربجه و فارسیجا ایله تطبیق ائدهرک،
اونلاردان گئری اولمادیغینی اثبات ائدیب ،تورک وارلیغینی بوتون اورتا آسیادان آنادولونون ان باتی بؤلگه-
لرینه قدهر یایمیشدیر.
اوزبک ادبیاتی ،زمان زمان اؤز زنگین وارلیغینی محافظه ائدیب و بوتون تاریخی اولایلاردان باشی اوجالیقلا
چیخمیشدیر .اوزبکلر اوزون بیر زمان روسلار استیلاسی آلتیندا قالمیشلار؛ آنجاق سوسماییب و اونلارین
سلطهسینی بوتوولوکله قبول ائتمهمیشلر؛ بلکه بو استیلایا قارشی ملی مبارزهنی ده دوزهنلهییب و نهایت
اونلاری باشلاریندان آتمیشلار.
اوزبکلرین محمود خوجا بهبودی ،منوری قاری ،اولانی کیمی متجدد و اصلاحاتچی دوشونجه آداملاری و
یازارلاری اولموشدور .اونلارین آردیندان چاغداش ادبیاتی یارادانلار آراسیندا صدرالدین عینی(– 9105
 ،)9373حمزه حکیمزاده نیازی( ،)9331 – 9161عبدالرئوف فطرت(  )9332 – 9183کیمی بؤیوک
یازارلاری دا بئجرتمیشدیر.
بونلار آراسیندا 9193جی ایلده عبدالرئوف فطرت" ،یازارلار تشکیلاتی)نی تاشکند شهرینده قورموش و
یادلار – اجنبیلر قارشیندا دیرهنیش حرکاتینی یاراتمیشدیر .بلشویکلرین حکومتی قورولدوقدا ،اوزبک
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شاعیری عبدالحمید چولپان بوتون ساحهلرده چالیشاراق ،اوزبکلرین عصیانکار روحونو باشاریلی بیر شکیلده
تمثیل ائتدی .اونون آشاغیدا آد آپاردیغیمیز شعرلری ،بوتون خلق ایچینده بؤیوک ملی حرکت یاراتدی:
بس ائندی(یئتر ایندی) ،زنجیر اسارت ،خلق ،عصیان ،یانغین ،پوزولان اؤلکه و ...
چولپان ،بو مبترزه روحو ایله برابر ،اوزبک شعرینده لیریک ژانرینین دا یولونو آچدی .او ،هیجا ،عروض و
سربست شعرلر قوشماقلا ،خلقینین روحونو اوخشادی ،تاریخینی یاشاتدی و خلقینی اویاتدی .آو ،آنادولو
تورکجهسی ،روسجا  ،عربجه و فارسیجانی دا دریندن اؤیرهنیب ،بو خلقلرین ادبیاتینی دا اؤیرهنمیشدیر .او،
بو دیللردن ترجومهلر ده یاپمیش ،اؤزهللیکله "گئجه و گوندوز" رومانی ایله دونیا دا شهرت قازانمیشدیر.
نه یازیق کی استالینین ترورلارینا راست گلدی .او ،بیر سیرا شعرلری و یازیلارینا گؤره "ملتچی لیک"،
"سووئت سیستمینه قارشی گلمک"" ،ادبیاتدا لیریزم و سمبولیزمه یئر وئرمه"" ،بورژوایا خدمت ائتمک"،
" گیزلی تشکیلات قورماق" ،و "تورکچولوک یاپماق" اتهامی ایله  9183جی ایلده اؤلدورولدو.
چولپانین آچدیغی یولدا باشقا مبارز اوزبک شاعیرلری" بوتو( ،)9155 – 9155البک(،)9318 – 9181
آیبک(  )9150 – 9123و آیدین( )9152 – 9108کیمی شاعرلر ایره لی یورودولر .بونلارین آردیجا باشقا
شاعیرلر گلدیلر :غفور غلام ،کامیل یاشین ،غیرتی ،اویقون و باشقالاری .تاسفله بو یازارلارین بیر سیراسی
مهمل بیر سوچلامالارلا اؤلدورولدولر ،او جملهدن چولپاندان علاوه ،قادری چولقون بای ،عبدالرئوف فطرت
و...
 9187جی ایلین سوی قیریمیندا چوخلو شاعیر و یازارلار اعدام اولدولار .بونون آردیجا 9125جی ایله
قدهر "سوسقونلوق" دؤرو دوام تاپیر.
9502جی ایلده خروشچف و اونون آردیجا برژنف ایش اوسته گلدیلر .بیرینجی یوموشاق سیاستی ایزله-
ییب ،ایکینجی "دورقونلوق" دؤرونو ایرهلی سوردو .بو زمان یازارلار اوستونده اولان باسقی آزالدی.
اوزبکستاندا بؤیوک یازارلار و شاعرلر میدانا گلدیلر .بونلارین آراسیندا :ارکین وحید اوغلو ،عبدالله آریپ
اوغلو ،آمان ماتجان اؤلمز اومابک اوغلو ،محمد یوسف ،جمعه نیاز جباراوغلو ،برات بایقابیلاوغلو ،حلیمه
خدابرد قیزی ،اؤتکیر هاشم اوغلو ،گولچهره نورالهقیزی ،گولچهره جوراقیزی ،آیدین حاجیاوغلو ،اؤکتم
عثماناوغلو ،میر عزیز اعظم ،جمال کمال ،رئوف پارفی ،دده خان حسن ،میرپولاد میرزا ،محمد صالح ،طاهر
قهار ،عظیم سویون ،خورشید دوران ،شوکت رحمان ،میرزا خنجهبیگ ،عثمان قوچکار و...
آنجاق9185 ،جی ایللردن یازماغا باشلاییب ،عینی حالدا ملی لوزبک ادبیاتینی دیریلتمهیه جان آتان
شاعیرلر میدانا گلمیشلر کی بونلاری آد آپارماق اولار :کامیا یاشین ،اویقون ،زولفیه ،حامید ،رامیز باباجان،
مختار ،میرمحسن ،عزت سلطان ،شکراله ،عادل یعقوب اوغلو ،پیریم قول قادراوغلو و...
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اوزبک چاغداش ادبیاتی او قدهر زنگین و غنیدیر کی شاعرلر و یازارلارینین لیستی نئچه صفحهنی
دولدورار .آنجاق بون دئمکله کفایتلهنیریک کی دونیا تورک ادبیاتینین چاغداش زنگینلیگینین اؤنملی
بیر بؤلومونو اوزبک ادبیاتی قورویور.

عبدالحميد سليمان اوغلو چولپان
اوزبک خلقی نین بؤیوک شاعیر و یازاری عبدالحمید چولپان9317 ،جی ایلده آنادان اولدو .آتاسی سلیمان
گولمحمد ،ملا یونس اوغلو تجارت ایشینه باخیردی و اؤیرهتیم گؤرموش دیوان صاحبی و آدین بیر شخصیت
ایدی.
چولپان ،اؤزوندن سونرا یئتیشن بوتون ملی شاعیرلرین اوستاسیدیر .او ،عربجه ،فارسجا ،روسجا دیللرینی
اؤیرهنیب ،بوتون شرق و غرب دونیاسینین ادبیاتی ایله تانیش اولموشدور .او ،مولانا فضولی ،نوائی ،مولوی،
سعدی ،حافظ ،خیام و  ...دیمانلارینی اوخوموش و چوخلو ترجومهلر ده ائتمیشدیر9150 .ایلیندن سونرا
تجدد طرفدارلاری طرفیندن چاپ اولان درگیلر واسطهسیله اسماعیل گاسپیرالی ،محمد خوجابهبودی،
عبداله اولانی و منورکاری کیمی یئنی اصلاحاتچیلارین ائتکیسینده قالدی.
چولپان9197 ،ده "خلیل فرنگ" آدلی بیر پیئس یازدی9166 .ده "اوزبک گن شاعیرلری" آدلی بیر
آنتالوژی توپلادی 9165 .ده ایلک شعر کتابی اولان "بولاقلار"ی نشر ائتدی .همان ایل "اویانیش" اثرینی
یازدی و  9162دا "دان سیررلری" و  9185ایلینده "ساز و چور" اثرلرینی – شعر اولاراق یاییملادی.
چولپان بوتون بو شعرلرینده روسلار و انگلیسلره قارشی مبارزه روحونو دیریلتمک اوچون چالیشدی.
چولپان9165 ،دن  9162ایللرینه قدهر  66- 63یاشلاریندا اولاراق ،یازدیغی شعرلریله چوخلو شاعرلر
اوستونده ائتکی بوراخدی .بو شاعرلر دورانین مبارز آداملاری اولدولار او جملهدن :البک(،)9318- 9181
بوتو( ،)9155 – 9155شاکر سلیمان( ،)9155 – 9158آیبک( ،)9150 – 9123آیدین(،)9152 – 9108
غیرتی( ،)9150 – 9123حمید آلیمجان( ،)9151 – 9155غفور غلام( ،)9158- 9122و ظفر دیار(9152
–  )9196رینی سایماق اولار .آنجاق چولپلن ،لیریزم و سمبولیزمی قوللاناراق مارکسیست دوزهنینه قارشی
بورژوازیانی یایماغا سوچلاندی!؟ دوغروسو بودور کی چولپان چاغداش اوزبک ادبیاتینین تمهلینی قورموش
و یولونو آچمیشدیر .او ،حکایه ،رومان ،تنقید ،تاتر و چئویرمهلریله بؤیوک بیر حرکت یتاراتمیشدیر .او ایلک
شاعردیر کی "تاگور" و اوزبکلره تانیتدیردی .شکسپیردن ،ماکسیم گورگیدن اثرلر آنادیلینه چئویردی و
اوزبک تورک ادبیاتینی زنگینلشدیردی و نهایت 9187جی ایلده استالین دادگاهلاریندا محکوم اولاراق اعدام
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اولوندو .آنجاق 9119جی ایلده خلقی آزاد اولاراق ،بوتون کتابلارینی بیر بایراق کیمی اللرینه آلدیلار .بوگون،
چولپان آدینا اودول قویولموش و چوخلو کتابخانالار ،خیاوانلار و کولتورال یئرلر اونون آدینا بزهنمیشدیر و
آبیدهلر قورولموشدور.
شعرلریندن اؤرنکلر:
پوزولان اؤلكهیه
ای داغلاری گؤیلره سلام وئرهن بؤیوک اؤلکه،
نییه سنسن باشیندا قارا بولودلاردان بیر کؤلگه؟
جنتلرین کوثری کیمی دوپ – دورو
صدفلرده کی اینجی دانهسی کیمی تر – تمیز،
سرین سولارین داغدان آشاغی اوزولورکن،
داملالاری یاغمور کیمی اوچارکن،
نه اوچون آغلار کیمی اینلرلر؟
دوشمن وارمی – دییه دؤرد بیر یانی دینلرلر؟
شاکر – شاکر قاینایاراق چیخان بولاقلار
هر قارانلیق – قورخون گئجهنین چهرهسینده
 بو نییه؟آنلات منه.
گؤم – گؤی ،گؤزه ل اوتلاقلارین باسیلمیش
اوستلرینده نه سورو وار ،نه ایلخی،
چوبانلاری هانسی دارا آسیلمیش؟
آت کیشنهمهسی ،قویون ملهمهسی یئرینه
 آه؛ آغلاییش، بو نییه؟نظرلیکلر ،حمایللر تاخیبان
تارلالاردا لالهلره بورونن
داغدا – داشدا اویونلار قوران،
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قوشوشان
گؤزهل قیزلار ،گن گلینلر هاردادیر؟
جواب یوخمو گؤیلردن ده ،یئردن ده،
خراب اولان ائلدن ده؟
آت مینینجه قوشلار کیمی اوچوجو،
ارکین – ارکین هاوالاری قوجاقلاییجی،
آت سورونجه اوچان قوشو توتوجو،
اوچان قوش کیمی گن ایگیدلر هاردادیر؟
داغلارین صاحبی اولان قارتاللار هاردادیر؟
سنین ساغلام ،سرد باغرینی ایللردن بری ازنلر،
سن بئزسن ده ،لعنتله سن ده گؤگسونده گزهنلر،
سنسن آزاد توپراغیندا هئچ حقی اولمایان رئیسلر
نییه سنی بیر قول کیمی ظالیمجه پارچالار؟
نییه سنین گور سسین "گئت" ! دئمهییر اونلارا؟
نییه سنین ارکلی کؤنلون ارک وئرمه ییر قوللارا؟
بوندان باشقا نییه وجودوندا قامچیلارین ساخلاییشی؟
نییه سنین حیاتیندا اومودلارین اؤلوشو؟
نییه یالنیز قان اولموشدور اولوشون؟
نییه بونجا اومودسوزدور دوروشون؟
نه اوچون گؤزلرینده توتوشان بیر آلوو یوخ؟
نه اوچون گئجهلرینده بؤرولرین قارنی توخ؟
نه اوچون غضبیم اویاندیرماز زهیر – اوخ؟
نه اوچون وارلیغیندا بو درجه پوزقونلوق؟
نه اوچون اؤج(انتقام) بولودو سئللرینی یاغدیرماز؟
نه اوچون گوج تانریسی وار گوجو ایله سالدیرماز؟
نه اوچون
کل من سنه قیسسا بیر دستان اوخویوم.
قولاغینا اسکیلردن بیر مثال توخویوم،
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گل گؤزلرینین یاشینی سیلیب آلاییم،
گل یارالی تنلرینی ساراییم ،شفقتله ساراییم...
نه اوچون دئوریلن ،ییخیلان
آغیر تاجین زهرلی اوخو کؤکسونده؟
نه اوچون دوشمنلرینی بیر زمانلار
یوخ ائدیجی دمیرلی اؤج یوخ سنده؟
هئی ،هئچ بیر اسارتی قبول ائتمهین آزاد اؤلکه،
نییه سنین بوغازینی سیخیب دورور بو کؤلگه؟
***
یئنه قار
یئنه قار! آه ،کفن اورالدی یئنه،
یئنه گؤی قویدو یئره پرلرینی.
قارقانین دیللری بورالدی یئنه،
یئنه قیش چرله دی(دعوت ائتدی) نفرلرینی...
قاپ قارا دئو کیمی بولوت ییغینی
قاپلاییب آلدی یئنه گونش یوزونو؛
یاز ،ظفر توغونو یاتیریب ،یوخودان اصلا گؤزونو آچمادی.
یاز قیزی ایله باهار آیینین نوروزودا
یاپیلاجاق تویونو بکلهدیلر.
یاز کیمی تورلو چیچگی بول بیر آیدا
چیچک اویونو اولاجاق دئدیلر.
قوجا قیش دده ،صبرسیزلیکله
ضیافت حاضرلیغی سورهرکن بیر باسقین یاپدی.
قارلی بوران اونو نییه تعقیب ائتدی کی؟
چوخ پیس ایدی ،او آزغین ،اسدی کئچدی!
سادهجه قارقالار ،قار اوستونده باغریشاراق
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قیشی آلقیشلاییرلار.
دوندوروجو ،زهیر کیمی سویوق گئجهده،
صاحبسیزلر ،چارهسیزلر اذیت چکیرلر.
هر یتیم گؤزوندن داملا – داملا یاش دوشر.
هر کافیر ائوده اینلهمه و آغیت وار.
هر سارالمیش یوزده سونونجو اود سؤنر.
هر یئر ،هر طرفده بیر قایغی وار.
یئنه قیش  ...کفن کیمی قار اؤزتولدو یئنه.
قارقا اوچون دوگون ،اویون فرصتی دوغدو یئنه!..
***
گؤزهل
قارانلیق گئجه ده گؤیه گؤز تیکیب ان پارلاق اولدوزدان سنی سوروشورام.
او اولدوز ،اوتانیب باشینی اهیهرک جواب وئریر:
"من اونو دؤشومده گؤرورم.
دؤشومده گؤرورم؛ او قدهر گؤزهل کی،
بیزدن ده ،آیدان دا داها گؤزهل!"
گؤزومو آیین چیخدیغی طرفه چئویریرم.
آیدان دا سنی سوروشماغا باشلاییرام.
او دا دئییر کی:
دؤشومده بیضلارا گومولموش قیزیل یاناغا راستلغادیم!
بیاضا گومولو حالدا او قدهر گؤزهل کی ،مندن ده ،گونشدن ده گؤزهل!
صاباح دان یئلی ساچلارینی یاییب یانیمدان کئچرکن ،گؤروب سوروشورام.
"بیر کره گؤروب یولومدان آیریلاراق داغ – داشدا اونو سره گؤردوم اونو،
او قدهر گؤزهل کی؛
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آیدان دا ،گونشدن ده داها گؤزهل!
او گئتدینجه گونش آیدینلیق ساچاراق دوغار.
سنسن حقینده ،اونا دا سورورام.
او دا اوتانجیندان ساخلاناراق جواب وئریر:
"دؤشده دئییل ،اؤنومده بیر کره گؤردوم.
اؤنده گؤردویوم زمان او قدهر گؤزهل کی؛
آیدان دا ،گونشدن ده گؤزهل!
من یوخسول ،نئجه اولوب دا اونو سئومیشم!؟
اونون اوچون یانمیش یاخیلمیشام.
باشیمی زور ایشه قویموشام؛ من سئومیش ،سئومیشم ده کیمی سئومیشم؟
منیم عاشق اولدوغوم سئوگیلی او قدهر گؤزهل کی؛
آیدان دا؛ گونشدن ده داها گؤزهل!
***

حميد آليمجان
حمید آلیمجان 9151دا دونیایا گلدی 9168 .دن  9189ایلینه قده ر پداگوژی آکادمیاسیندا
یوکسک تحصیلینی بیتیردی 9167 – 9189 .ایللرینده "زرافشان" غزئتهسینده ،سونرا – 9185
 9189ایللرینده "قورولوش"" ،سووئت ادبیاتی" درگیلرینده چالیشدی .اونون دهیرلی شعر
کتابلاری چیخدیقدا آلقیشلاندی .کتابلاری بونلاردیر :باهار( ،)9161دان اسینتیسی(  ،)9185آلوو
ساچلاری( ،)9189اؤلوم دوشمنه(  ،)9186یاریش( ،)9186دریا گئجه سی(،)9187
اؤلکه( ،)9181بخت( )9155و...
حمید آلیمجان ،بیر سیرا تات ر اثری ده قلمه آلنیشدیر .عینی حالدا "آلپامیش" داستانینی
حاضرلاماقدا دا چالیشمیشدیر .امیرعلیشیر نوائی حقینده ده گؤزهل مقالهلر و آراشدیرمالار
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یازمیشدیر .او ،عینی حالدا روسجادا دهیرلی و کلاسیک اثرلری اؤز آنا دیلینه ترجمه ائتمیشدیر.
نهایت 9155جو ایلده بیر تصادوفده اؤلموشدور .شعرلرینده نمونه:
شاعرلري چوخ اوخودوم
بیلمه دیگیم چوخ آز قالدی.
اوخویوب بیتیردیگیم ،داغیلدی فکریم
گرو وئریب هامیسیندا غم.
فضولینی آلدیم الیمه،
مجنون اولوب آغلاییب باغیردی
فریادیله یئریندن قالخدی.
لرمونتوو بوراخمادیم هئچ،
سونوندا بوراخیب ،آلدیم حافظی،
پوشکین گؤستردی منه هر گئجه،
آغلاییب دوران بیر چرکس قیزی.
شکسپیره سوردوم سورو
جوابینی وئردی خیام:
چونکی غمه آشنادیر حال،
قایغی ایله دولدولار ایام".
دوشوندوم و اوزون سوره قالدیم سس سیز،
سونرا سورو سوردوم اؤزومه
دریا کیمی جوشوب سئوینجیم
یاش فیشقین؟ چیخدی گؤزومدن.
موتلولوق یول گؤستردی منه،
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بختیارلیق اولدو عادتیم،
شاعر اولاراق موتلولوق و بختی
ترنم ائتمک ان اییی سعادتیم.
چونکی الیم قایغی نی بیلمز،
چونکی یوخدور وطنده ماتم،
آزاد خلقیمین باشینا گلمز
آرتیق اصلا مصیبت و غم.
بونون اوچون موتلو بیر عمر،
بونون اوچون موتلولوق آرخاداشیم،
هرگون آرتار گؤزلریمدن نور،
بونون اوچون یوخ اصلا غمیم.
من بیلیرم دوشمنیم کیملر،
دقتله باخدیم یولوما،
چونکی خلقیم بوتون طلسم لرین
آچارینی وئردی الیمه.
***

ائلبك
مشرق یونس اوغلو ،تاخما آدی یا تخلصو ائلبک اولان اوزبک خلقینین بؤیوک شاعری 9313ده
تاشکندین یانیندا تانری داغلارینین اتهگینده آنادان اولدو .چولبانین آچدیغی تورکستانین
اویانیش و ملی ادبیاتی یولوندا ایرهلی گئدهن بؤیوک بیر شاعردیر کی  9183ایلیندن بیر سیرا
مبارز  ،ملی روحلو و تورکچو شاعرلرله یاناشی – قادری ،چواپان ،فطرت ،آتاجان هاشم ،قلضی
عالم ،قایم رمضان و باشقالاریله برابر استالین حکومتی طرفیندن اؤلدورولدو.

268

ائلبک تحصیلینی بیتیردیکدن بیر زمان چاپخانالاردا و مدرسهده چالیشدی و بیر سیرا شعرلرینی
یاییملادی 9166 .ده "اوزبک شاعرلری آنتالوژیسی" اثرینی چاپ ائتدیردی .ائلبک  9187ایلینده
ملتچی اولدوغو اوچون سوچلانیب حبسه آلیندی9183 .ایلینده 90دقیقهلیک اویدورما بیر
محکمهسینه محکوم اولدو! آنجاق تخفیف وئرهرک  96ایل دوستاغا راضیلاشدیلار .اما زوراکیلیغا
دوام گتیرمهدن  9181ایلینده حبسخانادا وفات ائتدی .هر حالدا  9161دان  9181ایللری
آراسیندان میلیونلار تورکلرین اؤلدورولمهلری آراسیندا اونون آدی وار .ایندی شعرلریندن اؤرنک-
لر:
تورکستان

-

یاشلی ،بؤیوک تورکستان،
اؤلوم وقتی گلمهدن
بالالارین هامیسینی
اؤز یانینا چاغیردی.
قوجانین سون سؤزونو
دینلهینلر
یاخود اوندان میراثینی
آلماغا اومید ائدهنلر
هئچ دورمادان قوشولوب،
تئز زماندا گلدیلر.
"آتامیز بیزه نه دییهجک؟"
دئییب سسسیزجه دورانلار.
دده تیترهک و آغیر
دانا – دانا قونوشاراق
آیریلیقدان تؤکولن
آجی قایغیلی یاشلارلا
دئدی" :جانیمدان عزیز،
منیم ائولادلاریم،
قولاق وئرین ،اوزبکیم.
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قازاق ،قیرقیز ،تورکمنیم.
من اؤلورم ،اؤلومومو،
من اؤزوم ده بیلیرم.
یوخدور بوتون مالینیز
آرانیزدا بؤلوندو.
گؤزوم آچیق کن من
بوتون مالی بؤلهییم.
هر بیرنیزه دوشنبه حیصهنیزی وئرهییم...
هئی هئی گوجو یوخ،
هئی هئی گوجو یوخ،
نقش یاپان قیزی یوخ،
دییه چاغیردیم بالالار،
ایندی ساکین ،اوزولمهیین.
اؤلدوکدن سونرا اونوتماییب منی هر زمان خاطرلایین!" -دییه،
یاشلی دده قایغیلی
بیر سسله آه ائتدی؛
اؤزو دئییل ،اؤزویله
بوتون عالمی آغلاتدی.
بیلین ماللارین
هامیسینی بؤلوشدولر،
بالالاری میراثینین
تامامینی آلدیلار.
آنجاق هئچ بیر بالاسی
بو میراثا قانمادی
بیر – بیریله تارتیشدی؟
آتاسینا آغلادی.
یاشلی تورکستان دده،
بو حاللاری گؤرونجه
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دیشلری تؤکولموش آغزینی
آچاراق آجی – آجی گولدو.
"میراث اوچون داعوالاشماق" تئز بیتر ،بول - ،دئدی. -
هرکیم داوراناراق اولورسا
اؤزو قازانیر مالینی
تنبل اوغوللاریمین
کیم دینلر فریادینی؟
دئییب بو یوزدن آه ائتدی.
هر بیری بیر یانا داغیلان
بالالارینا آلدیرمادان
اورادا سسسیزجه یاتماقدا.
***
آیاقلان
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آیاقلان دوستوم ،یئتر! ای قایغیلی آه چکن،
داوران ،ایرهلی یورو ،گؤزلری قانلی یاشلار تؤکن!
سنی اسارته محکوم ائتدیلر ،یول وئرمیور،
سنین آزادلیغینی چئینهدیلر ،قونوشدورمیور.
سنین قانلی یاشینا اصلا دؤنوب باخمادیلار.
جاناوارلار کیمی دار یئرده قاپانیب حبس ائتدیلر...
گؤرمهنی ایستهمهدیلر سنین او پارلاق گونشی؛
وئردیلر سنه سادهجه ابدی قارانلیق گئجهنی...
سن ده راضی اولدون اونلارین بو حقسیز ایشینه،
دئمهدین دردینی بو گونه دهک هئچ بیر کیشییه.
ایندی آزادلیغین گونشی سنه باخیب یوز آچدی؛
قارا ائولر ییخیلیب ،او قارا دئولر قاچدی.
قورخما کیمسهدن ،او زمان کئچدی بو گون اوستوندن
68آیاغا قالخ ،قیام ائت!
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اوستون آچیلدی سنین ،او قارا – قورخون قارانلیقدان...
سنین اوچوندور بو زمان ،قاچیرما فرصتی الدن!
چیخ قارانلیغین ایچیندن ،گئت ،بو پارلاق یولدان!...
***

عبداله آریبف
عبداله اریبف ،آزاد اوزبکستان مارشینین یازاری ،آتشین دیلی و شاعریدیر .او9159 ،جی ایلده
دونیایا گلدی9128 .ده بیلیمیوردونو بیتیردی .مختلف درگیلرده چالیشمیش9125 ،ده
"مناجاتی دینلرکن" اثرینی9127 ،ده "من سئویرم اوزبکستانی" آدلی شعر کتابلارینی یازدی.
9123ده "اوزبکستان قصیدهسی"9135 ،دا "حکیم و اجل" منظومهسینی "ابنسینا" یاشاییشی
اساسیندا یازمیشدیر.
اونون باشقا کتابلاری بونلاردیر:
اولدوز( ،)9120گؤزلریم یولوندا( ،)9127آناجان( ،)9121روحوم( ،)9179اوزبکستان (،)9176
خاطرهلر( ،)9175حیرت( ،)9175یوزه یوز( ،)9171صورت و سیرت( ،)9139نجات
قالاسی( ،)9139ایللر آرمانی(... ،)9138
عبدالله آریبف 9131 ،ایلینده اوزبکستانین میللی شاعیر عنوانینی آلمیشدیر .شعرلریندن
اؤرنکلر:
آلتين باليقچی
یومورتادان چیخار – چیخماز ،گتیریب اونو
بو بولانلیق سولو حوضا آتدیلار.
آتیلان چؤرهگین خیردالاریلا کئچیریر گونونو،
کیچیک و دهیرسیز اوستونو ده غزللرله قاپاتدیلار.
دونیادا بوتون گؤردوگو بو دار بالاجا حووو اویقو داللارینین آجی خزانی
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الم وئریر منه بو آلتین بالیقچی
بیر گولک بو ظن ائدهر ده قوجا دونیانی.
***

اوزبكستان
یوردوم سنه شعر یازدیم بو گون
بنزهرینی گؤرمهدیم اصلا.
شاعرلر وار کی اؤز یوردومون بوتون
عالم ایچینده چیخاردیرلار سنی آسمانا.
اونلارین شعرلری اوچوب اولاشدی چوخ اوزاقلارا،
قانادیندا گوموش دیاری،
بیر اؤلکه وار دونیادا اما،
یازیلمامیش دستانلاری یاری،
نه وار کی عاجز قلمیم منیم،
اوزبکستان ،وطنیم منیم.
جنّتین پئشی سیرا هئچ یورومم،
بولامازسام دا چکمم الم.
اوتوروب سؤیلهمم ده مثل،
مثللر ایچینده ده آچمام قلم.
باهاردا آلیب دا الهامینی
نام سالدی اوستاد عالیمجان.
غفور غلامین دویدوغو غرورو
قیلماق ممکون بوتون دونیادا دستان.
چاغلار بویو آتدیغیم آددیمیم منیم،
اوزبکستان وطنیم منیم.
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کئچمیشین وار چیندن ده اسکی،
داها چوخ چوغونو گؤرمز گؤزوم.
یئنه ده اوومم کئچهجهیی دهکی
سادهجه بیر آن تاریخینی دوشوندوم.
ضبط ائدیب گئنیش آسیانی
بیر زاد چیخدی مغرور ،انگل تانیماز.
ایکی عصر یاریم دونیانی
تیترهتدی آخساق جهانگیر.
دئمم بوگون او بریم ،منیم،
اوزبکستان وطنیم منیم.
آتالاردان بحث ائدیلیرسه ،زنهار،
بیر سؤز وار هر شئیدن اؤنجه،
گؤی یوزو علمی دوغدوغوندا ایلک وار
گؤرهگنی جدوللرینده
قاتل ال ،قیلین ساللادی اؤزوندن امین،
گونش اولوب اوچدو آلتین باش
دوستلار ،گؤیده اولدوزلار دئییل،
او ،اولوغ بیگ گؤزونده کی یاش
یئرده قالان تنیم منیم
اوزبکستان وطنیم منیم.
گؤزومون اؤنوندن کئچن عصیرلر
گؤز قیرپار قارشیمدا گلیب گئدهن نسیللر،
بولانمادان دوغدوقلاری یئری.
آمریکا سئحیرلی دیار
اویخودا ایکن کولومب هنوز،
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دنیزلر اؤتهسینی بولدو ایلک دفعه،
بیرونینین عقل مشغلهسی
کولومبا وار ستمیم منیم،
اوزبکستان وطنیم منیم.
***

ارکين وحيداوو
مدرن اوزبک شعرینین اؤنونده گلن شاعرلرین بیری ده ارکین وحیداوو اولموشدور .ارکین
 9182ایلینده فرغانهده آنادان اولدو9125 .دا تاشکند دولت یونیوئرسیتهسینین فیلولوژی
بؤلوموندن ماذون اولدو .مختلف درگیلرده یازماقلا چالیشدی9119 .دن ملت وکیلی اولاراق
پارلماندا چالیشدی .او ،مدرسه دورانیندان شعر سؤیلهمهیه باشلامیش و بوگونه قدهر آشاغیدا
آدلاری چکیلن کتابلاری یازیب یایمیشدیر:
قوشوقلاریم سیزه( ،)9126دان نفسی( ،)9129اورهک و عقل( ،)9128منیم اولدوزوم(،)9125
ندا( ،)9120لیریکا( ،)9127یاشلیق دیوانی( ،)9121یاسلار ( ،)9179داستانلار(،)9178
محبت( ،)9172سیارهلر( .)9135تئاتر آلانیندا "آلتین دووار"ی  9175ده چاپ اولدو و بیر
ترجومهسی  9175ایلینده "فاوست" اثریدیر کی اوزبک دیلینه چئویرمیشدیر.
ارکین وحیداوو هم اؤزونو ،هم ده شعرینی و صنعتینی اوزبک ملتینین خدمتینده قویموشدور.
بیر شعرینی اوخویالیم:
اوزبكيم
تاریخیندیر مینلرجه عصر
ایچینده گیزلهنن ،اوزبکیم،
سنینله یاشیددیر پامیر و
آغ ساچلی تانری داغیم اوزبکیم.
سؤیلهسین افراسیاب و
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سؤیلهسین اورخون آبیدهسی،
یاشلی تاریخین سینهسینده
بیریجیک مرجان ،اوزبکیم.
الفاراب ائولادیندان
اصلی – نسلی بلکی اؤزلوک
بلکی تارخان ،اوزبکیم.
کئچدیلر طال سیز باشیمدان
اویناداراق قیلینجلارینی
نئچه خاقان ،نئچه سلطان
نئچه مین خان ،اوزبکیم.
داغلارین چئورهسینده سانکی
قیوریم-قیوریم اژدر اولدو و
ایکی دریا کی ایکی گؤزوندور
آغلایان گؤزون ،اوزبکیم.
روم قیصرینین میزراغیندا
باغریندا درد اوستونه درد
چنگیز و باتونون قیلینجینا
کؤکسو قالخان ،اوزبکیم.
یاغدی دؤرد یاندان عصرلرجه
باشینا اوخلار
عمرو قوربان ،مولکو یاغما،
یورو ویران ،اوزبکیم.
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زمانین ظلمونه فقط
بیر عمر باش اگمهدین
سن مقنیسن ،سردن کئچنسن،
اورهک سئوهر خان ،اوزبکیم.
سن نه زردشت ،نه ده بودیست
سنه نه آتش ،نه بت
انسانلیق دینی ایله برابر
تمیز ایمان ،اوزبکیم.
معرفتین شعله-سینه
آتیلیب جهالت قارانلیغیندان
گؤزلریندن آخدی گئجهلر
اولدوز اؤلکهسی ،اوزبکیم.
.........
***

محمد صالح
اوزبک ادبیاتی نین یئنی آلانیندا آددیم آتان شاعرلر آراسیندا محمد صالح کیمی شاعرلر ده واردیر .محمد
صالح  9150ایلینده آنادان اولدو و  9170ده بیلیم یوردونو بیتیردی .فلسفه و ادبیاتا ماراق گؤستهریب،
دونیا ادبیاتی یله ده دریندن تانیش اولدو 9170 .دن  9130ایلینه قدهر یئددی شعر کتابی چاپ اولدو.
 9136ایلینده دده قورقود کتابینی و  9132دا ضیا گؤگالپین "تورکچولوگون اساسلاری" کتابینی نشر
ائتدی .آنجاق  9130ده "پولیت بورویا مکتوب" عنوانی ایله سووئت اتفاقینا یازدیغی مکتویلا بوتون ضیالیلار
آراسیندا شهرت قازاندی 9115 .ایلینده تاشکنددن ملت وکیلی اولاراق پارلمانا گئتدی .محمد صالح یونس
امرهنین دیوانینی دا اوزبکجهیه ترجومه ائتمیش و سونرالار اؤلکهسیندن اوزاق دوشموشدور .صالح 9118
جو ایلدن غربتده یاشاییر .شعرلریندن نئچه اؤرنک:
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وطنین بؤیله اولدوغو حالدا،
یازارسان اولدوزلار حقینده
آیدینلیق گوندوزلر حقینده،
قاشلاری گوندوزلر حقینده.
وطنین بؤیله اولدوغو حالدا،
گوللری ترنم ائدییورسون؛
آنانین گؤز یاشینی دا سن،
شبنم ظن ائدییورسون.
وطنین بؤیله اولدوغو حالدا،
سن کائناتدان بحث ائدییورسون،
داشا چالیناسی باشینی،
ظفر تاجینا حاضرلییورسون.
وطنین بؤیله اولدوغو حالدا،
ساده جه قلم وار الینده،
وطنین بؤیله اولدوغو حالدا،
قورخورسان اؤلومدن!
***
شفاف ائو
حریت ،اونون شفاف ائوی
دووارلاری جامدان یاپیلمیش
شهرده کی ان محتشم ائودیر.
دونیانی گؤرور او ائویندن دوروب،
278

ائشیکدن اونو گؤرور دونیا
یئمک آز یئر او،
چونکی آغاجلار
اونا باخار کیمی اولو وئریر.
او بئکار،
چونکی خاتون ایله
یاشاماق ساده دئییلدیر بو شفاف ائوده
خاتون بیر یانا
ختا اؤزو سویونورکن بئله
اولدوزلاردان اوتاناراق سویونور هر دفعه.
***
افسون
"یوخ اولسون ظلم!" دئدیک،
ظلم در حال یوخ اولدو.
"یاشاسین حریت!" دئدیک،
حریت یاشادی.
"یوخ اولسون زنگینلر!" دئدیک،
زنگینلر یوخ اولدو.
"یاشاسین یوخسوللار!" دئدیک،
یاشاییر یوخسوللار.
ََ
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تورکمن ادبياتی

تورکمن ادبیاتی ،تورک دونیاسللی زنگیننینان اسللکی ،گئنیش و گوجلو بیرقولونو تشللکیل ائدیر .مین
ایلل بویونلدا دهیرلی کللاسلللیک ادبیاتی یاناشلللی ،زنگین بیر شلللفاعی ادبیاتا دا مالکی دیر .بوتون باتی
تورکلرینین دیل عائلهسلیندن سلاییلان تورکمن دیلی ،آذربایجان و آنادولو دیللرینه ان یاخین ساییلاراق
اوزون مدت ،اوج ادبیاتین اورتاق بیر دؤنمی اولموشلدور .تورکمن ادبیاتیندا احمدیسلوی کیمی بؤیوک بیر
شلاعر .تورکوستان پیری آدلان شخصیت ،تکجه تورکلر آراسیندا یوخ ،بلکه بوتون دونیا کلاسیک ادبیاتنیدا
آدلی .سانلی بیر کیملیگه مالیک اولاراق ،بشری دوشونجهلرین یارادان بؤیوک بیر عالیمدیر .دویان حکمت
اثری بوتون دونیانین کلاسیک اثرلری آراسینا یئر توتور.65
تورکمن ادبیاتی 95جو عصلردن 65جی عصه قرهزنگین بیر ادبیات بوتون ملتل ره باغیشلا میشدیر .بو
ادبیاتین پارلاق اثرلری ،درین دوشلونجهلری و گؤرکملی سلمالاری اولموشدور .اورتا آسیادان توتوب بوتون
ایران یوردلارینا قدهر یاییلان امپراتورلوقلاری برپا ائتمیشللللر .تورکمن خاقانلاری ،گوج و هنری بیر -بیرینه
قاتاراق گؤزهل هنر ایله گوجلو حاکمیتی قورووشللللار .خالقلارا هم امنیت گتیرمیشللللر ،هم معنوی ثروتلر
یاراتماغا یاردمیچی اولموشللار .امیرعلیشلیر نوایی ،سللطان حسلین بایقرا ،سلطان جهانشاه حقیقی کیمی
شلاه -شلاعیر شلخصلیتلرین یئتیشلدیرمهسلینده ،تورکمن دیلی ،خلقی و کولتور ائتکیسیز اولمیشدیر.
آنجاق  855ایل بونوان اؤنجه بیر وثیقهدیر.
تورکمن شلللفلاهی ادبیلاتینلا گلدیکده ،بوتون آذرباجان فولکورو ایله اورتاق اولاراق ،آذربایجاندا اولان
اوسلطورهلر ،ائتپیک – حماسلی یا لیریک – عشلقی داسلتانلار ،افسانهلر ،ناغیللار ،نغمهلر ،آتالار سؤزلری
عینی حالدا تورکمن دیلی وکولتورونده ده جانلی بیر صللورتده واردیر .اوراغلو ،شللاه صللنم ،اصلللی و کرمو
باشلقا داسلتانلار تورکمن خلقی ایچینده ده دوغما داسلتانلار کیمی واردیر .آذربایجاندا آشق ادبیاتی اولان
کیمی ،تورکمنلر آراسلللینلد بخشلللی آدللانلاراق همین آشلللیقللارین زنگین یارایجیلیغی الیه اوز -اوزه
65حولیا کاساپ اوغلو ،تورکمن شعری ،استانبول.9112 ،
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گلمکدهییک .بونلاری بیلهرک ،آرتیق ایراندا یاشلایان تورکمنلر ایله روس اسلتیلاسینا گیرهن تورکمنلرین
مین ایللر بویو اورتاق تاریخی ،کولتورو و ادبیاتی اولموشلدور .روس استیلاسیندان سونرا ،سووئت چاغیندا،
تورکمنسللتان جمهوریتی اؤز اس لتقلالینی حفظ ائتمیش ونهایت 9115جو ایلدن بوتون مسللتقل بیر اؤلکه
کیمی دونیلا خلالقللاری آراسلللینلدا اعتبلارلی بیر اؤلکله تانینیر و بوگون تورکمن چاغداش ادبیات دونیا
ساحهسینده اؤزونه دهیرلی بیر یئر آرامیشدیر.
تورکمن چلاغداش ادبیاتی دا چوخ زنگین و ماراقلی دیر .و ادبیاتدا درگیلر دونیاسلللی گئتیش و بول
اوراق ،چئشللیدلی قونولارا دا بؤلونور .رومان آلانیندا دونیا سللویهسللینده یاییلان اثرلره مالیکدیر ،گؤزهل
حیکایه و اؤیکولری دونیادا تانینیر ،اوخومالی پیئسلر ،شللعرلر دونیا دیللرینه ترجومه اولونموش گوونمهلی
ادبیاتی واردیر.
چاغداش ادبیاتینین گلیشلمه سلینده «دوردی قیلین »ین شعرلری سووئت زمانیندا یول آچمیشدیر.
بیر چوخ اثرلر -روملانلار ،پیئسلر ،مقالهلر ،حیکایهلر ایله سلللووئت حاکمیتی نین ایللک ایللرینده بؤیوک
ائتکیلر بوراخمیشللدیر .آنجاق اسللتالین دؤورونده «قیزیل قیرغین» آدلانان آیدینلار قیریمیندا دا چوخلو
قوربان وئرمیشلل ر .بو حرکتده خضلر دریایف سیبرییه سورگون اولور ،بردی قارابابف حبسه آلینیر ،نورمراد
ساریخانف خریدن چیخاریلیر و قلمی یاساق اولور .آنجاق بئله اولورسا دا ،سووئت زمانیندا یوزلرجه دهیرلی
شاعیرلری و یازارلاری اولموشدور .اونلارین نئچه سینی بئله اد آپارماق اولور :ر حمت سیداف ،ح .شوکرف،
آمال جلیلف ،پونا توربردیف ،توشان اسن اوا ،بکی سیداف ،حسین مختاراف ،آتا کؤپک مرگن ،ح .چانف ،ا.
تک نظروفف ک  .ایشانف ،ب .ساللان نیازوف و....
بیللدیگیمیز کیمی تئلاتر ،درام و چوجوق ادبیاتیندا دا بؤیوک صلللنعتکارلار چیخمیش و دهیرلی اثرلر
وئرمیشللر و چوخلو تورکمن اثرلری ،سللووئت خلقلرینین دیللرینه ترجومه اولموشللدور .بو حالدا سللووئت
ایدئولوژییاسللینی دا چوخلو یازارلار وشللاعیرلر گلیشللدیرمیشلللر ،بو آرادا بونلارین آدینی سللایماق اولار :ب
سیلکف ،ن .جمعه اف  ،ر .ان اف ،گ .قلیف ،ی .ممداف و ...
یوزلرله شلاعیرلر و یازارلار بوگون تورکمن ادبیاتینی مثیل ائدیرلر و بیز بوردا تکجه نئچهسینین آدینی
چکمکله کیفایتلهنیریک:
بدری قارابابیف ،قاراجا بورانف ،آتا گووشلللودف ،آمان دوردی آلاموشلللف ،آلاموشلللف ،آگاهان دوردیف،
خوجانصلب چاریف ،آتاصللالح ،بدری سلللان نیازوف ،حاجی اسللماعلیف ،چاری آشللوروف ،قاراسللیدعلیاف،
تلانری قلی تاقانف ،قوربان دوردی قوربان صلللحتاف ،نظر گلدیف ،آتا آتاجانف ،الله وئردی هادیف ،نوری
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بایرامف ،خلیل قلیاف ،تورکیش حجمه گلدیف ،آنا وئردی آقا بیگف ،آتا جان تاغان ،سلللونا یازاوا ،قاسلللم
نوربادف ،عثمان اؤرده ،کؤمک قلیف ،آنناقلی نورممدف و... 60

آتا کؤپك مرگن
چاغداش تورکمن ادبیاتینین گؤرکملی سلللیمالاریندان بیریسلللی اولان آتا کپک مرگن 9331جو ایلده
آنادان اولدو .آتا یوکسللک تحصللیل آلدیقدا9165 ،جی ایللردن شللعر آلاتینا آددیم قویدو .بئش ایله یاخین
معلملیک ائدیب و بیر سلللیرا غزئتهلرده چلیشلللدی .اونون شلللعرلری رمس و باشلللقا سلللووئت دیللرینه
چئوریلمیشدیر .آتا 9139جی ایلده وفات ائتمیشدیر .اونون یاییلدیغی اثرلر بونلاردیر:
کؤنول دفتری ،قوشقولار ،منیم مکتبیم و...
شعرلریندن نمونه:
سئوگی حقينده
یئتمیش اشیندا عشقه دوشدو دئمهیین،
عشقه نه زمان یاش سئچمیشیز ای انسانلار؟
انسان اوغلو کئچسه کئچر یمانسیز
وارمیدیر سئوگیسیز کئچیب گئدهن انسانلار؟
سئوگی اوددور ،انسان اودا دؤزمهییر،
اول اود یئنه مرد اورهگی گؤزلهییر،
سوزلهننده ده سئوگی بیلن سؤزلهییر،
تویدا دوروب شراب ایچن انسانلار.
سئوگیمدیر منیم اوغلومف قیزیم بو مکان
بیر -ایکی ده دئیل یوزدور قاتی کن
60علی احسان قولجو ،همان ،ص
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سئوگیسیز نهدنیسین آچیب بیلدی کن
دونیامیزین سیررین آچان انسانلار.
آتا کؤپک آیدور :دوغروسون دئسم،
حقیم وار آخری سؤیولسم ،سؤیسم،
دیله دوشمز حیوان دئییلمی دور ایسم،
اورهگینده سئوگی اوچان انسانلار.
***
سئویرم
اؤلکهمین یازینی سئودیگیم کیمی،
اونون آغ قار اؤرتن قیشینی دا سئویرم.
تورکوستانین سازینی سئودیگیم کیمی
باغلادا سایرایان قوشونو دا سئویرم.
اود دا اولسا کندی روزگاریم اسسین
ایشته او زمان آرینیر منیم نفسیم
قار قومون آخیب دوران تپهسینی
قارا داغلارین داشدن سیرتلاریتی دا سئویرم.
عزیزدیر منه اونون گئجهسی ده ،سحری ده،
یانیب دورن یازینی دا ،گوزوده ،باهاری دا،
عزیزدیر اونون باغریندا اورتایا چیخان زهری ده،
بالی سئودیگیم کیمی من اونو دا سئویرم.

آتا آتاجانف
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چاغداش تورکمن ادبیاتینین گؤرکملی و چالیشلقان سلیمالاریندا بیریسی آتا جانف دورکی 9166جی
ایلده آنادان اولوب و بیر عؤمر یازیب باراداندان سلونرا ،خلقینه دهیرلی اثرلر سللوندوقدان سونرا  9131جو
ایلده وفات ائتدی.
آتا آتاجانف مختلف آلانلاردا چالیشلدی ،شعر یازدی ،رادیو وئرلیشلری یاپدی ،معلملیک ائتدی ،غزئتهلر
یولا سللالدی ،درگیلرین مدیرلیگینی بوینونا آلدی ،فولکور توپلادی ،یازارلار بیرلیگینه باشللقانلیق ائتدی و
اونلارجا دهیرلی کتابلار یازیب یایدی.
آتاجانف 9183جی ایللردن معلم اولدو9156 ،جی ایلده «لنین بایراغی» غزئتهسلللینده چالیشلللدی.
 9150ایلیندن تورکمن رادیو سوندا یازیب -یاراتدی« ،گن کمونیست» غزئته سینی رداکتور یولا سالدی،
مسللکووا دا یوکسللک پارتی اوخولونو  9106ایلینده بیتیردی« .سللووئت تورکمنسللتان» غزئتهسللینی
چیخارتدی« ،سلللووئت ادبیاتی» درگیسلللینین تورکمن بؤلومونو مدیرلیک ائتدی .نهایتدا آشلللاغیداکی
آدلارینی چکدیگیمیز کتابلاری یاییملادی:
آلما 9153 ،
گول یئر،9153 ،
تورکمنستان باهاری ،9106
آمان اوخویا گئدیر،9108 ،
ایکی پوئما.9100 ،
آرزولو مهمان.9102 ،
پرمانین ماساسی.9102 ،
گؤزوونوز آیدین.9107 ،
اؤچمه اوجاغیم.9122 ،
صحرام منیم.9128 ،
آت چاپار.9172 ،
لنین نامه.9177 ،
من سیزه بریان.9173 ،
آدام بیلن ار( 9126 :سناریو)
سایالی گذر( 9115 ،رومان)
و .....
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شعرلریندن نمونهلر:
عزیزیم اود یاخدیم
عزیزم اود یاخدیم ،یول یاخاسیندا،
گل ،اوتور،
گئجهلی اوجاق باشیندا
ایسترسن
ایکیمیز صحبت آچالیم
یالین – یالقیز سالسین دؤرد بیر یانینا.
هر کیمین اؤز دردی
اؤز خیالی وار:
کیم مجلیسه گئدهر
کیمسهلر ایشه.
امّا اود باشیندا
اوجاق اطرافیندا
کؤنول پاسی آچیلمیشدیر همیشه.
عیبی یوخدور.
زمان زمانس اؤزونو دینلهییب
دوشونجهیه دالسان دا سس سیز -صداسیز
گورش توتوب
هجوم آئدیب
هئچ بیز زمان
یئنین یوخدور یئر یوزونده فداسیز.
عیبی یوخدور،
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آرزولارین هامیسینی اکسک ده،
زامان امان چوخ گورسک ده،
عیبی یوخ
گؤزدن گیزلهدیگیمز خطامیز آپ – آچیق
اود باشیندا اؤیرهنسک ده
عیبی یوخ.
آرزو – ایستک اود یالینا چئوریلیب،
دومان کیمی فیب اولسون دردلر – کدرلر.
دائما بیلمکدهدیرلر اودلا -آتشله
آلوو کیمی سلاحلاری اوستالار.
عزیزم ،اود یاخیم یول یاکاسیندا
دؤن!
ایسینمه چاغیریرام سنی.
ایسین ده یولونا گئت یئنه.
ممنون اولورام خاطیرلاسا منی.
آشیقلاری شهری
عشقآباددا ییر سئحیر وار،
عاشیقلار شهری دئنیلن آدی وار.
آرزولوعشقینی آراسا هرکیم،
آیدین گؤگونه باخماسی یئتر:
ووروب اورگینین نازیک تئلینه،
آغ اولدوزلار یول بولور یارینه.
عشق آباد دا آیری سئحیر وار،
شفقلر شهرینین آدی وار،
آرزولو عاشقینی آراسا هرکیم
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سحرقیزیللیغینله باخماسی یئتر:
وورب اورگینین نازیک تئلینه،
آل شفقلر یول بولور یارینه.
عشق آبددا آلیری بیر سئحیر ار،
گؤزهللر دونیاسی دئنیلن آدی وار.
آرزولو آشیقیم آرارسا هرکیم،
عشق آباد دا سئوگی سیندیرمهسی یئتر:
قوووشدور عشق آباد ،یاری یارینه.
***
چيفته تار
دینلهسن سن عرض حالیمی،
بیر سؤزوم وار:
من سنین عاشیقینم
نازنین یار.
ناخیشلی دوتارا،
بیز چیفته تار.
بیز چیفته تار
بودونیا بایلیغی هر کیمده ایسه
من سنه وئریردیم هامیسینی غونچهم
منیم ایک کیمی سئوگییی.
وه ،گؤرموش دئییلدیر،
ائشیتمیش دئییلدیر عاشق انسان
دوشده ده سنسن
هوشدا دا سنسن
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سن منیم دردیمه
دار و درمان سن.
آرزوندا یاشایان
من چکیر زار.
من قریب نه ائدیم،
نازلی دلدار؟
منده چوخ جفالی،
منده چوخ وفالی،
بیر اورهک وار،
بیر اورهک وار.
بو دونیا بیگلیگی هرکیمده ایسه،
من سنه وئریرم هامیسینی قونچهم.
منیمکی کیمی عشقی
وه ،گؤرموش دئییلدیر،
ائشیتمیش ده دئییلدیر عاشق انسان.
دوشده ده سنسن،
هوشدا دا سنسن،
سن منیم دردیمه
دارو درمانسان
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عراق تورك ادبياتی
عراق تورکلری ،کلاسک بیر ادبیاتین یارادیجیسی اولاراق ،دیل شیوهلری ایران آذربایجان تورک دیلینه
داها یاخیندیر .آذربایجان ادبیاتینین بؤیوک شاعیرلری اورالاردا یاشاییب و بیر سیرا شاعیریمیز ،عراقدان
باش قالدیریبلار بونلارین آراسیندا عمادالدین نسیمی عؤمرونو بارلی ایللرینی عراق تورکلری آراسیندا
یاشاییب و اورادا تورکجهدن علاوه عربجهده ده دیوان یارادیبدیر .اوندان علاوه تورک ادبیاتینین نهنگ
شاعیرلری مولانا محمد فضولی ،بغدادلی روحی ،شیخ اوغلو ،نورس قدیم ،محمد نوروزی ،بدری ،مفتی بکیر
افندی ،اسعد ،حیدراوغلو ،فرضی ،کاظمی ،خالص ،ابراهیم رازی ،صافی ،عرفی ،شیخ رضا ،خاکی ،فائض و
یوزلرجه شاعیرلریمیز 95جی یوزایلدن 91جی یوزایله قدهر تورک ادبیاتینی منیمسهمیش و دیری
ساخلامیشلار.
آنجاق یوزایللر بویو عثمانلی امپراتورو ،عراق تورکلرینین ادبیاتی گلیشمهسینده ،دهیرلی رول اوینامیش،
اما انگلیس امیریالیزمین دسیسهلریله ،بو تورپاقلار تورک حاکمیتی آلتیندان چیخیر .تورک اورتاق ادبیاتی
91جو یوزایلین سونونا قدهر داوام ائدیر و  65جی یوزایلدن چاغداش ادبیات باشلاییرو نئجه مرحله یا دؤنومو
باشدان کئچیریر 9195 :دؤور یاشامیشدیر .آمما اینگیلیس اشغالیله تورک تورپاقلاریندان قوپان کرکوک،
موصل و اربیل کیمی تورک شهرلرینده ،بیرطرفدن تورک اگیتیمی( -آموزشی) آرادان گؤتورولور -ایراندا
اوزوئرهن سیاست کیمی -اوبیری طرفدن بورادا چیخاران مطبوعات اینگیلیس کونتورولونا کئچیر.
بئلهلیکله دیل وادبیات گلیشمهسی دایاندیریلیر و شاعیرلر ،هابئله یاریچلار استانبولدا حدتله ایرهلیلهین
ادبیات گلیشمه لرینه گؤز تیکیرلر و بوزاماندان گؤرهل ودهیرلی اثرلر دونیایا وئرمکدهن دال قالمیرلار.
آشاغیداکی یازار و شاعیرلری آد آپارماق لولور:
خضر لطفی (.)9335-9160
محمدصادق (.)9332-9127
رشید عاکف هرمزلی (.)9318-9178
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اسد نایب (.)9155-9118
ناظم رفیق قوچاق (.)9150-9126
توفیق جلال اورخان (.)9150 -9139
عثمان مظلوم (.)9166-9110
عزالدین عبدی بایاتلی (.)9166
علی معروف اوغلو (.)9167
و محمد عزت خطاط (.)9161 -9119
9125جی ایلدن بغداد رادیوسو تورکمن بؤلومو فعالیته باشلامیش و تورک دیلی دیرچلمهیه یول آچمیشدیر
وبورادا اؤنجو اولان شاعیرلر:
احمدمدنی افندی ،فتحی صفوت کردار ،جواد نجیب اوغلو اولموشلار .نثر یازانلار آراسیندا :آقا طرزی
باشی ،رشید کاظم بایاتلی ،رفعت یولجو و علی معروف اوغلو کیمی یازارلار واردیر.
همین ایللردن دیلده یئنیلشمه حرکتلری گؤرولور.
ادبی – یازیلی دیل گونده خالق ایچینده دانیشیلان دیل یاخینلاشیر.
 9129ایلیینده تورکمن قارداشلیق اوجاغی قورولارکن قارداشلیق درگیسی یاییملانیر .اوندا شعرایله نثر
بیرگه یئر آلیر و گؤزهل ادبی اثرلر یازیلیر .سربست شعر نسرین اردبیل ( )9185و صلاح نورس ()9159
کیمی .شاعیرلر طرفیندن میدان آچیر .خوریات و مانی دؤردلوکلری ده مصطفی گؤگایا ( )9195-9138و
ناصح بزیرگان ( )9167-9115شاعیرلر واسیطهسیله ایرهلیلهییر .همین زامانلاردا فولکوردا گیرگینلهشیر و
خالق کولتوروتوپلانیر.
اوبیری طرفدن عبدالحسین عمران« ،گؤگ تپه» رومانی ادبیاتینا یول آچمیشدیر .بوگون عراقدا یارانان
تورک ادبیاتی تورکیهیه گئدیر چاتیر و ایرمی بیرینجی تورک ادبیاتی داها دیرچهلیر و شعر ،حیکایه ،رومان،
اوین (تئاتر) و مختلف ادبی ساحهلرده دونیا سویهسینده دهیرلی اثرلر یازیب یارادیرلار.

خضر لطفی
 9335ایلینده کرکوکدا دونیایا گلدی .درس اوخویوب عربجه و فارسجانی اؤیرهندی .بیرینجی دونیا
ساواشیندا ایلک یازیلارینی یازدی و قورتولوش ساواشلارینا قاتیلدی .کرکوک اینگیلیس الینه دوشموشدور
291

و خضر مجادله یه دوام ائتدی و نهایت اینگیلیسین تعقیبقه اوغرادی .استانبولدا اولان اوغلو ایله کلتوبلاشما
باهانا سیلا 9181جوایلده  5ایل حبسه آلیندی و بیرچوخ زندانیلارلا تانیش اولدو.
خضر لطفی جسور و مبارزه بیر روحا مالیک شاعیردیر .اثرلرینده ادبی شیوهلریله ملّی دیله گتیرمیش.
شعردن علاوه نثر یازیلاری دا واردیر .اونون اثرلری همان ایللرده استانبولدا «یاشیل آدا» کرکوک ،آفاق و
بشیر درگیلرینده یاییلیردی .بیرسیرا اثرلری ده اؤلوموندن سونرا ،قارداشلیق ،درگیسینده یاییملاندی.
خضرلطفی  9101ایلینده وفات ائتدی.
اثرلریندن اؤرنکلر:
روباعی :
ای ایلاهی بیزی ائتدینسه فقیر،
ائتمه باری بئله نامرده اسیر،
حّر یاراتمیشسان ایلاهی بیزی سن
قیلما بو دهر فجور ایچره حقیر
کرکوك
عصرلرجه بیزه ملجا شفقت اولان کرکوک
بوگون مین قیدایله مین صحنس محنت اولان کرکوک.
هوای جان فضاسیله بیزه صحبت وئرهن کرکوک
بوگون یارانه دوزخ ،آخره جنت اولان کرکوک.
حیات آبدارینلا بوتون اغیاری بسلرکن
بیزیمچون فقر و ذلت مصدر نکبت اولان کرکوک.
بیزه دارالحزن ،دوشمانلارا دارالامان اولدو
بیزه زجرت ،عدوه مرکز دولت اولان کرکوک.
سعادتله مرفه هرشئیه صاحب ایکن بیزلر
بوگون داغ درون و آهیله حسرت اولان کرکوک.
یاخین بیرماضیده بیرنجم سعادت کن
سونو دهشت نمون بیر آتش وحشت اولان کرکوک.
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ناسیل بیر انقلاب اولدو بونو تعریفه امکان یوخ
کیمه کیمدن شکایت هیکل رأفت اولان کرکوک.
چیخان پتروللاریله شهرتی آفاقی دولدوردی
یابانجی عرقلره بیر منب ثروت اولان کرکوک.
آخان آلتین بولاقدان صاحب محروم اولوب گئتدی
یانان قلبلر گیبی بیر آتش فیکرت اولان کرکوک.
بدایی مرکزیدین نشئهلی اوینار گولرکن خلق
بوگون ملت غریب بیربلده غربت اولان کرکوک.
بوتون ساحهلرین رنگلی چیچکلرله مزّین کن
بوگون یوخ بیراثر هئچ حیرت اولان کرکوک.
بوگون دیللر کسیک ،قلبلر قریق ،احوالیمیز برباد
بیزه آرامگه ای موعد وصلت اولان کرکوک.
بوگون اؤز ملتی فقر و مذلتله اسیر اولموش،
بیر اؤزگه ملته بازار حریت اولان کرکوک.
بوگون ثروت تمامن منحصر اشخاص معلومه
بوجولانکاهدا یوخ صاحب غریت اولان کرکوک.
فضیلت بیرفضاحتدیر ،بوگون ارباب عرفانه
بودؤر بیوفایا رشتهی آلت اولان کرکوک.
هانی خاکینده شهرت وئرهن شاعیرلرین دؤورو
نهدن شاعیرلرین سوسموش ادب شهرت اولان کرکوک.

هاشم نهاد اربيل
 9335ایلینده اربیلده دونیایا گلدی .محمد هاشم ،اربیللی مصطفی ابو بکرین اوغلودور .عالی بیر تحصیلات
آلاراق استانبولدا و پاریسده ادبی فعالیتینی گلیشدیردی 9185 .ایلینده فرانسیزجایا چئوریلن اثرلری
یاییلدی.
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هاشم نهاد ،اربیلین  9190ایلیندن سونرا استانبولدا «تورک یوردی» درگیسینده اثرلری یاییملانیر .بوندان
علاوه باشفا عزئته لرده :حاکمیت ملیه ،اقدام ،یئتی گون ،اولوس و ئینی صاباح چاپ اولور .اونون و تروک
یورودوندان  7بؤلومدن عبارت اولان «عراق تورکلری» عنوانیندا مقالهلری دونیا سویهسینده اؤنم
قازانمیشدیر.
او ،بیرنئچه اثری ده فرانسیزجادان تورکجهیه چئویرمیش و کتاب شکلینده یاییملامیشدیر و بیرسیرا
تورکجه اثرلرینی فرانسیزجایا چئویرمیش .اثرلریندن بونلاری آد آپارماق اولور:
ملی اقتصادیات سیستمی ،استانبول.9167 ،
آوروپا بحرانلارینین روحی سبب لری،9159 ،
تورکیهده مدرن تکنیک باشیل میدانا گله بیلر ،آنکارا ،9156 ،اوچ معما ،استانبول،9105 ،
تورکیه اوچون نجات و اعتلا یوللاری ،استانبول،؟
 7555سنهلیک سؤمر مدنیتینده قبرس ،استانبول ،9105 ،دلیرن اسیر (شو) ،استانبول ،9182 ،و .....
هاشم نهاد اربیل  9101جوایلده دونیاسینی دهگیشدی.
شعرلریندن اؤرنکلر:
ایده آل
من بیرگون دالمیشکن غم دریاسینا،
یالنیزلیغین سونو گلمز یاسینا.
یاواش یاواش گلیب توندون قولومدان،
گل دئدین یاراشماز سنه بو زندان،
قاپالی کؤنلومو ناسیل دا کندیم،
یئنی بیر زندانا باخ سوروکلهدیم.
آرتیق نه مه گرهک سنین وارلیغین
ایستر زهر اولسون ایسترسه ده یاتقین
آیدینلات روحومون قارانلیغینی
قومرال ساچلارینین چلیک آغینی،
آتشدن بیر گؤملک گیبی مئه سار
ای سئوگیسینده مین محنت اولان یار.
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***
وطنله من
اسیر دوشدوک بیرگونده آن سن ده ،من ده
سن زنجیر باغلاندین من ده کمنده.
آدامیزدا اوچوروم وار آتشدن سّدوار
بونیوموز دا زنجیروار قوپماز کمندوار.
ایکیمیزین ده دردی باخ ایشته بیردیر
بیزی بوغماق ایستهین عینی زنجیردیر.
***
آخشام
توخونما کؤنلومه کؤنلوم قیریخدیر،
منیم گولمم بئله بیر هیچقیریقدیر.
توخونما کؤنلومه ای دلی روزگار
اونون هر تئلینده بیر هیچیریق وار.
ساللاما بو قیریق دالی قیریقدیر
دوشوردویون یاپراق بیر هیچقیریقدیر.
ایسته میوروم من ایندی نه سنی
نه سورالار ایشیق اگلنجهسینی.
قانلی بیر کفنه بنزهین رنگله
آخشامی آل گؤتور کندین سوروکله.
ساچیملا اویناما ،ساچیمی یولما،
بیرهیچقیریق کیمی ایچیمه دولما.
ساچیمدا وارسا الیندن بیرشئی
هر تئلینده اینلت بیرهر قیریق نئی.
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لاکن قالمامیشسا الینی ایزی
نافله سویلهمه ماوی دنیزی.
ایسته مم آرتیق من ایندی نه سنی
نه سورالاردا کؤنلوم قیریقدیر
منیم هر نفسیم بیر هیچقیریقدیر.

نسرین اربيل
 9185ایلینده اربیل شهرینده تورک دیللی آتا و آنادان دونیایا گلدی .آتاسی عطاالله آقا قانینمیش
بیرادیب ایدی .نسرین آنادیلنیدن علاوه عربجه ،اینگیلسجه و آلمانجانی مکمل بیر صورتده اؤیرهنمیش و بو
دیللرده ده آنادیلیله یاناشی اثرلر یازمیش .اونون یازدیغی اینگیلیسجه اثرلری دونیا اودوللارینی قازانمیش
و  9125ایلیندن سونرا عراقدا گلیشمهده اولان تورک ادبیاتینا اؤنجولوق ائدهن شاعیرلردن بیری اولموشدور.
شاعیر ،کرکوکلو اولاراق بغداددا یاشاییر ،آنجاق تورک دیلی و ادبیاتینا دریندن باغلیدیر .اونون اثرلری
بونلاردیر:
دنیز رؤیاسی ،آنکارا.9121 ،
ایکی شهر ،9113 ،اینگیلیسجه ،آمریکا.

یارالی قوش
بیرده توپراعیندا بئتیشن،
بیر باشاغین دانهلریایدیک.
دلینجه روزگارلار،
دیار ،دیار
مملکت مملکت داغیتدی بیزی
کئچهی نئجه دؤرد موسملر
دؤرد رنگ ایچینده
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آرزولاریم،
دمیر چمبرلر ایچینده اونو تولموش.
بیر ارشلری حرصق
هینجیم
ددهمین گوموش قیلینجینین قایسازیندا
توزلاغیش
بیر یانار ،بیر سؤنر
یالنیز اولدوزاو بیر سما یوخوسو
آیدینلادیر دردلریمیزی
***
بيرگون
اوزاق بیر دیاردان
یارالی بیرقوش گلدی.
حالسیزدی بیتکیندی ،نفسسیزدی،
«اونو گؤردوم» ائدی
«سنین اوچون آغلار،
یاراسی وار ایرماق ایرماق
دردلری وار داغلار دولوسو
سنه سلام گؤندهردی
توپراق قوخولو
آناکیمی سیجاق بیرسلام».
سونرا جان وئردی یارالی قوش
جانلانان عملیه
سیخیندی سنهلر
توزلانمیش خاطیرهلردن
و قاباردی ارسلان حرصیم.
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پاسلانمیش دمیرلر آراسیندا
پارلادی هینجیم.
ددهمین ددهمین گوموش قیلیجیندا
گئنشلهدی دوستلوغو اونوتموش دار یوللار
گریندی ساواش ایللرینین یایی
تا  ....کرکوکه ،اربیله قدهر.
***
ایكی شهر
ایکی شهر بیلیرم
جاندان باغلی
اورهکدن داغلی
بیر «آلتون کؤرپو» ایله
قلبلری باغلی
بیری ماویلیکلر ایچینده
او بیرینین یانار افقلری.
گئجهلر اونلاری
گونشلی گونلره واراجاقلار
گؤرهجکلر اومودلی ایشیقلارین
دوغوشونو
شفقله برابر
سیلینهجک آجیلار
قورتوالجاق ایکی شهر
سراب اومودلره قوشماقدان.
**
دنيز رؤیاسی
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بیر شهر واردی
گوموشوسو سولاریندا ییخانیردی گونش
موسملر تازه رنگلر
اینسانلار اینجه ذوقلر
قوشلاریئنی نغمهلرله گلیردی.
دنیزی – دنیزلرین ان ماویسی
انیسانلاری حشیر -نشیر
سولارین دیبینه ائنیب
بالیقلارین مثللرینی دینلردیم.
***
گونلر
دؤرد نالا آتلار گتیریردی منه
اؤیلهسینه آنی گئچدی کی او موسم
نفس – نفسه قالدیم
باغچالار سولدو تکر ،تکر،
آرتیق هرکس کندی دوشونجهسینده
هرکس یالنیز
دنیزلر ماوی دگیل
قوشلار دردلی و من
اوزاق بیر دنیز خولیاسیندا
من غریب
من آجی حقیقتلر رؤیاسیندا
***
کرکوك شهيدلرینه
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سن جنت قاپیسینی موژدهلهین شهیدیم
سن یاخین گلهجهیی آیدینلادان اومیدیم.
قهرمان جاهید قورخما عرقینین دوامی وار
سنه بوتون دوستلارین ،آنانین سلامی وار.
آنارکن قسیملری سیزلامادا هر یانیم
انتقام حرصیله جوشوب هرلاشمادا قانیم.
سینه نده آتالاریم ،احسانلاریم یاتارکن
کرکوک گئجهمم سندن منده نبضین آتارکن
سینه ن اوغروندا سنه فدایی بیلهجهییک
سنین ایچین ساواشیب ایچین اؤلهجهییک.
قانلی اللر ووروکن مرد قلبلی مرد عثمانی
یازمیشدی شهیدلیگی آلنینا تمیز قانی.
عملین دوواغینا گلینجیکلر بزهندی
شهیدلر اونا شاهید جنته ایلک گئدهیدی
باهاری بیتیرمهین نهادجیق حسرت اولدو
ار نهاد ،شهید نهاد تام آللارا بوروندو
سون لحظه آننهسی ایدی جهادینا ساریلان
قان میدی ،چیچک محادی گن گؤگسونده آچیلان؟
صلاح دییور«من گئتدیم ،کرکوکوم سن مین یاشا»
سلام اولسون قانیمدا بوتون اصیل قارداشا.
ای کرکوکوم ،اوغروندا وارسان توم قانیم آخسین.
سم منیم سن ،دایما منیمله قالاجاقسان.
کرکوکوکم ،کرکوکوکموطن کرکوکوکم
سینهنده شهیدلر یاتان کرکوکوم.
***
یانان شهر
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ای آخشاملاری یانان کرکوک
سنه و سینهنده یاشاتدیقلارینا
قوشماق ایستهییرم
قلبیمده اسکیتمهدیگیم دویغولار
آخسین گؤزلریمدن
جُر اولسون روحوم
منلیگیمده جان
دیزیمده درمان
قالمادی
اریشدیم ،ساندیم
آرتیق سراب گؤرمکدن اوساندیم.
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اوروپا – تورك دونياسی

بیلدیگیمیز کیمی ،تورکلر تاریخ بویو اوروپایا گئتمیش و اوروپانین مختلف بؤلگهلرینده یورد سالمیشلار.
تورکلر تاریخده اوچ دؤنه اوروپایا گئتمیشلر .بیرینجی دؤنه مِتِهخان چاغیندا میلادان  975ایل اؤنجهیه
مربوط اولان آخین نظرده توتولور .بو آخیندا اوروپانین اورتالارینا قدهر تورک سیطرهسی آلتینا گلیر.
ایکینجی آخین آتیلا زامانیندا اوز وئریر و بو زامان یئنه ده تورکلر اوروپانین چوخ بؤلگهلرینی حکومتلری
آلتینا آلاراق ،قوردوقلارینی حکومتلر نئچه یوزایللر عومور سورور .بو زاماندان دؤرد قرن سونرایا قدهر
تورکلرین آخینی اوروپایا داوام تاپیر .بونون آردیجا بولغارلار و مجارلار تورک عائلهلریندن اولاراق اوروپایا
گئدیب یورد سالیرلار و بوگونه قدهر ده اؤز دیل و کولتورلرینی ساخلامیشلار.
اوچونجو تورک آخینی اوروپایا سلطان محمد فاتح – عثمانلی خلیفهسی اولاراق  90جی یوزایلده اوز
وئریر .بو زامان اسلام -تورک امپراتورلوغو  555ایل عرضینده اوروپایا ان گوجلو حکومتلریندن ساییلاراق،
تورک مدنینی و کولتورونو بوتون اوروپایا یاییر.
آنجاق بورادا بیر زادی دا اونوتماماق لازیمدیر .اوروپا مسیحی دینینی قورویاراق صلیبی – خاج
دؤیوشلرینی نئچه یوز ایللر عرضینده داوام ائدهرک ،اسلام -مسیح یاواشینی یولا سالمیشیدیر .بو ساواشلار،
نهایت رنسانس زامانینا قدهر داوام تاپیر .بیز بورادا بو ساواشلارین کؤکو ،نهدنی و نئجهلیگی ایله ایشیمیز
یوخدور ،تکجه بونو آرتیرماق ایستهییریک کی اسلام بایراغی آلتیندا تورک قوماندارلاری و سردارلاری فرمان
سوروردولر .بونا گؤره ده مسیحیت – خریستیان دونیاسی ،اسلام دونیاسی دئییلنده تورک سردارلارینی
خاطیرلاییرلار و اسلام دونیاسینی تورک دونیاسیندان آییرماییرلار .بئلهلیکله اسلاملا قارشی گلدیکده،
تورکلری اؤزلرینه دوشمن ساییرلار .آنجاق ،یونودا آرتیرماق لازیمدیر اوروپا اوچ دؤنه تورکلرله اوز -اوزه
گلدیگینی اونوتمامیش و هر اوچ دؤنه ده سیناقلا اوزلشمیشدیر .بئلهلیکله سلطان محمد فاتحین غلبه-
سیندن سونرا ،اوروپا ،تورکلردن قورخو ،جانلارینا اوتوروب ،بلکه حتا دینی تؤرهنلرینده – کلیسالاردا اسلام
دونیاسیلا تضادلارینی تورکلرله قارشیلاشمالارینی خاطیرلاییب ،حتا اونلارا نسبت نفرت بسلهمکلرینی
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اونوتمامیشلار .آنجاق بو نفرت یوزایللر بویو داوام تاپیب ،شوبهه ده یوخدورکی بوتون بیگینلرینین تدقیقات
و آراشدیرمالاریندا دا ائتکیسیز اولمامیشیدیر.
همین دوشمنچیلیک 93و 91جو یوزایللرده داها حدتله داوام تاپیر و عثمان حکومتینین پارچالانماسینا
اؤز تاثیراتینی گؤستهریر .بو زامانلار امپریالسیم و یا استعمار ،بوتون وار -گوجو ایله اسلام خلافتینی و تورک
امپراتور لوغونو داغیتما دا هئچ بیر سیاست ،حیلهگرلیکدن اسیرگهمیر و بو بؤیوک امپراتورلوغو داغیتمادا،
حتا استعمار قووهلری بیرلهشیرلر .روس و اینگیلیس دونیانین ان تضادلی حکومتلری اولاراق ،عثمانلی
حکومتینی آرادان آپارماقا بیرلهشیرلر و نهایت عثمان امپراتورلوغونو داغیلماغا و پوزولماغا سوق ائدیرلر.
آنجاق تورک دونیاسی اؤز حکومتینی الدن وئریب پارچالانسا دا ،تورک دیلی و کولتورو اوروپادا درین و
محکم بینورهسینی قویماق اوچون داغیلماییر و گونو  -گوندن تورک دیلی اؤز یاییلما و گئنیشلنمهگینه
داوام ائدیر .اونا گؤر ه ده تورک دیللی خالقلار اؤز کولتور و ادبیاتلارینی یاشادیب و داوام ائدیرلر .بوگون تورک
دونیاسی اوروپا اؤلکهلرینده گوجلو و گئنیشدیر .بورادا بو دونیانین تورک ادبیاتینی تانیماق اوچون ایلک
آددیملاری – البتده ایراندا -آتماق ایستهییریک.
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یونان – تورك ادبياتی

یونان باشدان باشا ،عثمانلی خلافتی زمانیندا تورک کولتورو سیطرهسینی حیس ائدیردی و تورک
ادبیاتی ،دیلی و شعری یونانین چوخلو بؤلگهلری ،اؤزهللیکله باتی تراکیا آدلانان بؤلوملرده یاییلیردی و
نئچه یوز ایللرده سورهسینده بیر سیرا دهیرلی شاعیرلر و یازیچیلار بو یوردلاردان باش قالدیرمیشدیر .آنجاق
ایگیرمنیجی یوزایله گلدیکده – یوزایل اؤنجهدن باشلاییب بؤلونمکده اولان عثمانلی امپراتورلوغو ،میدانی
بوشالدیب ،دال چکیلیردی .اما هله ده کی وار یونانین باتی تراکیاسی او جملهدن :سلانیک ،گومولجون و
باشقا شهرلری و بؤلگهلری بللی -باشلی عثمانلی شهرلری تانینمادادیرلار و بوگون بورادا یارانان ادبیات باشا
 باش آنادولو تورکجهسینده اولاراق دونیایا یاییلیر.یوزایللر بویو تورک ادبیاتی بو یوردلاردا گلیشمهسینه دوام ائدهرک65،جی یوزایلده یئتیشدیردیگی
آیدینلار ،شاعیرلر و یازارلار اؤزلرینی تورک ملتی سایاراق ،اؤز آرالاریندا تورکجه درگیلر ،غزئتهلر یایماقلا
ساغلام و کؤکلو بیر ادبیاتی منیمسهمیشلردی 9125 .جی ایللره قدهر اؤزلرینی تورکیه خلقی ایله سویداش
و دیلداش بیلهرک ،حتا تورکیهده تحصیل آلماغا چالیشیردیلار بلکه اثرلرینی -حیکایه ،شعر ،رومان و باشقا
ژانرلاردا اؤز وارلیقلارینی دونیایا تانیتدیرسینلار .انجاق بونلارین بئله حرکتلری یونان دولتی طرفیندن
پروبلئمسیز اولمامیشدیر .سونرا  9135ایللرینه دوغرو تورک ادبیاتی جانلانیب و گؤرکملی سیمالار و دهیرلی
اثرلر اورتایا چیخمیشدیر .بو سیرادا ادبی اودوللاری قازانان باتی تراکیا یازارلاری ،تورک ادبیاتینین گلیشمه-
سینده گؤزهل رول اوینامیشلار.62
محمد عارف (کمال شوکت باتی بیگ) اثرلرینی تورکیهده چاپ ائتدیریب یایماقلا ،باتی تراکیاسیندا
دهیرلی و ملی روحلو شاعیر و یازارلارین میدانا گلمهسینه زمین یاراتمیشدیر .اونون «و بولقارلارگلدی»،
«اوزئییر آقا» آدلی رومانلاری بوتون یونان و بولغارستاندا حرکت یاراتدی .اونونلا یاناشی آسیم خلیل اوغلو
اوشاقلار ادبیاتینین گلیشمه سینده بؤیوک رول اوینامیش و تورک دونیاسیندا بو ادبیاتی کؤکلو و جانلی
صورتده یاراتمیشدیر.

62علی احسان قولجو ،چاغداش تورک دونیاسی ادبیاتی ،آنکارا؛  ،6552ص .952
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9135جی ایللردن سونرا باتی تراکیا ادبیاتی ،دونیا ادبیاتینا بیرقاپی آچیب و یاراتدیغی گؤزهل اثرلرله
دونیا سویهسینده اؤزونو تانیتدیریر .بورادا یاییلان اثرلر تئزلیکله آلمانیادا و اینگیلترهده ده یاییلیر و دونیایا
یول آچیر .بو زاماندان یوناندا مستقل تورک درگیلری -اوجملهدن شفق یاییلماغا باشلاییر .بوگون یوناندا
تورک یازارلاری و شاعیرلری دونیا سویهسینده تانینمادادیرلار ،اوجملهدن:
علیرضا ساراچ اوغلو :اثرلری بونلاردیر :ای یازیق توپراق ،ایشیق آناتورک ،یارینلار سیزین اولاجاق ،بیر
آللاهیم ،رودوپ اولدوزی (شعر توپلومو).
حسین مظلوم:آشیقلارین شاهی منم ،بیر اسمره کؤنول وئردیم ،آدرس ،بیر آز سو ،بو گؤره لین اوغروندا
قارداش قارداشی وورمالی (شعر)،
رحمی علی:آی و گونش (حیکایه)،
حسین علی بابا اوغلو:توخوم (شعر) ،دوردور ایله قورقود،
توفیق حسین اوغلو :تهلوکه اشارتی،
رشید سلیم  :باتی تراکیا تورکلری ،باتی تراکیا فولکورو ،باتی تراکیا مانیلری ،یونانستاندا چاغداش تورک
ادبیاتی آنتالوژیسی و...
بو زامان بیر سیرا ادیبلر و یازار لار ،باتی تراکیادا تورک ادبیاتینی آراشدیراراق دهیرلی اثرلر ده اورتایا
قویورلار؛ اوجملهدن :فیاض ساغلام «باتی تراکیا تورکلرینین چوخوق ادبیاتی ،یونانستان تورکلری ادبیاتی
اوزهرینه اینجهلهمهلر ( 6جیلد) اثرلری یازارینی آد آپارماق اولار.
اؤته یاندان مصطفی تحسین ،رشید سالم ،نایم کاظم ،حسین محمد اوغلو ،مجاهد مؤمن ،رفیقه ناظیم،
ساحل خلیل ،امام قاسم ،محمد چولاق ،ابراهیم عثمان اوغلو وباشقالاری درگیلر و کتابلار یایماقلا یوناندا
تورک ادبیاتینی گلیشدیریب و زنگینلشدیرمیشلر .و بوگون یوزلرجه شاعیر و یازارلار تورک ادبیاتینی یوناندا
جانلاندیریب و دهیرلی اثرلریله تورک دیلی و ادبیاتینی یوناندان دونیایا پایلاییرلار .بو شاعیر و یازارلاری آد
چکمگه لایقدیرلر:
جهان عباس اوغلو ،سئوگن تحسین اوغلو ،خاکان مومن ،فائزه سیجاق امین ،آیدین احمد ،نالان ساراچ
اوغلو ،ریحان ابراهیم ،مؤمن قارا ،شوکران رائف ،ارجان جان اری ،ابراهیم بالتالی ،محمد توکانجی ،ویلدان
سردار ،احمد داوود ،سئویم علی ،اسماعیل یوسف ،محمد نوری و ....
بونودا آرتیرماق گرهکیر یوناندان آلمانیایا گئدیب و اورادا تورک ادبیاتینی یایانلاردا  55میندن آرتیق
اولموشدور و بو گون آلمانیادا دهیرلی تورک ادبیاتی یازیلیر ویاییلیر.بورادا اولان شاعیر و یازارلاری بئله آد
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چکمک اولار :آشیق عزت یوسف ،علی آیازمالی  ،دلی حسن ،اوزکان حسین ،مظفر نالبند اوغلو ،ندا قوت
اوغلو ،کاظم کاظم ،مومن خوجا ،حسین جاهید ،محمد ولی پیرلا ،عصمت عالیم محمد ،محمد محمد
وباشقلاری.

رحمی علی
دئدیگیمیز کیمی یوناندا یاشایان تورکلرین یاراتدیغی ادبی اثرلر چوخلوجا رومان و حیکایه اولموشدور.
انجاق شعر ساحه سینده ده دیرلی اثرلر اورتایا گلمیشدیر .بو شاعیرلرین ییری ده رحمی علیدیرکی
9159جی ایلده گومولجینهده دونیا گلمیش ،ایلک تحصیلینی آنایوردو یوناندا گؤزموش و یوکسک
تحصیلینی تورکیهده بیتیردیکدن سونرا آنایوردونا دؤنور و باتی تراکیا یا معلملیک ائتمکله آنادیلینی یایماغا
چالیشیر.
رحمی علینین رومان و حیکایهلریله برابر شعرلری ده دونیانین بیر چوخ اؤلکهلرینده یاییلمیش و دونیا
دیللرینه ده چئوریلمیشدیر .اوجملهدن یوناندان علاوه تورکیه ،آذربایجان ،بلغارستان ،آلمانیا ،یوگسلاویا و...
یاییلمیشدیر .اونون اثرلری بونلاردیر :آی و گونش ( ،)9136مهاجر عثمان ( )9135و...
رحمی علی نین اثرلری بوگون یوناندا بوراخیلان «شفق» درگیسینده یاییلیر .بونودا آرتیرماق گرهکیرکی
اونون حیاتی و اثرلری دؤنه -دؤنه اینجهلهنیب ،آراشدیریلیب و دونیایا تانیتدیریلیبدیر .ایندی شعرلریندن
اؤرنک:
آزینليق
آزینلیق
حدوددا بیر یولجو
آسمالیقدا استملاق ائدیلن بیر تارلا
یئنی جامعه گیرهن بیر جماعتدیر.
آزینلیق
یاساق داغ بؤلگهسینده
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یورهکلری سالت جوشقویلا دولو
کدر دولو گؤزلردیر.
آزینلیق
یاریسی قوپموش بیر مناره
آلمانیادا بیر ایشچی
«ازمیر»دن «اگه»یه باخان بیر گلین.
بو «رومهلی» تورکولری دینلهین ننمدیر.
آزینلیق
هر شئیدن خبرسیز گولومسهین «نسلیخان»
و گلهجهگینه آغلایان «امینه»دیر.
آزینلیق
توتون تارلالاریندا یپرانان
آنلامسیز بیر توپلوم دئییل چوخوغوم
اؤزویله بؤیوین بیر دوشونجهدیر.

حسين مظلوم
حسین مظلوم  9157ایلینده دونیا گلدی 98 ..یاشیندان شعر دئمهیه باشلادی .اونون شعرلری و حیکایه-
لری یوناندان آرتیق تورکیه و بولغارستان و یوکسگلاویادا یایلیبدیر.
اونون شعرلرینده ملی روحو و دینی -اسلامی مغکورهلر دیله گلیر .او بوتون گوجو ایله یونان کتاب یایماغا و
تورک ادبیاتینین یوناندا گلیشمهسینه چالیشمیشدیر .اونون بیر سیرا اثرلری بونلاردیر.
آشیقلارین شاهی منم ( ،)9172بیر اسمره کؤنول وئردیم ( ،)9139آدرس ( ،)9138بیر آزسو (،)9132
آز اؤنجه گلدیم ( ،)9115مغناطیس ژاله و ...
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تورکون دیلی
کؤنول دولوسو سلام،
دوستا  ...دوشمانا بئله.
دئمه ییز پیش کلام،
دوستا  ...دوشمانا بئله.
تورک دور کؤتولوک یاپماز،
سؤزونه یالان قاتماز،
هئچ کیمسهیه داش آتماز،
دوستا  ...دوشمانا بئله.
تورک دور ائتمز وسوسه،
قولاق وئرین بو سسه،
اگیلمهریز هر کسه،
دوستا  ..دوشمانا بئله.
تورک دور اویماز شیطانا،
سؤز وئرمیش یارادانا،
کین بسلهمز انسانا،
دوستا  ...دوشمانا بئله.
تورکدور دوشمان یالانا،
هر ملته مولانا:
«گل» دئدی یانا -یاتا،
دوستا  ...دوشمانا بئله.
تورکدور مظلومون دا آؤزو،
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گرچکدیر تورکون سؤزو،
کم باخماز ،اصلا گؤزو،
دوستا ....دوشمانا بئله.
***
گؤزهل الله
ال آچیب ،تکجه سنی آندیق
گؤزهل الله ،کریم الله،
حق کتابینا ایناندیق،
گؤزهل الله ،کریم الله.
مت ائیلهدی بیزی عشقین:
چولدق ،چوخوق ،ارکک – قارین،
دیلیمیز دایم آدین،
گؤزهل الله ،کریم الله.
عشقین بیزی بیزدن آلان،
چیخاردیق ،نه وارسا ،یالان،
سنسن ،قلبیمز ده قالان،
گؤزهل الله ،کریم الله.
مظلومدور ،گرچهگین اؤزو،
یاسلا دولموش ایگی گؤزو،
دیلیندن دوشمهین سؤز:
گؤزهل الله ،کریم الله.
***
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بو آتش
بو آتش اؤیله بیر آتش کی
ایللردیر یاناز ،بیر تورلو کوله
دؤنمهدی!
بو آتش اریله بیر آتش کی
دریالارا آتیلدیم
دؤنمهدی!
بو آتش اؤیله آتش کی
من بیلیرم
یاخدیغینی!
بو آتش اؤیله بیر آتش کی
دلی دئییرسینیز سؤیلهسم
آخدیغینی!

رشيد سالم
رشید سالم باتی تراکیانین دهیرلی ،گؤرکملی شاعیر و یازارلاریندان اولان 9106جی ایلده گومولجینهنین
یئنیجه محلهسینده آنادان اولدو .تحصیلینی بیتیردیکدن سونرا استانبول بیایم یوردوندا ایلک اؤنجه حقوق
و سونرا تورکولوژی فاکولتهسینی بیتیردی و آنایوردونا دؤندی.
رشید سالم باتی تراکیادا تورک فولکورو حاققیندا دهیرلی آراشدیرمالار ایره لی سوروب و اینجهلهدیگی
ماتریاللار و ادبی اثرلری تکجه یوناندا یوخ ،بلکه تورکیه ،بولغارستان و یوگسلاویا اؤلکهلرینده یاییلمیشدیر.
اونون شعرلری دونیادا دهیرلهنیب و نئچه – نئچه ادیبلر و تنقیدچیلرین ادبی اودولونو قازانمیشدیر .اونون
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«سوکوت کنتلری» شعری  9119جی ایلده تورکیهنین «ژوری اؤزهل اودولو»نو ده گئنیش بیر حجمده
یاییلیر و باتی تراکیادا بیر درنهگین و درگینین ده مسئولو و یؤنهتیجیسیدیر.
کؤچ
بالکان شهرلری ،بالکان رؤیاسی.
گومولجینه ندیم ثانی
اوسکوپلو یحیی کمال
دییه گلمیشلر؛ کوچ وار ،کؤچ،
عصرلردیر بیتمهین کؤچ،
نئجهدیر آتشی سؤنمهین کؤچ،
بالکان شهرلر،
توتون فزلرینین ایسلی ایشیغیندا
سرین ساباح روزگارلاری اسر
اسیکهجه ،کوشیکاواک ،سیلیستره سیرتلاریندا
بالکان شهرلری،
اوسکوپ ،گومولجینه ،دلی اورمان،
بالکان تورکلویونون یونتولماز
اوچ قایاکیمی ساغلام.
بو آتا یادگرای عقمانلی معماریسینین
سرگیلندیگی کندلر
اذان سسلرینین اولو چنارلاردا یانقیلاندیغی
بیتمهین سؤنمهین عثمانلی سرگذشتینین
آنلاتیلدیغی مسجد اولولاری
چوشغول تونا ،عثمانلینین ظفر گونلری
سیرپ دیاری ،بولغار اؤلکهسی ،رمهللیلری.
گلمیش کئحمیش نئچه نسللر
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دییه گلمیشلر ،کؤچ وار ،کؤچ،
یاریم عصردیر بیتمه کؤچ،
آنادولو ایچلرینه نئجهدیر
سوروپ گئدهن کوچ ...
***
چاووش
بلور آویزهلردن آخان ایشیق،
قیزیل صراحی لردن تؤکولن شارب،
ماز قیزلارین گؤیکلرینده سؤنن شهرت
عثمانلینین روحونو سارمیشدی ایشته بو رهاورد.
ایپک و توللر ایچینده اوزهن سارای
گول باغچلاری ،کتان حلوالاری ،بولبول سسلری،
آلتین تپسیلرده اوریانتال رقصین مین بیر چئشیدی
و سونوندا بیر تورلو اؤنو آلینمایان چوکوش.
بیز بو ذوق عالمینین چوخوغو
شن و رخوتین تورونو
زامانلا تونادا آتلاریمیزی سولاردیق
ییخاردیق قانلی قیلینجلاریمیزی گنجهده.
خوراسان ،تبریز ،بودین و اوندولوس
سیردریایا -آمودریایا هامیسی اولدو مثل
عثمانلینین چوخوغو ،ذوقلرین تورونو بیزلر
قالاقالدیق بومبوش اومودلارلا ماریچ -تونا آراسیندا.
***
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او گؤزهله
سن یاسمنلر قوخولو
خدیفه قدهر یوموشاق
نادیده قماشلار کیمی پارلاق
اطلس دیبالارا بورونموش گؤزهل.
سن بو دریادا اولدون کؤنلومه
شیرین هم سرخوش گئجهلرین لیلاسی
سن گؤیده اولدوزلار ایچینده زهره
من شاهنامهده افراسیاب،
سنسه گؤزهللیکده بیگوم بانو
اوزالت اللرینی ،آیریلیقلار آسیلسین،
توران باغلاریندا یاشارق عشقیمیز
تاج محل مثالی کؤنوللرده آنتیلاشسین.
***
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رومانيا -تورك ادبياتی

رومانیا جمهورسو یوزایللر بویو تورک اؤلکهلریندن اولاراق چوخلو تورک دیللی شاعیر و یازارلارین آنایوردو
اولموشدور .کئچن  055ایل عرضینده ،تکجه 9125دان  9115ایلینه قدهر ،تورک دیلی بو جمهوردا یاساق
اولموشدور .کلاسیک ادبیاتی -تورک دیلینده رومانیادا گوجلو و زنگین اولموشدور97 .جی ایلده بکتاشی
ادبیاتی گوجلنمیش وقازاق آبرال ،قول محمد ،اؤگسوز آشیق کیمی شاعیرلری یئتیرمیشدیر .سازشاعیرلریله
برابر دیوان شاعیرلری ده اورتایا گلمیشلر .هلاکی 92 ،جی یوزایلین اؤنملی و گؤرکملی شاعیرلریندن تانینیر.
رومانیانین تورک ادبیاتی بؤلومونده شیخ بدرالدین تاشلیجالی یحیی ،توقاتلی قانی ،احمد وافق پاشا ،احمد
راسم ،حمدلله صبحی تانری اور تانیمنیش شاعیرلریدیر.
جوان تورکلر ،عثمانلیدان رومانیایا قاچاراق ،اورادا 85دان آرتیق درگی و غزئتهلر یولا ساییب و تورک
ادبیاتینی یایمیشلار .بو درگیلر رومانیادان علاوه پاریس ،ژنو و باشقا شهرلرده یاییلیر دیلار .بودرگی و غزئته-
لرین و ییرسیراسی بونلاردیر :دوبروجا صداسی ،ایشیق ،حق سؤز ،تشویق ،مکتب و عائله ،دان ،حسرت،
صداقت ،شرق ،عمل ،چارداق ،سالدایی ملت ،خبر ،تونا و ...
رومانیا تورک ادبیاتینی اوچ بؤلومه آییرماق اولار:
شاهلیق دورانی -بو دورانین ان گؤزهل چاغلاری 9373دن  9155ایللرینه راست گلیر .آنجاق بوندان اؤنجه
رومانیا ادبیاتی ،عموم عثمانلی – تورک ادبیاتی ایله بیرلشمیشدیر .شاهلیق و کراللیق ادبیاتینین اؤنملی
سیمالاریندان :محمد نیازی ،اسماعیل ضیاءالدین ،علیسا یوسف حلیم و ...آد آپارماق اولار.
سوسیالیست رژیمی دورانی – بو دؤزه 9155دن  9131ایلینه قدهر داوام ائدیر .بو زامان تورک ادبیاتی
رسمیت له یونتوئرسیتهلرده گلیشیردی و بوتون گلمیشه امکانلاری واریدی -یونیوئرسیته ،اوخول ،درگی و
غزئتهلر.
آنجاق 9125دان سونرا تورک دیلی یاساقلانیر آمما عؤمرو اوزون اولماییر بو زامان شاعیرلریندن :حاجی
احمد ،آتیلا امین ،فاطمه صادق ،نوزات یوسف و ...
313

9115دان سونرا دموکراتیک دورانی -بو تاریخده کمونیزمین چؤکمهسیله ،تورک دیلی و ادبیاتی رومانیادا
یئنیدن رسمیت ایله گلمیشهسینی داوام ائدیر و بوتون امکانلاری اله گتیریر و بوگون تورک دیلی – ادبیاتی
وار گوجویله رومانیادا گلیشمهدهدیر .چاغداش رومانیا – تورک ادبیاتینین تانئمیش شاعیر ،یازار
وادیبلریندن نئچه سی بونلاردیر :صالحه حاجی فاضل ،نجیب حاجی فاضل ،احمد اسماعیل دوعات ،اکرم
منلی بیگ ،لوزات یوسف ساری گؤل ،یاشار محمد امین ،امل امین ،آجیمن باب  ،حاجی امت جمال،
مصطفی علی محمد ،جواد راشد ،گونر آکولا ،نریمان ابراهیم ،پیرایه قدری زاده ،نجیبه شوکری ،فیضی عمر
و...

اسماعيل ضياءالدین
اسماعیل ضیاءالدین تکجه باتی تراکیا -یوناندا یوخ ،بلکه بوتون تورک دونیاسیندا تانینمیش بیر شاعیر
و عالیمدیر .او تاتارلار آراسیندا ،رومانیادا و باشقا تورک اؤلکهلرینده گزیب و فعالجا سینا ادیبی فعالیت
گؤسترمیشدیر .او 9196 ،ایلینده یوناندا آنادان اولوب 9102 ،ایلینده تاتار الیفباسی کتابینی 9101جو ایلده
رومانیا الیفبا کتابینی یاییملادی .ضیاءالدین عالی تحصیل آلاراق تورکیهده یوکسک تحصیلینی بیتیرمیش
و بیلیم یوردوندان مأذون اولموشدور .او ،معلملیک ائدهرک دینی و اسلامی گؤروشلریله برابر تورک روخونو
دا یایماغا چالیشیردی .اونون اثرلری توریکه ،یوگسلاویا و بولغارستان درگیلرینده یاییلیردی.
اسماعیل ضیاءالدین تورک دونیاسی نین اکتیو یازارلاریندان اولاراق مختلف یؤنلرده چالیشمیشدیر .او
اوشاقلار ادبیاتی حاققیندا دا گؤزهل چالیشمالار ایرهلی سورموش و تنقیدی مقالهلر ده یازمیشدیر .اونون
شعر لرینده آنا و وطن قونولاری هامیدان چوخلوق داشیییر .اونون اثرلری بونلاردیر :باللار -بالالار ،باریش
اوچون و ...
باریش اوچون
نهلر اولماز
هر اورهکده باریش آتشی یانسا!
نهلر اولماز
یئر اوزونده اؤلوم ساچماق
314

یاخماق ،ییخماق
محو ائتمک
بوغماق اوچون خرجلهنن او زنگینلیک  ،او امک
یوخلوق دئییل ،وارلیق اوچون ،حیات اوچون خرج اولسا!
ای قارداشیم ،سن دوسن
توپ – توفنگ و بُمبا یاپماق اوچون ،واگون دولموسو ییردن
ییخمایان ،یاخمایان ،انسانلیغین فایداسینا یارایان
ماکینالار و آلتلر یاپیلشا،
نهلر اولماز!
چاغیمیزین سون یئتگیسی ،آتومون قووهتیله
محشری دوغوراجاق
سلاحلار آراییب دورماق یئرینه؛
بیرتک آندا کؤی و قصبهلری
یئر یوزوندون سیلمک اوچون پلانلار قورماق یئرینه،
بونون کیمی بولقولار
یورخوسوز بیر گلهجهگین هامورون قوغوراجاق
اوغورلو قورولوشلاردا اوغورلا قوللانیلسا،
نهلر اولماز!
دوشون قردشیم! دوشون ...
و سن ده بوتون
وارلیغینلبا باریش اوچون ساواشانلارا قاتیل!
باریشی قوروماق اوچون سن ده ساواشا آتیل!
ساواش ،چونکی باریش یئنه
ساواشلا قازانیلیر.
حق اؤزوندون گلیر دئمه،
حق وئریلمز ،آلینیر!
من،
سن،
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او،
بیز .... ،
حرب و قان ایستهمیهنلر ،گوجلویوز ،قووتلی ییز!
هایقیرالیم،
باریش اوچون ساواشا چاغیرالیم
«یئتر آرتیق،
دونیا یئنه آل قانا بویانماسین!
کؤی – قصبه ،بومبالار هدف قالیب
جاییر -جاییر بانماسین!
یئتر آرتیق،
آغ ساققاللی اختیارلا یولدا اؤلو یاتماسین!
«موصوم یاورولارین قانی توپراغی ایسلاتماسین!
یئتر! یئتر!»
دیین سسلر
هامیسی چوخاسین!
هر دوغان گون
باریش اوچون
هایقرانلار سیراسینا یئنی میلیونلار قاتسین!
باغیرالیم!
خالقلاری باریش بایراغی آلتینا چاغیرالیم!
سسمیزی بوتون جهان ائشیدسین!
بیتسین،
اؤلوم آلتلری یاپماق اوچون بو یاریش!
یئر یورونده حؤکوم سورسون آنجاق دوستلوق و باریش!
***
آنادیليم
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بئشیگمی ساللایان آنادیلیم ،اؤز دیلیم،
سنسن دونیادا ،هرشئیدن چوخ سئودگیم!
آنلاییب دویرام ،سئویرم ،زنگینلیک ،گؤزهللیگینی
آلتین وئرسهلر وئرهجم سنین بیر اؤزهللیگینی.
آنادیلیم ،ارزی دیلیم ،دردین ده چوخ ،آنلاییرام،
زور گونلر کئچیورسون ،گؤزورم ده آغلاییرام.
کیمسه سیز بیر غریب کیمی ،هر کس سنی چکیشدیور
سؤزلرینی بگهنمیور ،یاباغی سؤزلرنی آلقیشلاییر
باهاردان هئچ هئچ چیخماییرلار ،بگهنمیورلار یازینی.
تورکونو ده سئومیورلار ،آنلامیورلار سازینی....

انور محمود
باتی تراکیانین گؤرکملی عالیمی و شاعیری انور محمود ،یوناندا آنادان اولورسادا یوکیک تحصیلینی
تورکیه و سونرا قازان جمهوروسوندا بیتیردی و بیر عالم کیمی یونیوئرسیتهلرده آنادیلی و ادبیاتی اوغروندا
چالیشمادادیر .او بیر بیلیم آدامی اولاراق تورک لهجهلری سؤزلوگونو یازمیشدیر .بوندان علاوه نئچه دهیرلی
شعر کتابلارینی یایمیشدیر .اثرلریندن :تورک  -تاتار متنلری ( ،)9175بوزایگید ( ،)9133آیو قولاق باتیر
( ،)9119تورک خلق ادبیاتی متنلری ( ،)9177تاتارجا پراتیک درسلر ( )9130و ...
انور محمود ملی روحلو و وطن سئوهر بیر شاعیردیر و بوتون اثرلرینده بو معنانی یئتیرمک ایستهییرکی
« :دیلینی غیب ائدهن بیر ملتین ،مغلوب اولن بیر اوردو کیمی آیاقلار آلتیندا ازیلمهگه محکوم اولار».
آنجاق اونون شعرلرینده دیل حاققیندا بوللو مثاللارواردیر .نئچه اؤرنک :
اؤز دیليمده یازارام
سون زامانداف بیر چوخ اش دوست
شعر یازیور
اؤز دیلینده تورکو – یازییور دییه
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مندن گولوب اؤلویور.
اؤز دیلمیده تورکو یازاراق
هئچ کیسمه دن اوتانمیوروم.
باشقا دیلده یازارنلارین
آرخالاریندا قالماییرام.
باشقا دیلده یازانین
سؤزویؤره بنزهمیور
بیر شیطان کیمی اؤیونویور ده
آغزی سؤز دل بوش قالمیور.
لاپ چوخ دیللر بیلسم ده
اؤز دیلیم کیمی بیر گول یوخ.
آنلاییشلی ،جانا یاخین
اؤیله دادلی بیر دیل یوخ.
آنادیلیم بگهنمهمیش
بابا – آناسینی اونوتموش
«یوخ بو دیل» دییه سؤیلهییب
ارزی کؤکونو قودوتموش!
بؤیلهلرینه اؤز دیلیمله
اوجلو اوخلار آتارام
چونکی دیلیم تورک اصیللی
تاتار دیلی ،تاتارام.
یئتر آرتیق  ،یاشلیلار ،گن لر
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اؤز دیلیمیزله سؤیلهیهلیم
باشقا دیلده تورکو سؤیلهین چوخ
بیز اؤزوموزه دؤنهلیم!
***
خلقيم منيم بير شاعيردیر
خلقیم منیم دوغدوغوندان بری
بیر شاعیردیر بیلهنه
شیلت ائدهنه تورکو چیخاریر
یاپیشدیریر ،گولهنه.
هئچ بیر سرت یئل یا فیرتینا
خلقین بئلینی بوکهمز
خلقیم منیم یاشادیقجا،
آغریم کیمسه تیکهمز ....

اوچان قوش تک بولدور تورکوسو
تورکیه کیمسه دایاماز
حقدیر ،حقین سؤیله دیگی سؤز،
سؤزو کیمسه انگللهیهمز.
بول تورکوسونده گورلیور
عصرلرین آخیشی
گؤزیاشلاری ،دردی ،ذوقی
جان سولماسی ،اؤزله می.
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هر خلقین اؤز تورکوسو
اؤز دیلینده سؤیله نیور
دینلرکن اؤز تورکوسونو
گؤز یاشلاری آرتیور ...
***
یازارکن
فیکیرلر ایچینده
چیر پینیر کؤنلوم
جهنم آتشیله
یانار قلبیم
مجنونونا چئوریلیرم
دویغولاریمین
قولونا دؤنورم
دوشونجهلریمین
سجده قیلیرام
یانار قلبیمه
اینانیر ،تاپینیرام
دیلکلریمه
تانریمدیر،
چونکی بونلار منیمو
آیاق باسریغیم
زمان و
مکان ایچینده
شاهدلیگیمه ده
شاعیرلیگیمه ده.
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نوزات یوسف ساري گؤل
نوزات یوسف ساری گؤل گونوموزون ان تانینمیش و گوجلو شاعیرلری آراسیندا یاشاییر .او9182 ،جی
ایلده رومانیادا آنادان اولدو و تحصیلینی یوکسک درجهیه قدهر داوام وئردی و بیر فیلولوگ کیمی ماذون
اولدو.
ساری گؤل حیکایهلر ،شعرلر یازاراق ،ده-یرلی آنتالوژیلر ده توپلامادادیر .او ،فولکولور ،دیل بیلیمی،
ادبیات و باشقا ادبی ساحهلرده چالیشیر .اونون اثرلری بونلاردیر :چاغداش تورک شعری (،)9175
باشلانغیجدان گونوموزه قدهر تورک شعری آنتالوژیسی ( ،)9172تورک خلق شعری ( ،)9138دابانیما
گؤبهلک چاخدیم ( .)9110بوسون کتابی کریمه تاتارلار لهجهسیله یازاراق ،حیکایه توپلومودور.
ساری گؤل اؤز اؤلکه سینده ،عموم خلق دیلینده ده کتابلار یازیر و تورک ادبیاتینی یاییر .اونون اثرلری
مختلف اوروپا دیللرینه ده چئوریلیب ،آلقیشلانیر ساری گؤل شعر آلانیندا گوجلو بیر شاعیردیر .حیکایه-
لرینده ارز لهجهسیله یاپیشیرسا دا ،شعرلرینده استانبول لهجهسینه یاخین یازیر .شعر اویلوبدا اونو
سوررئالیست بیر شاعیر تانییرلار.
نوزات یوسف ،رومانیا تورک ادبیاتینا درینلیک و گئینشلیک قازاندیرمیشدی .اونون شعرلری سمبوللارلا
دولودور .اونون اوزون بیر شعریندن بیر پارچانی وئریریک:
یاغمور ایچينده
اونوتموشدور توپراق سیجاق یاغمورن یولونو
بوزقیر قیسراغی دلیجه قوشویور و سونرا آغنیوردو
اسررک بئلهسینده کی ساری سینه گی
قیرمیزیمش نوزدا ساغری ایزلری
ساریور آج گونشینین اویورگزهر آیغیرلارینی
گؤیکمله سونوریور اوزون ساری دیشلرینی
دیشارتی شیشمیش گؤز ایچینده یاراسی کیمی...
تویناغی ایله قاریشرییور توپراغی قیشراق کیشنیور قوسنو
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امل امين
امل امین رومانیا تورک ادبیاتینین گؤرکملی نمایندهسی کیمی چیخیش ائتمش آنجاق اوف بلغارستان
توپراقلاریندا آنادان اولموش ( 9183ده) و سونرالار رومانیایا گلمیش و بورادا ادبی یاراجیلیغت باشلامیشدیر.
او 9176 ،ایلیندن رومانیادا «اویدیوس یونیوئرسیته»سینده تورکجه درس وئرمکدهدیر .امین رومانیا
ادبیاتیندا لیریک شعرلرله تانینمیش بیر شاعیردیر .او ایلک شعرینی «رنگلر» درگیسینده یاییملایاراق،
بوگون و قادادنیر» و «حق سس» درگیلرینده ده چالیشیر .اونون آدمی و تخلوصو شعرلرینده «اومید»دیر.
اونون شعرلرینده بیر دویغو ،درین حساسلیق ،حزن و غم و انسان پسیکولوژیسی حاکیمدیر.
امین سربست شعری قوللانیر ،عینی حالدا دیل گؤزهللیگینی حؤرمتله ایرهلی سورور .اونون کلیاتی
 9110جی ایلده رومانیادا یاییلماسی بؤیوک ادبی حادثه کیمی گؤزولدو .بورادا اونون اوزون شعریندن بیر
پارچا وئریریک.
وطنده
بیر قافله یولا چیخید
اؤیرهتمنلر سئوینجله قونوسویوردوق ،قاپیلمیشدیق هیجانا.
یولوموز داغلی ،داشلی یئرلردن کئچیوردو،
گؤزلریمیز آتالاردان قالما ایزلری گؤزویوردو.
بیر مناره یوکسهلیوردو گؤیه دوغرو
بو توپراقلاردا مسلمان اولدوغونو عالمه دیورویوردو.
کاروانسرای ایزلری دایانمیشدی عصرلره
تورک مسافر پروزلیگینی آنلادییوردو بوگونکو قوناقلارا،
داش کتیبهلرده احتشامین ایزلری واردیر،
اجدادلاریمیزین اینجه روحلارینا آنیت اولموشدولار.
مرمردن دی یاپیلیشلاری ،طنطنه طن ائدهردین اوزاقدان
مهارتینه حیران اولدوق ،مغرور اولدوق اوستادیمیزدان.
مزار داشلاری سوسو یوردو کندین کنارلاریندان
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اوتوروب فاتحه اوخودوق اؤلولریمیزین روحونا.
اوردا -بوردا دویولوردو دیلمیز
سویدا شلارا راستلاییردیق ،سئوینیزدیک هامیمیز.
سینیرا یئتیشدیک ،آل بایراق دالغالانیوردو و یوخاریمیزدا،
تورک توپراغینا آیاق باسریق ،اریشدیک مرادیمیزا...
***
حسرت
یانیزدیم
دونیادان اوزاق
آناما
آرخاداشلاریما
مملکته
انسانا حسرت.
بکلهدیم
دؤندوم
دولاشدیم
آرادیم...
دنیزه گئتدیم
گؤزلریمی دیکدیم
بکلهدیم
بیر واپور گلیر
آلیب گؤتورور
آناما
آرخاداشلاریما
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مملکته
انسانلارا...
دقیقهلر کئچدی
اومودوم آرتذی.
دقیقهلر کئچدی
اومودوم کسیلدی....
آغلادیم سسسیز
قاتدیم سولارا گؤز یاشلاریمی....
دؤندوم
اومورسوز
کیسمهسیز
گؤز یاشلاریما.
آجیملا.
***
دوغدوغوم قصبه
دوغدوغوم قصبه
حسرتینی چکیوروم
سنه قووشماق ایستیوروم،
پنبه پالتاریمی گئییب
یوکسک صندللریمی کئچیریب
آرخاداشلاریم قولومدا
انامین باخیشلاری آرخادا
سوکاکلارینی دولاشماق ایستیوروم.
آغزیمدان چیغلیق
سوکاکدا انسانلار تانیدیق
کؤنول قایغی سیز.
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یاریندان اومورسوز،
پارکیندا دولاشماق
سئوینجدن هایقیرماق ایستوروم.
سنه قوووشماق ایستیوروم
دوغدوغوم قصبه!
***
سئوگييه اینانيوروم
گئجه قارانلیق
قلبیم قیریق
گؤزلریم قاپانیور
ایچینده اومید سؤنویور.
اوه ت ،بو دونیا بوش!
یالان بودونیا!
زیغیری قارانلیق هرئیر.
گؤزلریم آچیلیور.
کرم آلدم آلدم یانیور
جوهر کیمی پارلیور تاج محل.
فرهاد داغی دلیر و سئوگیدن.
خیر،
دونیا زیفیری قارانلیق دئییل،
انیورسون بوتون کرم.
سئوگی آبیدهسین تاج محل.
داغدان سو آخیتیدین فرهاد.
اینانیوروم
سئوگییه اینانیورو.
***
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بابا اوجاغيندا
بوگون بابا اوجاغینا گئتدیم
پالچیق سوواریلمیش کرپیچ ائو.
اؤنونده گوللر ،ارغوان،
قئیسی آغاجی
«آنا ،باب ،من گلدیم» دئدیم.
سوسویورلاردی
اویویورلادی.
آیاقلاریم قاپیا وارمادی.
قلبیم اودالاری گؤرمهگه دایانامادی.
باغچایا باخدیم
بؤیوک آننم ساریمساق اکیوردو
یانیندا کوچوک بیر قیز
دنیلیوردو بؤیوگ آننهمین کؤچوکلویونو.
آننه سی یئمک پیشیریوردی بو آرادا
بابسی چانتاسی گؤروندو قاپیدا
قئیسی آغاجی فیسیلدادی
اویویورلار
اویویورلار ،دنییل می ،قئیسی آغاجی؟
اویویورلار
اویاندیرما قئیسی آغاجی.
***
بير ساده انسان
شرف ،شان...
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هامیسی سیزین اولسون!
هامیسی!
من ساده یاشماق ایستهرم.
چوجوقلاریملا ،ائشیمله.
سادهجه پیشیردیگیم یئمک
یاخادیغیم چاماشیر
اؤیرهنجیلریمله
سئوگیمله .شرف ،شان،
مداللار هامیسی سیزین اولسون!
هامیسی!
منه بوگون «آننهجیییم،
مرحبا قاریجیغیم،
گون آیدین اؤیرهتمنیم ،نئجهسن آرخاداش؟»
یئتر.
من سیرادان بیر انسانام
بیر آنا ،بیر ائش،
اؤیرهتمن،
دوست.
بومنه یئتر ،یئتر ده آرتار بئله.
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بولغارستان – تورك ادبياتی
بولغارلار تورک قبیلهلرینین بیریدیر .اونلار نبشینجی میلادی یوزایلده اورتا آسیادا قافقاز یولوایله آخیب
و اورپایا گلیبلر .اسپاروخ خان بولغارلارین بؤیوک سردار و امپراتورو ،بولغارلارین بو کؤچونه لیدئرلیک ائتمیش
و بولغارخالقینین بیرلشمهسینده بؤیوک رولو اولموشدور.
بولغارلار یوزایللر بویو یاشاییب یاردایب و بوگون زنگین بیر ادبیاتا مالیکدیرلر 055 .ایل تامام عثمانلی
امپراتورلوغو ایله بیرگه تاریخ یادادیب و بیرگه یاشامیشلار .آنجاق 93جی یوزایلدن اوروپا دولتلری
طرفیندن مختلف چکیش -برکیش گریب و نهایت عثمانلی دولتیندن آیریلمیشلار .بولغارستان مستقل
دولتی 9373جی ایلده قورولور .آنجاق ایکینجی دونیا ساواشیندان کومونیزم بایراغی آلتینا گیریر و 9115
جی ایلده بو بویوندورغو بوینوندان گؤتورهرک آزاد ودموکراتیک بیر حکومت قورور .بو اولایلاردان آسیلی
اولاراق ،بلغارستان -تورک ادبیاتی دا چاغداش مرحلهسینده اوچ بؤلومه بؤلونور:
 9373 .9دن  9155جی ایله قدهر.
 9155 .6دن  9115جی ایله قدهر
 9115 .8دان بوگونوموزه قدهر.
9373جی ایلده بولغارستان مستقل حکومتینی قوراداق ،مختلف اولایلاری باشدان کئچیریر ،آنجاق آلین
یازیسی عقمانی دولتیندن آیری اولماییر .اونا گؤره ده مختلف زامانلاردا چئشیدلی روزگار کئچیرتمیشدیر.
 9330جی ایلده بولغار پرنسلیگینه قاتیلمیش ،سونرا عقمانلی دولتینین ایکنجی مشروطه جریانیندا
بولغارستاندان باغیمسیزلیغین اعلان ائتمیش ،بالکان ساواشلارینا ( )9198-9196قاتیلمیش و بالکاندان
یئتی دولتلرین یارانماسیله ،بولغارستان -تورک دولتی ده یارانیر .بو اولایلارین هر ییری بیر ادبیات
بؤلومونون دیرچلمهسینه زمین یارادیر .اؤزهللیکله سون اولایلدان سونرا مختلف درگیلر ،مجموعهلر و کتابلار
میدانا گلیر.
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تورکیه اؤلکهسی قورولدوقدان سونرا بولغارستان تورکلریله تورکیه ایلیشگیسی داها گوجلهنیر و ادبیات
سورعتله ایرهلی گئدیر .بو زامان اؤیرهتیم و دیل مسئلهلری گرگینلهشیر و بیر گئنیش ادبیاتین یارانماسینا
امکان یارادیر .بو زامان «توفان» درگیسی نشر اولاراق اونلارجا ادیب ،یازار و شاعیرلر میدان آچیرلار .بونلارین
آراسیندا :احمد رفعت ،احمد سادی ،احمد گول تگین ،م .اوغوز و باشقالارینی آد آپارماق اولار .بونون آردیجا
کوکونیزم پارتیاسی قورولوب و بیر چوخ شاعیر و یازارلار بونون امکانلاریندان یارارلاناراق گؤزهل شعرلر،
حیکایه لر و رومانلار یازیرلار .بوآرادا «ضیا» غزئته گئنیش بیر میدان آچیر و صمیم رفعت دمیر اورماتلی،
قیرجاآلی فرهاد ،ا .رهوالی ،چالب فلاکتی و  ...یازیز یارادیرلار.
9155جو ایلده قیزیل اورودو بولغارستانی اؤزونه چکیر و بو بؤلگهلرده کومونیزم آیاق توتور .بو زامان
تورک ادبیاتی دایانمادان ایرهلی گئدیر و یوزلرجه شاعیر ،یازار تورک دیلیینده یازیب -یاراتمانما چالیشیرلار.
بونلاردان نئچه سینی آد آپارماق نئچه واراقی دولدورار .آنجاق بونلاری آد آپارماق لازیمدیرکی بولغارستان
صوفیا یونیوئرسینهسینده ده تورک ادبیاتینا یؤن وئرمیشلر :سلیم بلایف ،رضا موللف ،کریم بونارچیف ،یوسف
کریمف ،انور ابراهیمف ،صبری تاتف ،احمد تیمیشف ،سلیمان گاوازف ،صالح باکلاچیف ،حسن قاراحسین
اف ،احمد شریفاف ،لطفی دمیرف ،محرم تحسیناف ،خالد علی عثمانف ،صباح الدین بایرامف ،محمد
بکیرف ،محمد داوودف ،محمد چاووشف ،نوزات محمداف ،عمر عثمانف ،اسحاق رشیدف ،لطیف علیف،
رجب کؤپچوف ،علی قادرف ،اسماعیل چاووشاف ،فایق اسماعلیف ،حلیم خلیل ابراهیمف ،سلیمان سویف
اف ،ناجی فرهاداف ،ترخان راسیم اف ،احمدامین اف ،آلیش سعیداف ،مصطفا چتف ،علی بایرامف ،صبری
ابراهیمف ،عثمان عزیزاف ،شعبان محمداف ،شاهین مصطفی اف ،دورخان حسناف ،محمد ساری سارف،
علی دورموشاف و ...
بونلارا قادین شاعیر و یازارلاری دا آرتیرماق لازیمدیر :مفکوره مولف ،نادیا احمدف ،لامیا وارنالی ،نجیمه
محمداف ،نبیه ابراهیمف و ...
صبری تاتف و خالد علی عثمانف بلغارستان تورک ادبیاتیندا ایللک رومانلاری یازماقلا ،دونیا تورک
ادبیاتیله آیاقلاشیرلار .مزاح آلانیندا محمد بیکراف ،احمد تیمیشف و ترخان راسیماف اثرلر یارادیرلار .اوشاق
ادبیاتی آلانیندا دا احمد شریفاف ،نوزات محمدف ،نادیه احمد اوا ،اسحاق رشیدف کیمی صنعتچیلر میدان
آچیرلار.
 9131جی ایلدن کومونیزم پارچالانیرو بولغارستان دموکراتیم صحنهیه وارد اولور .انجاق بو زامان ترسینه
اولاراق تورک دیلینه میدان باغلانیر .بو ایلده  2559مین تورک دیللی خالق بولغارستاندان کؤچور .آنجاق
دموکرات فضاسینی آلماق اوچون مبارزهیه داوام ائدیرلر .آنجاق نه یازیق کی چوخلو عائلهلر داغیلیر و هله
بوگونه قدهر ده بو سیخینتی – بوغونتودان قورقارماییبدیر.
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بوگون تورک ادبیاتی بولغارستاندا گلیشمه حالینا یاخینلاشیر و گئت گئده تورک ادبیاتی اؤز وارلیغینی،
زنگینلیگینی آشکارا چیخاراجاقدیر .هلهلیک بویازارلار و شاعیرلری بولغارستان توپراقلاریندا تورک ادبیاتی
ساحهسینده چالیشدیقلاری بیلینمک ده دیر:67
کمال بورناچیف ،یوسف کریمف ،احمد قهوهجیاف ،مصطفی موتکف ،ثروت تاتارف ،صفوت ارهل ،مقدس
آکمانوا ،نفیسه حبیب اوا ،آیسل اسماعیل اوا و یوزلرجه باشقا و اوستده سایدیغمیز شاعیرلر.

علی کمال بالكانلی
علی کمال بالکانلی بولغارستان تورکلری آدلی – سانلی و چالیشقان شاعیر و یازار ،هابئله ادیبلریندندیر.
او 9155 ،الیینده آناندان اولدم .آتا و آناسی بولغارستان بؤلگهلریندن – ایدیلر .علی کمال بولغارستاندا
تحصیل آلدیقدان سونرا ،بیلیم یوردونو حقوق بؤلومونده استانبولدان ماذون اولدو .سونرا ایتالیایا گئدیب
ایتالیان دیلی و ادبیاتیندا یوکسک لیسانس آلدی و بولغارستانا دؤندو .اورادا پئشتهره ،خاص کؤی ،خرمنلی
و قورجالی تورک اوخوللاریندا معلملیک و مدیرلیک ائتدی.
علی کمال بالکانلی 9182دان  9185ایللری آراسیندا صوفیهده چیخان «دوستلوق» غزئتهسینده بارش
یازار اولدو .سونرا یئنه صوفیهده نشر اولان «چیفتهچی قورتولوشو» غزئته سینده باش یازار اولوب ،شعر و
مقالهلرینی نشر ائتدی.
9185دن  9182ایلیند قدهر ده «بالکان پستاسی» آدیندا بیر غزئتهنی بوراخدی .بو ایللرده چوخلو
درس کتابلاری یازدی و بولغارستان تورکلرینه دهیرلی قایناقلار یاراتدی .بیرده «یئنی تورک لغاتی» اونون
دهیرلی اثرلریندندیر .علی کمال ملی دوشونجهلی ،عینی حالدا اسلام اعتقادلی بیر یازارایدی و «اسلام»
درگیسینی ده عؤمرونون سون چاغلارینا قده ر یاییملادی.
علی کمال بالکانی  9116جی ایلده وفات ائتدی و ارزوندون بیر نئچه شعر و مقاله توپلومو یادگار قویدو.
اونون شعر کتابی «سبوی الهام»دیر.
خزان عمر

67دوکتور عبدالقادر خیبر ،بولغارستان تورکلری نین ادبیاتی ،استانبول.9113 ،
-علی احسان قولجو ،چاغداش تورک دونیاسی ادبیاتی ،ص .912
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بیر باشقا لطافت متجلی دیر خزاندا
باغلار سارالیب گوللری سولماقلا برابر.
مئشهلر اویور قوشلاری سوسموش بو زاماندا،
روحلاردا باهار ملتمی اولماقلا برابر.
عؤمرون ده خزان گونلری یاقلاشمادا آرتیق،
پیمانهی عشق شوق ایله دولماقا برابر.
انکاره محال قالمادی شیهوهته واردیق
باشدا آغازان توکلری یولماقلا برابر...
***
یوردوم
اؤیله ساکندیر بو توپراقلار ،گؤرهن خالی سانیر،
سینهسیندن قهرمانلار فیشقیریر ،عالم تانیر.
بیر نظر قیلسان فلک تاریخه ....هپ شاهد اودور،
هر داشین آلتیندا مین بیر اونلو اسکندر یاتیر.
دویدوغون بیرچوخ حکایات سانماکیم افسانهدیر،
هر قاریش توپراق نئجه دستان اوخور ،شاهنامهدیر.
یوخ مثالی یوردومون دونیادا ،بیر تک دانهدیر
هر داشین آلتیندا مین بیر اونلو اسکندر یاتیر!....

احمد شریف شرفلی
بولغارستان تورک ادبیاتینین چالیشقان -ملی روحلو بیر شاعیری و ادیبیدیر کی  9162جی ایلده دمیر
اورمانین رازقیرات شهرینده آنادان اولدو .ایلک تحصیلیندن یوکسک تحصیلینه قدهر بولغارستاندا بیتیردی.
 9108ایلیندن «خالق گنجلیگی» غزئتهسینده مقالهلر و شعرلر یازدی .همان ایلده «ائیلولجو چوخوق»
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غزئتهسینده مقالهلر و شعرلر یازدی .همان ایلده «ائیلولجو چوجوق» غزئتهسینده چالیشدی .یئددی ایل
بو غزئتهده یازیب – پوزدو .سونرا «خلق گنجلیگی» «یئنی ایشیق» و «یئنی حیات» درگی و غزئتهلرینده
چالیشدی.
اونون ایلک شعر کتابی و «مُرده» آدیلا 9125جی ایلده یاییملاندی .بولغارستان جمهوریتی دوروندا بو اثر
ایلک تورک کتابی اولموشدور.
احمد شریف حیکایه آلانیندا دا دهیرلی اثرلر یازمیشدیر .اونون «شیرین» آدلی حیکایهلر توپلومو 9122دا
بولغارستاندا چاپ اولدو 9127 .ایلینده بیر سیاحت اثری ده چاپدان بوراخیلدی .اونون «یئر یاشیل ،گؤی
ماوی» اثری اونون شاه اثری کیمی تانینمادیر .بو اثر 9112جی ایلده یئنیدن ،یاییملاندی و شاعیرین 55
ایللیک شاعیرلیک عؤمرو عزیزلندی.
احمد شریفین اوچونجو شعر کتابی «اوچونجو آدیم» عنوانیله  9120ده یاییملاندی .آنجاق 9175دن
بولغارستاندا تورک دیلی و ادبیاتی کومونیست حکومتی طرفیندن یاساقلاندی و 9170جی ایلدن
احمدشریفین  96اثری اوزویله برابر توتولدو و بو اثرلر داها گئری وئریلمهدی .اؤزو ده دوستاقلانیب ایللر
زنداندا قالدی .بوراخیلدیقدا سونرا تورکیهیه گئدیب ( 9131دا) ،عؤمرونو اورادا سورمهگه داوام ائتدی .احمد
شریف تورکیه ده ساکیت اوتورمادی ،بلکه فولکور آلاتیندا دا بولغارستان تورکلرینین کولتورونو توپلاماغا
دوام ائتدی و شعرلرینی ده درگیلرده یایدی .اونون «دلی اورمان فولکورو»  9119ایلینده یاییملاندی.
شعرلریندن نئچه اؤرنک:

آدي قارا
قارا دنیز قارالی باخانا قارالی،
یارالی باخانا یارالی،
منه گؤره قارا دنیزین نه قاراسی وار
نه ده کؤنلونده یاراسی وار!
قارادنیز سئویلدیگیندن بختیار،
بختیارلیغیندان گؤزهل.
قارا دنیز آشیری گؤزهل دالغالانیرکن
دالغالار دالغالارلا سئودالانیرکن!
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***
گاز لامپاسی
اسکی آلفابئمده بولدوم آدیم گاز لامپاسی،
دیلسیز لشمیش ،پاسلی بیر ایشیق سمبولو،
تزهکله ،ساماملا ایسیتمدیغیمیز اودادا سندن
ایشییان ،بیرگون اولسون سؤکهمهدن ایچیمیزدهکی یاسی!
یئرین ،سارماشدیغمیر توپراق گللخانین اوستوندا،
و یا چارمیخا گریلمیش قیبیدان
کیرلی بیاضلیغیندا دووارین...
آلویمیزی بوغان ساری بیر ایشیق...
اونوتمادیم آیدینلیغیندا اگریلن ایپلیکلری،
سؤیله اؤزولم دولو تورکولری ده.....
بیزی چوجوق ،هپساری گونشیندن اویوموش
اویانمیشیق.
چیلهنی دولدورموش یورقون گؤرونورسن بوتون،
آنلامسیز یاشادیغیم گونلرده سن واردین،
مثللشدیرهجهگیم ،چوجوقلار سنی سئوهجک.
آیدینلیق چارمیخدایکن
قارانلیغین دیلیندن یالیزسن آنلاردین.

رجب کوپچو
چاغداش بولغارستانتورک ادبیاتیساحهسینده ،رجب کوپچونون شرفلی آدی همیشهلیک قالاجاق و
دوشمنلرینین آدی همیشه نفرتله قالمالیدیر .رجب 9185جی ایلده فیلیبهده آنادان اولدو .تحصیلینی اؤز
آنا یوردوندا داوام ائتدیریب ،اؤیرهتمن اولدو بیرتورک معلمی کیمی آنایلینی یایماغا چالیشدی .آمما -25
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 9101ایللرینده تورک دیلی یاساق اولدوغو اوچون اونو باشقا دیللری اؤیرهتمهگِه ایتهلهدیلر .آنجاق او،
آنادیلینی باشقا دیله قاتماق ایستهمهدی و بونا گؤره ائشیگه آتیلدی .رجب بؤکوم – ریختهگری» ایشینده
بیر ایشیچی وکارگر کیمی چالیشد و آنادیلینده شعرلر یازماغا اوز گتیردی.
«یئنی ایشیق» غزئتهسینده مدیرلیک ائدهرک شعرلرینی ده یایماغا باشلادی .مختلف سمبوللاردا
یارارلاناراق ایما و اشاره یوللارلا کومونیست حکومتی ایله نادیلیندن مودافیعه ائتدی .اؤتهسیوار ( )9126و
اؤتهسی دوش دئییل ( )9127کتابلارینی یاییملادی .اونون باقا اثرلری «گونئییه اوچان قوشلار»« ،قارا دنیز»
و «تورکیهیه گئدهن گمیلر» شاعیرین اورهک دؤیونتولریله دیللکلرینی گؤسترمهدهدیر .اونون باشقا اثری
«دوستلاریم» و «یولجو یولوندا گرهک» آدلی اثرلی 9123ده وارنا دا یاییملاندی.آنجاق بیرسیرا شعرلری ده
بولغارجا چئوریلیب چاپ اولوب ،آمما ،کومونیست حکومتی اونو تحمل ائده دی ونهایت 9172جی ایلده
اونون جسدی گئجه واختی وارنادا تاپیلدی .معلومدورکی حکومت طرفیندن اؤلدورولموش و اؤزونو اوندان
قورتارمیشدیر! پیرحالداکی هله رجب موپچونون سسی شعرلریندن گلیر و دوشمنلرینی رسوا ائدیر.
رجا
گونئیه کؤچهین قوشلار،
نواور ،سؤیلهیین منه،
هارادا قالدی اوگونشلی گونلر،
او ایلیق آخشاملار،
او فرح !....
نهدن بؤیله وقتسیز گلدی خزان؟
بیلیرم ،بوردا قانادلارنیز دا گؤتوردونوز.
گونئیه کؤچن قوشلار....
آمما دئییلمی ،قوشلار
گنجلمی گئتدی یاز؟
دئییلمی باهار اولاراق
و سیزین قانادلارینیزدان
قاقالارینیزدان
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یئرلره تؤکولهجک
ایلیق ایلیق
چیچک چیچک
یاشیل یاشیل
فرح فرح؟.....
نولور ،نولور سانکی
گؤزونو سئودیگیم قوشلار؟....
***
باهار اولسا
تومورجوق چاتاتدی گونشدن
ایگدهلر چیچک آچدی یوماق یوماق
حالی کیمی یاشلردی چاییر -چمن
قورو درهلر بئله چاغلادی
بوتون قوشلار دیله گلدی ،باخ،
جیویل -جیویل بیر حیات باشلادی.
باهار گلدی دئمک ...
نه قولای (ساده) بونو سؤیلهمک،
حاضره سئوینمک به ساده
آمما بو قدهر می
ساده گلیر باهار؟
هئچ می یوخ بوندا
آغریلار ،سیزیلار؟ ....
گئت سور آچیلان تومورجوغا
یاشادان چمنه
ودالدا اؤتن قوشا سور
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گؤرهجکسن کی
تومورجوق سانیلدیغی قدهر
ساده چاتلاماییر،
ساده دیلهمیور
توژراغی چمن ...
و راست گله اؤتمویور قوشلار ...
تومورجوقدا دا
چمنده ده
گیزلی بیر ساواشین
ظفر غروری وار...
اومید بکلهنیلمیش ....
***
ایشيق قارشيسيندا چاققاللارین فاجعهسی
زیفری قارانلیق بیر اورماندا،
بولوئونجه بیر آزا ایشیق
تلاشا اورویونجهرک دوشدو چاققاللار ایشیق یاشینا
قافالارینین ایچینده هر شسئی آلت – اوست،
هر شسئی قارماقاریشیق.
هاردان گلدی بو ایشیق ،هاردان گلدی بوایشیق ؟!....
چوللانراق اوستونه ایشیغین چاققاللار
تارتاقلاماق ایستهدیلر راحاتلارینی پوزان ایشیغی.
گولمکدن قاتیلدی اورماندا بوتون داللار (شاخهلر).
چاققاللار دا گؤرخر دئییللردی
بیر – بیرینین گولونچلونو،
آمما سؤیلهمیورلاردی بونو بیر تورلو
بیربیرلرینه (چونکی ایچینلیک اورکوتویوردو اونلاری ایشیق قدهر).
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بؤیودوکجه بویودو ایشیق ،بؤیودوکجه بؤیودو ایشیق
چاققاللارین دا تلاشی آرتدیقجا هابئله،
قافارلارینین ایچینده هر شئی آلت اوست اولدو.
هر شسئی قارما قاریشیق
هاردان گلدی بو ایشیق ،هاردان گلدی بو ایشیق؟!.....
***
وطن
اون بئش باهار کئچدی ده اوزهینده
گؤزهللیگینه آبولامادیم بو وطنین.
باهار دئسم – آز!
جنت دئسم -آز!
آز ،نه دئسم.
سس ده بولامادیم
گؤزهللیگینه شارکی سؤیلیهجک...
ساچلاریما آغ دوشونجهیه قدهر
گؤزهللیگینه آد بولا بیلسم!.......
***
سانجی
انسان اؤلور
قیرخ آجی بوراخیرمیش یاخینلارینا.
و قیرخ گونده چیخارمیش آجیلار.
یعنی بیرگون بیتر آجی!.....
تک بیر آجی قالیرمیش ،بجی ،سونراسی
گئری دؤنمه نین آجیسی!.....
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ایندی یالنیز بوآجینین یوخوموش علاجی!
مندهکیلر آجی دئییل ،باجی،
مندهکی-لر ایکی اونماز سانجی.
آممانه آنا باب
نه ده ائولاد آجیسی.
مندهکی لرین ،جاجیم ،مندهکیلرین-
بیری یاریم قالان شعرلریمین
بیری ده حالا یاساق دوراق
شارکیلاربمین سانجیسی!

لاميا وارنالی
لامیا وارنالی بولغارستان قارین شاعیری و صنعتچیدیرکی ز عؤمرونده دهیرلی و بؤیوک ایشلر گؤروب
و گؤرکملی سیمالاردان بیریاولموشدور .لامیا 9152جی ایلده سیلیسترهده آنادان اولدو .تحصیلینی اورادا
بیتیردیکدن سونرا صوفیا بیل یم یوردوندا تورکولوژی بؤلومونون یوکسک لیسانا قدهر اوخویوب بیتیردی.
آنجاق چتین بیر حیات سورمک اوچون هو اوخودو ،هم ایشلهدی.
او گم یاشلاریندان غزئته چیلیک ائدیب ،ایلک اؤنجه صویادا «ائیلولچو چوخوق» غزئتهسینده
چالشیدی .همان زامانردان صوفیا رادیوسونداتورکجه وئرلیشلر آپاردی و یازیب -یاراتدی .عینی حالدا «یئنی
ایشیق» درگیسینده مقالهلر ،حیکایهلر و شعرلر یازدی.
لامیا وارنالی  81ایل یاشاییب 9137جی ایلده دونیادان کؤچدو .آنجاق آز عؤمرونده چوخلو ایشلر گؤردو
 9555 .دن آرتیق تورکجه صوفیا رادیوسوندا وئرلیشلر حاضیرلادی ،یوزلرجه مقاله ،حیکایه و شعرلر یازیب،
مختلف غزئتهلرده ودرگیلرده یاییملادی و اؤز آنا دیلیندن مودافعه ائتدی.
اونون «آنا» آدلی حیکایهلر توپلومو چاپ اولدو.
اویان علیم ،سحر اولدو؛
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گؤیده اولدوزساییلیر می؟
یئنی یاره دویولورمو؟
اویوروا ایسن اویان علیم
قالخ صاباح اولدو نازلی یازیم.

خوروز اؤتدو صابااح اولدو،
یئنگی ل قاپییا ووردو،
اویورور ایسن اویان علیم،
قالخ صاباح اولدو نازلی یازیم.
یاغمورلار اغار اورقان اورقان
اوستوموزده تئللی یورقان
اویورورایسن اویان علیم،
قالخ صاباح اولدونازلی یازیم.
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مقدونيه – تورك ادبياتی
بوگونکو مقدونیه جمهورسو ،یوگسلاویا جمهورلار بیرلیگیی داخلینده یئرلهشیردی .بویوردلار عثمانلی
امپراتورلوغو چاغلاریندا ،عثمانلی توپراقلاریندان ساییلیردی و تورک دیللی خالقلاردا اونون هر بو جاغیندا
یاشاییب و اؤز آنا دیللرینده یازیب یارادیردیلار .آنجاق بالکان ساواشلاریندا ،اینگیلتره امپریالیزمی ،تورک
دیلی و کولتورونو عثمانلی امپراتورونون گوجلو بیر قانادی عنوان ایله سیخیشدیرماغا چالیشیردی وبو بالکان
ساوشلاریندا تورک ادبیاتی بیر بالاج ضعیفلهدی .آنجاق یوگسلاویا کراللیغی وشاهلیغی دؤنمینده ،مقدونیه
ایله تورکیه آراسیندا ادی – دیل باغلانتیلاری پوزولدو .تورک ادبیاتی دا سیخیتیلارا معروض قالدی و خلق
اؤز آنادیلینی دانیشا بیلمیر؛ مهاجرتلر زورلاشیر .بو زامان مقدونیهده چوخ آز ادبی اثرلر یارانیر .شیخ
سعدالدین افندی ،عزت بحری افندی و عدالفتاح رئوف اثرلری تکجه کتابلاردیلارکی مقدونیهده اؤز حیاتینا
و وارلیغینا داوام وئریر.
آنجاق بو دوروم داوام تاپا بیلمردی9182 .جی ایلدن – زورلو کؤچلرله برابر ،تورک ادبیاتی مقدونیهده
گلیشیر و 9155جی ایلده «بیرلیک» آدندا بیر غزئته اوسکوپ شهرینده یاییلراق چوخلو تورک یازار و
شاعیرلرله برابر تورک دیلینین هوسکارلرنی بیرلشدیریر و بیر دبی گلمیشهگه یول آچیر .بورادا حسن
عزالدین دنیاموف شکری رامونون شعرلری یاییلیر .عین زماندا رومان ژانری دا اؤرونه یئر آچاراق ،مصطفی
قاراحسنین رومان اثری اولان «حبسخانه ده» چاپ اولور.
سئویندیریجی حال بو اولور کی 9153جی ایلده اوسکوپ دا «تورک کولتورو صنای ظریفه جمعیتی»
قورولور .بو جمعیت مختلف ساحهلرده ،حتا تأتر صحنهلرینده ده فعالیت گؤستهریر.
ایکینجی دونیا ساواشیندان سونرا یوگسلاویادا «تیتو» حکومت باشینا کئچهرک ،سوسیالیست قورومونو
اؤلکهلر ایچینده یارادیر .دوغرودور کی تیتو دیل آزدلیغی نی کاغاز اوسته قرارلاییر ،آنجاق عملده چوخ
دابوتئوری تجرا اولمور .بئلهلیکله ده تورک دیلی و ادبیاتی چاغداش گلمیشهسینی داوام ائدیر9151 .جو
ایلده «یئنی قادین» درگیسی ،اؤنجه کی غزئتهلره قاریشیر 9105 .ایلینده «سئوینچ» غزئتهسینی ده میدانا
گلیر .تورک یازارلار جمعیتی قورولور .بونون آردیندان اوشاق غزئتهلری میدانا گلیر و «سئوین » ایله
«تومورجوق» درگیلری بو ساحهده 9175جی ایلده «سسلر» درگیسی یاییملاماغا باشلارایاق ،تورک
ادبیاتی بوتون مقدونیه-ده آلیشقانیردی .بونونلا یاناشی ،تورکیه-ده اولان درگیلر ،مقدونیه شاعیر و یازارلرینا
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امکان یارادیرلار و مقدونیه – تورک اثرلرینی یایماغا همت گؤستهریرلر .بورادا «وارلیق»« ،تورک دیلی»
تورکیهده چیخارق ،مقدونیه شاعیر و یازارلارینا یئر وئریرلر.
تیتونون اؤلوموندان سونرا ،مقدونیهده تورک دیلی و ادبیاتی عمومیلشمیش بیر ادبیاتی ساییلیردی و
بوگون ده تورک دیلی و ادبیاتی چیچکلنمهده و گلمیشهدهدیر و یوزلرجه شاعیر ،یازیچی ادبی ساحهلرده
چالیشیرلار .اونلارجا درگیلر ،غزئتهلر بو ساحهده اؤز وارلیقلارینی گؤستهریر .بوگون مقدونیه شاعیرلر و
یازارلاریندان بونلاری آدچکمک اولار:
شوکرو رامو ،مصطفی قاراحسن ،نجاتی زکریا ،محمدقیرآتلی ،انور دوزچی ،شوقی واردار ،عبدالکریم ساعد،
حسن مرجان ،نصرت دشو اولکو ،نایم شابان ،نادره مقصود ،الهام امین ،فخری کایا ،عونی انگوللو ،مصطفی
یاشار ،یوسف ادیب ،فخری علی ،علاءالدین طاهر ،صباح الدین سزائی ،سوآت انگوللو ،عرفان بللور ،رجب
بوقاریچ ،اسد بایرام ،ثبت یوسف ،انور الیاس ،سئویم زینالله ،سمیرا صمد ،حسین سلیمان،

شوکرو دامو
مقدونیهنین اؤنملی و گؤرکملی شاعیرلریندن بیری شوکرو رامودورکی 9193جی ایلده اشتیپ شهرینده
آنادان اولدو .او فلسفه فاکولتهسینی بیتیره ندن سونرا ایکین دونیا ساواسیندا اؤز آنایوردوندان مودافیعه
ائدهرک فعالجاسینا جنگ جبههلرینده اشتراک ئتدی.
رامو9150 ،جی ایلده« ،بیرلیک» غزئتهسینین باش و سوروملو یازاری اولاراق  93ایل بو ایشده
چالشیدی .بیر زامان دا تورک اؤیرهتمن کورسولرینده درس وئردی .مختلف تورک کولتور قورولوشلاریندا
چالیشدی وتورک وارلیغیندان مودافعه ائتدی .او ،بوتون عؤمرونو تورک گلمیشهسینه فدا ائتدی و مختلف
جمعیتلر یاراتدی و کتابلار یازدی و نهایت  9133جی ایلده دونیادان گؤزونو یومدو.
اونون اثرلری:
مقدونیه گن تورک یازارلارینین اثرلری.9151 ،
یورو آیدنیلیغا.9109 ،
وطن بیردیر ،اونوقما.9103 ،
چلنگ.9101 ،
خوش گلدنییز.9125 ،
گؤزهل گونلر.9176 ،
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رنگلی گولوشلر.9177 ،
قوش سسی.9135 ،
کیچیک داملالار،9138 ،
صایاح اولدوزو9137 ،
شعرلر.9133 ،
اوستده آدلارینی گتیردیگیمیز کتابلار هامیسی شعر قونوسوندا اولاراق ،بیرسیراسی اوشاقلار شعریدیر.
رامو ،حیکایه ساحهسینده ده چالیشمیشدیر .اونون بو ژانردا یازدیغی کتابلار بونلاردیر:
قیر چیچهگی.9121 ،
آلوودان اولدوزا.9173 ،
یاشیل کؤی.9176 ،
رامو ،تورک دیلیندن علاوه ،مقدونیه دیلینده ده اثرلر یازمیشدیرکی اوچ کتابی مشهوردور .بوندان علاوه،
دامو تأتر صحنهلرینه ده اویونلار یازمیشدیر .ایندی ایسه شعرلریندن نئچه اؤرنک:
اونوتمام
ساری یاپراقلار اوچوسؤرکن سمادا،
روزگارین قانادینا ساریلدیم.
ساواش حیرصلری اؤرولورکن قافامدا،
اؤزومو آغلاشلا بولدوم.
آغداشا خاطیره عیان
اونو اونوتمام هئچ بی آن!
دنیز یولجولاری اینه لرکن قارایا
ئجه نین شفقیله گؤروشدوم،
قلبیمدن قورشون تؤکولورکن قایایا،
یولومو یالیمدا گؤردوم.
یالیما خاطیرهم عیان،
اونو اونو تمام هئچ بیر آن!
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چیلیک توغایلار سالدیریرکن ییلانا
بورا ایچینده یورقون سو ایچدیم،
و -دومان دولارکنگون گئجه هریانا
شارکیمی جنگده ائشیتدیم.
شارکما خاطیرهم عیان،
اونو اوتوتمام هئچ بیرآن!
آننه اوغلونون اوخشارکن ساچیلارنی،
گؤزهل یارما قووهت دیله دیم
حیات اؤلومه چاتارکن قاشلاریم
اؤلسم ده اجیمام دئدیم.
سؤزومه خاطیرهم عیان،
اونو اونوتمام هئچ بیر آن!
قارلی تو پراقلار سئونیرکن باهارا،
خراب دووارلار ییخیلدی ساندیم،
شهید بولدا شیمی بوراخیرکن مزارا
چؤزومدت یاشلار آخیتیدیم،
شهیده خاطیره عیان،
اونو اونوتمام هئچ بیر آن!
***
اوخري گولونون
گؤرهنه انتباه ،بیله نه صفا،
سئوهنه مین اومید ،گئدهنه آچیق،
گلنه هریئری ،هر شئیی آچیق،
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ساکین ،ماویمسی اوخری گولونون.
سولاری گؤز یاشی ،چهرهسی مهتاب،
اورتاغی اولدوزل ییانان ایشیق،
اطرافی چیگک لی «دریمکول» گلینی
جیلوهلی زمرود اوخری گولونون.
آخشامی ،صاباحی هپ عینی آهنگ،
صانداللا بیر گزی عؤمره بَدَل،
سارقیلی دالغاسی جوشغون سمفنی،
اؤرهک سیز ،یالدیزلی اوخری گولونون.
گلنه مین دیلکف گئده نه اؤزلم،
عاشقه افسنانه ،یازارا الهام،
گؤزه لی سئوهنه پری مثلی،
تئلی دوواغی اورخری گولونون.
***
آیریلا بيلرمیسن؟
گون گونه ساریلمیش
گونش گونه اؤرولموش
سارماش دولاش اولموشلار
قانیاشمیشلار سئوگییله
سن نه گونشی گوندن
نه ده گونو گونشدن
آییرا بیلرسن شیمدی!
زامان سامانا ساریلمیش
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سامان زامانا باغلانمیش
سارماش دولاش اولموشلار
بیتیشمیشلر سئوگییله
نه زامانی ساماندان
نه سامانی زاماندان
آییرا بیلیرسن شیمدی!
سئوگی آتشه تؤکولموش،
آت ش سئوگیایله بیرشمیش
سارماش دولاش اولموشلار
قاینا شمیشلار توبهیله
نه سئوگییی آتشدن
نه آتشی سئوگیدن
آییرا بیلرسن شیمدی.

نجاتی زکریا
نجاتی زکریا دا مقدونیه تورک ادبیاتینین چاغداش دؤورونده گؤرکملی شاعیر و یازارلاریندان بیریدیر.
او9163 ،ده اوسکوپ شهرینده آنادان اولدو .تورک اؤیرهتمن کورسلرینی بیتیردی و بیر اؤیرهتمن کیمی
تورک دیلی و ادبیاتینی مقدونیهده اوشاقلارا اؤیرهتدی9105 .جی ایلده «سئوینچ» درگیسینین یؤنتمهنی
اولدو 9107 .ایللریندن سونرا نئچه ایللر داها سونرا «توپلوم صنعت درگیسی»نین حیاتیندا اؤنملی رول
اوینایانلاردان اولدو.
نجاتی  9121ایلینده «بیرلیک» غزئته-سینین باش و سوروملو یازاری اولارق «بیرلیک» یایینیلارینی دا
قوردو .آنجاق 9178جو ایلده ملتچیلیک دامغاسیلا ایشدن چیخاریلدی .چوخ کئچمهدن هفته-لیک «دان»
غزئتهسینه گئتدی 9171 .دا «قوش» درگیسینی اوشاقلار ادبیاتی ساحهسینده چخارتدی و نهایت چوخلو
چالیشمالاردان سونرا 9133جی ایلده دونیاسی دهگیشدی.
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نجاتینین ایلک شعرلری 9151دان مختلف غزئتهلرده و جُنگلرده یاییلدی و سونرا اونلارجا شعر و
حیکایه اثری چاپ اولدو .اونون کتابلاریندان بونلاری سایماق اولار:
اوخول جانی.9106 ،
سلحشور دووشال،9108 ،
هاردا اولسام.9108 ،
گلین جیک.9105 ،
قیرمیزلی کوپ-لر.9103 ،
نیننی لر.9125 ،
سئوگی.9127 ،
داملالار.9127 ،
یاشیل نرده.9170 ،
آغاجلار دیله گلسه؛ 9130
حرفلر نه یئر9133 ،
چایخانا شعرلری9131 ،
بونو آرتیرماق لازیمدیرکی بونلار شعر کتابلاری اولوسا دا ،نجاتی زکریا اوشاقلار اوچون یازدیغی حیکایهلرله
شهرت قازانمیشدیر .اونون بو ساحه ده یازدیغی کتابلار بوناردیر:
بیزیم سوکاگین (کوچه نین) اوشاقلاری.9129 ،
اسکی-لر آلارام ،یئنیلر ساتادام.9139 ،
نجاتی زکریانین شعرلریندن اؤرنکلر:
خستهليكدن سونرا
اویاندیم بو صاباح بیردن بیره
گؤزومده قوش گؤرومده یاپراق گؤزومده آل
اؤلوم قورخوسونو آتدیم اورهگیمدن
بالکو نداکی چیچکلر یئنه گؤزهل
بولودلار یئنه کئچیور باشیم اوستوندن
یئنه قارشی بالکونداکی چوجوق ال ساللیور منه
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یئنه بیر اوچورتما دالغالانیور گؤگ بوشلوغوندا
یئنه هر شئی اسکیسی کیمی
گؤگ ماوی
یاپراق یاشیل.
من یئنه سئویریوروم.
نه گوزهل !؟
***
شاعر
یالنیزلیق اؤةلدورمک ایستهدی شاعری
شاعر یالنیزلیغا اؤیرهتدی یاشاماغی .
چکیلر اؤلدورمک ایستهدی شاعری،
شاعر چکیلره اؤیرهتدی یاشاماغی
دوستلار اؤلدورمک ایستهدی شاعری،
شاعر دوستلارا اؤیرهتدی یاشاماغی،
دوشمنلر اؤلدورمک ایستهدی شاعری،
شاعر دوشمنلره اؤیرهتدی یاشماغی
شاعری هئچ بیر شئی اؤلدورهمهدی،
اونو آنجاق شعرلری اؤلدورهجک.
***
چيزگیلر
بو صاباح سنینله اویاندیم ازمیرده،
ازمیر گؤزهل ،ازمیر شن،
اما سن داها گؤزهلسن.
بیر آرا بولود اولسام دئدیم،
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کئچسم پرده پرده باشین اوستوندن.
بو صاباح سنینله اویاندیم بورسادا،
بورسا گؤزهل ،بورسا یاشیل.
اما سن داها گؤزهلسن،
بیر آرا روزگار اولسام دئدیم،
اسسم ایلگیت – ایلگیت باشین اوستوندن!
بوصاباح سنینله اویاندیم استانبولدا،
استانبول گؤزهل ،استانبول ماوی،
اما سن داها گؤزهلسن!
بیر آرا یاغمور اولسام دئدیم
یاغسام سیجاق باشین اوستوندن!

نصرت دیشو اولكو
مقدونیه – تورک ادبیاتینین گؤرکملی نمایندهلریندن بیریسی ده نصرت دیشو اولکودور کی 9183
ایلینده پریرزن شهرینده آنادان اولدو و تحصیلینی بیتیردیکدن سونرا ،غزئته ودرگیلر دونیاسی داخیل
اولاراق شعر و حیکایه آلانیندا اؤز باجاریغینی سیناییب ،اوشاقلار ادبیاتیندا بؤیوک باشاریلار گؤستردی.
نصرت ،مقدونیهنین مختلف تورک دیللی شهرلرینده یاشاییب و مختلف درگیلرده اشتراک ائتدی.
ایلک اؤنجه 9125ده «سئون » و«تومورجوق» درگیلرینده چالیشدی سونرا پرشتین شهرینه گئدهرک
( 9177ده) «دان» غزئتهسینین کولتور – صنعت صفحهلرینی دولاندیردی و  9171دا «قوش» درکیسینده
ایشینه داوام ائتدیردی9139 .ده اوسکوپ شهرینه گئدیب «بیرلیک» غزئتهسینده چالیشدی.
نصرت ،ایلک شعر کتابینی 9128ده چوجوقلار و آغاجلار ،آدیله چاپدان بوراخدی و اونون آردیجا نئچه
نئچه کتابلاری یاییملاندی .بونلارین آراسیندا آشیاغیداکی کتابلاری آد آپارماق اولار:
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دییهجکلریم.9120 ،
چوجوقلارین اللری.9120 ،
اوچگن.9176 ،
اوزانلار گونجهسی.9175 ،
تتو قوچاقلارسی.9177 ،
دره دل ،تپه دل.9139 ،
نصرت تورک دیلیندن علاوه ،مقدونیه دیلیجه ده اثرلر یازیب ،بیرسیرا اثرلری تورکجهدن مقدونه دیلینه
و مقدونیهدن تورک دیلینه ده چئویرمیشدیر .بوندان علاوه ،نصرتین اثرلری تکجه تورک دیللی شهرلرده
یوخ بلکه بلگراد و یوگسلاویانین باشقا شهرلرینده ده یاییلمیشدی .بوندان علاوه استانبولدا دا
یاییملاتمیشدیر.
نصرتین شعرلریندن نئچه نمونه:
تورکجم
بیر من وارم
منیلمه بیرلکیده تورکجهم
تورجه مله بیرلیکده بیر من وارام
نه باشیندا ،نه سونوندا گلیر اویقار دیللرین
آذریدن توت بالکانلارا چیخ،
او تورکجه منیم ،من او تورکجهنین.
بیر اولوسوم وار
اولوسوملا بیرلیکده تورکجهم
تورکجهمله بیرلیکده بیر اولسوم وار
نه باشیندا ،نه سونوندا گلیر اویقار اولوسلاین
اورتا آسیادان توت ،اورتا آنالویا چیخ
بو اولوس منی ،من او اولوسون.
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بیر من وارام
منیمله بیرلیکده تورکجهم
تورکجهمله بیرلیکده بیر اولوسوم وار.
نه باشیندا ،نه سونوندا گلیر اویقار دیل و اولوسلارین
تورکجهم باشلار آذریدن بالکانلارا
اولوسوم اورنا آسیادان آنادولویا چیخار.
***
شعر اوستونده شعر
بوشعر
اوهت بو شعر
خاطیرلادیغین شئیلری
خاطرلادیغین شئیلری اونوتدوراجاق
و اونوتدوغون شئیلری خاطیرلاداجاقدیر
اونوتدوغون شئیلری خاطیرلاداجاق
اونو تدوغون شئیلری
اوهت بو شعر
بوشعر
بو.
***
سور
یوردو یوردلاشلار
و یوردو قورویانلارا سور
یوردون
و یوردو ساوونمانین نه دئمک اولوغونو اونلار بیلیر
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ساواشی ساواشانلارا
و ساواشدا دؤیوشنلره سور
ساواشین
و اؤلومون نه دئمک
اولدوغونو اونلار بیلیر
ساواشی یوردداشلارا وساواشین نه دئمک
اولدوغونو بیلنلره سور
یوردو ساواشانلار
و یورد ایچین اؤلمهنین نه دئمک
اولدوغونو بیلنلره سور.
***
گئرچك اوزان
اوزان اودور کی نه امان
ات اؤلور میدان قالیر
ایگید اؤلور شان قالیر ،کیمی
اوزان اؤلور ،شعر قالیر.
اسکی طاس ،اسکی حامام
ایکی آدام اؤلومدن قورشویوردو
بیزی قضا اؤتهکی ده اجل اؤلومونون قورخویوردو.
قضا اؤلوموندن قورخان آدام
اوزون بویلو قان قوسویوردو.
گرهک گئجه سیندن بیر آی سونرا
باشوجوندا قورآنلا
وجودو گمیرهن خستهلکیدن اؤلویوردو.
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اجل اؤلوموندن قورخان آدام
هوواردالیق یازیوردو
گردهک گئجه سیندن اوچ آی اؤنجه
آرابا تکرله-گیندن قالخان
یومروق قدهر داشدان اؤلویوردو.
ایکی آدام اؤلومدن قونوشویوردو
منیمسه اؤدوم قوپویوردو.

عونی انگوللو
عونی انگوللو مقدونیه تورک ادبیاتینین چاغداش شاعیرلرینین اؤنملی سیمالاریندان بیریدیرکی
9157جی ایلده اوسکوپ شهرینده آنادان اولدو ،او تحصیلینی بیتیردیکدن سونرا 9123جی ایلیندن اسکوپ
رادیوسو تورکجه یایینلاریندا چالیشماغا باشلادی و گؤزهل وئرلیشلر ایرهلی سوروب ،شعرلر ،حیکایهلر
ومختلف یازیلار یاراتدی .او ،عینی حالدا رادیودا اوخونان اثرلرین کتاب کیمی ده چاپ ائتدیریب یایماغینا
چالیشدی .اونون ایلک شعر کتابی اولان «ایلک» آدیلا 9176ده یاییلدی .حیکایهلری ده  9175ایلینده
«اؤیوت آلتی» عنوانیندا چاپدان بوراخیلدی .اونون باشقا اثرلری بونلاردیر.
مته.9138 ،
دؤرد موسم.9135 ،
اینمیسن ،چینمیسن؟ .9130
یاری قالان دوشونجهلر.9115 ،
عونی ،عؤمرونو تورک ادبیاتی ایله بزهییب و مختلف انجمنلر ،قورولتایلار ،جمعیتلرین باشچیسی
کیمی فعالیت گؤستردی و 9116جی ایلده «مقدونیه تورک کولتور مرکزی»نی قوردو.
سنسيزليكدن
352

سنسیزلیکدن قورخودوغوم اولور
یورولور
اللریم
بوشلوقدا اوچماقدان
سونرا
قیرخ مین سؤزو
سورولور بعضاً سه
سنسیزلیکدن قورخدوغوم اولور.
بیری وارمیش ،بیری یوخوموش
بیر عؤمور کئچیور
آلتمیشجاسینا داشدان داشا
بیز قیز آنیلاریمدا قالان
ایشیق اولموشدو ساواشا
داغا ،داشا
داشدان داشا
بیز قیز دئدیم یا
عاشق اولموشدور ساواشا.
***
دیللرده تورکو اولماق
چئوره آخشامدی
اؤیسا صاباح اولاجاق
اوزاقدی یاخین قالاجاقدی
ورلهمهلی گورلهمهسیز
بلکی ده
اؤیله سس سیز -سس سیز
اؤزونو اوزاقا انسیب
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هپ یاخین اولاجاقدی
دیللره تورکوجه اوجالاراق.
اویخودا دوشدو
اویسا یاشامادا گرچک اولاجاقدی
دیشدهیدی ایچده قالاجاق دا
دوزهنلی – دوزهنسیز
بلکی ده
اؤیله دیلسیز -دیلسیز
اؤزونو دیشاردا سانیب
هپ ایچده اولاجاق دا
دیللرده تورکوجه اوجالاراق
دیللردن دوشمهین درددی
اویسا تورکو اولاجاقدی
آغیزدایدی کؤنولده قالاجاقدی
بلکی ده
اؤیله سؤزسوز – سؤزسوز
اؤزونو آغیزداسانیب
هپ کؤنولده اولاجاقدی
دیلده و کؤنولده تورکوجه اوجالارق.
***
قوشلارلا گلن سلاملار
ناسیلدیر گئتدیگینیز یئرلر؛
قوشلار،
گئتدیگینز بئرلرده
چوجوقلار
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ناسیل بؤیورلر
گونشه بؤیورلر
گونشه گونش،
اونلاردا ایلک یازا ایلک یازمیدیرلر؟
اونلار دا سنین کیمی
بؤیور بؤیور
چوجوقلار
گوشه اؤز دیللرینجه گونش
ایلک یازا اؤز دیلرینجه ایلک یازدیرلر
اونوتمایین ،گونشلی دیارلاردان
قارداشلارینیز
سیزلره چوح سلام ائدهرلر.

سوآت انگوللو
سوآت انگوللو مقدونیه تورک شاعیر و یازارلاریندان اولاراق چوخ تورکچو اولدوغو اوچون تانینمیشیر.
نهایت جانینی دا بو یولدا قویور .آت 9105جی ایلده مقدونیهده آنادان اولوب گن ایکن ( 65یاشیندا) رادیو
تورکجه وئرلیشلر ایله برابر غزئتهلرده ادبی ایشلره قاتیلدی و چوخ آز بیرزاماندا یازیچیلار آراسیندا شهرت
قازاندی و مقدونیه کولتورکمیسیونو باشقانینا سئچیلدی .بیر زامانلار میلتچی عنوانیله دامغالانیب ایشدن
بوراخیلدی و نهایت 9131جو ایلده تورکیهیه سورگون اولدو.
سوات انگوللونون چوخلو کتابلاری یاییلمیشدیرکی آشاغیداکی کتابلاری آد آپارماق اولار:
سؤزگن (شعر کتابی -ایلک اثری).9176 ،
زامان دیشی ایچ دوشلهمهلر.9175 ،
بیر سئویمله بیر دئوریم اوستونه.9135 ،
چوجوغون آنیسینا.9139 ،
سئوه یورغونو.9138 ،
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بونلار شعر ژانریسیندا اولموشدور .اونون حیکایه ساحهسینده ده نئچه کتابی وار.
آچیل سوسن ،آچیل 9132 ،
پیرنالیدان چیخدی یایا9131 ،
بونو آرتیرماق لازیمدیرکی  9170ایلینده «یوگسلاویا غزئتهچیلر جمعیتی» و «مقدونیه یازارلار بیرلیگی»
نین عضو و اولموش و سونرا تورکیهدن گئتدیکده 9131جو ایلده استانبول یونیوئرسیتهسینین
چاپخاناسیندا ایشه قاتیلاراق  5جیلدلیک اثرینی یاییملاماغا نائل اولموشدور.
سوآتین شعرلریندن اؤرنکلر:
صاباح
اویاندیم
باخدیم کی
گون یئنی دوغموش
سئرچهلر پنجرهمده
قاریپچالار 63آچمیش آغ آغ
دون یئنی بیتمیشدی،
هنوز یاشیل
یاشام
گؤزهل دییمهمم
دوغال گونه
سن یوخ ن پنجرهمده.
***
پورتره
قاراجا اوغلان
28چیچکلر
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یوکسهلیور اؤنومده باشی دومانل داغلار
بوردا آللی بیر گؤزهل آغلار
سن یوخسان کی دردیم سورماغا
من سورسام سؤیلرمی بیلیم کی قاراجا اوغلان.
گیرهرسن گؤزومه بیر گؤزهل گؤرسم
بیرساز سسی ائشیدیسم اوزاقلاردان
قاراجا اوغلال هارادا قالمیش سان
قاراجا اوغلان سازین هارالاردا چالار.
تورکو یاخاجاق یوخ گؤزهللیکلرینه
سنسیز اؤکسوز توم گؤزهللر
یاشیلی اوچوق اوتلارین رنگلری چیچکلرین
داغلارین قاری ارییهجک کیمی دهگیل سنسیز.
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یوگسلاویا -کوزووا -تورك ادبياتی

کوزووا  65اینچی یوز ایلده یوگوسلاوی جمهورولارینی آراسیندا تانینیز .آنجاق عثمانلی امپراطورو،
اورپانی اؤز سیطرهسی آلتیندا گتیردیگی زاماندا ،تورکلر اوروپانین شرق و شمال بؤلگهلرینه داغیلیب،
ساییلاری گونو -گوندن آرتیردی .تورکلر چوخالدیقجا اؤز دیللرینی ده یاییلیردیلار93 .و91جو یوز ایللردن،
عثمانلی امپرواتورو پوزولماغا باشلارکن ،تورک دیللی خلق ده دال اوتوروردو .آنجاق ادبیات ساحهسینده،
ترسینه اولاراق دیرچهلیردی .یوگوسلاوی جمهورلاری –  2جمهورودان عبارت -بیرلیگی ایکینجی دونیا
ساواسیندان سونرا یارانمیشدی .آنجاق بورادا ،کوزووا جمهوری سوندان تورکلر چوخلوق قازاناراق تورک
ادبیاتینی دا یایمیشلاردی .
کووزووا تورک ادبیاتینین چاغداش بؤلومو ،تورک ادبیاتینین دهیرلی بیر قوللاریندان ساییلیر و 65جی
یوز ایلده اؤنملی بیر موق قازانیر  .بونو دا آرتیرماق لازیمدیرکی یوگوسلاویا چارچوبوندا یاشایان تورکلرین
ادبیاتی بیر – بیرینه باغلی اولموش و زمان گئتدیکجه ،هر بیری مستقل بیر ادبیات صاحبی اولا بیلیرلر.
آنجاق یوگوسلاویادان ،کوزووو ادبیاتی ایله مقدونیه ادبیاتی – ایکیسی بیرگه گلیشیب ،حتا ادبیاتلاری و
شاعیرلری ده بیر اولموشدور .باشقا سؤزله ،کوزووودا یارانان شعرلر مقدونیهده ده اوخونوردو ،و مقدونیه
شعری ده کوزووو ادبیاتی ساییلیردی.
کوزووونون تورک چاغداش ادبیاتینین اصل قوروجولاریندان «ثریا یوسف»دان واز کئچمک اولماز.
ثریا بوتون ساحهلرده چالیشیب و کوزووونون تورک ادبیاتینی جانلاندیرمیشدیر .اونونلا برابر ،مقدونیه
شاعیرلری اولان نجاتی زکریا و نصرت دیشو اولکودان ده آد آپارماق گرهکیر .بونلار تکجه مقدونیه یوخ،
بلکه کوزووو ادبیاتینین بؤیوک شاعیر و یازارلاری ساییلیرلار .
9105جی ایللردن کوزووونون چاغداش ادبیاتی گوجلهنیر و مختلف شعر ،رومان و دیوان کتابلاری میدانا
گلیر و غزئتهلر ،درگیلر یاییلییر  .بو زمانین گؤرکملی یازار و شاعیرلریندن آشاغیداکی آدلاری چکمک اولار:
بایرام ابراهیم روقووالی ،رزاق اوکالو ،مرتضی بوشرا ،شجاعالدین کوکا ،اسکندر مزک ،فخریه برچا ،فیکری
شیشکو ،آلتای سوروی رجباوغلو ،سمیه یاغیجی ،زینال بگساج ،باحثه پوتوک ،عارف بوزاجی و ....
بو شاعیر و یازارلارین اوزهرینده ثریا یوسفون اؤزهل بیر ائتکیسی اولموشدور.
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9175جی ایلده ،یازارلار و شاعیرلر «دان» غزئتهسینین اطرافیندا توپلانیب و ادبی گلمیشهنی ایرهلی
سورورلر .بویازار و شاعیرلری ده بو زاماندا آد آرپاماق اولار :آغیم رفعت یاشاران ،عصمت جبله ،صادق
دانیول ،حسین کزاز ،شوکری مرزق ،سمیهه شان ،ملاحت قاچاماق ،اؤزبیگین آق سوی ،فخری مرمر.
بو زامان آشاغیدا آدلاری چکیلن درگی و غزئتهلر کوزووودا یاییلیردی :چورهن ،دوغرو یول ،توپلوم،
صنعت و بیلیم و ...
9135جی ایللر ،میللی روح داها دیرچهلیر و گؤرکملی شاعیرلر میدانا گلیریر .اوجملهدن :رشیدخاندان،
وائف قرقول ،نوحی مرزق ،اتهم بایماق ،عزیز سربست ،اوزجان میجالار ،علاءالدین اسماعیل ،برهان سعید و
....
کوزووو ادبیاتیندا ،اصل ادبی ژانر ،شعر اولمودور و باشقا ژانرلار هله گوجلنمهمیش ،او جملهدن کؤزوونون
ایلک گؤزه گلن رومانی 9175ده اسکندر مزبگ یازان «یامان سئوگیلر» اولموشدور .ایکنیجی دهیرلی
رومان دا همین ایلده حسن مرجانین یازدیغی «ناموس کؤژروسو» اولموشدور .اونون آردیجا رشید خاندان
«سئل» رومانینی چیخارمیشدیر.
حیکایه آلانیندا ،ثریا اؤنجو اولاراق ،حسن مرجان ،انور باقی ،شجاعالدین کوکا ،آغیم رفعت یاشارانی دالیجا
چکمیشدیر .ادبی آرشیرما و اینجهلهمهده 9135جی ایللرده میدانا گامیش و بو ساحهده پروفسور نعمتاله
حافظ ،عرفان مورینا ،اتهم بارماق ،تاجیده حافظ کیمی یازارلار اورتایا گلمیشلر.61
یئنه اونوتمایاق کی بوردا ،مقدونیهده یاییلان درگیلر و غزئتهلر اوجملهدن :سئونیچ و تومورجوق ائتکی-
سیز اولمامیشلار.

حاجی عمر لطفی
کوزووو شاعیرلرینین اؤنونده گئدهنلردن بیری حاجی عمر لطفیدیرکی  9375ایلینده پریرزنده آنادان
اولدو .حاجی عمر مختلف اؤلکهلری گزیب و مختلف دیللری اؤیرهنیر و عالی تحصیلات قارانیر .او قاهره ده
الازهر بیلیم یوردوندا دا درس آلیر ،آنجاق 9156جی اؤلکهسینده «اتحاد و ترقی» جمعیتی ایله علاقهنی

29علی احسان قولجو ،همان،ص .635
-عبدالقادر خیبر ،یوگوسلاویا تورکلرینین ادبیاتی ،استانبول.9113 ،
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ساخلاییر .یمنده عرب آیاقلانماسی ایله باغلیلیق گؤستهریر و عثمان وزیر اعظمی اولان طلعت پاشا
طرفیندن یمنه گؤندهریلیر.
اونون یاشاییشینی آراشدیرانلار ،بیرینجی دونیا ساواشیندا کوزوودا سوسیالیست ایشچی حرکتلرینه
قاتیلماسینی دا ادعا ائدهنلر واردیر .حاجیعمر لطفونون  25اثری بوگون الدهدیر .او ،چوخ عمر سورمهدی
و نهایت 9163جی ایلده دونیادان کؤچدو ،او تورکیهده ،اوسکوپدا و اوروپادا چیخان درگیلر و غزئتهلرده
شعر و باشقا مطلبلری چاپ ائتدیرمهگه چالیشیردی .اونون اثرلری بو درگی و غزئتهلرده بوراخیلیردی:
فن و ادب ،ترجمان حقیقت ،حق ،مجادلس ملیه ،سوسیالیست فجری و ...
اونون نئچه چاپ اولاناثرلری بونلاردیر.
ح و کعبه9172 -
حاج عمر لطفی – اثرلریندن سئچمهلر – 9116
ایندی شعرلریندن نمونهلر:
ائتدیکده تجلّی کؤنولده صفوت عشقین،
محو ائتدی فنا دویغولاری هیبت عشقین.
موتی ایلینه اوچدو او دم روح روانیم،
سونموشدو فنا آردی بقا قدرت عشقین.
درس من عارفدن اوخودوم مکتب دلده
قیلمیشدی منی عارف حق مکتب عشقین.
مانی لیگین اوراقینی عشق یاخدی کول ائتدی،
لوح دلیمی ائیلهدی پاک صفوت عشقین.
یارب نه بؤیوک نعمت ایمیش نعمت عشقین.
پر ذوق وصفا اتئدی منی جنب عشقین.
گؤردوم کی سنین نعمتینی نامنتاهی،
ان دادلی فقط گلدی منه لذت عشقین.
کسی دئییل او مرتبس عشق الهی،
بیر لطفی خدا فتحیه بو دولت عشقین.
***
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عشقه دو جهان وارینی سات ای دل شیدا،
بیر کهنه حصیر اوستونه یات ای دل شیدا!
اولدو نسا اگر عشق ایله سن طالب دیدار،
اغیاره اولان میلینی آت ای دل شیدا!
الهه توکل ائله عشاق الهی،
ائیلر او بلایه یا ثبات ای دل شیدا!
درد اهلی بولور دردو بلایادا ترقی،
بودردینه مین دردینی قات ای دل شیدا!
گیرسین الینه گوهر احسان خدانین
دریای فیوضاتینا بات ای دل شیدا!
دونیاداسنه محشر کبرا دا نجاتدیر،
حق عشقی ایله الده راحت ای دل شیدا!
اولمازسا بودونیادا اثر عشق خدادان،
یوخدورسنه عقبادا نجات ای دل شیدا!
بیل عشقی که سن کعبس آمال بشردیر
عشق ایله قبول اولدو صلات ،ای دل شیدا!
هپ عشق ایلهدیرکیم کی اولور مقبول الهی،
صوم ایله داخی ح وزکات ای دل شیدا!
عرفانی قازان حق ایله بول ذوق معبّد،
کمل اولدوسنه عینی ممات ،ای دل شیدا!
لطفی عمده عشق ایله قیل قلبینی زنده،
عشق اولدو هپ آب حیات ای دل شیدا!

ثریا یوسف
ثریا یوسفدن بورادا الیمیزده شعر یوخدور ،آآنجاق ونون ائتکیسی کوزوو -تورک ادبیاتیندا او قدهر چوخ
و بؤیوکدورکی بورادا اوندان یازماماق دوز دئییلدیر .ثریا یوسف چاغداش کوزوو ادبیاتینین بانیسیدیر.
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ثریا یوسف 9168ده کؤپرولوده آنادان اولدو9181 .دا اسکویا (یوگوسلاویا کومونیست گنجلیک بیرلیگی)
نه قاتیلدی.
ایکینجی دونیا ساواسیندا بلگرادا گئتدی .یوکسک اؤیرهتیم کئچیردی 9109 .ده فلسفه فاکولتهسینی
بیتیردی .اؤیرهتمن اولاراق رادیو دا تورکجه اوشاق وئرلیشلری یایماغا چالیشدی .تورک دیلی و ادبیات
درسینی تدریس ائتدی .بیر عؤمر یورولمادان چالیشدی ومختلف ساحهلرده ،اونلارجا یازارلاری و شاعیرلری
میدانا چکدی ،یازی اثرلریندن بیر نئچهسی بونلاردیر:
دیلیمیز و بیز – 9176
دیل چالیشمالاری( 9135 ،دیلچیلیک).
پریرزن تورک آغزینین (لهجهسینین) اؤزهلیکلری (دیلچی لیک).
علی آقا(9175 -حیکایهلر مجموعهسی).
اؤیکولر (حیکایهلر).9136 ،
عؤمرو تک رؤیاسی (اویون)9175 ،
دوش و گرچک (اویون)9175 ،
یوگوسلاویا تورک شعری آنتالوژیسی،9172 ،
توپراغین یوزو ،9171 ،بلگراد
او ،مختلف درگیلرله علاقه بسلهییب ،گؤزهل ترجومهلر -تورکجهدن باشقا دیللرده و باشقا دیللردن
آنادیلینه چئویرمیشدیر.

نعمتاله حافظ
 65جی یوزایلده کوزوو ادبیاتینین گؤرکملی سیمالاریندان اولان نعمتاله حافظ  9181دا پریرزنده
آنادان اولدو .درسینی بیتیردیکدن سوزا معلم اولدو و تورک درسلرینی وئردی .آاق تحصیل داوام ائدهرک
شرقیات (شرقشناسی) بؤلومدن مأذون اولدو ودوکتورا درجهسینه چاتدی .حافظ ،ثریا یوسفون اؤلومونون
سونرا ،نئچه غزئته و درگینین باش مدیرلیگینی قبول ائتدی؛ او جملهدن چئورهن ،توپلوم ،بیلیم ،یازین و
صنعت درگیلرین یاییملادی.
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حافظ ایلک شعر کتابینی 9125ده "گون آیدین" آدیندا اوشاقلار شعریله ادبیات ساحهسینده داخل اولدو.
سونراکی شعر کتابی اولان «آناقوچاغی» 9138ده یاییلدی .آنجاق دهیرلی کتابلارلا دونیادا شهرت قازاندی.
اونون اؤنملی کتابلاریندان:
کوزووا تورک خلق ادبیاتی متنلری،9130 ،
یوگوسلاویا داچاغاش تورک ادبیاتی آنتالوژیسی 8 ،جیلد.9131 ،
مقدونیه تورک خلق ادبیاتی متن لری9131 ،
آشیق فرقی ،حیاتی و اثرلری.9132 ،
و....
ایندی شعرلریندن نمونهلر:
***
ساواشين اورهگی اولسایدي
دئیزین قولاغی اولسایدی،
پارچالارمیایدی دالغالارینی گمیلرده؟
ایچرمیدی چیلغینلاری سو یئرینه؟-
دنیزین قولاغی اولسایدی؟
توپراغین اوسو اولسایدی،
داشیرمی ایدی اوزهرینده قوراقلیغی؟
گومرمی ایدی ایچینده آیدینلیغی؟
توپراغین اوسو اولسایدی؟
ساواشین اورهگی اولسایدی،
ییخارمی ایدی گؤگچوللوغو ،یاشیللیغی؟
اؤلدورهرمی ایدی کیشیلری؟
ساواشین اورهگی اولسایدی؟
***
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باساماق
بیر باساماغیم وار،
آنامدان باشلار.
من اؤزهرینه چیخمیشام
تیترهمکده آیاقلاریم بوگون.
بونا چیخماق نه گوج بیلسهنیز
ائنمهسی کیم بیلیر ناسیل اولاجاق؟
گرچه بوندان ائتمک ایستهموروم ،آمما،
توپراق چیکور توپراق.
***
اؤزگؤرلوك اوچون
بوتون یاز چالیشیر قاریشقا
 بیر بوغدای دانهسی اوچون...اووجو چئورهلر قیرلانقیچ
 بیر قورو بؤجک اوچون....داغلی اوجدان او جادهلر کیشی
 بیر پارچا اکمک اوچون...هامیس بونلار جان وئریر
 تک بیر اؤزگورلوک اوچون.***
آتامين هر شئيی باهار
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آنامی نه قدهر سئوهریم
بیلسه نیز
باهارا قوخار آنام ،آنانی باهار.
اوستوندهکی گئی سیلر باهار
آغزیندان چخار سؤزلر باهار
ساچلار باهار
بیلسهنیز نه قدهرسئوهریم
بیلسهنیز آنامی
او ،بیر باهار
باهارلارین اوستونده.
***
گؤزهل دونيا
گؤزهل دئییلمی بودونیا؟
بو باشدان باشا یاشارمیش توپراق
بو آخشام اوستو ،بو دنیز ،بو هاوا
لو گلن بیر -بیریندن گؤزهل گونلر؟
گؤزهل دئییلمی بو دونیا؟
بو اوجدان اوجا باهارا دورموش دوغا
بو صاباحف بو قوش سسی ،بو چیچک
بو گئتدیکجه رنگلهنن یاشامیمیز.
***
من مورادیما اردیم
گئجهنین ایلک یاریسی کئچدی ناسینا
یاری اومودلاریمی توپلادیم
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بیرینه باغیشلادیم.
گئجهنین ایکینجی یاریسی هاردا اولسا کئچهجک
اومودلاریمین او بیری یاریسینی
باشقا بیرینه باغیشلایاجاغام.
***
بلگراد
بلگراد دا
بیر «چار کؤپروسو» قهوهسی
ایچینه ساواش قوخوسو سیغدیریلمیش
چر دویرلریندن قالما.
اورتاسیندا بیر سوبا(میز)،
سوبا یانیندا اسکی بیر صاندیق
ایچینده کئچمیشلرین کوللری.
تاریخدن قالما
دووارلاریندا بیر سیرا رسیم
رسیملرده بیر کؤپرو ،بیر گمی،
ایچلرینده اشیالار دیزیلمیش،
یولجولارین یاشاملاریندان قالما.
کنارلاریندا بیر کاچ ماسا (صندلی)
چئورهلرینده یاشلیلار قورولموش
اللرینده چاتلاق ،لکه – لکه قوچلر
کدرلریندن قالما.
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بلگراددا
بیر «چار کؤپروسو»
قهوهسی ایچینده بیر ده من وارام
آتالاریمدان قالما.

شجاعالدین کوکا
شجاعالدین کوکا 9150ایلینده دونیایا گلدی .عال تحصیلاتینی بیتیردیکدن سونرا «بیرلیک» غزئته-
سینده ادبی فعالیته باشلادی (9127ده) .سونرا 9121دا «دان» غزئتهسینده چالیشدی.
اونون شعرلری و حیکایهلری کوزوودا و مقدونیهده یاییلدی و مختلف درگیلر و غزئتهلر اونون اثر لریله
بزهندی .اونون اؤنملی اثرلری بونلاردیر:
قارادنیزدن( ،9173 ،اوزون حیکایه).
سیرادان آداملار9138 ،
شعرلریندن اؤرنک:
سن ننه ،من دده
عینی کاناپه دهییز پارکدا
نه یاپالیم ایمدی بو یاشدا
سن ننه ،من دده.
هانی ،چارپان او اورهکلر هاردا؟
عینی کاناپه ده بیز پارکدا...
ناسیل آخدی زامان بو چرخ ده
سن ننه ،من دده.
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دگیرماندا اویوق آغاج هاردا؟
یئنه کاناپه دهییز پارکدا،
سنه سئوگیم یئنه بو قلبده
سن ننه ،من دده.
سنینکی حالا می باخ یئرینده؟
عینی کاناپه دهییز پارکدا..
پایلاشمادان ناسیل قالدیق حیاتدا،
سن ننه ،من دده.
خرجلهدیک زامانی سنسیز ده ،منسیز ده....

آلتاي سوروي رجب اوغلو
آلتای رجب اوغلو 9151جو ایلده آنادان اولوب ،عالی تحصیلینی حقوق فاکولتهسینده بیتیردیکدن سونرا
ادبیات دونیاسینا گیردی و درگیلرده اؤز شعرلر و حیکایهلرینی چاپ ائتدیردی .ایلک شعر کتابی «یایا »78
9175ده یاییلدی .ایکینجی اثری اوشاقلار شعری توپلومو اولاراق «کؤپرو» آدیندا 9135ده یایلدی و
اوچونجو شعر اثری «دوندن یارینا» (دونندن صاباحا) آدیندا 9131ایلینده چاپ اولدو.
رجب اوغلو آراشدیریجی وتنقید یازاری دا واردیر ،آنجاق بورا ایکی شعرینی اؤرنک اولاراق گتیریریک:
سنی کيم گتيردي
قاریشمیش ساچلاریندا
غیب اولوش اولدوزلار
سنی کیم گتیردی بورایا؟
سن بولانیق نهر
ایفلین اوچ یوز مترسینده برابریز
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ساچلارین یئنه سامور
برلیندن گلمیشیز بورالاردان بیلمهدیم– .
پاریس آنلاتدی یئنیدن اؤیکونو
من یئنه اومودلارا ساریلدیم
یاشاماق گزمک و سئومک دئمیشدیم
چوخ تحفه چین دئمهدن
لوگزامبورگ اوزوادو ،بروکسل درد دوشدو
سن آمسترداما دا لندن رایا دا یوللاندین
لوزان دا لالهلرین نشئهسی قاچدی
وئدکده قاسیرقالار قوپدو
داش اولسایدی چاتلاردی
سنی کیم گتیردی؟
ایچیمه ناسیل گیردین؟
چیخ باری ....
***
تك قانادلی قوش
گؤیلرین دگیلسین آرتیق
یئر یوزونو سئومهین قوش
دون قانارین اوچوردون قورشون
بوگون جان وئره بیلیرسن
سولار آغولو
هاوا کیرلی
هرگون بیر پارچا
چوخالیور قانمیزدا آغو
آساق قوپویور
بؤبرهک قوپویور
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هرگون بیر آن آرتیق
چوخالیور سیراسیز اؤلوملر
نه اولور
تک قانادلا اولسا بئله اوچ ،اوچ!
تا گؤیلرین درینینه قوش!!!!
***
تورکستان
دان آغارتیسی
باخینلیغیندان می
بولانیق آرخارسان سیری دریا
یا سن زرافشان
نه زاماندان کوکسون سن؟
یوخسا حصار داغلاریمی یول وئرمیور؟
آخارسان ایلان کاوی پامیر اتکلریندن
تانری داغلاری سرینلیگیله.
آمودریا سئحیرلیدیر
اوغولتورسوردور سانکی آخیشینین
آورپادیر منی سمرقندده
بیلیم کی نییه بو نهرلر
بو سولار اؤیله اؤزلملی
دریا اوچ اولموش
زرافشان پایلاشمیش داغلارلا
آرال گؤلو گؤگ اولمور
بالخاش گؤلو قاش
و گؤگ داشا اوتورموش
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تاچ گئینلر گؤگلری ائندیرمک ایسترمیشلر
قیزیل قوم ،قارا قوم
چؤللوکلرینه
قیزقیز بوزقیرلارینا

آغيم رفعت یاشاران
آغیم رفعت یاشاران چاغداش کوزوو شاعیر و یازاری  9109ایلینده آنادان اولدو .او حقوق فاکولتهسینی
بیتیرهرک ایلک اؤنجه بیر فابریکادا ایشلهدی ،سونرا بیر شرکت ووردو و تجارته قووشدو .بیر زامان شعره
اوز گتیردی ،آنجاق آنادیلینده یازماغا ایکینجی مرحلهده ال ووردو و بو دؤنه میللی بیر روح ایله اونا قووشدو.
بیر زامان نقاشی وموسیقییه ده قاتیلدی .آنجاق حیکایه و اویونلار یازدی.
یاشاران اثرلرینی مختلف غزئته و درگیلرده یاییملادی و چوخلو اویونلاری صحنهیه چیخاردی .اونون
اثرلریندن بونلاری سایماق اولار:
 85رباعی9171 ،
داها گؤزهل 9139
نهمی اولماق ایستهرم ،نهمی اولماق ایستهمم؟( ،اوشاق شعرلری)،9138 ،
اوفاق تفک شعرلر9130 ،
بیکدیم شعرلرن9130 ،
شش بئش وبئش9118 ،
خصوصی سو (اؤیکولر)9119 ،
مینوس ،پلوس( 9136 ،تأتر) و ....
یاتدیم اویودوم
یاتدیم اویودوم
کلیدلندی قاپیلار
بولوارلاردا قالمادی کمیسهلر
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تراموایلار دوردو ،کسیلی جریانلار
ساواش یوخ ،درد یوخ
رسین ین آغزیلاری یوخ
یا آیاقلاریم هانی؟
هانی ،هاردا
یا آیاقلاریم هانی؟
هانی ،هاردا للریم؟
کیم ایدی او انیشتین؟
او سلطان سلیمان کیم ایدی؟
یاتدیم اویودوم
اویودو هرکس
هر شئی اویودو.
***
دوست
او کی دوستدور
او بیرگون ناسیل اولسا گلیر
سیز یاستیغا یاتاغا کیلیمه
آلیر وازویو ماسایا کور
اینر نردیوانلاردان چیخار سوکاغا
گئدهر میز تراموایا
بیر شئیلر ساتین آلیر
گتیریر بیر شدیلر سلاملار
گولر ،اؤپر ،اوخشار ،ساریلیر اوکی دوستدور
او کی دوستدور
او وازودا چیچکلری سورهکلی یئنیلر.
آجاتیم
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او کی دوشماندیر
او بیرگون ناسیل اولسا گلیر.
***
آرد آردا
چیچهگی سئوهریم
چیخاریم چاییرا
سئودا گؤزهلدیر
گلیر باشیما
یوللاردان قاپیلارا
قاپیلاردان یوللارا
باشیم بیر عالم بیر ائورهن
نئچه نئچه مؤجاهدلر آراسیندا
بیر جانلی سؤزه سئوهریم
بورادا بیر یئریم یاشیلدیر بویور
بورادا بیر یئریم قوپوقدور آجیر
آیاقلاریم دورور
بیر سیگارا یاخار اللریم
یاشامایی سئوهریم
اؤلوم آردیمدا.
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داغستان – تورك ادبياتی
روسیهده یئرلهشن داغستان بؤلگه سی ،ان قدیم زامانلاردان تورک یوردلاری ساییلاراق ،تورک حالقلاری
یاشاییردیلار .آنجاق قاراچای -مالکاری ایکی دیلداش و سویداش خالق اولدرسالاردا ،چاغداش زاماندا9197 -
جی ایلدن (بلشویکلرین ایش اوسته گلمهلریله) ایکی باشقا بؤلومه بؤلوئدولر:
قاراچای  -چرکس /قاباردی -بالکار
آنجاق بیز ده ،بوتون تاریخ بویو بیرگه تاریخی باشدان کئچیردیکلرینه باخمایاراق بوگون ایکی خالق
عنوانیندا ،ایکی ادبیاتلار اوز -اوزه گلریک .بیری قاراچای ادبیاتی و بیری مالکار ادبیاتی .تاریخده اوزون بیر
عؤمور سوروب و ائنیشلی – یوققوشلو اولایلاری باشدان کئچیریب و داستانلار ،ناغیللار ،اوسطورهلر،
افسانهلر ،ماهنیلار و کولتورل ری بیر اولموشدور .ایندی بور دا ایکی بؤلومده بو ایکی خالق کیمی تانیناق
تورک ادبیاتینی تانیماغا چالیشریق:

 1قاراچاي -تورك ادبياتی
یازیلی قاراچای ادبیاتی قاسبوت قاچار ،آپپاجانی بک و اسماعیل سمن کیمی شاعیرلرله دونیایا تانینیر.
قاراچای چاغداش ادبیاتینی 9197جی ایلدن باشلاییریق .بللیدیرکی بوندان اؤنجه کلاسیک ادبیاتی عموم
تورک ادبیاتی ایلک اورتاق بیر ادبیاتدیر .قاراچای عالیملری ،یازارلاری و شاعیرلری روسیادا ،عثمانلی
امپراتورلوغوندا و داغستاندا مدرسهلرینده تحصیل آلیش و چوخلوغو مسلمانلاردیر .هر حالدا چاغداش –
ایلک دؤنمده یاشایان و ادبیاتی یاشادان شاعیرلر بونلار اولموشلار :عیسی قارا کوتلانی ،آذرت اؤرتن ،داوود
بایکول ،عبدالکریم باتچا و حسن بوستان.
9167جی ایلده « قاراچای یازارلار بیرلیگی» قورولور و اونا اؤنجولوک ائدهن اسلام هوبی اولاراق،
عضولری آیدین بوتاش ،ماغومت اخشکف ،خالد آستایف ،عیسی قارا کوتلانی ،اصحت بیجی و عبدالکریم
باتچا اولموشلاردی .پئسن بؤلومونده ده گما گبن چالیشیردی.
 9155-25ایللرینده قاراچای ادبیاتیندا بیر گلیشمه باشلاییر و آذرت سمن کیمی ،حلیمه بایراموق،
عثمان خوبی کیمی یازالار ،یئنی بیر آلانا سورورلر .آنجاق استالین دؤورانیندا اون مینلرجه یازیچی –
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شاعیرلر و خلق کوتلهلری ،قتل عام اولان بیر چاغدا ،قاراچای یازارلاری و شاعیرلری ده جانلارینی قوربان
وئردیلر ،آنجاق جسورلوقلا مقاومت شعرینی و ادبیاتینی دا یاراتدیلار.
بوزامانین یازار و شاعیرلر یندن بونلاری سایماق اولار :ناظر خوبیی ،قولینا سلپاگار ،حسین جاوبا ،بلال
آپپا ،موسی باتچا ،نظیفه کاگیی ،سوسلان بیگ بایچورا ،آذرت آقبای ،آلبرت اؤزدن ،مدیحه سمن ،بایدیمات
کئچه روق و ....
 9175-6555ایللرینده یئنه قاراچای ادبیاتی ایلرلهمهگه باشلاییر و گلیشیر .اؤزهللیک آددیملاشماغا
باشلاییر .بو زامانین گؤرکملی  ،فاطمه بایراموق ،راکی مسمن و ....

 -2مالكار ادبياتی
مالکار ادبیاتی نین قوروجوسو کاظم موجی اولموشدور9152 .جی ایلده داغستانین دمیرخان – شورا
شهرینده یاییملانان «ایمان -اسلام» آدلی اثری ایله بو ادبیاتی تانیتدیریر .موجی ،بیر الفبا دوزهلدهرک
مالکار – تورک دیلینی یایماغا چالیشیر .آنجاق 9197جی ایلدن مالکار چاغداش ادبیاتی مدرسهلرده
اوخونور و خلق طرفیندن منیمسهلیر .بو زامان گؤرکملی شاعیرلر و یازارلار دا میدان آچیرلار .بونلاردان:
سعید شاهمیرزا ،سعید اوتار ،برت چورتو نو آد آپارماق اولار.
 9185جو ایللردن مالکار ادبیاتی گلمیشهگه باشلیر و یوزلرجه آدلیم شاعیرلر و یازارلار بو ساحهده
چالیشیرلار :کاظم موجی ،برت گورتو ،عمر اتز ،صالح هوچو ،آزرت بودای ،حاجی موسی قولیف ،احمد یا
مالکارلی ،حامل تمو و ....
 9185-55ایللرینده سووئت حکومتی زورلو ائتکیلر قویاراق رژیم مدحی ادبیاتی چولقاییر .آنجاق
9155جو ایللرده مالکار ادیبلری – شاعیرلر و یازارلار -سورگونه اوغراییب ،سیبری و اورتا آسیانین چؤللرینه
سورگون اولونورلار .بوزامان کالمار ادبیاتی اؤلور .چوخ کئچمهدن 9102جی ایلدن یئنه ادبیات دیرچهلیر و
یوزلرجه یازیچی میدانا گلیر ،قلملر اله آلینیر و دهیرلی شعرلر و نثرلر یازیلیر او جملهدن :قایسین قلی،
کریم اوتار ،جاناقایید زلیخان ،هابو قاتسی ،صفر ماگیت ،ابراهیم محمد ،بو اثرلر یاییلیر :حیاتمیزین بایراغی،
بیزیم سؤزومز ،بیرلیکده شارکی سؤیلهیهلیم( ،بونلار هایسی شعر آنتالوژیلریدیر).
9107جی ایلدن سوزا شاعیرلرین بیرسیرانین آدینی چکمکله بو قونودا ادبیاتیمیزین تانیتدیرماسینا
سون قویوروق :قایسین قلی ،کریم اوتار ،مجید قلیف ،جاغارار توخوما ،ائلدار قورتو ،ابراهیم بابا ،عالیم تؤپّه،
حسن ساوا ،ماغومات موکا ،زیتون تولقور ،صالح گورتو ،زوگار سانیاش ،مورادین اؤلمز ،عبدالله بیگی ،اؤزوزلان
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پولاد ،برهان بربر ،آنجاق بیلدیگیمیز کیمی داغستان چئچئ ن خالقی بیر آزادلیق و اؤزگورلوک اوچون 65
ایلدن آرتیقدیرکی روسیا ایله ساواشیر .تورک دونیاسی بونا لاقئید قالمیش و مسلمانلار بورادا ازیکملده-
دیرلر.85

کاظم موجی
کاظم موجی داغستان ادبیاتینین  91و 65جی عصرده ان بؤیوک شاعیری ،یازاری و ادیبیدیر .او،
مختلف ساحهلرده یازیب -یارادیب ،عینی حالدا دوشمنلر یاریشیندا خالقیندان مودافعیه ائدیب و جانینی
بویولدا قوربان وئریبدیر .کاظم 9301جو ایلده یوخسول و دمیرچی بیر عائلهده دونیایا گلدی .روحانی
تحصیل آلاراق عربجه ،فارسجا و تورکجه درس اوخویوب و تاریخ ،ادبیات و دینی بیلیملری اؤیرهنیبدیر.
کاظم موجی زنگین ائل ادبیاتینا واقف اولاراق ،اؤز یارادیجیلیغیندا اونلاردان استفاده ائتمیش و گون ایستک-
لرینه دوزگون جواب وئرمهگه چالیشیمشدیر .عینی حالد ،کاظم موجی مختلف شهرلره و اؤلکهلره گئتمیش
وسیاحت ائدهرک ،دونیانین دوروموندان خبردار اولموشدور .او ملّهیه ده گئدیب و کاظم حاجی ،آدیلا دا
خالق ایچینده تانینیردی .اونون اثرلری آراسیندا فولکلوریک داستانلار ،او جملهدن «طاهر و زهره»« ،بوز
ایگید» داستانلاری وار ،او بیری طرفدن دینی بیلیملره عاید اثری – "ذکره" ،اثری ده «ایمان – اسلام»
اثری یانیندا واردیر .آنجاق ادبیات ساحهسینده آراشدیرمالاری دهیرلی آپارمیش و داغستان اوچون بیر الفبا
دا یاراتمیشدیر بلکه خالق یازیب اوخوماغی ساده و راحات اؤیرهنسینلر.
کاظم موجی بلشویکلرین ایش اوسته گلمکلریله ،اونلارا قوشولدو بلکه خالقینین آزادلیغی و خلق
آراسیندا عدالتی گؤرسون .آنجاق نه یازیق کی بونو تاپمادی؛ حتا بلشویکلر طرفیندن سیخینتی – بوغونتویا
سالاراق سورگون ده اولدو .موجی استالین دؤورونده اورتا آسیایا سورگون اولوندو .او زامان موجونون 30
یاشی واریدی .بئلهلیکه غربته چوخ داوام گتیره بیلمهییب ،نهایت 9150جی ایلده غربت ائلده جان وئریر.
 86ایل اؤلوموندن موجینین جسدینی اؤز آنایوردو داغستانا گتریب و 9111جو ایلده اونون اوچون محتشم
بیر مزار تیکیرلر و بوگون مقدس بیر مکان اولاراق خالق طرفیندن بیر زیارتگاه کیمی قارشیلاتیر.
اونون اثرلری بونلاردیر:
سلطان حمید9193 ،
منیم سؤزوم 9155
85علی احسان قولجو ،چاغداش تورک دونیاسی ،همان ،ص

376

سئچمه اثرلری9101 ،
کاظیم – 9101 ،روسجا
او جانمین آتشی ،روسجا ،9101 ،مسکووا،
سئچمه لر.9170 ،
شعرلر کتابی .9135
کاظیم مچیف.9137 ،
کاظم :شعرلر ،ذکرلر و پوئمالار.9112 ،
شعرلریندن نمونه:
ایيی سؤز
اییی سؤزو بیچاق کسمز،
اییی سؤزو فیرتینا گؤتورمز،
اییی سؤزو آتشده ده یانماز،
اییی سؤزه بها بیچیلمز.
اییی سؤزسوز حیات نهدیر؟
دوزسوز آسا دنکدیر!
اییی سؤز سؤیلهین ایگیددیر!
عقلی ،اورهگی گئنیشدیر.
اییی سؤز خلقین گوجودور،
کفن بیچر ظولمه.
او ،ایییلرین ایشیدیر،
قامچیدیر کؤتولره (پیس آداملارا).
اییی سؤز نوخویو بیلمز
زنگینه ،میزراق کیمی باتار،
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فقیر ائده حامی کیمی گیرهر،
غریبه او گوج وئرهر.
مرمی هدفینه واریب سوغور،
بودا بللی بیر زاماندا قورور،
ایی سؤز سویوماز ،قوروماز،
اؤنو کیمسه توتوب دا انگللهیهمز.
اییی سؤز ،مثلدیر ،تورکودور،
سؤزو اولانین گوجو واردیر!
اییی سؤزسوز دونیا داردیر،
کؤنول ده ،یول دا قارانلیقدیر.
اییی سؤز گؤزونون نورودور،
ائشینه -دوستونا دییهجهگین اودور.
سیجاق آتشدیر ،اوجاغیندا،
دوشمانیندان دا او قورور.
دویونون سئوینجین – اییی سؤز،
حیاتدا اگلنجهن -اییی سؤز،
حیاتدا دایاناغین -اییی سؤز،
کامان – قیلینجین – اییی سؤز.
اییی سؤز یول آرخاداشی اولور،
زور گونده ،یانیندا گئدهر،
بیز اؤلسک ده ،اییی سؤز قالیر،
او ،ساغ قالانلارا یارار.
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کاظم سؤزونو وئرمز سیزه،
ظولمو سئوهن یوزسوزه!
منیم سؤزوم دوستدور دوسته،
دستکدیر فقیره ،اؤکسوزه.
***
انساندیر بيزیم آدیميز
سؤیلویورم ،قولاق وئرین،
کؤتولوکدن اوزاق دورون،
سؤزومو دقته آلین-
انساندیر بیزیم آدیمیز!
یوکسک دیر داغلاریمیز،
پک چوخدور دوشمنلریمیز،
دویولسون ایستکلریمیز،
انساندیر بیزیم آدیمیز!
توپراغیمیز آز ،چوخدور داشیمیز،
یئترسیزدیر بیزیم آشیمیز،
یئنه ده سؤنمویور آتشیمیز،
انساندیر بیزیم آدیمیز!
آزدیر توپراغیمیز ،حیوانیمیز!
یئتمیور انسان سایمیز،
یئنه ده دایانیور جانیمیز،
انساندیر بیزیم آدیمیز!
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اورکموش سورو کیمی خالقیمیز،
یوخ گوجوموز ،یازیمیز،
گرچک شمیور چوخ آرزیلاریمیز،
انساندیر بیزیم آدیمیز.
ظولمه یئتمه ییب گوجوموز،
قانییور قیزیل قانیمیز،
اگیلمز بلا خصمیمیز،
انساندیر بیزیم آدیمیز!
جاهلدیر اؤز خالقیمیز،
بیرلیکدیر ائتدیگیمیز آندیمیز،
گلنه واردیر آشمیمیز،
انساندیر بیزیم آدیمیز!
پک چوخدور اییی شئیلریمیز،
یوخلوقداف جومردیمیز،
گئتمهسین بو قووهتیمیز-،
انساندیر بیزیم آدیمیز!
ایرهلییه گئدهلیم ،تعقیب ائدیبیز،
چوخ سیخیلسا دا جائیمیز،
گرچکلهشیر مورادیمیز،
انساندیر بیزیم آدیمیز!

کایسين قولی
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کایسین قولو دا چئچن خالقینین گؤرکملی شاعر و یازارلاریندن بیریدیر .او 9197 ،ده یوخار چگمده
آنادان اولدو .تحصیل ائتدیگی زاماندان الینه قلم آلدی و هله گن اولاراق  9185ده – «قارا خلق» غزئته
سینده «اسکی بالکار» آدلی منظومهسینی چاپ ائتدیردی.
کایسین قولو  9180-81ایللرینده مسکووا دا هم تأتر اوخویور و هم ادبیات فاکولتهسینده یوکسک ادبیات
دؤورهسینی کئچیریر و  9155جی ایلده آنایوردونا دؤنهرک ادبیات درسی وئرمهگه باشلیر.
اونون ایلک شعر کتابی «سلام صاباح» آدیندا یاییلیر 9158-55 .ایللرینده بوتون بالکار خلقی سورگون
اولونور ،آنجاق شاعیر یارالی اولدوغو اوچون بوسورگوندن معاف اولور .آمما بئلهلیکه ایشی بیتمهدی و نهایت
یئنه ده قیرقیزستانا سورگون اولدو .بوتون گوجونو و وقتینی آنادیلینده یازیب -یاراتماغا حصر ائتدی.
مختلف تورک دیللی خالقلارین دیللرینده اولموشدور .اونون شعرلری بوتون دونیا ایللرینه چئوریلیبدیر.
کایسین قولو ،سووئت ادبیاتینین ایلک  95شاعیریندن بیری کیمی قبول اولونموشدور و اثرلری 965دیله
ترجومه اولموشدور .اوعینی حالدا دولت صنعتچیسی ،قاراچای بالکار جمهوریتی خالق شاعیری ،قاراچای-
بالکار جمهوریتینین کولتورونون اوستون خدمتکاری عنوانلارینی کسب ائتمیش و 9115جی ایلده
«سووئتلر بیرلیگی»نین پرستیژلی و یوکسک اودولو اولان «لنین اودولو»نو آلمیشدیر.
اثرلریندن نئچهسی بونلادیر:
سلام صاباح.9155 ،
سئچمهلر 6 -جیلد.9103 ،
یئنی کتاب.9129 ،
یاشیل چینارلار.9128 ،
یارالی داش،9120 ،
ائوینه اییی لیک.9127 ،
قیزیلجیقلار قیزاریور.9121 ،
یئر یوزو کتابی.9176 ،
آخشام.9170 ،
دونن ایله بوگون.9177 ،
اوچوب گئدهن قوشلار.9135 ،
گئجه ایله دان.9130 ،
شعرلر.9137 ،
یازدیقلارینین اوچ جیلد سئچمهلری .9139-6
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انسان – قوش -آغاج.9131 ،
سنین کتابین.9116 ،
بو داغلار دوردوغو سورهجه 9117 ،و ....
خلقیميزین چوخ ایيی گونونده سؤیلهنن شعر
کئچیب گئتدی اون ایکی ایلیم،
قالیغلا ائریشمهرک صاباحا،
سویوق قیش گونو ،سن نه قدهر ده سیجاق،
بیر خبر گتیردین منه!
آجیلی زامانلار گئریده قالیب،
قورتولوب مرحمتسیز ایللردن،
او ،بوگون بیز آزاد اولدوق،
من آغلادیم سئوینجدن.
آغلامادان سؤز سؤیلهمک،
چوخ زور بوگون بیزه:
قرار چیخدی دؤنمهگه،
چوخ حسرتلیک چکدیگیمیز وطنیمیزه.
آنالاریمیزین مزاردا،
یاتدیغی قوتسال (مقدس) توپراغیمیزا!
قدهر اؤلومدن قورودو،
گیرمهمیز اوچون ائلیمیزه.
طال لی اولوب باخدیم،
بو قیش گؤگونده دوغان گونشه،
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چوخ گونلرده یانیب دوردوم،
جانیم قوربانیم بوگونه!-
خالقیمیز تکرار قاتیلدی،
اؤلگه دیگر خالقلارینا!
آیرانین ایچر کلبهسینده،
چیخار یامه یاشیل سیرتلارینا.
یئنه داغداکی باجالاردان،
صاباحلاری دومان توتار،
یاشیل تپهلرده ،قویاقلاردار،
داغلی چوبان یئنه تورکو سؤیلر!
دویولور آنادیلیمیز،
مالکار ایله باحسان دا،
ایچهریز سویوموزو بیز،
یئنه داغلار آراسیندا.
قوجالاریمیز گوشهلرینده
حالا راحات اوتورورلار،
گنجلریمیز داغ کئچیدلرینده،
یئنه اسکیسی کیمی آشارلار.
داغلی بللکار غزئتهلری اولاشیرلار،
داغ کؤیلرینه قارلی گونلرده،
یئنی کاظمی اوخورلار،
چوجوقلاریمیز کؤیلرده.
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ایشته اویدو دا حسرت قالدیغیم،
زورلو ایللرینده ایچینده،
بوندان بؤیوک ده یورهگیم،
نصیب ایستهمز هئچ بیر زامان.
وارلیق دا اوونچ دهمنه
نهدیر؟ آه ،سادهجه سن،
خالقیم ،ائشیت اولوب دیگر خالقلارا،
یاسا یوردوندا ،ساغ اسن!
بودور بیزه بؤیوک طال ،
بیزیم اوچون یوخ اوندان اییی شئی،
بیتیب توکنمهدن ،بو بلالار ازیب
خالقیمیز یئنه اولدو آزاد!
یئنیدن دوغدوق سانکی دونیایا
ساغ قالیب بو گونو ده گؤردوم!
بونون اوچون من قدهره
مین کره ده اؤگولر دوزدوم.
اوی ،مالکار میف توپراغیم ،جانیم!
ناسیل بیر فلاکتدن قورتولدون!
اولدوزون یئنه پارلایاجاق دییه ،یانیب.
کاچ ایل بکلهییبدور دون!
سنه چوخ موتلولوقلار دیلهیهرک،
دیلک قاپیسین آچارام.
«خالقیم ،هپ اؤزگور قال!» دییهرک،
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مزاردان یئله هایقیریرام!
داش آلیندی باغریمران،
یوخ بو گوندن بؤیوک ارمغان!
خالقیم ،یاشارسین یوردوندا،
جانیم سنه اولسون قوربان!
اورادا دا چالیشدین چوخ سیخی،
هئچ عیبلهمه گلمهدی سنه،
آرتیق یئنی صاباحین دوغدو،
حیات آغ قاوالیم چالماقدا.
خالقیم ،قاتلاندین ،یاشادین،
گلدیگینده ده یوز زامانلار،
سن اؤز داغلارینا بنزهدین،
توپراغین یئنه ابدی یورددور سنه.
***
آنادیليم
سنده کی سیجاقلیق ،آنا قوجاغی،
توپراغیمین چمن قوخوسو سنده،
صافلیغی آنالارین سوتونون
میوه تازهلیغی سؤزلرینده.
آنامین پیشیردیگی اکمهگین دادی،
جسارتلری قهرمان ایگیدلرین،
دوغدوغوموز اوجاغین سیجاقلیغی،
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آیدنیلیغی باهار صاباحلارینین.
قوپان قار کوتلهلرینین گورولتوسو،
داغ کئچیلرینین سیچرادیغی داغلاردا،
ایگیدلرین سرت قلیچ داراباسی،
قوشلارین اؤتوشو بولودلاردا.
پینارین فیسیلتیسی ،گؤیون گورلهمهسی،
قایالادا ساکینلیگی آخشاملارین،
دارلیقدا اؤزگورجه قاناد آچیشی،
دم چکیشی گووهرچینلرین.
هامیسی دا ،آنادیلییم سنده.
قوتسال یوردوموزون اورهگیسن،
میوهلرین قوخوسو سؤزلرینده
بیر خلق اولاراق دوروروز ،سن ساغ اولسان!....
سن اولماسان ،بیزده سؤزسوز – دیلسیز،
سن وارکن ،خفیفلر اوزونتوموز.
سنین اوچون دوغا ائدهرک یاشیوروز بیز،
سئوینجیمیز ده ،تاسانیر دا -سن.
زور گونده دایایغیمیز ،بوستو نوموز،
سئوینجلی گونده اگلندیرهن زور نامیر،
اوی ،آنادیلیم -چوخوخلوق دیلی،
اوی آنادیلیم -دوغرولوق دیلی!....
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ابراهيم بابالانی
داغستان – چئچنستان ادبیاتینین گؤرکملی و بؤیوک سیمالارمیندان بیری ده ابراهیم بابالانیدیر.
ابراهیم  9182دا آنادان اولدو ،آنجاق  7یاشیندا اولاراق عائلهسی ایله بیرلیکده سورگون اولوندو .او ،قزاقستاندا
سورگون ایللرینده درس اوخویوب بؤیودو .سونرا وطنینه دؤندولده قاراچای -بالکار دولت یونیوئرسیتهسینده
فیلولوژی الینه قلم آلیب شعرلر یازدی و آنادیلینی قورودو .آنجاق وطنینه دؤندوکده غزئتهلرده چالیشدی
و نئچه – نئچه درگیلرده باش رئداکتور کیمی ایشلهدی .ایلک شعر کتابی  9126چاپ اولدو9172 /
ایلینده سوویت یازارلار بیرلیگی عضوو اولدو .چوخ کئچمهدن قارچای -بالکار جمهوریتی دولت اؤدولونو
آلدی .سونرا «دولت صنعتچی» عنوانیله تلطیف اولوندو و چوخلو اودوللر قازاندی .آنجاق چوخلو اؤنملی و
کلاسیک دونیا اثرلرینی – شکسپیر ،پوشکین ،مولیر و باشقلارینین اثرلرینی آنادیلینه ترجومه ائتدی و
نهایت  6556جی ایلده وفات ائتدی.
ابراهیم بابالانینین چاپ اولان اثرلریندن نئچهسی بونلاردیر:
یولا چیخیرام.9126 ،
پوئمالار.9125 ،
باهارین دوامی ،مسکووا – روسجا ترجومهسی ایله.9123 ،
تاکین اولدوزو.9176 ،
بالکار بالدی ،مسکووا -روسجا.9175 ،
ایلدیریم بئشیگی.9173 ،
دوغدوغوم داش.9138 ،
اورتا روزگار.9132 ،
کیچیک تراژدیلر.9137 ،
سئچمه چئویریلر.9119 ،
سینیرسیز یؤل اوزو ،سئچمه چئویریلر.9115 ،
اییی دیلکلر.9112 ،
ایلدیریم نیننیسی 6555 ،و ...
شاعيرین مزاري  /کاظيما اتحاف
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سیز دورویور سونوز گؤزهلجه دیزیلی؟
چینارلار ،بودور مئشهلری
داغلارین داغلاردان ایزکن
دوردوقلاری کیمی قایانین اوجوندا.
بیر آز توخونسا گوزئی روزگاری،
اگیلیورسونوز گئرییه اورادا،
بیر آددیم داها آتسام آشاغی،
دوشهجهگم دییهن آدام کیمی...
بیر آددیمدیر ،یالنیز بیر آددیم
سیزین ده اؤلومله اورانیز-
اورادان قاپاغیمی دا آتمام،
قاتیلسام دا سیزه ،باشقا تورلو.
سیز شکایت ائتمیورسونوز بو قدهردن،
سیز یئنه ده مغرورسونوز ،مغرور!....
من گلدیم کاظیما باخماغا-
او سیزه باخیب آز می کئچدی؟
او دوغموشدو خُلام وادیشینده،
شیکی دا آغاردی ساققالی،
اوزاقدا ایسه او سیزین اوچون سیخیتی چکیب،
سون گونونو اؤیله بکلهدی.
سئوگی داغلاری آرزولادیب
آچیقلی حالدا قالدی او بورکیردا ........
سیز تانیمیورسونوز اونوف آغلاجلار،
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سیز دنیز دیلهگی آلللهدان.
من گلمیشم باش ساغلیغی آلیب،
عذر دیلهدیم ،آغاجلار ،عذر،
داغلارا دویورورسونوز اونو،
هاردا اولسانیز دا صبر ائدهمهییب ،ایچ چهکهرک
اونلاردان آییریب ،غیب ائدیب،
بوراخما یئترکی ،دئمیشدی کاظم-،
قدره ،سن هانی منی داش
قویسان دا – ههیهجهگمه اؤزوم.....
آمما او حسرت قالدی توپراغینا،
دیله گینی ایسه وئردی قدهر!
قالماماق اوچون بوزکیر یئرلرینده،
داغین اؤنونده داش اولوب قالدی ......
من گؤرویوروم اونون خیالینی
من دورویوروم اونون یانیندا
چیی دئییلدیر دییه گؤزونو سیلدیم
مندن گؤز یاشی تؤکولمهدن قالدیغیندا!
***
یول
حیات! حیاتی جوجوقلوقدان بری،
هپ حیرت ائده گلدیم ایشلهییشیم-
سنه گئدهن یولو یاپیب گئتسه بیریسی،
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بیریسی ده کؤپرو ییخار او یولوندا.....
بابامین سؤیلهدیگیندن دویموشدوم اسکیدن:
یولا دوشموش داشی -آلیب
بیر یانینا قویوب گئتسن یولدان،
ثوابدیر دییه،
منّت – یولجودان.
گئجه یولدا آتیم سورجدوگونده
من او سؤزون گوجونو آنلادیم.
ایستهدیم یئر یوزونده انسانین توکزلهمهمهسینی
آی آیدینلاتسا-
یولو ،آولولاری......
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داغستان کوموك – تورك ادبياتی

اورتا آسلللیانین بوتون اولوس ،قبیله وملتلری کیمی ،کوموکلارین دا ادبیاتی سلللؤزلو گلهنک ایچینده
تشلللکّلل ائتمیشلللدیر .اونلارین زنگین و گئنیش بیر شلللفاهی ادبیاتلاری اولاراق98 ،و 95جو یوزایللردن
کلاسلیک شلاعیرلری ده میدانا گلمیش و کلاسلیک اثرلر یازمیشلار .بو شاعیرلردن کوبوز ،اومو کاما ،بغداد
علی ،آمان حور و باشقالارینی آد آپارماق اولارکی  055- 255ایل بوندان اؤنجه یازیب یاراتمیشلار .کوموک
شلفاهی ادبیاتی دا زنگین اولاراق عموم تورک خالقلاریندان آیری اولمامیشلدیر ،عینی حالدا عرب -اسلام،
بلکه ده فارس ادبیاتیندان بهرهلر ده آلمیشللدیر .یازی الفباسللی یوزایللر بویو اسلللام دونیاسللی ایله بیرگه
اولوب و عرب الفباسینی قوللانمیشلار.
آنجاق روسللارین اسلتیلاسلی 97جی عصردن باشلایاراق ،دیل و ادبیاتلاری سیخینتی ایچینده اولموش،
بونونلا بئله ،ادبیات اؤز یولونو گئتمیش و  ،93 – 97حتا 91جو یوز ایلده داها هیزله ایرهلیلهمیشدیر91 .
جو عصللرده ییرچی قازاق کیمی شللاعیر اورتایا گلیر ،اونون آردیجا باشللقا نهنگ شللاعیرلر یئتیشللیرلر:
کوکوشلللورالی عبلدالرحملان ،محملد افنلدی عثمانف ،دول میرزا شلللیهالیاف ،اندیریلی ادریس افندی،
یاهسلایلی یوسلف غازی و باشلقالاری کوموک ادبیاتی گلیشمهسینده زحمتلر چکیب و  65جی عصره –
چاغداش ادبیاتا زمینه یاراتمیشلار.
65جی یوز ایلده کوموک ادبیاتی اؤز تاریخی گلیشمهسینی ایرهلی سورور و خالقین داها چوخ اؤیرهتیم
و آیدینلاشلماسللی اوغروندا دهیرلی اثرلر اورتایا قویور ونهنگ شلاعیرلر ،یازارلار و ادیبلر یارادیر .بوشللاعیرلر
آراسلللیندا :نوخای ،زینالعابدین باتیر میرزایف ،ابوسلللفیان آقایف ،گون گوتیلی عبدللحلیم ،عبدالحسلللین
ابراهیمی ،مانای علی بیگ اف و باشقالارینی آد چکمک اولار.
بوزامان یئنی موضلوعلار اسلاسللیندا کتابلار یازیلیرسلا دا کلاسلیک موضللوعلارین یئرلری دولدورولور ،او
جملهدن لیلی و مجنون ،طاهر و زهره ،یوسلف و زلیخا ،سلندباد ،بوز ایگید و باشللقا ادبیات سلاحهسللینده
کلاسللیک موضللوعلار اسللاسللیندا لازیمی قدهر اثرلر یارانیر .بئلهلیکله  65جی یوزایل کوموک ادبیاتی چوخ
دولقون و خالقین نیازلارینا جواب وئریجی بیر صورتده ایرهلهییر.
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شلوبهه یوخدور کی سؤئت انقلابی 9197جی ایلدن سونرا ،کوموک آیدینلاری آراسیندا بیرسیرا طرفدار
و بیرسلللیرا مخلالفلری اوللاجلاقلدیر .آنجاق بو انقلاب ادبیاتین قارشلللینی آلمادی ،بلکه ییر آز دا اونون
ایرهلیلشلمهسلینه زمینه یاراتدی و بو زامان بیرسیرا شاعیرلر داها قدرتله شعرلر یازدیلار و بوتون سووئت
اؤلکهلری و خالقلاری آراسللیندا یاییلدی .بو شللاعیرلر آراسللیندان آشللاغیداکی آدلاری آپارماق اولار کی
عکسللینه دایاناراق سللورگونلره ،دوسللتاقلارا دا معروض قالمیشلللار :ابوسللفیان آقایف ،دمیرپولاد بیبوتاتف،
بهاءالدین آستامیرف ،جلالالدین قورخمازف و .....
آنجاق کوموک ادبیاتی اوغروندا جانلارینی قوربان وئرهن شلاعیرلر ده اولموشللدور :عالیم پاشلا صلللوتف،
محمد قربانف و....
آنجاق کوموک ادبیاتی 65جی یوزایلده ده یئنی ادبیات یاراتمیشدیر و گؤزهل شعرلر ،حیکایهلر وباشقا
ادبی ژانرلاردا اثرلر دونیایا وئرمکدهدیرلر .89چاغداش کوموک ادبیاتیندا یاشلایان شاعیرلرین نئچهسینی آد
آپاریریق :دمیر پولاد بایپولادف ،بهاءالدین آسلللتامیرف ،عالیم پاشلللا سلللاوادف ،انور حاجیف ،عبدالوهاب
سلیمانف ،آکتای ،محمد آتا بیگف ،بدرودین و....

مانايعلی بيگ زاده
کوموک ادبیلاتینین چلاغلداش شلللاعیرلریندن بیری و 65جی یوزایله کوموک ادبیاتینی جانلاندیریب،
گلیشمهسینه زمینه یارادان شاعیرلردن بیریسی مانای علی بیگ زاده اولموشدور.
او 9325 ،جی ایلده یاهسلای شللهرینده آنادان اولوب و عالی بیر تحصللیل آلمیشلدیر .علی بیگف بوتون
عؤمرونو تورک خالقلاری نین یازیب – اوخوماغا ماراق گؤسللترمک ،جهل دونیاسللیندان آیریلماق و بیلیمه
تشلویق ائتمک یولوندا مبارزه آپاریب و کوموک خالقینی علم ،ادبیات و بیلیک سللاحه سللینده چالیشماغا
دعوت ائتمیشدیر .مانای خالقین چتین معیشت شرایطینی درک ائدهرک ،ادارهچیلرین ظولمونه ،روحانی
پالتاری آلتیندا یوکسللک طبقهلرین و حاکیملرین ایسللتکلرینه اویغون فتوا وئرمکلرینه قارشللی ،هابئله
دولت و حاکیم طبقهلرین زوراکیلیق و ظولمونه قارشلی شلعر سللاحینه دایانیر و ساده خلق دیلینده شعر
سؤیلهمکله ،خلقین اورهیینده یئر آچیر و شعرلری جماعت ایچینده اوخونور ،دیللر ازبری اولور.
ملانلای علی بیگ زاده ،تزار حکومتینین ان قدرتلی چاغلاریندا قوزخمارلیقلا ،خالقین سلللاده دیلینده
ظالیملری ،ریاکارلاری هدهلهییر و آشللاغی – سللاده انسللانلاردان مودافیعه ائدیر .مانای باشللقا شللاعیرلرله
89علی احسان قولجو ،همان ،ج  ،6ص .833
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دوسلللتلوقللار قاتیر ،او جملهدن کوموک خالقینین گؤرکملی شلللاعیری اولان محمد افندی عثمانف ایله
یاخین دوسلتلوغو اولموش و خلق اویانماسیندا بیرگه چالیشمیشلار .مانای علی بیگ زاده 9165جی ایلده
دونیلادان کؤچور ،آنجلاق اونون دیوانی  9160جی ایلده چاپ اولوب ،خلق ایچینده یاییلیر و بو گونه قدهر
اونون دیوانی اونلار دؤنه چاپ اولوب یاییلیبدیر .شعرلریندن نمونهلر:
حاکيم لرین ایشلري
یاهسایین پولیس کمیسری
وئرسه ،چؤرهک ده آلیر،
حاکیم چؤرهک آلدیقدان سونرا،
داها سؤیلهیهجک نه قالیر؟

گرهکلی اولان شئیلریم،
گؤتوروب وئرسن آلیر.
اؤزلری اوچون چؤرهکلر،
چوجوقلاری اوچون بؤرهکلر.
انسانلیغی وار کیشی،
بونون یانیندا اوزاق.
موراد ،دوغرودان چؤرهک دئییل،
اؤزونه فایدا گرهک.
ایلده اون -اون بئش پارا
یوخسولا ضرر اولویور،
حاکیم ده زنگینین یانی
باخسا اورهک دولویور.
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دالغا – دالغا سؤزگلیب،
بوغازدا دوگون اولور،
اولسادا گرچک سؤزو
شیمدی سؤیلهمک زور اولور.
***
کند حاکيمی
یاهسایا حاکیم اولماق
ایستهینلر بئش – آلتی.
هانکیسی یاخشی ،بیلمهییریک
هر بیری ایش ده یاری.
بیرلری یئتیشدیرمهییر
بیرلری یوخاریدان وورویور،
هانکیسینی یاپاجاغینی بیلمیور،
شمیدی خلق شاشیب دورویور.
یاهسایداکی کوموک قیزلارینین شکایتی
هئی ،مسلمان جماعت،
رحمتلی قارداش ،آرخاداش.
بیزی ائدیب بوراخمایینیز،
حیوانلار ایله یولداش.
بیگ دییه ،سؤیله دییه ،قیزلار،
یازیق ،ناموسا قالیب،
اوغلانلار کی دورویور،
سئوهن سئودیگینی آلیر.
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اوخوتماغا معلم یوخ،
مکتب یوخ گئدیب گیرمهگِه.
بیزه الله بویورمویورمو،
ادبی -انصافی بیلمهگه؟
اوغلانلار وئردیکدن سونرا
دینه ،ناموسا ،وجدانا آرخا،
کوموکلارین عادتی،
یالنیز قیزلارا می شرطی؟
تربیهلی مجلیسه
بیزکی گئدیب گیرمیوروز.
دونیایی ،آخرتی
هئچ بیزیمیز بیلمیوروز.
علمده ،معرفتنده،
بیزیز دییه باغیرمیشلار،
کوموکلارین یولونا
چوخو تؤکورموشلر.

عزیز ارکک قارداشلار،
مکتب ائدینیز بیزه
اوخوما -یازماغی بیلسک
بیر زیان ائدهمز سیزه....
اوغلانلار تورلو -تورلو
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خالقلاردان قیزلار آلمیش.
دینی باشقا آداما
هانکی قیز اره وئرمیش؟!
بیلمهیهنه بیلدیرمک
بورجدور بیلنلره،
بیزیم آهیمیز یئتسین،
«اوخوما!» دییهنلره.
حالا دا بیزی بونلار،
چوپ قدهر ده گؤرمویور،
اوغلانلارین ائتدیگینی ائتمهیه
ناموسوموز قالدیرمویور.

گرهکینجه دایانماغا،
قردش ده دئییل فنا...
سئودیگینه گئتمهیه
قیزلارا اولدو زمان.
اوخوموش اوچون خلقی،
یاراماز اونوتماق.
باشقا ناموسو ،وجدانی،
اوغلانا گرهک توتماق.
قیناماق اوچون سؤیلهمیوروم،
آغیر گلمهسین سیزه.
انصافلی و عدالتلی،
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محکمه ائتسینلر بیزه.

نوخاي باتير ميرزایف
نوخلای بلاتیر میرزایف کوموک ادبیلاتینین یئنی گلیشلللمهسلللینده و 65جی یوزایله آلنی آچیقلیقلا
گیرمهسللی یولوندا زحمت چکمیش و چاغداش ادبیاتینین تمل داشللینی قورانلاردان دیر .نوخای 9320
جی ایلده یاهسایدا آنادان اولدو .دهیرلی تحصیل آلدی .بوتون تورکو کتابلارینی اوخودو ،عرب ادبیاتی ایله
ده دریندن تانیش اولدو .جهانشلاه و سلندباد اثرلرینی کوموک تورکجهسینه چئویرمکله ،کوموک خلقینی
اوخوماغا تشللویق ائتدی .اونون یازدیغی داسللتانلار -شللعر ایله اولاراق خلق طرفیندن سللئویله – سللئویله
اوخوندو ،اونون ایلک داستانلاری بونلار اولدو :داوود ایله لیلا ،زاواللی حبیبه ،نصیبسیز جان بیکه.
اونون باشلی دا بلالی اولموشلدور .خلقدن حمایت ائتمک همیشله باشا بلا گتیرمیشدیر .نوخایین اوغلو
9191جو ایللده تزار تؤرهملهلری طرفینلدن توتولور واؤللدورولور .آنجاق بیر آز کئچمهدن شلللاعیر اؤزوده
توتولور و نهایت اؤلدورولور.
نوخللای بللاتیر میزرایف ،کوموک – تورک ادبیللاتینللدا ایللللک نثر نمونللهلری یللازاراق ،یئنی ادبیللاتین
دیرچهلیب ،چیچکلنمهسلینده بؤیوک زحمتلره قاتلاشلیر و شلعر نمونهلریله خلق دردلرینی سؤیله ییر و
خالقینین ایرهلی گئتمهسینه زمینه یارادیر .شعرلریندن نمونهلر:
ماناي اوچون جوابيه
شیمدی اوخونان صورتده
سؤیلرلر «اصول جدید» دییه،
اوروپالاردان چیخیب
خلقه یاییلان یول ایله.
سونرا فرانسیزا دوشوب
بونلار چوخ غیرت ائتمیشلر،
چوخ زامان دا کئچمهدن
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چوخ ایرهلی کئتمیشلر.
دونیایا علم یایان،
اوّل اروپالار اولموش،
آوروپالار علمی
مسلمانلاردان آلمیش.
اوندان سونرا مسلمانلار
بیر آز گئریله میشلر؛
آوروپالیلار یوکسهلیب
عربلری -یئنمیشلر.
عربلرده اوّلدن
گؤزونو آچان دونیاتین.
باخیلسا ،تاریخلر،
آچیق گؤستهریر اونو.
اتفاق سیزلیق پوزموش
مسلمانلارین آراسینی،
تام بیلمک ایستهینلر،
تاریخه باخسین.
بغداد ایله مصرده
اوندان سونرا اندلسده،
علمه ساریلمیشلار،
جزایرده ،تونسده.
پیغمبردن حدیث وار،
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علمی بیلینیزدییه،
علم کتابدا ایسه
اؤیرهنیب گلینیز دییه.

عربلردیر دونیایا
مدنیتی یایان؛
او زاماندا آوروپا
بوزکیر خالقیندان ساییلمیش.
علم ایکی تورلودور
بیریسی علم الابدان،
داها دا بیلمک بورج،
ایکینجیسی علمالادیان.
علم ایزلهییب یوروموشلر،
دؤرد ده طرفه گئدیب،
یوناندا ،هندوستاندان،
کتابلار ترجومه ائدیب.
او آییریب سؤیلهدی می
فقه بیلسه تمام دییه،
حکمت ،هندسه ،تاریخ،
اوخومایینیز ،پیس دییه؟

ابنرشد ،ابنسینا ،غزالی،
ابن خلدون علم،
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قانونونو یایمیش،
آوروپالیلاردان اؤنجه ....
***
دئييشمه
یازار:
کارد قوینومدا اکمک وار ،اصلا دویمام ،اصلا،
سؤزوم حق ،ایشیم گرچک :دایما اولورام یوکسکده.
سن ایسه سام یئلی کیمی اوردان بوردان هاواسان
نه یاندا فایدان اولسا ،اورایا دوغرو یینجیلیرسان.
موللا:
یالانچی چوخ هنرلی ،خالقی آلدایب یئر،
یوخونو دا وار گؤستهریب ،حسابدا اولوب یاشار.
سن کیمی ضعیف گرچگه ناچار گرهکسینیب گئدهر...
شونجا دا آز متاعا اورهگیم سالیب نه ائدهر؟
یازار:
اؤن صفحهده اصیل متاع هر زامان دا آز اولدر،
یالنیز اولسا دا او گون اونون گوجو یوز اولور.
سن ایسترس گون باتیب ،دایما گئجه اولماسین،
گرچگی غیب ائدیب ،یوروتمهگه یالاتی.
موللا:
زامانی فرصت بیلیب ،خیلی قدرت قازاندیم،
مؤکّبلریمی چوخالتماغا تورلو – تورلو بزهندیم.
سنایسه آج قورد کیمی دورورسان هر گون ضعیفلهییب
اؤلمهنی بکلهییب ،منه قبرینی قازیب.
یازار:
کؤک سالمیش آغاجام ،هر کسه دایانماغا
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کؤلگم ده دینجهلیر ،ایستر آتلی ،ایسترسه یایا.
سن ایسه کؤکسوزسون ،برک اوفلهسم ییخارام
منه قازدیغین قبره گؤتوروب سنی تیکهرم...
***

ابوسفيان اکاي
کوموک ادبیاتینین چالیشللقان و ملی شللاعیرلریندن بیریسللی ابوسللفیان آکایی خاطیرلاماق اولار .آکای
کوموک – تورک ادبیاتینین گلیشللمهسللینده ،هابئله داغسللتان – قزاق خالقی نین اویانماسللیندا چوخلو
چالیشلیب و بو یولدا جان ،مال و عؤمروندن اسیرگهمهییبدیر .آکای 9376جی ایلده دمیرخان شوراسیندا
دونیایا گلیب و عالی بیر تحصلیل آلاراق ،اؤزونو زامانین عالیملری آراسلیندا تانیتدیرماغا نایل اولموشدور.
او ،اؤلکه ایچی وائشلللیگینی و بوتون بؤلگه شلللهرلرینی وکندلرینی گزیب  -دولانیب ،خالق ایله یاخیندان
تلانیش اولاندان سلللونرا ،دوغو وباتی ادبیاتی ایله دریندان تانیش اولوب و سلللونرا قازانا گئدیب ،بیر مدت
چاپخانالاردا چالیشللیر .جالب نکته بورادیر کی آکای بیر مدرسلله ده قوروب و بو مدرسلله 9156جی ایلدن
9168جی ایله قدهر داغسللتان اوشللاقلارینی سللوادلی ائتمهده چالیشللمیشللدیر .اوندان علاوه بیر چاپخانادا
ایشللله دیگی زامان اسللماعیل کاسللپیرالی ایله تانیش اولوب و بیر مطبعه قورور و بوتون تورک کتابلارینی
چلاپ ائلدیلب ،یلایملادا بؤیوک و قالارقی ایشللللر گؤرموشلللدور .آکای بو مطبعه ده ایللک درس تورکجه
کتابلارینی دا چاپ ائتدیریر و کوموک ادبیاتینین گلیشمهسینده بؤیوک خدمتلری دانیلماز اولموشدور.
آنجلاق ابوسلللفیان آکای یئنی قورولان بلشلللویک حاکمیتی ایله بیرزامان همکارلیق ائدیب ،سلللونرالار
سلورگون حالیندا دونیاسینی دگیشیر .آنجاق  9125جی ایلده اکای تبرئه اولور و سووئت اؤلکهسینده بیر
عادت کیمی اولدوغو حالدا -آکایدان اعادة حیثیت اولونور .بوندان سلللونرا آکایین کتابلاری یئنی باشلللدان
چاپ اولوب ،یاییلیر.
ابوسلفیان آکای چوخلو کتابلارین یازاری و بیرسیرا کتابلارین دیلماجیدیر .اونون کتابلاری نین موضوعو
تعلیم و تربیت و یا همان اؤیرهتیم اولموشلللدور .دهیرلی اثرلری بونلاردیر :یوز ایللیک سلللاده تقویم ،اخلاق
کتابی ،کوموک فولکولور و ادبیاتی اثرلری آنتالوژیسی ،طاهر و زهره ،بوز ایگید حیکایهسی و.....
آکای اثرلری گئنیش تیراژدا یاییلمیش و باشقا دیللره ده چئوریلمیشدیر .شعرلریندن نمونهلر:
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هانکی یاندان یئل اسه ،اونا گؤره حرکت ائدهن بیرگروپون دیلیندن:
دین نهدیر ،ملت نهدیر،
دنیزلره آتاییم.
داغستانین ناموسونو
بیر پارایا ساتاییم.
گوجلو کیمدیر دونیادا،
توتاییم اونون یانینی،
ایچهییم سوسوزلوغا
فقر -مسکینین قانینی.
اووچونون تازی سی کیمی،
گوجلونون بویروغونا،
دولوناییم ،گزهییم،
تاخیلیب قویروغونا.
خلق اوچوندور قایغی نهدیر؟،
اؤزوم راحات اولدوقدان سونرا!
حرم – حلال نه باشقا،
یاییب قارنین دولدوقدان سونرا؟!
روس بیچیملی پالتویو
گئیسی ائدیب توتاییم،
داغستانین بیچیمیم
اونو تاییم ،یوتاییم.
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قیزلاریم آچسین باشینی
اؤرتوسونو آشاغی آتیب؛
ساچیندان دوگون ائتسین،
سالیاگوزا بنزهدیب.
داغستانین بیچیمی
گؤزهل اولسا دا سنه،
گوجلولرین گئییمی
آرتیق گؤرونور منه.
آناسیز گوج دونیا را
حؤکمونو یوروتن.
فقیر -مسکین قومی،
خورلاییب گئدهن.
آلاییم روس قادینی ،
هاردا وارسا گئدیب،
داغستانین قیزلاری،
ارسیز قالسین آغلاییب.
بییلملی قیز ایستهیهنه،
روس قیزلاری یئتر.
داغستان قیزین قایغیسی،
بیلیمسیز قالسین هر زامان.
اؤز خلقیمدن اولانیب
گؤرمک ده ایستهمهیهرک بئزیب
گوجلو بیز قووم ایله
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دولاشاییم گزیب.
بوگون ایستهدیگیمی ائدیب
کئف چکمک گرهک منه،
یارین اولاجاغی،
نه گرهک دوشونمه گه؟
احمقدیر او کیشی،
ایراغا گوز آتان،
بوگونکو حاضیر مالینی،
بورجا وئریب ساتان.

اوکتاي حاجامات
داغسلتان -کوموک ادبیاتینین گؤرکملی ادیب ،شاعیر و دراماتورگلاریندان بیری ده آکتای حاجامات
اولموشللدور .او 9195 ،جو ایلده اندری شللهرینده آنادان اولوب ،یاخشللی تحصللیل آلدی و بیر معلم کیمی
ایشه باشلادی .گن زامانلاردان الینه قلم آلیب معلملیکله برابر شعرلریله ده خالقی اویاتماغا چالیشدی .او
«یولداش» درگیسللینده مقالهلرو شللعرلر یازدی .تورکجه و روسللجا اثرلر یاییملادی .پوشللکین ،گوگول و
ماکسلیم گورگینین اثرلرینی آنادیلینه چئویردی .عینی حالدا اونون بیرسلیرا اثرلری ده تورکجهدن باشقا
دیللره او جملهدن روسجا و انگیلیسجهیه چئوریلدی.
آکتای حاجامات سللووئت یازارلار بیرلیگینین عضللوو اولاراق «داغسللتان یازارلار بیرلیگی» نین ده فعال
عضولریندن اولموشدور .آکتای شعر ،حیکایه ،تنقید آلاتیندا دهیرلی اثرلرین صاحبیدیر .تانینمیش اثرلری
بونلاردیر :من غرورلویام ،کوموک اوواسلیندا ،ایگیدین عائلهسلی (حیکایه)؛ چلیک قاپان ،انصللار ،استاو ایله
راشللیر ،آغ گؤورچین (پیئس) و بیرسللیرا دا شللعر دفترلری واردیر .آنجاق اوشللاقلار اوچون ده شللعرلر
یازمیشللدیر« .آغ گؤورچین» اثری دونیانین کلاسللیک اثرلری آراسللیندا یئر توتور و دونیا دیللرینه ترجومه
اولموشدور.
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سورحياتيم ،سور!
اورهگیم شاد منیم،
کؤنلوم دولموش تومورجوق،
اودری پارچاسی کیمی گونلری،
ائتدیک قوزو کورکو کیمی گور
سور حیاتیم ،سور!
من قدهر اومجاما
دیکمیش ایدیم نور،
شونا سئوینیرم،
سور حیاتیم،سور!
سور حیاتیم ،سور!
دونیالارین خاصی
گن دونیام و گور،
ائتمهسه ،ائتمهسین،
شیمارانلر قبول.
سور حیاتیم ،سور!
شاشمیشلار دئویره
قازیور دیبسیز چوخور،
بیز ایسه کئچمهیه
آرییوروز کؤپرو،
سور حیاتیم ،سور!
اورهگیم شاد منیم،
کؤنلوم دولموش تومورجوق،
415

او دری پارچاسی کیمی گونلری
ائتدیک قوزو کورکو کیمی گور
سور حیاتیم ،سور!
***
کيم سؤیلر
کیم دئییر من ساواش سئومم دییه؟
دوغرو فیکیر اوچون ساواشچییام.
فیکریم منیم آیدینلیق گون
دوشمنین کور دومان.
گونوم سؤنوک اولمازسا
هر زامان دا ائلیم.
آما سیس گلهجک اولسا،
دهلیریب چیخان سام یئلییم.
***
انسانا
انسان! انسان! بوش بوراخما سن
گؤیدهکی چوخورلاری،
گؤیه چیخماغا بوراخما سن
یئردهکی شیطانلاری!.
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هاکاس – تورك ادبياتی

تورک اولوسللاری آراسلیندا هاکاسلارین مستقل بیر ادبیاتی واردیر .یوزایللر بویو شفاهی ادبیاتا مالیک
اولدوقلاری ایله ،یازیلی ادبیاتلاری سون یوز ایله گئدیب چاتیر .هاکاس ادبیاتی پیئسلره باغلیدیر .سووئت
اؤلکهلری یاراناندان سونرا ،هاکاسلار اوچون مطبعهلر ،درگیلر و غزئتهلر قورولدو ،یونیوئرسیتهلر تیکیلدی.
ایلک رومانلار ،ایلک پیئسلر ده 65جی یوزایلده یازیلمیشلللدیر .هاکاس دیلینین الفباسلللی دا سلللووئت
زامانیندا ایلک دفعه لاتین اولموش ،سونرا کیریل الفباسینا چئوریلمیشدیر.
هاکاس تورکجهسیله مستقل کتابلار 9165جی ایللردن باشلاییر و بؤیوک بیر حرکتلر یارانیر .بو زامان
قیزیلل آل( ،قیزیل کند) آدیندا غزئتهنین یاییلماسلللیلا ،ادبیاتین مختلف ژانرلاری دیرچهلیر 9165 .جی
ایللرده بیرسللیرا شللاعیرلر و یازارلار اورتایا گلمکله اثرلرینی یایماغا جان آتیرلار .بو آرادا توپانف ،کوبیاکف،
سامرین ،قوزو قاشف کیمی شاعیر و یازارلاری آد آپارماق اولور.
 9163ایلینلده مسلللکووادا دا هاکاس ادبیاتی اؤزونه یئر آچیر و توپانفون شلللعر کتابی یاییلیر .چوخ
کئچمهدن 9189جی ایلده هاکاس تاتروسو دا آیاق توتور .اونون آردیجا اونلارجا پیئسلر میداندا یئر آچیر.
آنجلاق  9155جی ایللده هلاکاس دیلینده ایلک یونیوئرسلللیته قورولور و هاکاس  -تورک دیلی و ادبیاتی
رسمیتله چالیشماغا باشلاییر.
ایکینجی دونیا سللاواشللیندا هاکاس خالقی دا سللووئتلر بیرلیگینده اولاراق ،دوشللمنله مبارزه ائدیب و
بویولدا اؤز دیللری و ادبیاتلارینی گوجلندیریب و اونون گلیشمهسی اوغروندا چالیشیرلار .بو زامان یوزلرجه
رومان ،شعر ،پیئس و باشقا ژانرلاردا اثرلر و کتابلار یارانیر و یاییملانیر.86

86قولجو ،همان ،ص .582
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ماراقلیسلی بورادیرکی ایکینجی دونیا سلاواشیندان سونرا ،هاکاس  -تورک ادبیاتی ،دونیا ادبیاتی ایله
آیاقلاشللیب ومدرن بیر ادبیاتا مالیک اولور و دونیا ادبیاتینا بیر سللیرا اثرلری ده هدیه وئره بیلیر .بو آردا بیر
سیرا کتابلاری آد آپارماق اولار:
آ .توپانف :ایرپیچی.9163 ،
و .کوبیاکف :هاکاسیا ایرلاپچا.9282 ،
م .کوکف :استتار91210 ،
 .9کوتیوشف :آغ اولوس9153 ،؛ سوغ خزینده ،9102 ،تاستاغی ایستر91280 ،
 .9کوستیاکف :استالین گونی ،9153 ،ناچیل یولگزی ،9102 ،چاسکا ایری.9102 ،
م .بائیف :قیلدیم9126 ،؛ تاریخ گذارنی ،9177 ،تان سالبانیندا.9136 ،
م .کوچیچکف :چؤرهکده قالخان ایستر ،9125 ،چیل آیی،9173 ،
م .چبورایف :اولوغ چولزار ،9105 ،استتار،9125 ،
ن .تینیکف :هایجی ،9103 ،ایزن کیم9128 ،و ......

ميخائيل سمنویچ کوکف
میخائیل کوکوف  9198جو ایلده آنادان اولوب ،یوکسلک تحصلیل آلاراق ،معلم اولور .دونیا سللاواشیندا
اشلتراک ائدیب ،آنجاق جبههدن دؤنهرک 9159جی ایلده –  67یاشلیندا دونیاسلینی دگیشیر .میخائیل
کوکوف آز عمرونده دهیرلی اثرلر یازیر و خالقی نین باشینی اوجالدیر .اونون اثرلری هله بوگون ده اؤز دهیر
و قیمتینی سلللاخلللامیشلللدیر .تللانینمیش اثرلری بونللاردیر :آکون (پئس) ،کومسلللومول ،قیزیلل اوردو،
تراکتورچولارین تورکوسو و ...
میخائیل قیزیل آل غزئتهسلی ایله ده آرخاداشلیق ائدهرک اثرلرینی اوندا یایماغا چالیشمیشدیر.آنجاق
اونون اثرلری بوگون ده یاییلمادادیر.
شعرلریندن اؤرنک لر:
قادینلار تورکوسو
باسقیجی یورد وار ایکن
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حقوقوموز یوخوموش.
هر شئیین آغیری بیزه
گؤرمک اوچون گلیرمیش.
اره زورلا وئریلمیشیز
اینه گه -قویونا ساتیلمیشیز
ائوده – ائشیکده چالینمیشیز
کؤله (برده) حیات یاشامیشیز.
ارین الی آغیر اولور
ساچلارینی یولاریمیش.
ائودن ائشیگه چیخارمازمیش،
ایکی گؤزونو مورارتیرمیش.
باسقیجی حیات یوخ ائدیلیب
سومورو باسقی آتیلمیش،
قیزیل بایراق دالغالانیب،
گؤزهل گونلره اولاشیلمیش.
قادین شیمدی اونلو کیشی
ارکهگیله مساوی حقوقلو
هر نهیین وارسا قاپیسی
بیز قادینلارا هپسی آچیق.
بیلگیمیزی گلیشتیریریز
بوتون اوخول ،یوکسک اوخوللاردا؛
بولود آراسیندان اوچار
هر دقیقه ،هر ساعاتدا.
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تشکرلر بیزیم پارتیه
بیزیم گؤزهل یوردوموز ایچین.
تشکرلر بیزیم عدالتیمیزه
چوخ حقلری وئردیگی ایچین.
***
حاضيریز هر زامان
ساواشماغی سئومیوروز
ساواشا حاضیریز هر زامان.
ساواشا باغلایانی داغیدیریق
داغیلمادان هاردان گلسه!
بیزم اولمایان یئرلری
اشغال ائتمه ییز آز دا اولسا،
اؤز توپراغیمیزی کیمسهیه
وئرمهییز بیر قاریش دا.
زااوزرنایی آلماغی
ساموراییلار ایستهمیشلر.
اس اس سی بینین صوابیندان
میلچک کیمی اؤلموشلر.
کالخوز ،ساوخوز ،فایریکالاری
ساواشیریز گوجلندیرمهگه
آتش ائدیب وورماغا دوشمنی
یؤنهلیریز او -اس ،او – دا.
411

سینیر ساغلام اللرده ،
احتیاج ،ارزاق حاضیردا،
گلن دوشمنی اؤلدورمهگه
بومبا ،مرمی یئرینده!
قوشون اوچماسیندان تئز ده
بیز سیئیرا اولاشیریز.
قیرخ جبههلی ساواشدا دا
گرهکن جوابی وئریریز!

ميخائيل الكساندرویچ آرشانف
هاکاس ادبیاتی یازیلی ساحهسینده میخائیل الکساندرویچ آرشانفدان آد آرپارماماق اولماز .آرشانف آز
عؤمرونله بلاخملا یلاراق ،گؤزهل و گوجلو اثرلری آنلادیلینلده یازماغی ایله هاکاس ادبیاتینی دیرچلدیب و
خلقینین گلیشمه و ایرهلیلشمهسینده بؤیوک رول اویناییبدیر.
میخائیل الکسلاندرویچ آرشلانف  9195جو ایلده آنادان اولوب و درین ،یوکسلک تحصلیل آلاندان سونرا
شلللعر و ادبیلاتا اوز گتیریب ،یورولمادان یازیب یارادیبدیر .آرشلللانف «قیزیل کند» غزئتهسلللینین فعال
اشللتراکچی لاریندان اولموش وگؤزهل شللعرلریله خالقینی غزئته اوخوماغا ماراقلاندیرمیشللدیر .آرشللانف
9156جی ایلده دونیاسینی دگیشمیشدیر.
آرشانفدان نئچه -نئچه دهیرلی شعر دفترلری الده واردیر .بوشعرلر دؤنهلرله چاپ اولوب یاییلیبدیر .بو
اثرلری آد آپارماق اولور :پارلاق اولدوزلو پارتیا ،لوکوموتیو ،اوچاق ،مالچیلارا ،سلللووئت هاکاسلللیا ،مسلللکووا
حاققیندا و .....
شعرلریندن اؤرنکلر:
سووئت هاکاسيا
ناسیل ایمیش هاکاسیا؟-
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خان زامانیندا ،بیلینیور:
قارانلیقلا یاشاییب،
خانین قولونا بنزهمیش.
تنها ،کیچیک هاکاسیانین
آدی بئله یوخومش خان زامانیندا،
زنگینلر چئویرمیشلر خلقی،
آرتانیم قالانیم گومموشلر.
تنها دوران هاکاسیانی
آغزینا دا آلمامیش آغ خان.
شیمدی سووئت زامانیندا اونون
آدی «سووئت هاکاسیا».
دوز گئنیش یازیلاریندا
یاییلیب یورویور کولخور ،مالی،
ایی جنس مال یئتیشدیریب
اونلهنیور سووئت هاکاسیا.
قارا توپراقلی یازیسیندا
بؤیویوب یئتیشیور کولخور بیتکیسی،
ایی اورون وئرهن،
سئوگیلی سوسیالیست هاکاسیا.
آخار سولار آشاغی،
آخیور اورمانین آغاجی.
آغاجیلا اونلهنن
آدی گؤزهل هاکسیا.
412

آغ داغلارین اوولاریندان،
اورمانلارین قوشلاریندان،
اوزاقلاردا شهرت بولان،
گوجویله بؤیوین هاکاسیا.
آغاجی ایله زنگین اورمانی مشهور،
آلتینی چوخ دییه اؤزو مشهور.
بوئونلا بیرلیکده ،اووو -قوشو چوخ
بؤیله صنای بؤلگهسی هاکاسیا.
نه ده اونون چوخ زنگین لیگی:
بروئز ،باکیر ،باروت ،باشقاسی دا.
قازاراق اونلاردان فایدالانیرلار
حیاتی زنگین بیزیم هاکاسیا.....
***
پارلاق اولدوز.
دنیز کیمی دالغالانان
قاپلامیش یئری چیچکلی اول.
زیروه کیمی یوکسه لن
لنینین قوردوغو بیزیم یورد.
ساللانیب بؤیوین چیچک کیمی
بیزیم هاکاسیا آچیلیور.
میلیونلارجا سووئت خالقی له بیرلیکده
قوتلادیق یئتمیش یاشینی ،ایلیچ.
دالغالانیب بؤیوین چیچک کیمی
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سووئت هاکاسیا قوتلویور،
بوتون دونیادا ایشچیلرله بیرلیکده،
سنین یئتمیش یاشینی ،ایلیچ.
ایلدن ایله خالق گؤرموش
آجینی یوخ ائتمیشسن ،ایلیچ!
پارچا بؤلوک یوردون یئرینه
دیرلیک ایچینده خیال وئرمیشسن ،ایلیچ!....

414

قاراقالپاق – تورك ادبياتی

تاریخ بویو ،روسلللارین اسللتیلاسللی تورک خالقینین اوسللتونده اولموشللدور .آنجاق کیچیک خالقلار بو
اسلتیلادان قورتولماغی باجارمامیشلار .یوز ایللر بویو روس بویوندوروغونو اؤزلریله دولاندیرمیشلار .قاراقالپاق
بو تورک اولوسلللاریندان بیریسللیدیر .قاراقالپاق ملتی ده 9375جی ایلدن سللونرا روس حاکمیتی آلتینا
گیردی .آنجاق بوگون بوآد آلتیندا یارانان ادبیاتین اؤز اسللکی تاریخی ،گئنیشلللیگی و زنگینلیگی واردیر.
قاراقالپاقلار  91جو عصللرین سللونلاریندان روس چرچوواسللی ایچینده یاشللاماغا مجبور اولموشلللار و تزار
زمانیندا قاراقالپاق ضلللیالیلاری ،یاخینلاریندا اولان بخارا و خیوه شلللهرلرینه آخیب گئتمیشللللر ،اونلارین
مدرسله مکتبلرینده درس آلمیش و سونرالار اؤز دیارلارینا دؤنموشلر .آنجاق قارقالپاقلار آراسیندا شاعیرلر
و یازارلار دا اولموشللدور.اؤزهللیکله شللاعیرلرین چوخلوغونو خاطیرلاماق اولار .بوشللاعیرلر نئچه یوز ایلین
عرضللینده اثرلری چاپ اولوب یاییلماسللادا ،شللعرلری ،تورکولری خالقین دیلینده اوخونوب ،دیلدن دیله،
عصلردن عصلر ،نسلدن نسله کؤچوب و بوگون چاپ امکانلاریندان یارارلان خالق ،اونلاری چاپ ائتدیریب و
یازیلی ادبیاتلارینی اونودولموش تاریخدن آیدینلیغا چیخاریرلار.
کئچن ایکی یوز ایل آراسلیندا بیر سلیرا شلاعیرلرین آدلاریلا اثرلری بیزه چاتمیشدیر .بونلارین آراسیندا
عمر سلوئیر بیگ اوغلو هامیدان شهرتلی بیر شاعیردیر .اونون شعرلری آغیزدان آغیزا ،سینهدن سینهیه و
نسللدن نسلله کؤچوب و چاپ اولونوبدور .سلوئیر بیگ اوغلو دان سونر نئچه شاعیرلر واردیرکی دیوانلاری
گئنیش صلللورتده یاییلمیش و تانینمیشلللدیر .اوجملهدن صلللدیق توکپال اوغلو ( ،)9307-197آنناقول
( ،)9325-9192ژانایگ ( )9311-9191کیمی شاعیرلری آد آپارماق اولار.
آنجاق 9197جی ایلین سللووئت انقلابی ،بوتون ادبیات دونیاسللی دگیشللدی .هابئله ملتلرین حاققینی
اؤزلرینه قایتارماق اصللللی ،کؤکلو بیر ایدئولوژی دورومونا چیخدی .بیرسلللیرا ملی زوراکیلیق اولورسلللا دا،
اوسللت اوسللته ملی حقلر وئریلدی و خلقین آنادیلی ،آنایوردو قورولدو .اونا گؤره ده 9197 :ایلیندن سللونرا
قارقالپاق خلقی آراسلیندا بیر یئنی و گئنیش ادبیات دیرچهلیر و یوزلرجه شاعیرلر و یازارلار میدانا گلیرلر.
ایللک غزئتلهلر چلاپ امکانی تاپاراق ،ادبی اثرلر مختلف ژانرلاردا یارانیرلار .اوبیری طرفدن رومان ،پیئس و
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باشللقا ادبی ژانرلار میدان آچیرلار و قاراقالپاق یازیلی ادبیاتی دا بوندان ایراق اولمامیشللدیر .لازیمدیر بورادا
یوزلر و شاعیرلرین آدینی چکمکله بو ساحهنین چوخلوغونو گؤسته رک :سیفالغابیت مجید اف (-9183
 ،)9321آیاپ برگن اوغلو ( .)9335-9182قاسم عوض اف ( ،)9317-9183عباس دابلف (،)9313-9175
صلللادق نوریم بتف ( ،)915-9176نجیم دئوقلارایف ( ،)9150-9108ابلدیرملان اؤپتف (،)9150-9185
آسللان بیگیم اف ( ،)9157-9103خوجامت احمدف ( ،)9153-9186آیت بیگ مات یعقوب اف (-9186
 ،)9151میرزاعلی دردبیلگ اف ( ،)9151-9156ایس باسلللار فاضلللل اف ( ،)9151-9129جولمیرزا آی
میرزایف ( ،)9195-9112امت شامورتف (،)9196-9108
ایکینجی دونیا سللاواشللیندان سللونرا مدرن ادبیات گلیشللیر وقاراقالپاق ادبیاتی دا سللووئت ملتلرینین
ادبیلاتی ایلله آیلاقللاشلللیر .آنجلاق یلازارلار بیرلیگی یارانیر ،ملی دویغولار جانلانیر و گؤزهل اثرلر مختلف
ساحهلرده میدانا گلیر .بوآرادا قاراقالپاق ادبیا تی دا دایانا بیلمز ایدی .زامانلا آددیملاشماغا مجبوریدی .یئنه
بودؤوراندا یوزلرجه شللاعیر -یازار ،ادیبلر میدانا گلیر و بوگون یازیلی قاراقالپاق ادبیاتی -شللعر ،موسللیقی و
باشلقاهنرلرله بیرگه ایرهلی گئتمکدهدیر .چاغداش شاعیرلردن نئچهسینی آد آپارماق لازیمسه :خوجا مراد
توریم بتف ( ،)9166-9123تاجالدین سللید جانف ( ،)9165-ابراهیم یوسللف اف ( ،)9161شللاودیربیگ
سلیدوف ( ،)9187-9112گلسلتان شلاهمرادف ( ،)9187بنیرا تورشلف ( ،)9180ساعین بیگ ابراهمیف
( ،)9102صدربیگ اسماعیلف ( ،)9102بختیار گن مرادف ( ،)9101فاطمه میرزابیگ اف ()9128و....

خوجامت احمد اولی
قاراقالپاق ادبیاتینین ایگیرمینجی یوزایلده تمثیلچیلریندن بیری خوجامت احمد اولی اولموشلللدور.
خوجامت اؤلوم تاریخی بللی اولماسللادا ،اونون یوکسللک تحصللیله مالیک اولدوغو ،درین بیلگییه صللاحب
اولماسی بللیدیر .آنجاق بو گؤرکملی شاعیر ،اؤلن چاغیندا –  9186جی ایلده هله گن ایمیش.
خوجامت ایلک اؤنجه «گن لنینچی» غزئتهسلینده چالیشدی و بیر آز کئچمهدن اونون مدیری اولور.
او اؤز اثرلریندن علاوه ،قاراقالپاق ادبیاتینین کئچمیشلللینی اورادا دیریلتمهگه جان آتیر و چوخلو اسلللکی
ادبیاتی توپلاییب چاپ ائتدیردی.
خوجامت احمد اولینین شهرت قازانان و خلق ایچینده سئویلهرک قارشیلانان اثرلری بونلاردیر:
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طبقهم ،بو منتین ،دودوک و  ...اونون کلیانی یا شلعرلر مجموعهسی 9105جی ایلده یوکسک تیراژدا چاپ
اولدو ،سللونرا  9170جی ایلده «شللعرلر توپلومو» عنوانیندا یاییملاندی و نهایت «اثرلر» آدیلا  9170جی
ایلده چاپ اولدو.
خوجامت احمد اولینین شعرلریندن:
لاتينلش
عرب حرملرینی ترک ائت
سفیل ،لاتینلش  ،لاتینلش.
یئنیلیگه اؤزون باشلا،
باشلا ،لاتینلش ،لاتینلش.
اسکی حرفین هپسی قالسین،
غزئتهده یازیلدی «درس»ین،
آ.ب.ت« .بالیق -شاباک»
اؤیرهن ،لاتینلش ،لاتینلش.
هر یئرده سؤز قیمیلدادی،
لاتینلشدی ،عرب قالدی،
یوردلار سئویب لاتینی آلدی،
آلدی ،لاتینلش ،لاتینلش.....
***
قارداشيما مكتوب
گؤزوم ،اوخو ،بیلیم آل،
اوخومایان آدام لال.
بوتون ایش تحصیل ،بیلیمده،
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بیلیمله یانسین چراغ.
قوشموش هپسی بیلیمده،
فایدالی ایش ،بیلیمده،
تراکتور« ،زاوود» ،ماکینا،
دایانیرلار بیلیمده.
تحصیل ،غیرت؛ تحصیل ،گوج
تحصیل سیز ایش بوشا ،بوش،
تحصیل ایله هر بیر شئی
دگیشمکده ،هر بیرایش.
اسکی حیاتین ،حیات می؟
ایش دگیشمیش بو گونده،
گونونده دگیل هم ساعات
دگیشیرلر بیلیمده.
تحصیل،شهرده ،کؤیده
یاییلدی بیلیم گؤیه،
اوخوماقدا چوجوقلار،
هر بیر یئنی اوولدا.
بیلیم ،یئمک؛ بیلیم ،نان؛
بیلیم سیزین ایشی غم.
اؤیرهن هنر ،بیلیمی
بیلیمله یانسین چراغ.
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آیت بيگ ماتياکوب یعقوب اولی
آیت بیگ ماتیاکوب اولی 9151جو ایلده آنادان اولدو ،یوکسللک تحصللیلاتنی بیتیردیکدن سللونرا ،بیر
معلم کیمی چالیشلماغا باشللادی .عینی حالدا یئنیلیکده آنادیلینده چیخان درگیلرله آرخاداشلیق ائتدی.
قیزیل معلم آدلی درگینین 9163جی ایلدن فعال اشتراکچیلاریندان اولدو .قیسسا عؤمر سورموش ،آنجاق
اؤلوم تاریخینی اله گتیره بیلمهدیک .اونون شلعر دیوانی 9185جو ایلدن یاییلمیش و شلعرلری گؤستهریر
کی سللووئت شللاعیری کیمی ،کالخوز ،کومسللومول ادبیاتینی ایرهلی سللورموش و بیرده قاراقالپاق یازارلار
بیرلیگی نین عض لوو اولموشللدور .اونون دهیرلی شللعرلریندن بونلاری آدآپارماق اولار 95 :باشللیندا ،دوققوز
مین بئل ،قیزیل اوردو ایگیدلرینه ،تراکتورون گؤرونوشو و.....
شعر لیریندن اؤرنک:
دوققوز مين بئل
اله آلان کسکین بئلی
وور توپراغا ،بیلدیرمهدن.
قازیداکی امهگینی
توپلا ،کیمسه بوراخمادان.
قولون گوجو ضای اولماز،
قازمایینجا قابین دالماز،
گوچ توپلانسا ،قول یورولماز،
پایینی آل ،بوراخمادان.
«تارلادان اکینیم» دئییب،
اوزولمه ،یاردیمچی پک چوخ،
پامبوقلارین اولدو توپ توپ
آل پایینی چکینمهدن.
419

قایناشان گوج ،دوققوز مین جان،
قازی اولسا پیشهجک نان،
اورون آلسان آلیرسان کام،
یاپ قازییی ،گون گئچمهن.
قازیدا اولور بیگله میراب،
دینلندیرمهدن ووردو بیچیب،
(مهتی بیگ) اولوب سووب دوروب
دینلندیرمز یئر قازمادان.
شیمدیکی گون اؤیله دگیل،
ووروب دؤیمک اویغون دگیل،
سربستلیگه آچیق عاغیل،
بئش آددیم یول آلدیرمادان.
بئلین سنجاق ،اگهله ،کوی،
بئلله مهگی هیزلاندیر کوی
یانسا دوش ،دوشونوب اوی
بایراغا ال ووردورمادان.
قازی اولسا ایشین بیتر،
پوزوق ایش ،مقصده گئدهر،
چتین ایشلر باشدان کئچر،
قوّت توپدا پای وئرمهدن.
تاریمین مقصدلی ایشی-
بئش ایللیگین گؤزهایشی،
توپلومون آرتیب دا گوجو
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آلسین آدینی ،گوج وئرمهدن.
***
یورولماسين
توک توک ائدهن یولدور «زاوود»
یورویون شیمدی قوّتله.
گئجه – گوندوز خدمت ائدهن،
یورولما ایشچی ،یورولما سنده!
غیرتلی فقیر ،سفیللر،
ناسیلسین؟ یورولما سن ده!
یورولمادان یاپ هر ایشی،
جماعات اول ،یورولما سنده!
یاردیملاشیب غیرت ائدهن،
بیر صینیفلی ،یورولما ایشچی!
مدنیت میدانینا
ایشیق آچدیق ،یورولما ایشچی!
گؤبکلی زنگین ظالیملرین،
سیررین آچان ،یورولما دیلچی!
ترس فیکیرلی طرفدارین
تومونو پوزان ،یورولما ،دیلچی!
وطنی ،یوردو قورویان،
جسور اورهک ،یورلما عسکر!
«دشمن!» دؤنسه ده قاچمایان
421

ساغلام بیلک ،یورولما ،عسکر!
قلمینی اله آلیب،
سؤز چاغلادان ،یورولما دیلچی!،
 نه ایش اولسا یازیب  -دوران،خلق درد داشی ،یورولما ،دیلچی!....

ایز باسار فاضل اولی
ایز باسار فاضل اولی بیر مبارز و دوشونجهلی شاعیر اولاراق ،ملی روحلو و انسان سئوهر بیر یازاردی .ایز
باسللار 9151جو ایلده آنادان اولدو ،آنجاق عؤمرونون یاریسللینی دوسللتاقلاردا کئچیرتدی .او ایلک اؤنجه
تحصلیلینی بیتیردیکدن سلونرا «قیزیل قارا قالپاقسلتان» غزئته سینده چالیشدی .سونرا «گن لنینچی»
غزئتهسلینین باش مدیری اولدو9185.جو ایلدن «سلووئت یازارلار بیرلیگینه» عضلو اولدو.آنجاق اسللتالین
دؤورونلده ،ملی روحونا گؤره اتهاما باغلانیب دوسلللتاق اولدو 65 .ایل عؤمرونو اسلللتالین دوسلللتاقلاریندا
کئچیرتدی .بونونلا بئله ،یازیب – یاراتمادان بیر آن دا سلوسلماییب ،خلقیندن و وطنیندن مودافعه ائتدی.
نهایت 9129جی ایلده دونیادان گؤزونو یومدو.
ایز باسللا فاضللل اولی ،چالیشللقان و اسللتعدادلی بیر شللاعیر اولاراق ،چوخلو کتابلار یازدی و ایندی ده
کتابلاری قاراقالپاق ادبیاتینین دهیرلی صللحیفهلرینی تشللکیل ائدیر .ایز باسللارین چاپ اولموش کتابلاری
بونلاردیر:
ظفر یولوندا.9185 ،
قوشقولار.9182 ،
قوشقولار.9101 ،
کند باهاری.9170 ،
شعرلریندن نمونهلر:
پامبوق – زاوود اؤنونده
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«زاوود» اؤنو
تیخا باسا دولدو
آرابایلا ،دوه ایله
ایشچی و چیفتهچی ایله.
بیر -بیرینه یاردیمچی.
زاوود اؤنو،
آرابا ،دوه،
اوستونه پامبوق یوکلو.
چیفتیچی ،پامبوق
دؤکمکده.
آرابا سیندان ،دوه دن،
ایشچیلر و چیفتچیلر.
باغلانمیشلار ایییجه
بیری ،ان ایپی
بیرلیگینی من سئوهریم.
***
چاليش زاوود!
گورولدویور ماکینالار،
دؤنوب تیکیر تیکیر ائدیب،
یوکسهلهرک قازانیندان
امهگین بخاری چیخیر.
دمیرگؤوده قیمیلدیور،
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دؤنر ،قاییش بورولاراق،
پارلار الکتریک آمپولو،
امک آمپولو یاناراق.
گورولدهر چالیشان ماکینا.
چیقریق اودو سس چیخاریب،
چیقریق کیمی بورولوب کئچیب،
آغ پامبوق دورور یوکسهلیب.
ایش میدانی غیرتلهنیب،
گورولدهر ماکینا ،توکورداییب،
ایشچیلر ایشه گیریشمیش،
کاش اتلری گئدیب گلیب.
چالیش زاوود ،اس حرکت،
دون موتور ،تیکیر تیکیر ائت!
یان الکتریک ،ایشیق وئر!
امک ایشیغیم پارلات!
دؤن چرخ قولو ،چالیش زاوود!
ماکینا ،دؤن تیکیر تیکیر،
آغ پک ایپک ،خاص پامبوق کیمی،
پامبوغو چیخار دؤنهرهریب.
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قاقاووز(مولداوي) -تورك ادبياتی

روس اسلتیلاسلی آلتیندا تورک خالقلارین بیریسی ده قاقاووز تورکلری اولم وشدور .اونلارین زنگین بیر
شلفاهی ادبیاتلاری اولاراق ،یازیلی ادبیاتلاری چوخ دا زنگین اولمامیشدیر .آنجاق 93جی عصردن یئنی بیر
ادبیاتا مالیک اولماغا چالیشلمالاری گؤزه گلیر 93 .جی یوزایلین سلون یاریسیندا بیر سیرا قاقاووزجا اثرلر
یاییلیر ،اونون یانیندا بیر سللیرا باش لقا دیللردن  ...اوجملهدن روسللجادان چئویرمهلر میدانا گلیر وقاقاووز –
تورک ادبیاتی یازیلی بیر دوروم تاپیر.
قلاقلاووزلار دینی باخیمدان خریسلللیتان و یا مسلللیحیت دینینی قبول ائتمیشللللر .بونونلا بئله اؤز
ادبیاتلارینی منیمسله میشلر .ماراقلی دیرکی یوزده  10ی مسلمان اولان تورک لریله باشقا دین لرده اولان
تورکلرین ،ملی روحو و ملی کولتورو همیشلله اؤن پلاندا دایانمیشللدیر .قاقاووزلارین شللفاهی ادبیاتلاریندا
کوراوغلو داسلللتلانلاری ،آشلللیق غریب ،آرزی ایله قمبر ،طیارزاده ،ملانصلللرالدین ،اصللللی ایله کرم ،حتا
شلاهاسلماعیل ایله گلزار داسلتانلاری بیرگه اولموشلدور .بوداسلتانلار عینی صورتده بوتون تورک ملتلری
آراسلللیندا اولدوغو کیمی ،قاقاووزلار آراسلللیندا دا عینیدیر .بونونلا بو امکان بیزه یارانیرکی حقلی اولاراق
تورک خالقلاری آراسیندا اولان اؤنملی مسئله ،اونلارین ملی روحو و ملی کولتورلری اولموشدور!
قلاقلاووزللار روم ،رومن ،روس وبولغار ملتلریله یاخیندان علاقه بسللللهمیش ،حتا تاریخی اولایلاری دا
بیرگه اولموشللدور .یازیلی ادبیاتلاری دا اونلارین الفباسللیندا اولموشللدور .انجاق ایگیرمینجی یوزایلده روس
الفباسلینی منیمسهمیش وبوتون یازیلاریندا اونو ایشه آپارمیشلار ،عینی حالدا سووئت ادبیاتی ایله ده سیخ
باغلی اولاراق ،همان دونیا گؤروشونو اؤز ادبیاتلاریندا دا قوروموشلار.
قاقاووز تورکجهسلیله ایلک مسلتقل اثر «پلاسلتر» اثری اولاراق 9395جو ایلدن یاییملانمیشدیر .ایلک
چئویریلرده همین ایللرده و چوخلو پوشللکین و اریسللتوفان اثرلریندن اولموشللدور.آنجاق بوگون مولداوی
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جمهوریتی آدلانان ملت و اؤلکه ،قاقاووز ملتینین بیر پارچاسلللینی گؤسلللترمکدهدیر .بوگون مولداوی ده
یارانان ادبیات ژانرلاری ،قاقاووز ملتینین ملی وارلیغینی و ادبیاتلارینی یایماقدادیر.
65جی عصرین اوّل لرینده قاقاووز یازیلی ادبیاتی بوتون ملتلرله یاناشی ،مدرن و یئنی بیر آلانا داخیل
اولور .ایلک قاقاووز تورکجهسلیله یاییلان غزئته 9157جی ایلده اوز وئریر .بوندان نئچه ایل اؤنجه (،)9155
قاقاووز تورکجهسلینده سلوزلوک کتابلاری یاییملانیر ،اوجملهدن قاقاووز تورکجهسی -روسجا سؤزلویو نشر
اول ونور .هله بوزامانلار رومن الفباسللیله اثرلر یاییلیرلار .آنجاق ایکینجی دونیا سللاواشللیندان سللونرا کیریل
الفباسللی اورتایا گلیر و تاریخ نظریندن 9107جی ایلده کیریل الفباسللی رسللمت تاپیر و بوتون درسللی
کتابلاری ،هابئله بوتون کتابلار ،درگیلر ،غزئتهلر بو الفبا ایله نشر اولونور.
9107دن 9125جی ایللر آراسلیندا «مولداوی سوسیالته »غزئتهسی قاقاووز تورکجه بیر اؤزهل ساییلار
چیخلارتلدی .بو درگی هفتلهلیک اولاراق ،خالق ایچینده بیر ادبی حرکت باشللللادی و قاقاووز ادبیاتینین
جلانللانماسلللینا سلللبب اولدو .بو زامان چوخلو و گؤرکملی شلللاعیرلر و یازیچیلار اورتایا گلدی .بونلاردان
نئچله سلللینی آد آرپلاملاق لازیمدیر :دیونیس تاناس اوغلو ،ایگنات بابوغلی ،نیکلای تاناس اوغلو ،دیمتری
قاراچوبان ،اسلتپان کوراوغلو ،سلاولی اکونومف ،فیلیپ پوپاز ،واسیلی دول اوغلو ،الکسی توکان ،مینا کؤسه
و....
 9107جی ایل قاقاووز ادبیاتی و دیلی اوچون باشلللانیش بیر نقطه سللاییلیر ،چونکی بو زامان چوخلو
اثرلر یاییلاراق ،غزئته لر اورتایا گلیر ،هابئله قاقاووز دیلیینده بیر رادیو دا آچیلیر .همین ایلده رسمی اولاراق
بیر قانون کئچیریلیر و قاقاووز دیلی اوخوللاردا اوخونماغا باشلاییر .آنجاق بو آزادلیق نسیمی تکجه اوج ایل
دوام تاپدی و 9125جی ایلدن ،یئنی باشلدان قاقاووز دیلی یاساقلاندی .آنجاق اویانان ملت و بوللو – بوللو
شلاعیری -یازاری اولان بیر ملت سلوسلا بیلمز .اونا گؤره ده بیر سلیرا یازارلارین و شاعیرلرین حرکتلری
یوکسللهلهرک ،ادبیات و ملی کیملیک ده یوکسللهلیر .نیکلای بابوغلو کیمی اؤنجولر میدانا گلیرلر و غزئتهلر
چیخلاریرللار .نیکلای بابوغلونون نشلللر ائتدیگی غزئته ،قاقاووز دیلی ،ادبیاتی و اینجه صلللنعتینی داها دا
جلانللادیردی .غزئتهنین آدی «آنا سلللؤزو» ایدی .بو درگی  35مین تیراژا چاتاراق – اذربایجان تورکلری
طرفیندن ده قارشیلاندی.
آنجاق آناسؤزو غزئتهسی قاقاووز دیلینی گونو -گوندن خلق ایچینده یاییلدی ونهایت سووئت خلقلری
بیرلیگی پوزولدوقا مولداوی جمهوریتی ده اؤز آنادیلینی رسلمیت ایله ایشلللتمهگِه مجال تاپدی9118 .جو
ایلله قدهر قاقاووز دیلینده کیریل الفباسلللی ایشللللهنیلیردی .بو ایلده پارلمان بیر قانون کئچیریب ولاتین
الفباسینی قبول ائتدی .بوگون قاقاووز ادبیاتی – مستقل بیر دولت صاحبی اولماق شرطیله -دونیا ادبیاتی
ایله آددیملاشللیر .همین ایلدن «آناسللؤزو»« ،قاقاووز سللسللی» غزئتهلری یئنی الفبادان اسللتفاده ائدهرک
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یلاییمللانلدیللار .بوگون اونللارجلا درگیلر ،غزئتلهلر اوجملهدن :قرلانقی  ،گونش جیک و مختلف ادبیاتلار:
قادینلار ،چوجوقلار ،عائله ،تکنیک و  ....ساحهلرده چیخماقدادیرلار.
بوگون قاقاووز ادبیاتی  ،بوتون چاغداش مدرن ادبیاتین اؤزه للیک لرینی منیمسللهیهرک ایرهلی گئدیر.
آشلللاغیلدا آدللارینی چکلدیگیمیز شلللاعیرلر و یازارلارین بوللو – بوللو اثرلری بوگون یوخاری بیر تیراژدا
یلاییلمادادیر :میخائیل چاکیر ،نیکلای آراباجی ،توفار نیکلای ،گاوریل قایدارجی ،ماریا دوربایلو ،اوین توپال،
گئورگی تاش اوغلو تودور مارین اوغلو ،پتر مویسلللا ،واسلللیلی فیلی اوغلو ،اسلللتپال بولغار ،پتر یالانجیف
تودورکا آرنات ،والنتینا قارانفیل ،تودور کلش ،وانی اوغلو ،واسیلیسکا توکان ،تینا ورمه ،کنستانتین واسیلی
اوغلو و .....

نيكلاي باب اوغلو
قاقاووز ادبیاتینی چاغداشللاندیران و مدرن بیر دوروما گتیرهن اؤنملی و گؤرکملی سلیمالاردان بیریسی
نیکللای باب اوغلودور.نیکلای 9163جی ایلده تاراکلینین باخینلیغیندا اولان قبچاق کندینده آنادان اولدو.
9155جو ایلدن 9135جی ایللر آراسلللیندان ملی روحلو بیر معلم کیم درس وئرمیش وبو زامانلاردا نئچه-
نئچه قاقاووز دیلینده درس کتابلارینی یازیب و اؤز خالقینا اؤیرهتمیشدیر.
نیکلای باب اوغلو خالق ادبیاتینی توپلامادا چالیشلیب و دهیرلی اثرلر ییغیشلدیرمیشدیر .بوساحه ده
قارداشلللی ایله اونا یاردیمچی اولموشلللدور .توپلادیغی و یایدیغی قاقاووز شلللفاهی ادبیاتیندان بونلاری آد
چکمک اولار :قاقاووز فولکلورو ( ،)9121مثللر(.)9119
ادبی سلللاحلهلرده ،هابئله دیلچی لیک عالمینده ده گؤزهل اثرلر صلللاحبیدیر .بوسلللاحه ده یازیلان
کتابلاری بونلاردیر :قاقاووزدیلی سینتاکسیس9133 ،؛ لتراتور (=ادبیات ) اوخوماقلاری.9133 ،
باب اوغلو باشللقا یاییلان اثرلریندن بونلاری سللایماق اولار :افسللانهنین ایزی ،9175 ،بوجاق اجللری،
 ،9171طرفیمین پیلتلری ،9133 ،تونا گیر ایچهری( 9132 ،شلللعر کتابی) ،قارانفیللر یئنیدن9132 ،
(شعر کتابی).
بونلاردان علاوه ،باب اوغلو روس د یلینده ده اثرلر یازمیشدیر.
نیکلای باب اوغلو9107 ،دن  9125ایللر آراسلیندا قاقاووز دیلینده ایلک غزئتهنی چیخارمیشدیر .سونرا
«قومرات» آدلی غزئتهنی  3ایل بویوندا یونلتمیش ،سللونرا قاقاووز تورکجهسللیله تلویزیون وئرلیشلللرینی
حاضیرلاییب ،یاییملامیشدیر .اونون بیر سیرا فیلم نامهلری و سناریولاری دا اولموشدور.
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باب اوغلونون سون کتابی 9115جو ایلده «تورکیهده بیر اؤیکوموز وار» آدلی حیکایه کتابی اولموشدور.
ایندیسه شعرلریندن اؤرنک:
آنا توپراق
سئودیم ،سئوهرم ،سئوهجهگم،
بو مثللی توپراغی،
نه یاندان قالخدیم دا باشلادیم،
سفته آددیملاماغا.
نه یاندا گزهرسم ،گزهییم
بو ،مثلدن داها دادلی،
داها هیزلی قوشمام ایچین،
منه قاناد اولاجاق.
توپراغین یوزو اسمر رنگی
راحاتیملا برابر،
آغیرلیق اولوب جانا گلدی
نه چوخ نظره اوغرادی.
دونیایا ناسیل گلینیزسه اؤیله گلدیم،
هرکسین بورجو بیر جان،
من ده بورجلو قالمایاجاغام -
توپراغا قاتیلاجاغام.
***
گؤیه دئدیم
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گؤیه دئدیم ،دئدیم الیمله اولدوزا،
کؤنول وئردیم ،وئردیم گؤزومله بیر قیزا،
گؤزوم قالدی آچیق ،آچیق او اوزاقلیغا
هاردا اونون گؤزهل سسی ،هم قوجاغی؟
سئودام داشدی اورهگیمدن تؤکولدو،
ان بؤیوک حؤرمتیمی اونا گؤستردیم.
یئره دگدیم ،باسدیم آنا توپراغیما،
یارین اونن قوجاغینا تؤکولورم (اؤلوروم).

دیميتري قارا چوبان
دیمیتری قارا چوبان مولداوینین بؤیوک شلللاعیر ،یازار ،موسلللیقی چی ،موزهچی ،رسلللام و ....کیمی
تلانینیر .بو شلللاعیر و یلازار  9188جو ایللده قومراتا باغلی بئش آلما کندینده آنادان اولدو .قاقاووز خلقی
اوچون بیر موزه یاپیب و  65ایل تمام اورایا مدیرلیک ائتمیشدیر .سونرا عؤمرونو  9132جی ایلده  -اؤزونو
بیر قاتار آلتینا آتماقلا  -سونا یئتیرمیشدیر .اؤلندن سونرا مدیر اولدوغو موزهنی اونون آدیلا بزه میشلر.
قاراچوبان 9107جی ایلده «مولداوا سلوسلالیسلتی» غزئهسینده اوزهل ساییلا چیخان هفتهلیکده شعر
لرینی چاپ ائتدیریر و ادبیات دونیاسللینا قدم قویور .اونون ایلک شللعر کتابی «ایلک لاف» آدیلا 9128ده
یاییملانیر .بونون آردیجا 9123ده «یانیقلیق»9121 ،دا «باییلماق»9175 ،ده «پرسللنگلر» ،و 9122دا بیر
حیکایه کتابی اولان «آلچاق ساچاق آلتیندا» اثریله فعالیته داوام ائدیر.
قاراچوبانین شللعرلر سللئچیمی 9135جو ایلده «شللعرلر» عنوانیله و نثر اثرلرینین سللئچیمی 9132دا
«پروزا» آدیلا نشر اولونور.
قارچوبانین آیریجا اوچ شعر کتابی را چاپ اولموشدور .آدلاری بونلاردیر:
روحون توتقوسو9175 ،؛ یاشیل آلوو 9176 ،؛ باشلانقیچ.9131 ،
قاراچوبان روسللچا و آذربایجانجا شللعرلر ده یازمیشللدیر .یاشللادیغی چاغلاردا ،آدی آذربایجاندا بوتون
روسللیادا یاییلمیشللدی 9117 .جی ایلده «صللاباح اولدوز» آدلی درگی اوچ سللاییسللیندا قارا چوبانین
رسملرینی یاییملاییب و رساملیق صنعتینی آراشدیریر .بونو دا آرتیرماق لازیمدیرکی ایندی اونون اوغلو دا
بیر تانینمیش رسامدیر .شعرلریندن اؤرنکلر:
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یوللار
قارشیدا سورولموش
ایکی یول ایشلنمیش
گؤرونور.
بیریسی کناردان
یورویور.
ایکی یولدان ،اوّل کی
گئتمیشلر ،دگیلمیش
کمین زوروندا
قساوتلی کیم قاچمیش
یئنی یولو او آچمیش
دوغرودان.
***
یئنی ایله قارشی
آیاز دگیل ،سویوق هئچ می هئچ ،
چوبوقلار سیمیت دولو،
اؤتر چانلار کوچوجوک،
لانقیر ،لانقیر چانلار.
هئی هئی جیلر قایناشیر
گزهرلر هئچ بیر آنلیق.
کؤپک جیکلر بولاشیرلار،
یئره کؤچر قارانلیق.
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اوشاقلار گزمکدن بیکدی،
اولدو گئجه یاریسی.
دوشر دوشر بؤیوک قارلار،
نئجه چوبان شارکیسی.
نه گرچکدی ،نه دوقوندو،
گؤزهللیگی نه ده پک تانیقدی.
نه قدهر او اریشیلمزدی،
گؤزههپ گؤزهل گؤرونوردو.

مينا کؤسه
مینا کؤسله قاقاووز چاغداش ادبیاتینین ان چالیشلقان شاعیرلریندن ساییلیر .اونون شعر دفترلری اون
جیلددن آرتیقدیر .آنجاق شعرلرینده دالغالانان ملی روحو و وطن سئوگیسی دیر.
مینا کؤسللله  9188جو ایلده بوشلللالما کندینده آنادان اولدو ،تحصلللیلینی بیتیردیکدن سلللونرا موزه
مدیرلیگی ومعلم لیک ایله مشلغول اولوب ،بیر آن ادبی یارادیجیلیقدان ال اوزمهمیشدیر .اونون شعرلرینده
آنادیلی و وطندن باشلللقا انسلللان هیجانلاری و دویغولاری ان دهیرلی یئری توتور .مینا آنادیلیندن علاوه،
روسجا شعرلرده قوشموش واثرلری باشقا سووئت دیللرینه ده ترجومه اولموشدور.
مینا کؤسهنین اثرلری بونلاردیر:
.9178
قسمت،
.9170
قارداشلیق،
توپراغین اورهگی.9138 ،
.9132
حاضیراول،
اومودلار.9133 ،
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داددیم عؤموردن.9135 ،
صاباحکی گون.9115 ،
توپراق قوخوسو.9171 ،
شعرلریندن اؤرنک:
سنه سارماشدیم
و انسان باشلادی
یاشاماغا طالیعینی،
بو ائولر یاپیلی،
دوگون لر خوش اولدو.
سونرا بؤیوک یاپیلار،
قاچاراق گلدیلر،
سانیرسان بیر مثلدن،
هربیر ،هربیر ایلدن!
هم چوخ آسفالت گلدی،
سادهجه بیزیم یوللاری یاپمادیلار.
سوکاکلار سئویندی
قسمتلری یئتیشدی.
واردی هم بئش آلما،
توت اونو عقلینده ،
یؤنهتیجی بیر آدام،
بوغدان سیمون دو.
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کالخوزون باشی ایدی،
ایش بیلن باباسی،
اوتوز ایل ایچینده،
انسانین اییلیگینه چالیشدی.
***
آنادیليم
آنادیلیم ،آنا دیلیم،
سنسیز من سولوق سو کیمی،
گئجه -گوندوز سر عقلیمده،
قاقاوزون شو قانیندا.
سنین ای دیلیم! کؤکون درین:
او بؤیوک سلسلهدن گلیر.
اوغوز سیزینتیسی قووی
او چوخ خالقی قارداش ائتدی.
آنادیلیم ،آنادیلیم
سن باشیم سان ،امینیم منیم،
قیزقین ،صاف اورهکجیگیم،
گونش کیمی هم قسمتیم.
سن نه چوخ شئیلر کئچیردین دیلیم،
آمما یئنه ده دیری قالدین.
بوگونه ،بوگون خالقیم سنی،
گؤزلریم کیمی قوللار.
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نئجه فیدان کؤکسوز بؤیومز
انسان اؤلو اولور ،آمما دیلسیز اولماز.
من دیلیمه شوکور دییهرم،
اوندان منه قالان خوشلوقدور.

استپان کوراوغلو
اسلللتپان کوراوغلو قاقاووز ادبیاتینین علمی تمثیلچیسلللی کیمی دونیادا تانینیر .او 9155 ،جی ایلده
اوکراین سلنیرلاری ایچینده قالان اودسلا شهرینده آنادان اولدو .آنجاق بیر قاقاووز کیمی یاشاییب یاراتدی.
او  3ایل معلم لیک و اوخول مدیرلیگی وظیفهسلللینی داشلللیاندان سلللونرا 9179جی ایلده «قاقاووزلارین
عائلهلری» عنوانیندا دوکتورا تئزینی کئچیریب ،مولداوی بیلیم آکادمیاسلللیندان مأذون اولوب و ایللر بویو
همان یونیرئرسلیتهده قاقاووز تورک لرین آراشلدیرما بؤلومونو دولاندیرمیشلدیر .آنجاق بوساحهده چوخلو
دونیا سلویهسلینده قورولتایلارا قووشموش و نئچه– نئچه علمی کتابلار ومقالهلر ارائه وئرمیشدیر .سونرالار
سلیاسلت عالمینه ده قاریشیب و بیر زمان پارلمانا بیر ملت وکیلی کیمی ده سئچیلمیشلیر .آنجاق استپان
کوراوغلونو بیر اوزمان کیمی دونیا ادبیاتیندا ،بیر قاقاووز یازاری و عالیمی کمی تانیریق.
اسللتپان کوراوغلونون ایلک شللعرلری 9107جی ایلده اولدو و سللونرالار بیر شللهرتلی شللاعیر اولاراق،
9171جی ایلده مولداویا یازارلار بیرلیگینه عضلو اولدو و قاقاووز ادبیاتی کوموسیونونا باشقانلیق ائتدی .او
شلللاعیرلیگی ایلله یلانلاشلللی ،بیر یازارکیمی ده چیخیش ائدیب و خالقینین ملی وارلیغیندان مودافیعه
ائدیبدیر.
اسلتپاق کوراوغولونون شلعرلرینده ملی دویغو و دوشونجه دهیرلی بیر یئر آلیر .او آذربایجان ادبیاتینا دا
ماراقلی اولاراق توخونور و نظامی ،صللابر کیمی شللاعیرلرین شللعرلرینی و حیاتینی آراییر .بوندان علاوه او،
بوتون تورک مللتلری :تورکیله ،آذربلایجلان ،آلتلای ،قیزقیز ،تلاتار ادبیاتلاری ایله دریندن تانیش اولوب،
شللعرلرینده و علمی اثرلرینده اونلارا اشللارهلر ائدیر .اونون علمی ،ادبی ،شللعر ژانرلاری آراسللیندا حیکایه،
مقالهلرین ده یئری واردیر .اونون اثرلری باشلللقا دیللره ترجومه اولموش و روسلللجا ،آذربایجانجا مسلللتقل
اثرلری واردیر .اثر لریندن بونلاری سایماق اولار:
9121
بیر قوجاق گونش،
.9175
قیزغینچیلر،
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قاوش آوالاری،
چیخ ،چیخ گونش،
یوکسک قوشلار،
گئجه یاریسی شعرلری،
ایلک یاز تورکوسو،
یوللار،
آغاج شجرهسی،
شعرلریندن اؤرنک:

.9177
.9139
.9136
( 9131شعر آنتالوژیسی).
.9131
( 9175حیکایهلر توپلومو).
( 9133اصلی روسجا اولموشدور).

آنا سيجاقی
اللرین ،آنام نهقدهر
بو دونیا دا ایشلهمیش،
سانکی اونلارا هئچ می آغیر
بیر وقت گلمهمیش؟
نئچه کره اللرین ییخامیش؟
بوروشموش اللرین سودان.
نئچه کره بیر علاجلامیش
ان آجی هم بؤیوک آجیدان؟
نئچه کره چؤرهک قازانمیش،
قازمادان سردلهمیش اللرین.
نئچه کره اونلار چاتلامیش،
دؤیورماق اوچون بیزی؟
عؤمرونده زورلوقلری آشان،
اللرین آرتیق اریمیش،
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صرف چوجوقلارینین ساغلیغی ایچین،
اؤلومه دک سیجاق قالمیش؟
***
بورج
داها کیملره قونوشمادیم؟
کیمه خاطیر سؤیلهمهدیم؟
هانکیلاریلا دوستلایاشمادیم؟
پاک دویغومو باغیشلامادیم؟
هانسی گون ،نه زامان یانامادیم.
داها نه قدهر یاشایاجاغام،
اؤدهنمهمیش بورجوملا؟
***
دینلهمهگه تورکو
یورولدویدوم ،اویویوردوم دون،
اویویوردوم ،بیر اؤلو کیمی،
آمما آنسیزین اویاندیم ،اورکدوم،
بیرتورکو ،باخ ،قالدیردی منی،
اویخو هر شئیدن دادلی دگیلدیر،
نئجه مثللرده آنلادیرلار
سنه دادلی گلن تورکویو
قاقاووزلار چالیور.
هر نه زامان اؤلهجکسم،
گرچه بوسؤزلر اسکیدیر دونیادا،
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اگر بیرگون دیریلهجکسم ،
بو آنا دیلیمدهکی تورکویله اولاجاقدیر.

تئودور زانت
قاقاووز ادبیاتینین گلیشمهسینده چالیشان شاعیر ،ادیب و یازارلاردان بیری ده تئودور زانت اولموشدور.
او بیر غزئتهچی ،تلویزیون پروگرامی حاضیرلایان ،اوشاقلار ،گنجلر اوچون شعر و مقاله یازان چالیشقان بیر
عالیمدیر .تئودور 9103جی ایلده قومرات شلهرینده آنادان اولدو .بیلیم یوردونو بیتیریب 9132جی ایلدن
تلویزیون اوچون پروگراملار حاضیرلادی 9133 .جی ایلده «آنا سؤزو» غزئتهسینی چیخاردی.
بو عزئته ،قاقاووز ادبیاتی گلیشلمهسلینده بؤیوک ائتکی یاراتمیش وچوخلو شلاعیر و یازارلارین یارانماسینا
زمینه آچمیشدیر.
زانتین ایلک شللعرلری ایلک اؤنجه روس ومولداوی عزئتهلرینده یاییلمیش و سللونرالار قاقاووز مسللتقل
غزئتهلری میدانا گلمیشلدیر .بو غزئتهلرین میدانا گلمهسینده ،زانت و یولداشلارینین بؤیوک چالیشمالاری
اولموشدور .زانت ایلک شعرلرینی درگیلرده یایمیشدیر .و شعرلری بونلاردیر :افق ،اولدوزلار ،گؤرونن افق.
زانت اوشلللاق شلللعرلری سلللؤیلهمکلده بؤیوک باجاریق گؤسلللترمیش ،بوکتابلاری دا یاییلمیشلللدیر:
قاریمجالیق9131 ،؛ بؤجهجیک  .9119اونون سلونراکی شعرلری ده «ائدیم» آدلی کتابیندا توپلانمیشدیر،
بوکتاب  9131دا چاپ اولدو ،اونون شعرلری باشقا تورک دیللرینه و سووئت ملتلری دیللرینه ده ترجومه
اولموشدور.
تئودور زانت بیرملی روحلو شلاعیردیرکی قوشدوغو «وطن» شعری ،بوگون اؤلکهنین ملی مارشی کیمی
قبول اولونموشدور .شعرلریندن اؤرنکلر:
انسانا لازیم
انسانا لازیم بیر ار (قیز)،
هارادا اولسا اونو بکلر،
چیخیب کندین کنارینا،
یاش تؤکر اوزون یولا
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انسانا لازیم بیر ار.
انسانا لازیم بیر ائو،
باجاسی هاردا توتارسا توتسون.
گئچیددهکی شوقی ،سیجاغی،
قورویورلار دووارلار
انسانا لازیم بیر ائو.
انسانا لازیم بیرگونش
اریتسین سیجاق آتش؛
آرایا گیرهن بوزو
دونماسین گنجلیک سؤزو
انسانا لازیم گونش.
انسانا لازیم آنا،
اونوتماماغا ،داریلماماغا،
ییر راحاتلیق یاشاماغا،
او قوجا ،یورقون جانا،
انسانا لازیم آنا.
انسانا لازیم وطن،
خالقینا قالسین دامار،
قانیندا آتا سسی،
اوزاقدان ائوه چکسین،
انسانا لازیم وطن.
***
آنادیليم
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آنادیلیم بیر چشمه،
مینلر ایل یاشاییر دا،
سؤزلری گؤزهل ،قیوراق،
عؤمره ساغلام دایاناق.
آنادیلیم تؤکولور،
اطرافدا تورکو سؤیلر،
آنادیلیم سانجیمیز،
سادهجه اونونلا یاشایاجاغیز.
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چوواش – تورك ادبياتی

چوواش خالقی ،تورک ملتلری ایله بیرگه یاشاییب و بوتون تورک عمومی ادبیاتینا مالیکدیرلر .آنجاق
نئچهنئچه قانلی حادثهلری باشدان کئچیردیکلری اوچون بوتون بونلاری الدن وئرمیشلر .آنجاق زنگین بیر
شلللفاهی ادبیات ،چوواشللللارین دیل و کولتورونو قوروموشلللدور .بونو قید ائتمک لازیمدیرکی بوگون عرب
الفباسللیلا تکجه مزار داشلللاری قالمیشللدیر و باشللقا کتابلار هامیسللی یاندیریلیب ،آرادان آپاریلیبدیر .بو
تاریخی حادثهنی خاطیرلاماق گرهکیرکی  9197جی ایلده  0555/دن آرتیق چوواش دیلینده اولان کتابلار
کرنسلللکی طرفینلدن توپللانیلب و آرادان آپلاریلیبلدیر .بو تلاریخی حلادثلهنی ،بوتون تلاریله قایناقلاری
خاطیرلاییرلار .بوندان اؤنجهده –  655ایل اؤنجهدن بوتون غرب و کریسللتیان مبلّغلری مسللیحیتی تبلیغ
ائتمک اوچون چوواش یوردلاریندا مسلکن سلالمیشلار .آنجاق نئجه اولورکی بوتون چوواشجا یازیلان اسلام
اثرلری آرادان قالدیریلیر ،آمما انجیل ترجومهلری وکریستیان – مسیحی کتابلاری قالیر!؟
چوواش ادبیلاتینا بیر اؤتهری باخیش گؤسلللتهریرکی اونلارین زنگین بیر خالق میراثی واردیر .تورکولر،
شللارکیلار ،مثللر ،آتالار سللؤزلری ،داسللتانلار ،منظوم تاپماجالار وباشللقا شللعر و صللنعت ژانرلاری هله ده
خالقین دیلیینده و سللینهسللینده دیریدیر .آنجاق 93جی یوزایلدن تامام مسللتشللرقلر ،شللرقشللناسلللار،
چوواش اؤلکهلری و یوردلارینی توشلللاییب بورایا گلمیشلللر .ا  .فوکس ،و  .اسللبویف ،ن .9.زولوتایتسللکی
کیمی آراشدیریجیلار بورالاردا مسکن قورورلار.
 9355جی ایلللده فوکس «چوواش خلق ادبیللاتینللدان ملزمللهلر» آدلی اثرینی توپلللاییر.آردیجللا ن.ا.
پولوروسلف ،چوواش داسلتانلارینی توپلاییر .سلونرا مجاز آراشلدیریجیسلی اولان مسزارف «چوواش خلق
ادبیاتی» آدلی اثرینی توپلایاراق مجار علم آکادمیا سیندا یایینلایبر.
ایوان یاکوولویچ بیرینجی چوواش اوخولونو آچماقلا ،چوواش آیدینلارینین گلیشلللمهسلللینه یاردیمچی
اولور ،بو دؤنه چوواش آیدینلاری فرصلتدن استفاده ائدهرک بوتون چوواش یوردلارینا داغیلیب و دیللرینی،
کولتورلرینی و ادبیاتلارینی قوللاناراق توپلاییب ،یاییرلار.
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 91جو یوزایللده – ایللک یلاریسلللینلدا – ا .ایوانف و اوندان اؤنجه ا.لبدوف چوواشللللارین شلللعرینی
توپلامیشلار .بونلارین آردیجا م.ف .فدرف ،ت.ن جورکین ،چوواش حیکایه لرینی توپلاییرلار .آنجاق بونلارین
حرکتینلدن یلارارللانلان چوواش آیلدینللاری اؤز دیلل و ادبیلاتلارینی حرکته گتیرمیش و خالقین علمی
گلمیشللهسللینه زمینه یاراتمیشلللار .بونا گؤره ده یاواش یاواش مطبعهلر میدانا گلیر و غزئتهلر اؤزونه یئر
آچیر .بیرینجی چوواش غزئتهسلللی  9150جی ایلده «خبر» آدیلا قورولور .بو هفته لیک ،ایکی ایل داوام
تللاپیر و چوخلو چوواش آیللدینلللارینی ییر یئره توپلللاییللب .آنجللاق تزار حکومتی چوواشلللجللا درگیلری
ییغیشللدیریب و بو غزئتهنی ده قدغن ائدیر 9199 .جی ایلده و  .واسللیلیف چوواشللجا یئددی شللعر کتابی
توپلاییب ،چاپ ائتدیریر .بو اثر بیر دهیرلی آنتالوژی دیر .سونرا ت .کریلف ،یئریمف ،کرونکف کیمی یازارلار
کتابلارینی یاییملاییرلار.
چوواش ادبیاتی نین بؤیوک فاجعه لریندن بیری 9197 ،ایلینده کرنسللکی طرفیندن  0555/دن آرتیق
چوواشللجا کتابلاری توپلاییب یاندیرمالاری و آرادان آپارمالاریدیر .آنجاق  9193دن چوواش ادبیاتی یئنی
باشلدان دیرچهلیر و «اسلتشاره» (« ،)9193شفق» ( )9191یاییلیر و سمن واسیلیویچ الکر ،و .رضاج ،پ.
موروزف ،م .سللومیلف و باشللقا شللاعیرلر و یازارلار دهیرلی و قالارقی اثرلرینی چاپ انتدیریرلر .بو یازارلارین
اثرلری باشقا دیللره ده ترجومه اولونور.
بونودا خاطیرلاماق لازیمدیرکی  91جو عصلرین سونلاری و 65عصرین اوّللرینده چوواش تئاتری ،قازاق
ادبیاتینا آرخالاراق آیاق توتدو .حتا روس اویونلاری چوواشجایا چئوریلیب و صحنهیه گلیر.
 65جی یوزایللده چوواش شلللاعیرلری نین اؤنونلده کنسلللتانتین اوینف دایانیر .ایوانف «نوروز خانیم»
داسلتانینی یازماقلا ،چاوواش ادبی دیلینی خلقین دیلینه سلالدی و بواثر ایللر بویو ان یایغین و مشهور بیر
اثر کیمی خلق طرفیندن قارشیلاندی.
سؤز یوخ کی سووئت زامانی چوواشستان ادبیاتی و دیلی دیرچهلیر و بورا بیر اؤلکه کیمی ایرهلی گئدیر.
حتا  9133جی ایلده سللووئت بیرلیگی داغیلیرسللادا ،چوواش ادبیاتی همان پولیتیکانی ایرهلی سللوروب
وبوگون ده ادبیلات و اینجه صلللنعتینده مبارزه و عدالت روحو دالغالانیر و گونو -گوندن ملی روح قازاناراق
ملی کیملیگینی اله گتیرمِهگه چالیشیر.
بوگون چوواش ادبیاتی نین دونیایا تانیتما لایق شاعیرلری و یازارلاری واردیر اوجمله دن:
ولادیمیر واسیلیویچ ،رایسا شارپی ،الکساندر نظرف ،واسیلی یئلکوان ،یورئی سمندی و ....

رایسا شارپی
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رایسلا شلارپی چوواش ادبیاتینین دونیادا تانینمیش تمثیلچیسی اولاراق ،دونیا ادبی اودول -لارینی دا
اله گتیرمیشدیر و اثرلری دونیا دیللرینه ترجومه اولونموش بیر شاعیردیر.
رایسلا 9109جی ایلده چوواشستاتین پاتیر شهرینده آنادان اولدو .تحصیلاتینی اؤز آنایوردوندا بیتیردی.
چوواش دولت یونیوئرسلیته سلینی بیتیردیکدن سلونرا .چوواش کتاب یایین ائوینده چالیشللماغا باشلادی.
اوشلاق ادبیاتی ایله مشللغول اولدو .چواش دولت کوکلا تئاتروسللونون یؤنه تیجی سللی اولدو .پیکه (خانیم)
درگیسللینین باش رداکتورلوغونو داشللیدی و یازدیغی اثرلره گؤره نئچه نئچه دونیا ادبی اودوللارینی اله
گتیردی .او جملهدن چوواش کومسومولونون «شش پیت میشی» آدینا دوزهنلهنن اودولو صاحاب چیخدی
ودونیا ادبیاتینا خاص اولان تورک خالقلاری آرسیندا لاییق تانینان «نجیب فاضل» اودولونو قازاندی.
رایسلا اوشاقلیقدان یازماغا اوز گتیردی وشعرلری یئرلی درگیلرده چاپ اولدو .مختلف ادبی انجمنلرده
و قورولتلایللاردا فعلالجلاسلللینلا اشلللتراک ائتلدی .ایللک شلللعر کتابی اولان «ارمغان» 9176جی ایلده
یاییملاندی.ایکینجی شلللعر کتابی 9172جی ایلده «ترانکی» آدیلا یاییملاندی .بوکتاب اوشلللاقلارا حصلللر
اولموشلدور9177 .جی ایلده رایسلانین شلعرلری روسجایا ترجومه اولوب و مسکووادا چاپ اولدو و «کتاب
اودولو» آدلانان اودولو قازاندی.
رایسلا چوواشلجادان علاوه ،بیرسلیرا شلعرلرینی روسلجا یازمیشلدیر .بوشعرلرده روس خالقی آراسیندا
گؤزهلجه قارشیلانمیشدیر و یوخاری بیر تیراژلاردا چاپ اولموشدور.
رایسا ،شعردن علاوه ،درام و تئاتر آلانیندا دا اثرلر یازمیش و نهایت چوواش ادبیاتینی سوونت خالقلاری
آراسیندا یایمیشدیر .اونون دراملاریندان بواثرلری آد آپارماق اولار :آنامین مثلی ،ایلک آددیملار ،قونوشالیم
می؟ ..... ،
شعر لریندن نمونه لر:
چوواشين ایيی تؤرهسی چوخ
چوخ اییی سؤزلر وار چوواشین،
«اصلا پینارا تؤکورمه!
سایغی گؤستر یاشلی لارا،
اعتبار ائت دیگرلرینه!»....
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بوتون تؤرهیی حساب ائتمهیی
آماج ائدینمهدیم من،
هپسینی دوشونهجک زامان یوخ،
بیریسی حاققیندا شیمدی قونوشما.
چوواش کندینه گئدهرسن،
ایلک دوشونجهن اولاجاق سنین:
«بو کند گرچکدن ،اورماندا ....
یوخ ،یوخ اورمانین اؤزو کندده»
ان اؤنجهدن ،ان اسکیدن،
انسان قورونجا عائلهنی،
هیجانلاناراق ،تمیز جاندان
چوواش دیکیور ایکی -اوچ آکسویوت:
آکسویوت بؤیویور ،انسان بؤیویور،
گونش ایشیغی هپسینه یئتیور»....
بوگون ده او دیکیور باغچاسینا
آککایین قیز توخومونوم آدیم
«بؤیو کایین کیمی گن  ،گؤزهل،
گونش اویناسین یوزونده.»....
ساری اوغول آدیلا مئشه
دیکیور دا اؤیلهجه سؤیلویور:
«مئشه کیمی ساغلام بؤیو ،قهرمان،
آدینی اصلا ایتیرمه.»....
گونش ایشیغی آلتیندا
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بؤیوسون ،کایین ومئشه
غرورلا اؤزگورجه یئر یوزونده
اوغولداسین ،بؤیوسون یئنی اورمان.
***
آنا اوجاغی
اومیدلر سنه راحات وئرمهدن
یول توتماغا چاغیورلار اوزاغا.
ائو داراتما ،بلکی ،دؤنوب باخمادان.
یورویهجکسن ...هر یئره واریرسان.
سئوگیلی ائوینی فرق ائتمز اؤزلرسن-
حیاتین داوام ائتسه ده باشاریلا.
رؤیادا ائوهسن دؤنویورسون،
آی کیمی ،گونش کیمی دؤنهرک.
***
شعر
آنایوردوم چوواشستان،
جانلا ،اورهکله ،من سنین،
آنایوردوم -من سنین قیزین
سنی سئوییوروم من آتشلی ،اینائیوروم:
منیم عشقیم
گوجسوز دگیل.
سنین قانادین
منی یوکسلتدی گؤیه،
قوّتی ،سن وئردین قلبیمه،
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آنا یوردوم -سن روحومدا!
آنا یوردوم – سن قانیمدا!
آنا یوردوم – سن عقلیمده!
آنا یوردوم -سن شارکیمدا!
شارکی سؤیلویوروم سنین آدینلا،
سنین آدیندا او داغلا
سنین آدینلا بوتون خالقا
بولویورم دوست من.
دوستلوقلا
ساتمیوروم.
من سنین قیزین.
چوواش،
منده سنین آلوولو قلبین.
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باشقورد ادبياتی
آوروپا ایله آسللیانی بیر – بیریندن آییران اورال داغلارینین اتکلرینده و دوغوسللوندا یاشللایان اسللکی
تورک ملتی اوللان باشلللقوردلار  6555ایللیک بیر تاریخه مالیکدیرلر .بونلارین آدلاریندان معلوم اولدوغو
کیمی «قورد» دان یارانیب گلن افسلانهلردن آسلیلی اولاراق ،اونلارا یول گؤستهرهن «بوزقورد» اولموش و
اسللاس تورک اوسللطورهسللینه آرخالاناراق ،تورک قبیلهلرین اصللیل کؤکونه مالیک سللاییلیرلار .آنجاق
باشقوردلار اسکی و زنگین بیر تاریخه مالیک اولارق ،زنگین شفاهی و یازیلی بیر ادبیاتا دا مالیکدیرلر.
باشقورد تاریخی  6555ایللیک اولایلاری آرخادا قویوب ،آنجاق بوساواشلاردا -ماجرالارلا دولو تاریخدن
ائتکیلرینی ساخلامیشلار .اونلارین ایچینده یارانان قهرمانلیق داستانلاری ،شجرهنامهلر بونو گؤسترمهدهدیر.
بیلدیگیمیز کیمی تاتارلارلا مغوللارین سلاواشلی  855ایل داوام تاپاراق ،بوملتی سلارسیتمیش و تاریخلری
الدن وئرمهگه یاخینلاشللدیرمیشللدیر 055 .ایل سللون زامانلاری دا روس اسللتیلاسللینی قبول ائتمیشلللر.
9152جی ایلده باشلقوردلارین الینده قالان یوردلار ،نهایت باشلقوردسلتانین بئشدن بیری قالمیشدیر .تزار
حکومتی باشلقوردلاری یئرلی -دیبلی آرادان آپارما و روسلاشدیرما سیاستینی ایرهلی سوروردو .آنجاق بونا
نایل اولمادی  .آمما احمدزکی ولیدی توغان ین باشلقانلیغی آلتیندا قورولان حکومت ،کومونیستلر زامانی
آردان قالدیریلدی.
تلاریخله گلنلده ،بوگون چلاغلداش باشلللقوردسلللتان ،اؤزونو تانیمادا آددیملار آتمادادیر .بوندان اؤنجه
کولتورلرینه بیر اؤتهری باخالیم .دئدیگیمیز کیمی باشلللقورد شلللفاهی ادبیاتی چوخ زنگین وگئنیش دیر.
باشلللقوردلار آراسلللیندا چوخلو قهرمانلیق داسلللتانلاری واردیر اوجملهدن :اورال باتیر ،آغ بوزات ،قوشلللاق
بیک،زهره منان آدلار ،زییتالحق منان هیوهیلیو ،آغ حق قولا ،قونیر بوغا ،قارا یورغا و....
آنجاق یازیلی ادبیاتا گلدیکده ،یئته ده بیر زنگین ادبیاتلا اوز -اوزه گلیریک .بو ادبیاتی دا دؤرد اسلاسلی
بؤلومه بؤلمک اولور:
 )9بولغار دؤنمی
 )6قبچاق دؤنمی
 )8روس دؤنمی
 )5سووئت دؤنمی
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بولغلار دؤنمیندن داسلللتانلار ،مثللر ،ناغیللار و باشلللقا فولکلور ژانرلاری قالمیشلللدیر و بونلارین یازییا
کئچمهسی سونرالارا عاید اولور.
قول علینین «قصلللهی یوسلللف» اثری بو زامانین ان دهیرلی و قالارقی کتابی سلللاییلیر .بو اثر و اونون
یارادیجیسلللی 98جو میلادی یوزایله قاییدیر 755 .ایللک بیر یازیلی ادبیات ،بو تاریخین ان آز سلللاییلان
زامانیدیر.
قبچاق دؤنمینه گلدیکده ،دهیرلی اثرلر و گؤرکمکی شاعیرلر اورتایا گلیر .بو زامانین اثرلری وشاعیرلرینه
اؤتهری باخیش بونلاری گؤستهریر:
قطب :خسرو و شیرین
سیفسرائی :گلستان ترجومهسی
خوارزمی :محبت نامه
ح .کاتب :جمجمهسلطان
ربگوزی :قصص الانبیا
آنجاق اوچونجو دؤنمده -روس و تزارلارین اسللتیلاسللی چاغلاردا ،باشللقورد ادبیاتی بؤیوک اثرلر میدانا
گتیرمیش و بو  055ایل عرضلللینده دونیا سلللویهسلللینده قالان و مطرح اولان اثرلر اورتادادیر .بو اثر لری
سایماق اولار:
یورماتو بویو شجرهسی
قارغای -قبچاق بویو شجرهسی
اوسرگن بویونون شجرهسی
ممبت بویونون شجرهسی
تاریخی اثرلر آچیسیندان بو کتابلاری آد آپارماق مومکوندور:
قادرالی جلاری ،جام التواریخ ،چنگیزنامه ،آخسللاق تیمور ،قایسللا اوغلو احمد داسللتانی ،حسللام الدین
مسلمین تواریخالبلغاریه و باتیرشا آدلی اثرلریله مولا قولونون حکمتلر کتابینی سایا بیله ریک.
آنجاق روس حاکمیتی زامانیندا 91 ،جو یوزایلده باشللقوردلارین ملی حرکتلری باشلللاییر و «یئنیلیک
حرکتی» عنوانی آلتیندا بیر سلللیرا قیاملار گؤرونور .بو حرکتلرین اؤنجولوگو م .اؤموت بیگف ،م  .آغ موللا
اولموشلللار .بو حرکتین گلیشللمهسللینه یاردیمچی اولانلاردا بونلاردیر :ش  .یاخشللی اوغلو ،ش .امین اف.
بوزامان دموکراتیکلشمه و ملیچیلیک تشکلو بیرلیکده ایشلهنیلیر.
 65جی یوزایلده سلووئت اؤلکهلر بیرلیگی یاراناندان سلونرا باشقرد – تورک ادبیاتی جانلانیر و یوزلرجه
یازارلار وشللاعیر لر میدانا گلیر .باشللقوردلارین بؤیوک شللهرلری اولان اوفا و اورنبورگ شللهرلرینده مختلف
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مدرسلهلر قورولور :رسولیه ،حسینیه و عثمانیه آدلارینی داشییان مکتبلرله یا ناشی ،بیلیم یوردو دا میدانا
گلیر .بوزاملان شلللاعیرلرین نئچهسلللی بونلاردیر :مجید غفوری ،ا .طاهرف . ،قوداش ،ب .بابیچ ،م  .دادلی
بیگف ،ح .گبیت اف ،ا .تانقاتف.
 9188جو ایلدن سللونرا بیلیم یوردو و مدرسللهلری باشللقورد دیلینه اؤنم آرتیریب و باشللقورد ادبیاتی
دیرچهلیر و یئنه یوزلرجه یازار و شلاعیر میدانا گلیرلر :افضلل طاهرف .داود یولتای ،ایمای نصیری ،توقوت
یئنه بیگ ،بولاد ایشلیم گول ،مسللم مراد ،رسلید نقمتی ،اکرم ولی ،بایزید بیک بیگ ،سلید آغیش ،سید
مفتاحف ،گیتان امیری ،قادر دایان ،محیالدین داجی ،نظامکریپ ،مقصود ساندوقلو.
9187جی ایلده اسلللتالینین باشللللادیغی «قیزیل قیرغین» چوخلو باشلللقورد ضلللیالیلارینی اؤلومه
اوغراتدی و چوخلو عالیم لر ،شلاعیر لر ویازارلار جانلارینی الدن وئردیلر و بیرسیراسی دا سورگون اولدولار.
بو حرکلتلرده اؤلنلرین نئچله سلللی بونللاردیر :هی محمد یئراف ،س .مفتاجف ،ج .کریم ،ا .کارنای ،قادر
دایان ،امیر چانیش ،تیمور آرسللان ،موسلتای کریم ،نظر نجمی ،شلاکر نصیرف ،گیلمدار رمضاعف ،حکیم
گیلاجب و....
آنجاق ایکینجی دونیا سلاواشیندان سونرا باشقورد ادبیاتی یئنیدن دیرچلدی و اؤز گلیشمهسینه داوام
ائتدی 9100 .جی ایلدن سلونرا بو گلیشمه داها شدتله ایرهلی گئدیب و نهایت 9135جی ایلدن استقلال
ایسلتهین حرکتلر جانلانیر و 9115جی ایللرده سلووئت پوزولاراق ،باشلقوردستان جمهوروسو یارانیر .حتا
روسلیه فدراسلیونو ایچهریسینده قالیر سادا ،بوگون اؤز ملی وارلیغینی ساخلاییب ،ملی ادبیاتینی قورویور.
بوگونکو باشللقورد شللاعیرلر و یازارلارینی بئله آد چکمک اولار :ا .ولی ،ک .دایان ،ا .بیکچنه یف ،ک .مرگن،
گ  .امیری ،ح.حکیم ،س.قلی بیللک  ،س .بیگلول ،ح .گیللله جف ،م .گلی ،گ  .ابراهیمف ،ا .عبللدلین ،م.
حیدرف و  ...بورادا نثر و حیکایه سلللاحه سلللی چوخ زنگین اولورسلللادا ،کتابیمیزدا توتدوغوموز یولو داوام
ائدهرک نئچه شاعیری تانیتدیرماغا کیفایتلهنهجهییک.

قاینان خيري
باشللقوردسللتان ادبیاتینین گلیشللمهسللینده ائتکیلی شللاعیرلردن بیری قاینان خیریدیرکی 9158جو
ایلده نوریمان شهرینده دونیایا گلدی .تحصیلینی پداگوژی تکنیک یونیوئرسیتهسینده بیتیریب معلم لیک
اوچون اوفا شللهرینده گئتدی .اوراداچیخان بیرسللیرا درگی و غزئتهلرله آرخاداشلللیق ائدیب شللعرلرینی

448

یاییملادی .بو زامان «یئنی کؤی»« ،باشقوردستان گن لری» غزئتهلری« ،تراکتور» و «سسن» درگیلرینده
چالیشدی.
خیری ایلک اؤنجه شللعرلهادبیات دونیاسللینا گیردی ،آنجاق چوخ کئچمهدن حیکایهلر یازاراق ،بیریازار
کیمی ده چیخیش ائتدی .اونون یاییملانان اثرلری بونلاردیر:
کوپراتیوچیلر 9182 ،حیکایه.
بیزیم یاز.9167 ،
باشقورد کؤیونده.9167 ،
اونوتولان مثللر.9167 ،
بابیچ.9163 ،
قادین.9189 ،
دؤنهمچ -9163 ،رومان.
قایتان خیری  9183ایلینده دونیاسینی دگیشدی.

شعرلریندن نمونهلر:
گنجليك
منیم باشیمدان کئچمیش آغیرایللر،
منیم گنجلیگیمی چالدی.
بؤیلهجه بو مملکت باغچاسیندا
چیچکلنمیش اورهک اورمانی.
گونلر ایله برابر چیچک لر آغارسادا
بو گن مملکتده اورهک آغارماز.
من یاشامدان ائشیکده قالماسام
امینم گنجلیک یوخ اولماز.
***
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ساغلام قاناد
بولودلاری یاراراق شیمشک کیمی،
گؤی یوزونه باخار ،کیم اورادا اوچوب گئدهر؟
گوولب قانادلارینی چیرپا – چیرپا
ناسیل قوشدور بو؟
قیزمیزی اؤرتویو داغیدیب بیزه سلام وئرهرک
آتش ساچیب ،اوچا – اوچا هارایا گئدیور؟
قانادلاری
سرد ساغلام دمیرلردن
سویوتدهکی
سیوری ،کسکین سونگو لردن.
گن پیلوت یوکسهلیب بولودلارا
اوچاغی بویوندوروقلاریاراق یؤنلدیرمیش.
آتشلی قامچی توتوب یئتز اللرینه
مینیب آلمیش ،اوچاغی ایرلهمیش.
ناسیل قوشدور! آرخاسینا
یولجولاری ،مکتوب و پستایی آلیور دا بو،
یاییلاراق یاتان مملکتلر
بؤیوک داغلار آشار
مین کیلومتری بئش ساعاتدا دؤنر.
همن حاضیرلایالیم بیز مملکته بؤیله قوشلار،
ساییسیزجا چوخ اولسون بونلار.
ان گوجلو اوچاقلار یاپالیم بیز،
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هاوالاردا اوچالیم گوجلهنهرک ،گؤیه یوکسهلهلیم.
(مسافر اولوب مارسا گئدیب دؤنه لیم).
اولدوزلاردان اولدوزلارا
یول آچاریز گلهجکده،
یول آچاریز یئر یوزوندن آیا!
***

انگم آتنابایف
آتنابایف «باشلقوردسلتانین خالق شلاعیری» عنوانینی داشییان ،چاغداش باشقورد – تورک ادبیاتینین
گؤرکمکی سللیمالارینداندیر .انگم 9163جی ایلده باشللقوردسللتانین تاتیشلللی بؤلگه سللینده آنادان اولدو.
تحصلیلینی بیتیر دیکدن سلونرا اوفا شلهرینه گئدیب ،غزئته و درگی دونیاسلینا گیریشدی و بیرشاعیر و
ادیب کیمی چالیشماغا باشلادی.
انگم آتنابایف 9125جی ایلده «یازارلار بیرلیگینه" داخل اولدو .بیر -بیرینین آردیجا شللعر کتابلارینی
یاییملادی .اونون دهیرلی اثرلری و شللعر کتابلاری ادب سللئوهر خالق طرفیندن آلقیشلللا اوز -اوزه گلدی.
اونون کتابلاری بونلادیر :او دؤندو ،باهارین سلون گونو ،آنا حؤکمو  ،قانونی نکاحایله آتماجا ،اکیزلر ،سئوگی
حاققیندا تورکو ،آتش ،چوجوقلاریم ،خوشجا قالین خیاللاریم ،یوللار کسیلدیگی وقت و ....
آتنلابایف  9117جی ایلده «خالق شلللاعیری» عنوانینی آلدی و انشلللهرتلی چاغلاریندا دونیاسلللینی
دگیشدی.
شعرلریندن نمونهلر:
بيز 22لر
ساکن زامانلاردا دوغمادیق بیز،
دوغدوق صینیفه اویغون مجادله حرکتلندیگینده.
شخصی ملک صاحبلیگی سینیرلارینی
بؤیوک «فوردزون» لار سوروب گئچدیگینده.
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ساکین زامانلاردا بؤیومهدیک بیز
بؤیودوک بئش ایللیکلر دؤورونده.
مغناطیسلر GES ،لر تاثیری وار
چوجوق چاغینین غمسیز تورکوسونده.
ساواش بیزی قولاقلاردان چکیب
وقتیندن ائرکن دگیشدیردی.
کوچوککن ایگید ائدیب اویوتدو دا
دان آتیمینا شیمدی ارکک ائتدی
سئودیگیمیز یئرلر ایله حلال لاشیب
بیز دولدورموش ایدیک کوچوک چکیردهیی
حالا بیتیب دینمیش دالغا کیمی
ساواش بیزه گلیب قالدی....
***
قاراچؤرهك
آناجیغیم منه قارا چؤرهک چئینهییب
امزیگه قویوب وئرمیش ده
کندی گئتمیش اوراق وورماق اوچون.
آغلامیشام ،فقط دایانمیشام،
چؤرهک ایله اولور یاشاماق.
قارا چؤرهک کوچوکدن تامدیق
بیلیرم اونون قیمتلی اولدوغونو.
بیر دیلیمی ایچین انسانلارین
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صاباحا قدهر سیرا بکلهدیگینی.
قارا چؤرهک بؤیوک سورون اولموش،
یوز گرم قدهر اونو بؤلموشلر
قوش دیلی کیمی شو گرملر اوچون
ساواشمیشلار ،حتا اؤلموشلر....
شو وقتلری اونوتوروز بلکی
سانکی ،گؤیدن دوشموسوز.
بیریمیز ده گؤیدن دوشمه میشیز
قارا چؤرهک یییهرک بؤیوموشوز.
او زامانلار ابدی ین گئری دؤنمز
بیز یئریز سیمدی بیاضینی.
سادهجه بیاضین دادینی بیلدیگیمیز ایچین،
اونوتمایالیم اونون قاراسینی.
اونوتمایالیم یازداکی قیزغین سیجاقلاردا
قووا سیواییب کیملرین اکدیگینی،
اونوتمایالیم برکتلی یئرین،
قارا یئرین قارا چؤرهگینی!

عبدالحق ایگهبيگف
چاغداش باشللقوردسللتان شللاعیرلرینین گؤرکمکی سللیمالاریندان بیریسللی ده عبدالحق ایگهبیگف
اولموشلللدور .آتلاسلللی حاجی محمد زنگین بیر آدام اولورسلللادا ،تئز اؤلوب ،اوغلونو یئتیم قویدو .آنجاق
عبدالحق تحصلیلینی بیتیریب معلم اولدو .سونرا مسکووایا گئدیب یوکسک علمی درجهلری اله گتیردی.
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گنچ ایکن مختلف غزئته و درگیلرده :قیزیل دان ،سلللووئت باشلللقوردسلللتان وآغیزال و...دا چالیشلللدی.
9179دن  9115ایلینه قدهر «آغیزال» درگی سینسن رداکتورو اولدو.
عبدالحق ایگه بیگف 9105جو ایللرده ایللک کتابی «گنجلیک تورکوسلللو» نو یاییملادی .اونون آردیجا
چوخلو اثرلر یلاراتدی .اثرلریندن بیر نئچهسلللی بونلاردیر :مملکت ،اؤزگورلوک ،ییلمایین اولدوزلار!  ،اورال
سلسی ،اؤزلهیه بیلریمیش داشلار دا ،بیلیرم یئریمین سویومون دهیرینی ،شعرلر – منظومهلر ،گوللر کیمی
اولورام ،سئچمه اثرلر ،سؤیلنمهمیش سؤزلریم وار ،اسیب گئدهرعؤمور یوماغی و ...
عبدالحق ایگه بیگف اثرلرینین چوخو روسللجا و اوکراینی یا چئوریلیب و تورک ملتلری آراسللیندا دا
یاییلیبدیر .عبدالحقباشقوردستان جمهوریتینین گلیمف اودولونو دا قازانمیشدیر.
بونو دا آرتیر ماق لازیمدیرکی عبدالحق  9128جو ایلدن یازارلار بیرلیگینین عضوودور.
شعرلریندن نمونه:
الدن گلسه
من ،الیمدن گلسه ان اؤنجه کندینی
اؤلدورور ایدیم اجلدن،
قایغیلاریم قوپاریب آتار ایدیم
فریادا دچار اولموش انسانین.
من الیمدن گلسه ،هئچ قیسقانمادان
دیلینی کسرایدیم غیبتین
و یوکسلدیرایدیم شهرتینی من
انسانا گؤزهللیک وئرمین ادبین.
من الیمدن گلسه ،گؤز باشلارینی
سیلیب آلیر ایدیم دونیانین .
انسانلارین یاشادیغی هر طرفه،
اوزالدیرایدیم موتلولوق تؤرهسینی!
مملکتده اهانت ائتمیش قوللاری،
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شیشمک اولوب آتارایدیم من.
خلقی اوچون تؤکنلره
گونش اولوب پارلار ایدیم من!
***
قار اوستونده اوجاق
قالین قار ییغینلاری یاریب گئدینجه،
من سیخینتیلی اولوب اندیشهلندیم.
یا بؤیله ده بوزدا ،قار اوستونده
توتوشدوروب اوجاق یاکدیم.
اوجاق یاندی  ...سانکی باکیر کیمی،
یاخدی او دیری کؤزلرینی.
باخیشلاریم کؤزه توپلانسادا،
اوزاقلارا گئتدی دوشونجهلریم.
 .....عقلینده میشیمدی ،عقلینده می؟
اونوتدون می عجبا او وقتی؟
صاف سئوگی منی قاپلاییب آلدی،
کؤروکلهییب قوتسال اوجاغی!
***
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نوقاي – تورك ادبياتی

نوقای ملتی تورک ملتلرینین اسللکی مدنیتینه مالیک اولاراق ،شللفاهی ادبیاتی داها زنگین وگئنیش
اولاراق ،یازیلی ادبیاتی ایسللله ده بو شلللفاهی ماتریاللاری یازییا آلماقلا میدانا گلیر91 .جو یوزایلده نوقای
ادبیاتی بیر سیرا آیدینلارین میدانا گلمهسیله گلیشیر .بو آرادا عبدالرحمان عمراف ،حبیبالله عمراف ،علی
خوجلایف ،عبلدالرحملان علیف ،نجیب مولوبردیف وقوربان علی ارمبهتف کیمی آیدینلار ایلک درگیلری-
اوجمللهدن «توی» « ،اصلللللاح» و «معلاریف» درگیلرینی چیخلاراراق نوقای تورک ادبیاتینین تملینی
قودورللار .آنجلاق بونلدان اؤنجله – یوزایللر بویو شلللفلاهی ادبیلاتللاریندان ائدیگه ،چورا باتیر ،بوز ایگید،
قیرچیبک ،اوراق ایله مانای قوزی کؤرپش ،طاهرایله زهره ایله داستانلارا مالیک اولاراق ،قازاندا چاپ اولوب
یاییلیردی  .سلونرالار همین نوقای داسلتانلاری آستراخان شهرینده یاییلیر .بو سیدیغیمیز یازیلی ادبیاتی،
 91جو یوزایله عایددیر.
آنجلاق  91جو یوزایللده تزار حکومتی بوتون ملی ودینی کتلابلاری آرادان پاراماغا چلیشلللیب و نوقای
ملتینین ملیو دینی وارلیغینی بوغوردو .بو زاملان عرب الیفباسلللی ایله کتابلار یازیلیردی .آنجاق 65جی
عصللرده ،اؤزهللیک له بلشللویک حکومتی زمانیندا عرب الیفباسللی لاتینجهیه و سللونرا کیریل الیفباسللینا
چئوریللدی .بو زاملانلر عبلدالحمیلدجانی بیگف ( )9371-9100ملی ادبیاتین میدانا گلمهسلللینه بؤیوک
خدمت گؤسللترد.سللونرا موسللی قورمانالیف و ز .غیبملیاف کیمی شللاعیرلر میدانا گلیب ،نوقای شللعرینه
یئنی مضمون و فورمالار ایله یئنی شعری گتیردیلر.
ایگینجی دونیا سللاواسللیندان سللونرا نوقای ادبیاتی یئنی بیر مرحلهیه گیریب و ف .عبدالجلیلاف ،س.
غفاراف کیمی یازارلار گؤزهل اثرلریله بؤیوک ائتکیلر یارادیرلار .اونلارین آردیجا  6555ایللرینه قدهر نوقای
ادبیاتی بؤیوک گلمیشللهلرله اوز -اوزه گلیر و باشللقا تورک ملتلریله باغلاناراق ،ده یرلی اثرلر و گؤرکملی
سلیمالار میدانا گلیر .همین چاغدا اونلارجادونیا سلویهسینده مطرح اولونا درگیلر و غزئتهلری اورتایا گلیر.
بوگون چاغداش نوقای ادبیاتینین شاعیرلری و یازارلاری آداسیندا بو آدلاری چکمک اولار:
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بصللیر عبدولین ،موسللی قورمانالیف ،حسللن شللاهیمویچ بولاتیکف ،فاضللل عباسللویچ عبدالجلیل اف،
قوروب دورسلون باشلیویچ اوراز بیگف ،سلویون امامعلی ویچ قاپایف ،گولجمال میرزا اوا ،عیسی قارا بیگف،
جانبولات تورکمنف ،قدریه اورازبیگ اوا ،مراد علی بیگف و ...

سویون امامعليویچ قاپایف
سویون امامعلی اویچ نوقای ادبیاتینین ان بؤیوک شاعیر و یازاری تانینیر .او نوقای ادبیاتینین کلاسیک
دؤورو اولان  95و 90جی یورایللرین سللفر و ادبیاتینی ایزله ییب و مدرن تورک شللعرینه چکیلمهسللینده
بؤیوک رول اوینا ییبدیر .سلللویول 9167جی ایلده آدیگه حبلده دونیا گلیب و  9105جی ایللرده تورک
ادبیلاتینا گیرمیشلللدیر .سلللویول تورک دونیاسلللینی گزیب – دولانیب و تورک چاغداش ادبیاتی ایله ده
یلاخینلدان تلانیش اوللاراق ،نوقای ادبیاتیندا بیر ادیب ،شلللاعیر ،حیکایه و رومان یازاری کیمی چیخیش
ائتمیشدیر.
سلللویون امامعلی اویچ اثرلری باشلللقا سلللووئت خالقلارینین دیللرینه ترجومه اولموش و بو اؤلکهلرده
تانینمیش بیر یازار و شاعیردیر .روسجا اثرلری ده آلقیشلارلا اوز – اوزه -گلمیشدیر .شاعیریمیز 9107جی
ایلدن «سللووئت یارازلار بیرلیگینه» عضللو اولاراق 9110 ،جی ایلده «قاراچای -چرکز جمهوریتینین خلق
یازاری» سئچیلمیشدیر .اونون اثرلری بونلاردیر:
دانیل اوراندی،9103 ،
اورهک سیرلریم.9121 ،
شوق.9137 ،
بو اوچ کتاب ،شعر آلاتیندا اولموشدور .حیکایه و ادب ساحهسینده اولان اثرلری بونلاردیر:
اؤتو – 9107 ،آغ شوکیر آئیلینده .9128 ،بک پولاد .9179 ،کیرلو.9175 ،
اوزون حیکایهلری و مقالهلری :قاز قولاقدان کارتلاری ( )9115و بک پولاد ()9175
شعرلریندن اؤرنک:
ایللر و یوللار
کئچیب گئدور بنیم اللیلی یاشلاریم،
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نوقای بورکیریندا یووارلانان اوت کیبی،
بنیم ایسه قورویووئریب ساچلاریم،
سارارمیشام یول بویوندا دوه کیب.
عؤمور بویو چوخ گؤرونور ایللر ده،
بیر -بیرینه بنزهمز ،بیریسی.
بیرچوخ انسان عؤمور کئچیرمیش یوللاردا،
و اؤزو کیبی عاغیلدا قالیر هپسی.
ییللر ،یوللار ،حیاتیمدا گوره شیب،
بنیمله آیریلمادان گلیر سینیز،
هئچ بیر زمان بنه قایغی وئریب ،موتلولوق اکله ییب،
ایسته دیگیم شکلده حیاتی وئرمیورسونوز.
نه دئسم ده ییللریمه راضییم،
یالنیز شیمید سونو دورسون ؤرونمهدن،
چیخیب شؤیله بن گئدهییم یولوما،
او انسانی آلیب گلسین دوشورمهدن.
یوللار دا چوخ ،انسان داچوخ – چوخ شوکور،
بنیم یولوم الله بانا یازمیشدیر.
بن بختمیه گلیوروم ،گووه نهییم،
خالقیمین «دویموشدور» دئدیگیم دویمایاییم.
***
تورکولر
زهره شاندینه وانین خاطیرهسینه
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تورکولر چوخدور ،شارکی لارچوخ،
بنیم نوقای بوز کیریمدا
سؤیلویورلار اونو قیزلار گروپ حالیندا.
آیین آلنتیندا.
او شارکیلاری دینلر،
بؤیوک گؤگ و گونش اورا،
کانال بویوندا کیر تووغو
ائو ایچینده ،بئل ،قوشاق.
آولونون ایچینده
اؤزقور بؤیوین اوتلار
او طرفدهکی گوشهده،
قونوشان گلینلر.
یاشلی آدام دا حقیقی
توتوب قالمیش اوزاقدان،
سو اویوتونجه دورور یاریس ایله.
استالینات رادیوسونو،
قویموش سکیز بوچوغا،
اوندا بؤیوک اومدی وار،
تورکو دینلهمک اوچون.

تورکولر چوخدور ،توکولر چوخ،
سؤیله جک لرین ساییسی آز،
آز اولسا دا ،تورکو ایله گؤز،
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نوقاییمدا آچیلمیش.

قدریه اوراز بيگ اوا دميرپولادف
نوقای یازارلارینین چوخلوغو ایچینده ،شلاعیرلرین سلاییسی داها آزدیر،آنجاق بونلارین آراسیندا قدریه
اورازبیگ اوا گؤرکملی سلللمالاردان بیری دیر .قدریه 9153جی ایلده آنادان اولوب9171 ،جی ایلده وفات
ائتمیشلللدیر .آمما بو آز عؤمروندا دهیرلی اثرلر یازماقلا ،ناقای ادبیاتینین کلمیشلللهسلللینده بؤیوک ائتکی
قویموشدور.
قدریه دمیرپولادف نئجه یونیوئرسیتهنی بیتیریب و ستودیگی بؤلوملرده درس آلمیشدیر .او ،اوشاقلیدان
خلق ادبیاتینا ماراق گؤستهریب و بو آلاندا گؤزهل ایشلر گؤرموشدور .آنجاق شعر ساحهسینده نئچه -نئچه
کتابلار یاییملامیشدیر .اونون اساسکتابلاری بونلاردیر:
تاغ دالیندان باشلاندی،9179 ،
یاشلیق یئرلری،9177 ،
حیران9173 ،
ساخلانان اولدوزلار.9173 ،
و روس دیلینده یازدیغی اثر :آیدین کولم سیروی.9170 ،
شعرلریندن نمونه:
دوستلار ایتيریرم
قانادیندان قوشلارین تلکلرینی غنیب ائتمهسیکیمی،
چوخ دوستلری یول بویونجا غیب ائتدیم (ایتردیم).
گؤزدن ایراقلاشان دوستلاریمین قسمتینی
اورهگیمده نه ده چوخ درین دوشونویورم.
هایدی ،سن ،سسینی یوکسلدیب،
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وارماز ادین آولوسونا دوستونون،
تک گئدهرلر دهیرلی دوستلاریم.
منی یتیم بوراخاراق یورویوب یانیمدان ......
دریا دونیا وصیته بوراخیب
عقله بئله گلمز ایراقلارا گئتدینیز.
اورالیغی بومبوش ائدیب بوراخیب،
اؤلن دوسلار ،نه ائتدینیز سیز نه ائتدینیز!
اوه ،آجیسینی یاشامیشدی تانریم،
یاخینلارین مزارینا وارماقدان،
دان اورهگی دان کیبی آچیب یورودو،
دوستلاردان سونرا یالنیز اولوب قالماقدان .
سیزین گئتدیگیز قارانلیغا شمعدان چیراغی،
اولوب یانسین بنیم اولو حؤرمتیم،
بوتون دوستاریم ،عزیزلریم ،سیزدن سونرا،
قالاجاق گونو خدا بنه وئرمهسین!
***
آتایوردوم
تورلو دوشونجهلر آلیب گؤتورور اوزاغا،
ائلی گیزیب بولوندون بن چوخ یئرده.
ام اورهک چارپار تکسنه،
دوشونجهلریم ده آتا یوردوم سنین ایچین.
حسرتیم سنین سیجاق یازینا،
چول گزیب ائدهن دومبورا سازینا،
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آتا یوردوم ،حسرتیم اوستونه چؤلوم،
«قارا آلیتن» دؤش دوگمهلری ناخاسان.
سنی اوردا گؤزهل بیرقیز کیبی گؤروب بن
دوشونجهلریمده سن او قیز کیبی یوروسون.
هانکی یورددا ،هانکی ائلده اولسام دا،
آتا یورودوم ،اؤزلهنن سنسن بنه،
سنی گؤرمهدن ،اوزاقدا اولوب قالسام دا،
اورهک داماری آنا یوردونا عجله ائدهر.
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تاتار -تورك ادبياتی
تاتارلار اسکی بیر تاریخ و ادبیاتا مالیکدیرلر .88هابئله بوگونکو ادبیاتلاری دا زنگین ،گئنیش و گوجلودور.
ایللک یونیوزسیتهنین بینورهسی 9703جی ایلده قورولدوو 91جو یوزایلین تاتار ادبیاتینین دیرچلمه و
گلمیشه دؤورانی ساییلیر .قازان یونیوئرسیتهسی ده همان چاغلاردا آجیلماسیلا ،تورک دیلینی بوتون دونیا
تورکولوگلارین دقت مرکزینه چئویریر .همان زامانلاردان تورکجه اوخوللار آچیلیر .ماراقلیسی بوردادیرکی
بو زامانلاردان تاتار مطبوعاتی دا گلمیشهگه باشلیر9359 .جی ایلده چایخانالار یولا دوشور و عرب الفباسیلا
مطبعه تشکیلاتلاری قورولور و دوغرودان دوغروسونا تاتار -تورک خالقلاری آراسیندا بیر جاغنلانما و اویانیش
دورومو یارانیر.
تورک – تاتار ادبیاتینا رهبر اولان ایلک شاعیر و یازارلار :فاتح خالدی ،رحمتولین ،عبدالرحمان الیاسی
و قیوم نصیری اولموشلار .بونلار بیرگه چالیشاراق «قواعد کتابه» عنوانلی بیر اثری چیخاریب و چوخ کئچمه-
دن 9375جی ایلده بیر «ایلیک»  -سالنامه غزئته سینی چیخاریرلار .نصیری بو یولو آچیمشدیر .بویولدا
چالیشان موسی آغ ایگید بیر حیکایه یازیر« :حسام الدین ملّا» آدیندا .بو حیکایهنی باشقا بیر گن یازار-
ظاهر بیگی «گناه کبیر» آدلی حیکایهلرینده داوام ائتدیریر .سونرا «گؤزهل قیز خدیجه» و اونون آردیجا
«بیچاره قیز» آدیندا حیکایهلرله ،ایلک تأتر اویونونو یازیر .بو اوینن 9337جی ایلده صحنه یه چیخیر و اثر
 9310جی ایلده چاپ اولونور.
تاریخ ساحهسینده شهابالدین مرجانی «ولگا -بولفار تورکلری و قازان تورکلرینین تاریخی» کتابیتی
9377جی ایلده یاییملاییر .مرجانینین اثری  9337و سونرا  9155ایللرینده بوعنوانلا چاپ اولور« :مستفاد
الاخبار فی احوال قازان و بولغار» .مرجانینین یولونو داوام ائدهن رضاالدین فخرالدین ا.غلو بو اثرلری یازیب-
یاییملاییر :آثار ،مشهور کمیسهلر ،بؤیوک حادثهلر ،مشهور خاتونلار.

88احمد علی آکدیل ،قازان – تاتار تورکلرینین ادبیاتی ،استانبول9113 ،؛ و علی احسان قولجو ،همان ،ص .809
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حیکایه ساحهسینده تاتار ادبیاتیندا گئنیش یئر توتور .بو ساحهسینده ده سونرا گؤزهل اثرلر و بؤیوک یازارلار
باش چیخاریر .او جملهدن صدری مقصودی (ارسل) ،آیاز اسحاقی کیمی یازیچیلاری آد آپارماق اولار.
صدی مقصودی نئچه -نئچه رومانلار و حیکایهلر یازدی او جملهدن معیشت ،حیات می بو؟ ،موللل بابای،
اوستا بیکه و  ....اونون نئچه پیئسی ده وار :ایلک عشق ،اوچ قادینلا حیات ،معلم ،معلمه ،آلدیم ودردیم،
جمعیت ،قیامت و ....
باشا یازار ،پیئس آلانیندا علی اصغر کمالدیرکی آشاغیداکی اویونلارینی  9155جی ایللرده
یاییملامیشدیر :بختسیز ایگید ،اوچ بدبخت ،بیرینجی تآترو ،هدیه ،مفلس ،دجّال ،گوندش ،ائولندیم ،نئچول
ائولندیم و باشقاکمدیلر.
شوبعه سیز تاتار خلقی  91جو یوزایلده بیر اویانیش مرحله سینی کئچیریر و بوزامان اونون ادبیاتی دا
گلشیر .مختلف ساحهلرده ده یرلی و گؤزکملی شاعیرلر ،یازارلار میدانا گلیرلر .بو دؤورانین باشقا گؤرکملی
یازیچیلاریندان بیریسی ده فاتح کریم دیر .او دا حیکایه یازاریدیر حیکایهلریندن :جهانگیر مخدوم ،مدرسه
طلبیسی ،صالح بیگین ائولنمهسی و ...
تزار حکومتی بوتون روسیادا سیخینتی و بوغونتونو ساخلا -میشدیر و غزئته دونیاسی باغلی ایدی .آنجاق
 9150جی ایلین انقلابی نضانی ییر آز آچدی و بیر سیرا غزئتهلر و درگیلر میدانا گلیر .اوجملهدن «اصلاح»
آدلی درگی  9150ایلینده یاییملاندی 9157 .ایلینده «الاصلاح» آدیندان یئنی بیر غزئتهلر یاییلماغا
باشلادیلار.
فاتح امیرخان دا گؤرکملی یازارلارداندیرکی حیات ،قدرلی دقیقهلر ،اورتالیقدا و باشقا حیکایهلری یازدی.
او بیری طرفدن ده علیمجان ابراهیم حیکایه یازماغا باشلادی و بو اثرلری یاییملادی:
یوزایل اؤنجه ،دنیزده .... ،و ....
جمال ولیدی ادبیات آراشدیرمالارینی ایرهلی سورودو و بو اثرلری میدانا گتیردی :تاتار ادبیاتینین سیری،
ملت مسئلهسی.
شعر ساحهسینده کلاسیک شعر فورملاری ایرهلی گئدیردی« .دردمند» تخلوصوایله یازان شاعیر دلکر
رامی و سعید رامی بو دؤنمین آدلیم شاعیرلریدیر.
آنجاق 9197جی ایلده روسیا انقلابی ،تاتار ادبیاتیندا دگیشمهده اثر قویدو .بلشویک ایدهلری ادبیاتا
گیردی .بیرسیرا شاعیرلر و یازارلار دیرچلدیلر و بیر سیرالاری دا سورگون اولوب اؤلدورولدولر .بو دوروم
بوتون سوئت خلقلرینه و اؤلکهلرینه عایددیر .ادبیات دایانمادان ایرهلی گئدیر و دهیرلی رومانلار ،پیئسلر و
حیکایهلر اورتایا گلیر .ادبیات تاریخلری یازیلیر ،سؤزلوکلر توپلانیر ،اوجملهدن :علیمجان ابراهیم :بیریم
گونلر ،قازاق قیزی رومانلاری  /عزیز عبیدالله :تاتار ادبیاتی تاریخی  /جمال الدین ولیدی :تاتارجا سؤزلوک
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کولتور ادبياتی تاریخی
بیر سیرا یازار دا بلشویکلرین ایش اوسته گلمهسیله ،وطندن قاچیرلار و بیرسراسی دا استالین دؤورونده
سورگون اولور ،اعدام اولورلار ...آنجاق ادبیات یارانمادادیر و هله بوگون ده بوتون سیخینتی – بوغونتولارا
باخمادان گؤرکملی شاعیرلر ،یازارلار و ادیبلر میدان آراییرلار .بو بؤیوک انسانلاردان نئچهسینی آد آپارماق
اولارکی تاتار ادبیاتینی بوتون دونیایا یاییرلار:
مجید غفوری ،نجیب دوماوی ،عبدالله توکار ،واقف جلال ،ضیاء یارمکی ،کریم تینچورین ،ظریف بشیری،
فاصل تویکه ،میرحیدر فیضی ،شهزاده ،بابیچ ،تاجی عزّت ،عفت توتاش ،باری رحمت ،فتحی بورناش ،حسن
توفان ،هادی ،تاکداش ،نبی دالی ،احمد اریکئی ،موسی جلیل ،نوری اسلانف ،مصطفی نقمان ،هی واحدف
شرف مدرس ،انور داوودف ،زکی نوری و .....

سيد رامی اف
سیدلطفالله اوغلو رامیاف  9335جی ایلده اورنبورگ شهرینده آنادان اولدو .اونون آتاسی تاجر اولاراق،
سیدی درس اوخوماقدا تشویق ائتدی .سید ،روسجا ،عربجه و فارسجا دیللری آنادیلی ایله یاناشی اؤیرهندی
و سونرا «حسینیه مدرسه»سینده معلم اولدو و فارسجا دیلی و ادبیاتینی اؤیرتمهگه چالیشیدی.
9150جی ایلده اوز وئره ن انقلابدا اکتیو و فعال صورتده اشتراک ائتدی .دان اولدوزو آدلی غزئته ده
گلیشدی .سونرا بو غزئتهنین مدیری اولدو9157 /جی ایلده ف .امیرخان چیخاران «الاصلاح» غزیئتهسی
ایله آرخاداشلیق ائتدی .سونرا «بیانالحق» « ،قازان مخبری» و «ایدیل» غزئتهلریله ده آرخاداشلیق ائتدی.
و استرخاندا نریمان نریمانفلا یاخیندان علاقه قوردو .بورادا  5ایل «ایدیل» غزئتهسینی چیخارتدی .آنجاق
9195جی ایلده تزار بو غزئتهنی باغلادی9197 .دن سونرا اوفا شهرینده «اوفا» ژورنالینی چیخارمادا
چالیشدی9165 .ده «قیزیل اورال» درگیسینده چالیشدی .نهایت 9162جی ایلده وفات ائتدی.
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سیدی رامیاف مبارزه چالیشقان بیر یازار ،غزئتهجی و شاعیریدی .او تاتار – قازان ادبیاتینین گلیشمه-
سینده اؤنملی رول اوینادی .اونون اؤیکو –حیکایه ،شعر  ،پیئسلری تاتار -قازان ادبیاتینین دهیرلی
اثرلریندن ساییلیر .اونون روسجا اثرلری ده شهرت قازانمیشدیر.
شعرلریندن اؤرنکلر:
سن
منی آتشه آتان او -سن،
منی سویا سالان دا -سن،
آتشه یانسام ،سویا بالسام،
چیخاریب آدلان آللاهیم دا -سن!
***
سيزلا کؤنلوم!
سیزلا ،سیزلا ،سیزلا کؤنلوم!
سیزلا هئچ دورماقسیزین،
سیزلا آیلار ،سیزلا ایللر،
سیزلا کئجه اویوقسیزین!
سیزلا ،سیزلاییب ،سن محبت،
ال ائویندن گوللر یاپ
سونسوز حسرت و قاراگئجه
ایللریندن گوللر یاپ!
***
اوخوماق
بیزی انسان یاپان اوخوماق،
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انسانی ایرهلی گؤتورهن اخوماق
یوکسلدیب گؤیه چیخاران اوخوماق،
اوخوماق ،اوخوماق ،اوخوماق.
یولوموزو حک ائدهن اوخوماق،
یوزوموزو آغ ائدهن اوخوماق،
اؤزوموزو بیگ ائدهن اوخوماق،
اوخوماق ،اوخوماق ،اوخوماق.
دوغرو ،درست انسان ایشی اوخوماق،
باغ و راحات یئمیشی اوخوماق
آچار راحاتلیق ائشیگینی اوخوماق،
اوخوماق ،اوخوماق ،اوخوماق.
عقله نور وئرهن اوخوماق،
مقدس فیکیر وئرهن اوخوماق،
سو یوککن سو وئرهن اوخوماق،
اوخوماق ،اوخوماق ،اوخوماق.
دولت ،بخت وئرهن اوخوماق،
مولک ،تخت وئرهن اوخوماق
بیزه گرهک الّا اوخوماق،
اوخوماق ،اوخوماق ،اوخوماق.
روسجا دا اوخوماق ،اوخوماق
چینجه ده اوخوماق ،اوخاماق
ناسیل اولورسا اولسون ،اوخوماق ،اوخوماق.
اوخوماق ،اوخوماق ،اوخوماق.
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ارککلره ده فرض اوخوماق
قیزلارا دا فرض اوخوماق،
فرض ایشین هپسی اوخوماق،
اوخوماق ،اوخوماق ،اوخوماق.

مجيد غفوري
مجید غفوری تاتار ادبیاتینین گلیشمهسینده دهیرلی رولو اولموش و 65جی عصرین اوّللرینده اویانیش
دؤنمینده فعالجاسینا اشتراک ائتمیشدیر .آنجاق غفوری «باشقیردستان خالق شاعیری» عنوانینی دا
قازانمیشدیر.
مجید 9335جی ایلده اوفا شهرینده آنادان اولدو .اونون آتاسی و آناسی معلم ایدیلر .آنجاق مجید 999
یاشیندا اولارکون آتا -آناسی اؤلور و مجید یالقیز و یئتیم قالیر .درس اوخوماغی بوشلاییر .سونرالار داوام
ائدیب مدرسهنی بیتیریر و بیر اؤیرهتمن کیمی ایشه باشلیر .همان چاغلاردان مختلف غزئتهلر و درگیلرده
چالیشیر و شعرلرینی یاییملاییر.
ایلک شعرلری  9150جی ایلده اورنبورگ شهرینده چاپ اولور .همان ایلین انقلابیندا تزار طرفیندن
توتولور .آزاد اولاراق درس اوخوماغا داوام ائدیر9151 .دان  9196ایلینه قدهر ادبی اثرلر یازماغا مشغول
اولور 9163 .ایلینه قدهر اوخادا غزئتهچیلیک ائدیر9185 .جی ایلدخ «سوئت یازیچیلار بیرلیگی»نه قبول
اولونور و مختلف اودوللارلا تلطیف اولونور .آنجاق بیر ایل کئچمهدن وفات ائدیر9135 .جی ایل ،مجید
غفورینین  955ایللیک دوغوم گونونو بوتون تورک دونیاسی عزیزلهییر .اونون اثرلری دفعهلرله چاپ اولور
و مختلف دونیا دیللرینه ده چئوریلیر.
بير اؤیرهنجینين شكایتی
هر طرفدن باسماسا غم،
هئچ بیر کیشی چکمز الیم.
حالیم قالمادی توتوب قلم،
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من آغلاماییم دا کیم آغلاسین؟.....
یاشیم گلدی اوتوزا،
ممکن دگیل آغلاماماق،
چوخ قایغی لار گلدی باشا،
من آغلاماییم دا کیم آغلاسین؟....
درس آلیب اون بئش سنهده،
بو یاووز مدرسهده،
اؤیرهنهمهدیم بیر نسنهده
من آغلاماییم دا کیم آغلاسین؟.....
دوشونهمهدیم اؤنومو -آرخامی،
بوشا یاتدیم ،یاتدیم،
نادانلیغا گیریب باتدیم،
من آغلامایین دا کیم آغلاسین؟....
***
آنادیلی
اؤز آنادیلیم ،منیم اوچون گؤزهل ،ان دادلی دیل،
اؤزدیلیم ،اؤز مالیم اولدوغو اوچون یاراتدی گؤنول.
بو آنادیلی ایله من مقتصدیمی آنلادیریم.
بو آنان دیلی ایله «بالا»دیرلر آنام ،آتام،
بو دیل سایهسینده علم ،اوخوما -یازماغی اؤیره نیرم،
بو دیل سایهسینده اوخویوب بیلهرک اولوروم گرچک انسان.
بو چوخوقلوق چاغیمدا «آتا – آنا» دئدیم بو دیل ایله،
هم آننام دا منه «ببهییم» ائدی بو دیل ایله.
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حالا دا بو دیل ایله اوخویورام ،یازیورام هم ده سؤیلهشیرم.
بو تاتار دیلی ایله بستهمی وئریر ،بیر تورکو سؤیلهسم.
هر زمان بو دیل ایله یازیلمیش کتاب اوخویورام،
هر زمان بو دیل تاریخ اوخویورام ،حساب اوخویورام.
***
حقيقت
حقیقت یوخ دگیل ،وارنسنه ،او اولموش اؤنجه سلطان،
هر شئیدن اوستوندو ،دونیادا لاپ بؤیوک بیر یئر توتدو.
زمان کئچیب ،دونیایا انسانلار یاییلینجا،
چوخ کئچمه دن یئر آلتیندان گلیب آلتین -گوموش چیخان.
خالقلار ،پارایی گؤرونجه دوغرولوغو اونوتدولار،
حقیقتدن ساری آلتینی لاپ چوخ اؤنده توتدولار.....
ایشته تام او زاماندان بری دوغرولوق ،پارا شرّیندن
قاچیب ،ان صاف قلبلره گیریب لاپ سیخ ساخلانمیش.
انسانلاردان بئزیب ،شیمدی جسارت ائتمیور گؤرونمهگه
اونو سئوه ن کیشی آه و زار ایله یاشاییب گیریر مزارا ....
گتیریلمیز بیر یئره هئچ بیر زامان دوغرولوق ایله آلتین،
اونلار بیر – بیرینه دوشمن ،اونلارین آراسی سویوق...
یئر اوستونده نه زامان آلتین بیتر ،او زامان چیخار دوغرولوق،
دگیل ممکن اونلارین ایکیسینی بیر یئره گتیرمک.

موسی جليل
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تاتار ادبیاتینین چاغداش گلیشمهسینده بؤیوک رول اوینایان موسی جلیل ،تاتار خالقینین بوتون دونیا
ادبیاتینا وئردیگی گؤرکملی ادیبی ،یازاری و شاعیریدیر .اونون یاشاییشی چوخ چتین اولورسادا ،باشی
اوجالیق و آلتی آچیق لیقلا اولموشدور .موسی جلیلی ایکنیجی دونیا ساواسیندا – آلمانلی لار طرفیندن
جبههده توتولوب اسیر اولورلار .موسی جلیل درین شعرلریله آنا وطنینی دیری ساخلاییر و اسیرلر ایچینده
وطنه تورکولر قوشور .اسیرلر اونون شعرلریله روحلانیر و یاشاییرلار .بوتون جبههلرده اونون تورکولری
اوخونور .اسیرلر بیر گیزلی گروب یارادیرلارکی اونون افشا اولماسیلا ،بیر سیرا دوستلاری اعدام اولونور .آنجاق
ساواش قوتولدوقجا اسیرلر وطنه دؤنورلر و شاعیر موسی جلیلی بوتون سووئت ملتلری طرفیندن قارشیلانیر
و 9108جو ایلده او «سوویت بیرلیگی قهرمانی» عنوانیله تلطیف اولونور .آنجاق اسارتده یازیلان شعرلرینه
چاپ اولماق امکانی وئریلمیر9119 .جی ایلده یئنی باشدان موسی جلیلین اثرلری ایکی جیلدده یاییلیر و
اونو اسارت چاغلاریندا گؤردوگو جسارتلی مبارزهسی تانینیر و بیر سیرا دوستلاری قهرمانلیق نشانینا لاییق
گؤرونورلر.
موسی جلیلی  9152جی ایلده اورنبورگ شهرینده آنادان اولوب ،گن یاشلاریندان شعر یازماغا اوز گتدیر.
همان زمانلاردان اونون شعرلری اورهک اوخشاییر و شعرلری اللرده گریز.
موسی درسینی بیتیردیکدن سونرا مختلف درگیلرده و غزئتهلرده چالیشیر و شعرلرینی یاییملاییر.
موسی جلیل شاعیرلیک له برابر موسیقی و اوپئرا آلانیندا دا چالیشیر .او ،مسکووا دا تاتار اوپرا
اوستودیوسون مدیری اولور (9183ده) 9181-59 .ایللرینده تاتارستان یازارلار بیرلیگینین رئیسی
سئچیلیر.
موسی جلیلین چوخلو شعر کتابلاری باسیلیمیش و چوخلو دیللره ده ترجوموه اولموشدور .شعرلریندن
نمونهلر:
تورکولریم
تورکولریم ،سیز ،چیخیب اورهگیمدن،
ایل کیریندا چیچک آتدینیز!
نه قدهر اولسا سیزده گوج و آتش،
او قدهر یئرده حقینیز!
سیزده منیم بوتون دویغولاریم،
سیزده منیم کیرسیز یاشلاریم.
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سیز اؤلهسینیز ،من ده اونودولارام،
یاشاسانیز ،من ده یاشارام.
من آتش یاخدیم تورکوده هیجانلانیب
اورهگیم هم ده حقین سؤیلهدیگی.
تورکو ایله یئندیم دوشمانی.
آلداتاماز منی اوجوز لذت،
آلچاق حیاتین آلاجا پردهسی
شعریمده کی گرچکلیک ،آتش و سئوگی،
یاشاییشمین بوتون معناسی.
اؤلونجه ده اوریک باغلی قالیر
شعریمده کی قوتسال آندینا.
بوتون تورکولریمی یوردا باغیشلادیم،
عؤمرومو ده وئریرم خالقیما.
تورکولر سؤیلهدیک مشهور ساواش اوچون
تورکو سؤیلهییب گلدیم خیال باهارینا.
ان سون تورکوم جلاد بالتاسی،
آلتیفا قونموش حالدا یازیلیور.
تورکو اؤیرهتدی منه حُر یاشاماغی
هم اؤلمهگه جسور ار اولوب
عؤمروم منیم کورلی بیر تورکو ایدی،
اؤلوموم ده دویولور تورکو اولوب.
***
اینانما
سنه مندن خبر گتیرسهلر،
او ییخیلمیش ،یورولوب دئسه لر،
سن اینانما ،جانیم! بؤیله سؤزو.
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دوستلار سؤیلهمز ،یاخین گؤرسهلر.
بایراغیما قانیم ایله یازیلان
آندیم چاغیریر ایرهلی گئتمهگه
حقیم وار می منمی ییخیلماغا؟
حقیم وار می یورولوب قالماغا؟
سنه مندن خبر گتیرسهلر،
دگیشتیرمیش یوردونو ،دئسهلر
سن اینانما ،جانیم! بؤیله سؤزو.
دوستلار سؤیلهمز ،منی سئوسهلر.
ائلدن گئتدیم ائل و سنین اوچون
سلاحیمی آسیب اومزوما
ائلیم وسنی دگیشتیریرسم
دونیادا منه داها نه قالیر؟
سنه مندن خبر گتیرسهلر،
موسی شیمدی اؤلدو ،دئسهلر،
سن ایناغا ،جانیم! بؤیله سؤزو
دوستلار سؤیلهمز ،سنی سئوسهلر.
گؤزهل تورکو دولو کؤنلو
اؤله ییم دئسم اولورموسون
یئنیب اؤلموش بؤیله اؤلومو؟
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کيریم تاتار -ادبياتی
تورک تلاتلار ادبیاتی اسلللکی بیر تاریخه مالیک اولاراق ،فیرتینالی بیر تاریخی آرخادان قویوب ،بوگون
زنگین بیر ادبیاتی منیمسلهمیشلر .کیریم تاتارلاری ،غربی تورکجهسینین بؤلوملریندن ساییلیرلار .بوگون
هله عثمانلی تورکجهسلی تاثیریندن چیخمامیشلار .حاجی گرای دان سونرا تختده اوتوران منگلی گرایین
سلللطان محمد فاتح (عثمانی خلیف) ایله بیرلشللمهسللی واونا تاب اولماسللی ایله ،کیریم تاتار یوردلاری دا
عثمانلی حکومتینین بیر بؤلگه سی تانینیردی .بونا گؤره ده کیریم تاتار تورکلرینین ادبیاتی بوگون ادیب
لر طرفیندن آلتی دؤورهیه بؤلونور:

 – 9خانليق دؤورو
کیریم خانلاری اس لکی زامانلاردان اؤز حکومتلرینی قوروب و ادبیاتلارینی قوروموشلللار .آنجاق عثمانلی
خلیفه لرینی قبول ائتدیکدن سونرا ،عثمانلی لهجه سینی ده ادبیاتلاریندا قبول ائدیب و اؤز یوللارینی داوام
ائتدیرمیشلر .بو دؤوران  93جی یوزایله قدهر گلیب چاتیر .بو دؤنمده یازیب  -یارادان شاعیرلرده ،هامیسی
خانلار و حاکیملر اولموشلار .بو شاعیرلرین نئچهسی بونلاردیر:
منگلی گرا (اؤلوم 9098 :م)
سعادت گرای ()9536-9027
دولت گرای (اؤلوم)9257 :
بهادرگرای خان -تخلص :مزی (اؤلوم)9259 :
خانزاده خانین – بهادرگرای خانین خاتونو (اؤلوم.)9259 :
سلیم گرای خان (اؤلوم )9755 :
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سلیم گرای  -تخلصو شاهی (اؤلوم.)9796 :
ایکینجی منگلی گرای خان ( )9787نوایی تخلوصلو
حلیم گرای(؟)

 - 2روس استيلاسی دؤورو

97جی یوز ایلدن کیریم تاتار یوردو روسللارین اسلتیلاسلی آلتینا گیردی .بو استیلا 91جو یوزیله قدهر
داوام تاپدی و بو ایکی یوزایل عرضللینده تورک دیلینین آرادان آپاریلماسللی و تاتارلاری روسلللاشللدیرما
سلیاسلتی ایرهلی سلورولوردو .تزار سلیاستی ،باشقا دیللری و ملت لری روسلاشدیرما ایدی و اونلارا میدان
وئرمک اوچون هئچ زامان فیکیرلشلمیردی .اونا گؤره ده بو استیلانین قارشیندا دایانان حرکت لری گئت -
گئلده ملی روحو آلیردیللار .تلاتلار حرکلتلری ده بوندان باشلللقا بیر یولو یوخودو .روس لار عینی حالدا
تورکلری بوغملاق و اسلللتیلالارینی محکملندیرمک اوچون اونلاری مسللللمانلیقدان دا اوزاقلاشلللدیریب،
خیریسلتیان ائتمهلری پارالل بیر حرکت اولوردو .دئمک اولار روسللاشدیرماق سیاستی خیریستیانلاشدیرما
ایله بیرگه سورولوردو.
آنجاق بودؤنمین قورتارماسلیندا اسلماعیل قاسلپیرلی نین اؤنملی رولو اولموشدور .اسماعیل بیگ ایلک
اؤنجله بیر غزئته یاییملاییر ،آنجاق بو غزئته ،تزار حاکمیتی طرفیندن باغلانیلیر .اسلللماعیل بیگ ،اصلللول
جدید ایله مدرسهلر آچیر و اوشاقلارا تاتار تورکجهسینی اؤیرهتمهنی اساس توتور .آنجاق بوایش 9329جی
ایلده اوز وئریر و سونرا روس -تاتار مدرسهلری روس حاکمیتی طرفیندن قبول اولونور.
بورادا بیر مسلئلهنی اونودماماق لازیمدیر .کیریم تاتارلاری تزار طرفیندن فشار آلتیندا ،تاتار ضیالی لاری
تورکیلهیله کؤچورلر .بو کؤچملهلرده بلکی یوزمینلرجله تورک – تاتار آیدینلاری اشلللتراک ائدیرلر .چوخ
قالمامیشللدیرکی کریمه یوردلاری تورکلردن بوشللالسللین .او بیری طرفدن روسلللاری کیریمهیه گتیریب
دولدورماق باشقا بیرسیاست ایدیکی تزار طرفیندن ایرهلی سورولور.
بو دؤنمده ،بیر «هجرت ایللری» آدلانان دؤوره ایله اوز -اوزه گلیریک .تاتارلار آنایوردلارینی بوشلللاییب
روسلللار الیندن قاچیرلار و تورکیه – عثمانلی مملکتینه کؤچورلر .بو زامان تاتار ملتی آغیر بیر شللرایطده
یاشللاییر .بو آغیر شللرایطین ماجرالاری و اولایلارینی بیر سللیرا یازارلار توپلامیشلللار .اوجملهدن اشمیرزا
کارت ( )9358-9338بو حیکایه و شلارکیلاری «هجرت ایللری» عنوانیندا اثرینده توپلامیشدیر .عبدالله
اؤزن بلاشللللی دا «ای کؤنول» آدلی شلللعر دفترینلده بوتو ن بئله روحیاتی قلمه آلمیش و درین تاثیرلی
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شلعرلرینده جانلاندیرمیشدیر .عصمتی آدلی بیر باشقا شاعیرده هجرت شارکیلارینی یازیب -یاراتمیشدیر.
آنجاق بونو آرتیرماق اولارکی روس دؤنه می ،تاتار – تورک ادبیاتینین ملی روحا اولماسینا سبب اولمودور.

 – 3ترجمان دؤورو
روس اسلتیلاسلینین سلون مرحلهسلینده اسماعیل قاسپیرالی میدانا گلیر و «ترجمان» آدلی غزئتهسین
یایماغا باشلاییر .ترجمان دؤورو ده بونونلا باشلاییر.
روس اسلتیلاسلی دؤورونده  6-8میلیون تاتارین کیریمهدن چیخماسللی و اجباری کؤچمهسی ،اوییری
طرفدن یوز منیلرجه روسللارین بو یوردلارا مسلکونا شلدیرماسلی ،بوتون کریمهده روسللاشدیرما سیاستی
ایرهلی سورولوردو .بو زامان اسماعیل قاسپیرالی ملی روحونو تاتارلار ایچینده یایماغا قالخیر .اسماعیلبیگ
قاسپیر کندینده آنادان اولور و قاسپیرال آدینی اؤز کندیندن سئچیب و اسماعیل قاسپیرالی آدیلا تاریخده
مشللهور اولوردور .اسللماعیلبیگ 9309جی ایلده آنادان اولوب ،رو س اوخوللاریندا درس اوخویوب ،سللونرا
مسللکووا دا عالی تحصللیله داوام ائدیب و 9371جی ایلده «ترجمان» آدلی غزنتهسللینی ملی روحیه ایله
چیخلارملاغا باشللللادی .تزار بونونلا راضلللیلاشلللمادی و اونا اجازه وئرمهدی .آنجاق 9338جو ایلده اونون
یاییماسلینا راضلی اولدو .غزئته ایکی ایلده -تورکجه و روسللجا یاییلدی و آز بیر اماندا بوتون تاتار خالقینی
دؤورهسینه توپلادی.
اسللماعیلبیگ بونونلا برابر مدرسللهلر قوردو و بیر درس کتابلاری یازیب ،یئنی بیر اصللول ایله  50گونده
یلازیب -اوخوماغی تاتارلارا اؤیرهتدی .بو حرکت بوتون تاتارلارا ائتکی بوراخیب ،سلللوادلی اولمالارینا هوس
یاراتدی .دوغرودان دوغروسللونا اسللماعیل قاسللپیرالی ،یولداشلللارینا برابر تاتار خلقی اوچون بیر رنسللانس
یاراتدی .یوز لرجه آیدین آداملار میدان گلدیلر ،یوزلرجه شلللاعیر ،یازیچی الینه قلم آلدی و ملتی اویاتماغا
بؤیوک بیر همت اورتایا گلدی .اسلللماعیل بیگ اؤزو «گون دوغدو» رومانی ایله بو حرکته داها سلللورعت
باغیشلللادی .اونون آردیجا باشللقا اثرلرینی یازدی .یوزلرجه مقالهلر ایله برابر بو اثرلری ده یازدی :آرسلللان
قیز ،ایوان ایله سلللیمان ،دارالراحت مسلللمانلاری ،قاردینلار اؤلکهسللی ،فرنگسللتان مکتوبلاری ،سللودان
مکتوبلاری.
بوزاملان بلاشلللقلا یلازادا میدان آچدیلار :عثمان آغ چوکرامتی «کیریم غنچهلری» و «ننه جان خانیم
تُربهسی» حیکایه لر کتابلاری ،عبدالله اؤزهن باشلی «اولاجاغا چاره اولماز» آدلی نمایشنامه سیایله کیریم
یازیلی ادبیاتینین گلمیشهسینه آلان حاضیر لاردیلار.
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4509 – 4دن 4543ایلينه قدهر
کیریم اؤلکهسینین و تاتار ادبیاتینین دؤودونجو دؤنهمینده ،روس مشروطه انقلابی 9150دن باشلاییب
9197جی ایله قدهر -سلووئت سلیستمی یارانانا قدهر اوزانیر .بو دؤنمده بؤیوک بیر انقلاب یارانیر و تاتارلار
بوتون وارلیقلاریلا بو اولای دان یارارلانیب ،ملی ایسلتک لرینه چاتماق اوچون چالیشلیرلار .شلوبهه یوخدور
قاسللپیرالینین حرکتینین آردیجا ،یئنی گلیشللمهلر داوام تاپیر و یوزلرجه آیدینلار ،ضللیالیلار بو حرکته
قاتیلیرلار و ادبی – سللیاسللی و سللوسللیال اثرلریله بو حرکتی داها جانلاندیریرلار .بو شللاعیر ویازارلاردان
آشللاغیدا آدلارینی چکدیگیمیز شللاعیر و یازارلار اؤز اثرلریله بو حرکتی زورلاندیریب و سللونوجلاندیرماغا
سللوق ائتمیشلللر :عبدالرشللید مادیف ،عثمان آغ چو کراقلی ،بکیر امکدار ،آسللان چرگیف ،علی ودانینکی،
آسللان صللبری عیوضللف ،اسللماعیل لئمانف ،حسللین شللامیل توختارقازی ،عثمان زاتف ،حبیب الله کریم،
حسلین الیچ ،غفار شلرف الدین ،محمد نزهت ،سید محمود رفعت اف ،سید عبدالله اؤزوهن باشلی ،حبیب
الله اودا باشی ،مدحت رفعت اف و باشقالاری.
اسلماعیل قاسپیرالی «وطن خادمی» عنوانینی آلاراق ،یئنی فعالیتلری گوجلندیریر .ترجومان درگیسی
بیر سلیرا شاعیر و یازارلاری یئتیشدیرمیشدیر .حسن صبری عیوضاف ،سید احمد چلبی ،رشید مدیف بو
غزئتله ده یوکسلللهلیلب وگؤزهل اثرلر یلازیرللار .رشلللید مدیف «بیگلر و فقیرلر» « ،توپراق و حریت» و
«دموکراتیا» کیمی مقالهلری توپلومدا حرکت یارادیر .حسلللین شلللامیل توکتارقازی «گل کیریم» آدلی
غزللریله تاتار خالقیندا باشللقا بیر ملی روح یارادیر .بو زامانلار اسللماعیل قاسللپیرالینین قیزی -شللفیقه
قاسللپیرالی «عالم نسللوان» آدلی بیر غزئته چیخاراراق قادینلاری اویاتماغا چالیشللیر .قاسللپیرالی اؤزو بیر
چاپخانا قورور و یوزلرجه تورک کتابلارینی باسلللماغا و یایلاغا چالیشلللیر .بو زامان «عالم صلللبیان» آدلی
اوشاقلار غزئتهسی ده یاییملانیر .اونون آردیجا 9152جی ایلده «ملت» آدلی آیری بیر غزئته ده یاییملاییر.
بئلله بیر دهیرلی دؤنملده یوزلرجله یلازیچی میلدانا گلیر و تاتار ادبیاتی هیزله -شلللدتله ایرهلی گئدیر.
یودؤورون ادبیاتینی «یئنی دؤوری ادبیاتی» ایله آراشلللدیریرلار و بو زامانین باشلللقا شلللاعیر و یازارلاری
بونلاردیر :شللامیل توکتارقازی ( ،)9339 -9198آسللان چرگیف ( ،)9371-9152علی بودانینکی (-9165
 ،)9320اسللماعیل لئمانف ( ،)9379-9156عثمان آغ کراقلی ( ،)9371-9183حسللن صللبری عیوضاف
( ،)9373-9183محملد نزهت ( ،)933-9188عبدالله لطیف زاده ( ،)9315-9183سلللیدعبدالله اؤزوهن
باشلی ( ،)9327-9165یعقوب شاکیر علی ( )9315-9185و ...
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4543 – 5دن  4510ایلينه قدهر
بو دؤور تاتار خالقینین چوخ چتین گونلری ،عینی حالده بیر سیرا باشاریلاری اولموشدور.
9197جی ایللده تزار حکومتی پوزولدر 655 ،ایلیک روس اسلللتیلاشلللی تاتار خالقینین اوسلللتوندن
گؤتورلور 9197 .ایلیندن کیریم خالق جمهوریتی اولونور .نومان چلبی جهان باشلللقانلیغی ایله کیریم ملی
حکومتی یارانیر ،آنجاق یو حکومت اوزون سلورمور9193 .جی ایلده بلشویکلر کیریمه داخیل اولور .بو دا
اوزون چکمیر .آمملا بو زاماندا تاتار بیر شلللخصلللیت کیمی بو حکومتین باشلللیندا دایانمیشلللدیر (علی
بودانینکی)9193 .جی ایللده آلملاتلیللار کیریمی اشلللغال ائدیب و آردیجا ژنرال سللللیمان سلللولکویچ
باشقانلیغی ایله «کریم اؤلکه حکومتی» یارانیر.
بیرینجی دونیا سلاواشیندا آلمان و عثمانلی حکومتی سیناق گؤرهرک ،سووئتلرین اوردوسو  9165جی
ایللده کیریمله داخلل اولور .آنجلاق کیریم یئنله ده زور آلتینلا گیریر .بو زامان  955میندن آرتیق کیریم
تلاتارلاریندان اؤلور 05 ،میندن آرتیق کؤچمهگه مجبور اولور .بو زامان کمال آتاتورک خالقینی آجلیقدان
خلاص ائتمک اوچون بیر گمی تاخیل گؤندهریر .آنجاق سللووئت حاکمیتی اونو خلق الینه چاتماغا قویمور.
نهایت سووئت حکومتی بیر ایلدن سونرا «کیریم مختار سووئت سوسیالیست جمهوریتی»نی قبول ائدیر و
بیر آز مدت ،خالق آراملیق و سللاکینلیق ایچینده یاشللاییر .آنجاق بودا اوزون سللورومور و9167جی ایلدن
تاتار آیدینلارینی قیرماق،سورگون و اعداملاری باشلانیر .استالین اعداملاری 9155جو ایله قدهر داوام ائدیر.
بو زامان بیر سلیرا شاعیرلر و یازارلار تورک -ملی روحو ایله اؤز یارادیجیلیقلارینا داوام ائدیرلر .بوشاعیرلر و
یازارلاری آد چکمک گرهکیر :عمر ایپچی ،جعفر غفار ،شللوقی بک تؤره ،حمدی گیرای بیگ ،بکیر صللدقی
چوبان زاده ،عبدالرحمان قدریزاده ،عبدالکریم آلتانلی ،ضللیاالدین جاوتوبه لی ،الیاس ترخان ،ایرقات قادر،
اشلرف شلمی زاده ،کریم جاماناقلی ،جمیل سیدامات ،غفار بولقاناقلی ،عبدالرحیم آلتانلی شیخ زاده ،آسان
چرگیف ،ایرقات قادر و...
بو زاملان چوخلو شلللاعیر و یلازارلار دا سلللووئت حاکمیتی طرفداری اولوب واثرلرینی بوآلاندا یازمیش و
دهیرلی کتابلار دا یاراتمیشللدیلار .بوشللاعیر و یازارلاری آد چکمک اولار :محمد نزهت ،عبدالله لطیف زاده،
آلتان و....
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بو دؤوران 9155جو ایلدن باشللللار .تاتارلار آغیر بیر شلللرایطی کئچن  855ایل عرضلللینده باشلللدان
کئچیرمیشللللر .آنجلاق 9155جو ایلیدن ظولمو ،بوتون  855ایلیک چتینلیکلری اونوتدورور .اسلللتالین
اعداملاری ،سللورگونلری بو ایلده نهایته چاتیر و بیر گئجهده مینلر تاتاری مال – حیوان واگونلارینا ییغیب
سللیبریایا گؤندهریر .بو سللورگون تاریخین ان بؤیوک تراژدی سللی اییلیر .وتون تاتار آیدینلاری اؤلدورولور،
سلورگون اولور ،دوستاقلانیر و ظالیملر بئله دوشونورلرکی بیر ملتی محو ائتمک اولار .دوغرودور نئچه ایلیر،
چکیر ،دیلر سلوسلور ،ادبیات دایانیر آنجاق بو دوروم همیشهلیک اولمور .یئنه جانلاغا ،آیاقلانما ،دیرچمله
و ...ظالیملرین حکومیتنی پوزور؛ نئجه ده کی پوزدو.
بو «قیزیل قیرغین»دان سلللونرا ،کیریمین جغرافیا آدلاری دا دگیشلللیلدی! تاتار روسللللاشلللدی! آمما
9175جی ایللدن سلللونرا تلاتار ادبیاتی یئنی باشلللدان قالدیریلدی « .باهار ازگیلری» آدلی  85یازارین
اثرلرینلدن نمونلهلر توپللانیب یاییملاندی .دوغرودان دا ادبیات ،ملتی جانلاندیردی .حرکت لر باشللللاندی،
روحلار دیریلدی و بوگون کیریمه تاتارلاری یئنی باشللدان تورک دونیاسللینا قاییتمادادیرلار .بوگون هر بیر
تلاتلار الینه قلم آلمیش .مینلرجه شلللاعیر ،مینلرجه یازار هر آغاجین ،هر دووارین آلتیندا یازیب -یارادیر.
چوخ چکمز اوگون گلرکی قللارا بولودلللار قیراغللا چکیلیللب و تورک دونیللاسلللی اؤز گوجونو ،وارلیغینی
تانیتدیراجاقدیر .بوگون مینلرجه شلاعیر و یازارلاردان نئچهسینی آد آپارماقلا کیفایتلهنیریک .ایلک اؤنجه
اسلللتالین قیرغینیندان جان قورتاران شلللاعیر و یازارلار :شلللامیل علاءالدین ،عبدالرحیم آلتانلی ،عبدالله
درمانچی ،اشلرف شلمی زاده ،یوسف پولاد ،رائم تیجراف ،رشیدمراد ،فتاح حکیم ،رضا خالد،سیدتومرامین،
انور سلللللامت ،رمزی بورناش ،چرمس علی ،یعقوب زکی ،جودت آمدتف ،جواهر مجیدف ،یونس دمیرقایا،
احمد مفایف ،زینب علیف ،ابراهیم پاشللا ،سللیران علیف ،اسللکندر فاضللل ،گلزار درمنچی ،ناجیه احمدف،
امیلآمیت ،رستم علیف ،آیدور عثمان ،یونس قاندیمف و...

نومان چلبی جهان
کیریم  -تاتار ادبیاتی  91جو عصلرده گلیشمه دؤورانینی سورهرک ،حیکایه ادبیاتی و ادبی آراشدیرمالار
هنریله ایرهلی آپاریر ،آنجاق شلللعر ،تورک قانیندا اولاراق ،هر بیر یازارین بیر نئچه شلللعری ده واردیر .اؤزه
للیلک لله ملتچی روحونا مالیک اولان یازارین ،شلللعر دفترلری اولمایا بیلمز .نومان چلبی جهان دا بوتون
ادبی ژانرللاردا اثرلر یلازمیش ،علادی مقلاله ،فیلهتون ،حیکایه وشلللعرلری واردیر .نومان 9330جی ایلده
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دونیایا گلیب ،تحصلیلینی اؤزآنا یوردوندا باشللاییب ،آنجاق حقوق فاکولتهسلینی اسللتانبولدا و سونرا طب
فاکولتهسلینی مسلکووا دا بیتیرمیشلدیر .آنجاق بیر ملتچی شاعیر و یازار کیمی تاریخده آد قازانیبدیر .او،
اؤیرهنجیلیلک دؤورانینلدا نئچله  -نئچله انجمنلر قورموش ،او جملهدن« :کیریم طلبه جمعیتی»« ،وطن
جمعیتی» عنوانینده گروپلار قوروب و ادبی – سیاسی حرکتلری باشچیلیق ائتمیشدیر .
9197جی ایلده کیریم  -مسللمان اجرا کمیتهسینین باشقانی اولاراق چالیمیشدیر .بوندان اؤنجه تزار
حکومتینه قارشللی کسللکین مبارزه آپارمیش و بیر تورک – مسلللمان مبارزی کیمی زوراکیلیق قارشللیندا
دایانیب و عدالت یولوندا جان قویموشللدور .نهایت بو مبارز انسللان9193 ،جی ایلده بلشللویکلر طرفیندن
اؤللدورو لموشلللدور .بوگون نومان چلبی جهاندان دهیرلی اثرلر الده واردیر .یازاریمیز بواثرلری بئله ترتیب
ایله یاییملامیشدیر :چوبان قیزی ( ،)9196باستیریق ( ،)9198تاتار یوردو ( ،)9195غریب یولجو ()9192
 ،ساری لاله ( )9197سلامت قال تاتارلیق (.)9192
شعرلریندن اؤرنک:
حبسخانه
دؤرد داش دووار ،تپهده بیر کیچیک پنجره،
ایچهرییه دمیر چوبوقلاردان دئییل ،درد گیرهر،
هر گوشه ده سلس سیز کؤیلهلر ،یاشیل کوفلر کوپورور،
یاتاق تخته ،یئتمک فنا ،یئردن سویوق اوفورور،
خدمتچی ده هر گون بورانی سولاییب سوپورور.
آرادا بیر آناما دا سؤوو وئریر ،گؤز گؤزور،
آخشاملاری بو قارا ائوه قارا پردهلر گرهر،
یالنیزلیقلار یالیز جانا جانلی دوشلر گؤستهریر.
بپرانماز کؤنول ،هاوالانیب آچیلیر بومبوش یئره،
نوبتچیلر گئجه – گوندوز باخیب کنترل ائدهر،
قاپیداکی آغیر کلیدی هر ساعات دؤرد بئش کره....
بوکؤلگه لی ،قاردان سویوق ،کلیدلی قارا مزارا،
کؤتودن چوخ اییی انسان چوخ گیرهر.
گیردیکدن سونرا ایشلری بللی :دورا ،دوراچورور،
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یا دا حقسیز عذابلارا دایاناماز دییریر....
***
ساغليقلا قال تاتارليق
ساغلیقلا قال تاتار خلقی ،من گئدیرم جنگه،
آیتمین باشی چئوردیلدی آخرت طرفینه.
سنسن ایچین چالدیشدیم ،سنسیز اؤلدوم،
بیلیم ناسیل گیرهرم بوش جنّته.
ستندن دوغدو کؤنلومذن ساغلام ایشیق؛
قلبیمه ده قیزقین گوج سندن گلیر.
زورلوقلارلا قارشیلاشیب ،قازانلاری آتلادیب،
اولدوزلارا یوکسل ده اوچ ،هاوالان!
ییخیلمیش سمرلر ،جهنم داشمیشی،
بو ایشلره بیز دئییل ،ملکلر شاشمیش.
هیرپالانمیش منلیکلر ،حورلانمیش قیزلار،
یاوروسونو بوراخیب آنالارچؤللره قاچمیش!
آردیما باخارسام آغ عؤمور ،اؤنومده اؤلوم،
چوخ اوزاماز سانیرام قارانلیق یولوم.
قارانلیقدان اورکهدن ،کؤلگهدن قورخمادان،
سن نفسده وطن دییه اوزانیر الیم !!!!

شوقی بكتوره
کیریم تاتار ادبیاتینین چاغداش یازار و شلاعیرلری آراسیندا شوقی بکتورهنین اؤز یئری واردیر .شوقی،
9333جی ایللده آنادان اولوب الهیات فاکولتهنی بیتردیکدن سلللونرا ،معلم اولوب و عینی حالدا خلقینین
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فولکولور وشفاهی ادبیاتینی توپلاماقلا مشغول اولموشدور .شوقی بکتوره ،ملی روحونا مالک اولان گؤرکملی
شاعیرلردندیر و دورمادان چالیشیبدیر.
شلللوقی بیر اؤیرهتمن کیمی یوکسلللک اوخوللدا ایشلللللهمیش ،عینی زملانلدا کیریم تاتار فولکولور و
ائتنوگرافیاسلینی توپلامیش ،سونرالار 9165جی ایلده داغستان وکیلی کیمی باکی شهرینده تورکولوگلار
توپلانتیسینا قاتیلمیش ،سونرا عشق آباد شهرینده یوکسک اوخول مدیرلیگین داشیمیش9186 ،جی ایلده
میلتچیلیک سللوچو ایله یاخالانمیش و  95ایل حبسلله آلینمیشللدیر وسللیبریه سللورگون اولونموشللدور.
9102جی ایلده تورکیهیه گئتمیش و نهایت 9129جی ایلده وفات ائتمیشدیر.
شللوقینین ایلک شللعری 9197جی ایلده «تورک یوردو» مجموعهسللینده چاپ اولموش ،آردیجا 9191
جو ایلده«شلللعرلریم» اثری چاپ اولموش9165 ،جی ایلده «ارگنه قون» آدیندا شلللعرلر مجموعهسلللی
یاییلمیش 9168 ،ایلینده «تاتارجا صللرف و نحو»9160 ،ده «تاتار الیفباسللی» ،و 9167ایلینده «توکمن
دیلینین صللرفی» آدیندا کتابی بوراخیلمیشللدیر .نهایت 9120جی ایلده اؤلوموندن  0ایل سللونرا «وولکا
قیزیل آخارکن» خاطیرهلر کتابی اولاراق چاپ اولموشدور.
شعرلریندن نمونه:
گئتمك ایستهرم
گئتدیم ،گئدییورم ،گئتمک ایستهرم،
هر تورک اوجاغیندا توتمک ایستهرم.
جدیمین گئچدیگی گئنیش چؤللرده
اونون دوهسینی گؤرمک ایستهرم.
بابامدان دیلندیم ،ددهم کیم ایدی؟
کیملرله دوشموش ،کیملرله قلخمیش؟
کئچمیشین قارانلیق اؤلکهلرینده،
هانگی اوجاقلاردا آتش یاخمیشدیر؟
قوردوغو اوجاقلار ،یاپدیغی یوردلار،
هانکی بایقوشلارا مسکن اولموشدور؟
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او شاهین ایگیدلر ،گوربوز ارلردن،
او یوردلاردا شیمدی قالمیشدیر؟
اوتوتن اوجاقلار ،او یاشیل چؤللر،
نئچین توتمزاولموش ،نئچین سولموشدور؟
ایگیدسیز بوش قالان گؤزهل یوردلارا،
هارادان گلمیش ده بایقوش اولموشدور؟
او چو سیز – حساسیز داوار سوروسو،
هانکی جاناوارا قوربان اولموشدور؟
ددهمینکهیلان آتلار قوشدوران،
میدانلار ،کیملره میدان اولموشدور؟
گئتدیم ،گئدییورم ،گئتمک ایستهرم،
سؤسن اوجاقلاری یاخماق ایستهرم،
کئچیدیگیم یوردلار دا هر ایکید ایچین،
سیریمدن بیر چلنگ یایماق ایستهرم.

بكير صدقی چوبان زاده
کیریم تاتار عالیملری ،شلللاعیرلری و ادیبلرینین اؤنونده گئدهن بکیر صلللدقی چوبانزاده ،عینی حالدا
تورک دونیاسللینین گؤرکملی شللخصللیتلریندندیر .او 9318 ،ایلینده کیریمده آنادان اولوب ،زامانینین
یوکسللک درجه تحصللیلینه چاتماق اوچون درس اوخویوب و 9192جی ایلده پروفسللور دوکتور عنوانینی
قازاندی .بکیر ،مجارسلتان یونیوترسیتهسینده ،رومانی ،آذربایجان ،کیریم ،تاشکند و باشقا اؤلکهلرین بیلیم
یوردلاریندا درس وئرمیش و اؤز معلوماتینی بو اؤلکهلرین اوستادلاریلا بؤلوشموشدور.
بکیر چوبانزادهنین ایلک شللعری «آنادان قایدا» آدیلا 9198جو ایلده چاپ اولدو« ،بوران» آدلی شللعر
کتابی 9163ده یاییملاندی 9180 .ایلینده «کیریم شلعرلری» اثری رومانیادا چاپ اولدو ،سونرا «کیریملی
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بکیر چوبانزادهنین شلعرلری» 9100جی ایلده استانبولدا یاییملاندی و نهایت سون اثری 9179جی ایلده
تاشکندده چاپ اولدو.
بکیر چوبانزاده 9187جی ایلده اسلتالین دولتی طرفیندن توتولاراق سیبریه سورگون اولدو و اورالاردا
اؤلدورولدو .بکیر چوبانزادهنین دوشللونجهسللی بوگون دیری اولاراق تورک خالقلاری آراسللیندا سللئوگی
وسئوینچ ایله یاییلیر .ایندیسه شعرلریندن اؤرنکلر:
قایتارما
دوشمنده حیات ،اوزون یاشاماق دیلک
منه اییی بیر تئز اؤلوم گرهک.
یئتی محامنی سونرا توپ ،پیچاق ،قمه،
ساواشلار منه دادلی بیر قایتارما.
بیر نئجه ایللر دیر توزلو یوللاردا،
سورویوروم اؤلومو کیرلار دا ،یاردار،
اؤوم اؤز قردهشیم ،هم آنام – بابام،
بئل – بئله گؤرهشیور ،اوینویور قایتارما.
کؤنلومو تورکولر چوخ اییی یاخمیور،
بو دونیا ذوقلری هئچ ده یئترلی اولمیور،
چال اؤلوم ،اول اؤلوم ،اونیا ،دورما!،
منه سن لازیمسن ،بیر ده قایتارما.
آلتون کیمی ساچلرین یوزومو اوخشاییر،
گؤزلرین گؤزومده بورلار اولوشدورویور،
سئوییورم ساچلاریم ،اؤلومه چکیور،
مزارا یاخینیز ،چال بیر قایتارما.
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قوللاردا لاپ چوخ اکار کؤتو قادین
قایتارما دییولار هوپلایا زیپلایا یورومه
بیر گیرسم اؤلومه ساختا دوگونلره،
گؤسترسم تاتارا گرچک بیر قایتارما.
سئوییورم بوغلو خسته گؤزلری،
سئوییوروم صفاسیز گرچک سؤزلری،
اؤلومر بیز ییور ،اؤلومو آندیرییور
کیچیک قلبی داغیدان قایتارما.
محشرده سیر منی هئچ بوراخمایین،
یانیمدا سیرلاری هئچ چالدیرمایین،
اؤلومو بولوروم بیر آز قالخشام بئله
منه اؤلوم گرهک ،بیرده قایتارما.
***
قيزیل شراب
قیزیل شراب ،اسکی شراب ایچهییم،
بیر آخشم وئرمنه دئدیگیم کیمی.
قیرمیزی شراب ،اسکی شراب ایچهییم.
قیرمیزی ،خسته دوداقلاریم اؤپهییم
سرخوش اولاییم ،بوتون دونیادان گئجهییم،
قیرمیزی شراب ،اسکی ایچهییم.
چاتینسین یوره گیمی یاخان یئرلر،
ایئ بئلینی ساریپ حورون تپهییم.
قیرمیزی ،خسته دوداغیم اؤپهییم،
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پاریلدایان لامباجغیم بیر یانقین اولسون.
قیرمیزی شراب ،اسکی شراب ایچه ییم.
گلیر بنه یاشیل تیمورون قدحیم
بیر اشم ایچین دونیانی یاخماق می لازیم؟
پاریلدایان لامباجیغیم ییخلسین،
آتش آسین گن اوره گیمین چئورهسینی،
قیرمیزی شراب ،اسکی شراب ایچهییم.
جنازهمی صاباح اولونجا توپلاسینلار،
گونش دوغسون ،گئنه بازار باشلاسین.
هئچ گلمهسین چوخ داریلدیسا یاشلی امام،
سون یولدا منی جانسیز بوراخسین،
قیرمیزی شراب ،اسکی شراب ایچهییم.
اوولورلر بیر وقته قدهر دوستلاریم،
کئچر زامان یئنی اؤلوملر خاطیرلادیر،
جنازهمی دایما چؤکن قبریمی،
بیر گون یئتشیر ،گئنه باشلار باهاریم.
قیرمیزی شراب ،اسکی شراب ایچهییم.
***
خالق شاعري
چؤللرده دولاشمیش تیکانلی اوت،
تیکانلی اوتا گولموش گؤگ سارای.
گؤگ ساریدا قونور آقا،
اونو دا گؤرموش بو شاعیر.
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کیریمده وارمیش قیرخ ایگید،
بغداددا وارمیش بئش ایگید،
قازاندا وارمیش بیر کاچ ایگید،
هامیسینی گورموش بو شاعیر!
آزاوا آخمیش سیغ سالقیر،
سالقیری بولموش یاشلی چاتیر،
چاتیردا یولونو ایترمیش چوخ فقیر،
اونودا گؤرموش بوشاعیر!
مکهدن اسمیش گونش روزگاری،
گونئیه گئتمیش چوخ سرسری،
هامیسینا اولامیش بیر اجل
اونو دا گؤرموش بو شاعیر!
دونیایی توتان سرد دمیر،
دمیری اوفالایان پس کؤمور،
هامیسیندان ساغلام بو عؤمور
اونو دا گؤرموش بوشاعیر.
«اوسکوت»ده بیلگی ساچان گن ،
«دمیرچی»دن اوچان گن ،
«کرچ»دن یئلکن آچان گن
اونودا گؤرموش یو شاعیر!

رمزي بورناش
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رمزی بورناش ،کیریم تاتار ادبیاتینین چاغداش مرحلهسلینده آدلی -سانلی و گؤرکملی سیمالاریندان
بیریسی اولاراق ،کیریم تورک ادبیاتینین گلیشمهسینده بؤیوک ائتکیلر بوراخمیش و بوگون بیزه ده یرلی
اثرلر یادگار قویموشلدور .رمزی بورناش  9165جی ایلده آنادان اولدو .اونون آتاسی کریم بورناش ،دهیرلی
بیر معلم اولاراق ،رمزی اؤزو ده سونرالار معلملیک ائتدی.
رمزی بورناش ،ایلک شللعرینی 9180ایاینده «گن چیلر» درگیسللینده یاییملادی .سللونرا عسللکرلیگه
چاغریلیب ،سللاواش جبههلرینه گئتدی .دفعهلرله سللاواشللدا یارالاندی و اونا گؤره «قیزیل اولدوز» نش لانی
آلدی .ایگیدلیک گؤسلتردیگی اوچون نئچه مدال لار آلدی .آنجاق سلاواشدان سونرا سورگون ائدیلن ملتی
وعائلهسلینی آرایاراق اوزبکسلتان اؤلکهسلینه گئدیب و بیر عؤمر اوردا یاشلادی .اوزبکسلتاندا «اوزبکستان
خلق معارفی آلاجیی» نشلللانینا لاییق گؤرولوب ،تلطیف اولوندو .آنجاق 9127جی ایلدن سلللونرا بیر بالاجا
آزادلیق نسلیمی اسدیکده ،یئنه شعرلر یازدی و بوتون شعرلرینده آنادیلی :وطنینین سئوگی و عشقی ایله
یاشادی و نهایت 9136جی ایلده اوزبکستاندا وفات ائتدی .اثرلری بونلاردیر:
ماوی ساحیللر ،تاشکند.9122 ،
اورهک ایللری ،تاشکند.9175 ،
ادب چو کراغی.9170 ،
ماییس صاباسی.9139 ،
سایلاما اثرلر ،آغ مجید .9115 ،
شعرلریندن اؤرنک:
اوغلونو بكليور آنا
کئچه ده عصرین
دؤرد ده بیر قسمی،
آنا هپ دوشونویور.
اومورسوز قالمیور.
صاندیغی آچیور او،
اوغلوندان قالان،
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سارارمیش کؤینهسیندن
گؤزونو آییرمیور.
چوخ سولار آخدی،
فقط جنگ صداسی،
یئنه ده دویولویور،
صاندیغین باشیندا
اوغلونو بکلیور.
هر آخشم ،صاباح،
بوراخیب تنجره ده
پیشیردیگی آشیندان.
اکی ده بیر اؤزونه نه
گئدییور آنا
کؤینهگی ییقیور او
قوروتویور ،توپلویور.
سونرا یئنه یاواشجا
صاندیغا قویویور
یوللاردان گؤزونو آییرمیور
اوغلونو بکلیور....
ای اولو ذات ،آنا،
آنلار  ...آنالار- ،
سیزلره بورجلویوز-
دیدیلر ،قالانلار....
نسیللر باریش ایچین
مجادله ائتمهلی،
صاندیقدا ساراریب
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قالماسین کؤینکلر!
***
آنادیليم
هر خلقین اؤز دیلی وار،
یارهسی ایله سیرداشان.
بالدان دادلی او دیل اونا.
او ،هئچ بیر اونوتولماز.
منیم اؤز خالقیمین دا،
اؤز ،دیلی وار یئرلشدیگی،
من بیر اولدوز ارا سیندا
بودیل منه دولانای.
بو دیل منی بئشیگیمله
نینهلرده بؤیوتموش،
جوجوقلوقذان بؤیوتموش،
جوجوقلوقدان دستکلر او
توتوب بنی الیمدن.
بیر تک هیجاسینی غایب ائتمم اونون من،
بیر تک حرفیم ده اونوتمام،
اؤز خلقیم اونونلا بختلی-
حُرّ حیاتین قوینوندا!

شاکر سليم
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کیریم تاتار ادبیاتینین گؤرکملی ،دونیایا تانیش اولان شلاعیری اولان شاکر سلیم ،اؤز آنا خلقینه بؤیوک
خدمتلر گؤسلتهریب و خلقینین حؤرمتینی قازانیبدیر .شاکیر سلیم بوگون کیریم ادبیاتینین ان دهیرلی
اودوللارینی اله گتیریب ودونیا ملتلری آراسلیندا شلهرت قازانبیدیر .شاکیر  9156جی ایلده آنادان اولدو،
آنجاق  6یاشلیندا اولارکن عائلهسلی وملتی ایله بیرلیکده بؤیوک کیریم سلورگونلری آراسللیندا یئرلشدی.
بونونلا بئله یوکسک تحصیل آلاراق سمرقند یونتوئرسیتهسیندن 9179جی ایلده مأذون اولدو .شاعیر ،ایللر
بویو سمرقند و تاشکند شهرلرینده معلملیک ایله ده مشغول اولدو.
شلاکیر سللیم ،ایلک شعرینی  9128جو ایلده «لنین بایراغی» غزئتهسینده چاپ ائتدیردی .سونرا شعر
کتابینی  9176ایلینده یاییملادی .اونون شلللعر کتابلاری بونلاردیر :دویغولاریم ،سلللئوگی اولوی اویانیش،
یئللریم دینله ،دوشونجه.
9112جی ایلده آنکارا دا «قوتلو دوغوم هفتهسی» شعر یاریشیندا بیرینجی اولدو.
یئنه  9112جی ایلده آنکارا دا «تورک دونیاسی شاعیرلری شؤلهنی»نده «عاریف نهاد» اودولونو قازاندی.
9117جی ایللده «کیریم صلللنعلتلری» کتلابی ،دونیلا دیللرینه ترجومه اولاراق هلنددن «پول کول»
اودولونو قازاندی.
9117جی ایلینده اوکراین دولت مکافانی اولان «توروس سئوچنکو» اودولونو اله گتیردی.
9113جی ایلده «کیریم تاتار تئاروسو»نون یوکسک دولت مکافاتینی قازاندی.
آنجاق بوگون «اولدوز» درگیسینین باش محرری اولاراق  9117جی ایلدن چالیشیر .شعرلریندن نمونه:
دوشونجه
ناسیل گونلرده قالدیق آرخاداشلار،
بو اوزون یوللاردا یورولدوق آرخاداشلار،
همن همن بیتیب یاندیق ،آرخاداشلار،
گؤزوموزون اؤنونده چوجوقلار اؤلویور،
دونیا بیزه باخیب ،بیر گؤزویله آغلیور.
بیر گوزویله گولویور.
دونیایا نام وئرهن بیر ملتایک،
عصرلرین ایچیندهن دیریلیب گلدیک،
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وطنه گؤزوموزو دیکیب قوربانلار وئردیک،
بیزی گئنه بؤلویورلر چیوی ایله،
دونیا بیزه باخیب ،بیر گؤزویله آغلیور،
بیر گؤزویله گولویور.
قالمادی آرامیز دا بیرلیک توپلولوغو،
بونون ایچین ایسیتمیور وطن گونشی،
بونون ایچین یورومیور ،ای خلقیم ،ایشین،
بونون ایچین باغریم خنجرله دیلیملیور.
دونیا بیزه باخیب ،بیر گؤزویله آغلیور،
بیر گؤزویله گولویور.
هامیمیز قاباردیق ،قابامیش هامور کیمی،
قاراما قاریشیق اولمایا لیم بیر پارچا چامور.
کسیلمهیه باشلادیق قوروموش کؤک کیمی،
یاشیوروز بونلاری بیله بیله
دونیا بیزه باخیب ،بیر گؤزویله آغلیور،
بیر گؤزویله گولویور.
بیزی گئنه بیریلری اویناتماق ایستیور،
چنه تاتسیز بیر چوربا (شوربا) قایناتماق ایستیور،
کناردان ممنونیتله باخماق ایستیور،
گئت اوینا گؤز یاشینی ،سیلهیله،
دونیا بیزه باخیب ،بیر گؤزویله آغلیور،
بیر گؤزویله گولویور.
سانکی دومن اولدوق بیر -بیریمیزه،
حؤرمت یوخ نه اؤلو ،نه دیریمیزه،
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نه اولدو ،قاراشلار ،نه اولدو بیزه؟
چنه سانکی بلالار باستیریب گلیور،
دونیا بیزه باخیب ،بیر گؤزویله آغلیور،
بیر گؤزویله گولویور.
آللادان بریلگن گؤزهل بیر توپراق،
گؤزلریمیز کیمی کورلاقان چوخراق،
تَرَکلریمیزده ساراقان یاپراق-
بیز کیمی چکمکده فریاد و ناله،
دونیا بیزه باخیب ،بیر گؤزویله آغلیور،
بیر گؤزویله گولویور.
ای فلک ،ایشینه عاغیللار،
تاخانیم باسیندا دوشونجه بیتمز،
بیر کیچیک آرزوم وار ،عقلیمدن گئتمز؛
«دونیا بیزه باخیب ،بیر گؤزویله آغلیور،
بیر گؤزویله گولویور».

قایناقلار:
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 -9م.کریمی ،تاریخ ادبیات آذربایجان 3 ،جلد ،تهران98330 ،
 6م.کریمی ،آذربایجان دایانیش ادبیاتی ،تهران.9833 ،
 8علی احسان کولجو،چاغداش تورک دونیاسی ادبیاتی ،ارزروم6 ،نجی باسیم 6،جیلد ،آنکارا65520 ،
 5کوموسیون ،تورک دونیاسی ادبیاتی ،استانبول91130 ،
 0م.کریمی ،آذربایجان چاغداش ادبیاتی 6،جلد ،زنگان98320 ،
 2دکترعلی آکباش ،آذری تورکلری ادبیاتی ،استانبول91130 ،
 7دکتر عبدالقادر خیبر ،بولغارستان تورکلری ادبیاتی ،استانبول91170 ،
 3دکتر علی فواد بیلکان ،باتی تراکیا تورکلری نین ادبیاتی ،آنکارا91150 ،
 1دکتر علی فواد بیلکان ،عراقدا تورک ادبیاتی  ،آنکارا91150 ،
 95دکتر مصطفی تاتجی ،قبرس تورک ادبیاتی و تورکلری ،استانبول91310 ،
 99حولیا کاساب اوغلو ،قازان ادبیاتی تاریخی ،قازان91110 ،
 96حسین اوزبای ،قیرقیز ادبیاتی ،تاشکند91170 ،
 98دکتر فرهاد دمیر ،قازاق ادبیاتی تاریخی ،تاشکند91110 ،
 95ممد قارا ،اوزبک تورکلری نین ادبیاتی ،استانبول91130 ،
 90حولیا کاساب اوغلو ،تورکمن شعری ،استانبول91110 ،
 92عبدالقادر خیبر ،یوگوسلاویا تورکلرینین ادبیاتی ،استانبول91130 ،
 97احمد علی آکدیل ،قازان – تاتار تورکلرینین ادبیاتی ،استانبول91130 ،
 93م.کریمی ،چاغداش آذربایجان ادبیاتی 6 ،جیلد ،زنجان98370 ،
 91م.کریمی ،ائلیمیزین نیسگیل قالاغی ،زنجان ،انتشارات عود98330،
 65م.کریمی ،ائلیمیزین اورهک سیزیسی ،تهران،تکدرخت98330 ،
 69ائلیمیزین آتشین دیلی ،تهران،تکدرخت98330 ،
 66ائلیمیزین اوزانی ،تهران،تکدرخت98330 ،
 68علی رضا نابدل-اوختای ،ایشیق؛ کرج98330 ،
 65دوکتور زهتابی ،باغبان ائل اوغلو  ،تبریز98720 ،
 60صمد وورغون ،یادا سال منی ،تبریز98370 ،
 62بختیار وهابزاده،
 67بختیار وهابزاده،
 63واحدین غزللری ،ترتیب ائده نی مجید ساوالان ،تهران.9836 ،
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 61صمد وورغون ،اثرلری ،باکی.9106 ،
 85صمد وورغون ،استقبال ترانهسی ،باکی.9152 ،
 89دوکتور زهتابی ،پروانه نین سرگذشتی ،تبریز.9803 ،
 86دوکتور زهتابی ،شاهین زنجیرده ،تبریز.9803 ،
 88تورک دونیاسی ،م.کریمی ،امید زنجان ،شماره های،638 ،636 ، 635،639 ،671 ، 672 ،670:
 ،869 ، 858 ،612 ،615 ،619 ،637 ،632 ،630 ،635از اردیبهشت تا آذرماه .9873
 85دوکتورعلی قافقازیالی ،ایران تورک ادبیاتی آنتالوژیسی 2 ،جیلد ،ارزروم65560 ،
 80ت.کننساریف ،قیرقیزها و خانات خوقند ،ترجمه :علیرضا خداقلی پور ،تهران ،مرکز چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه98350 ،
 82احمر ائگه مبه ردی ،شرقی توکوستان وطنیم منیم ،استانبول65550 ،
 87رشیدالدین فضا اله همدانی ،اوغوزنامه ،چئویره ن :ر.م.شوکوراوا ،کؤچوره ن :عبدالکریم منظوری
خامنه ،تبریز98350 ،
 83محمد امین اسلامی ،تورکستان ادبیاتیندان پارچه لر ،قاهره.9125 ،
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محمدرضا باغبان کریمی
متولد  - 9885تبریز
مهندسی مکانیک ،دکترای زبان و ادبیات ترکی
مدیر فنی ،مدیر کارخانه و مدیر عامل در شرکتهای بزرگ ایران به مدت  85سال
طراحی و ساخت و راه اندازی بیش از  05کارخانه در شهرهای مختلف ایران
تدریس زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه های زنجان ،امیرکبیر و کردستان (با قرارداد رسمی) و آتاتورک
کنفرانس در دانشگاه های داخل و خارج
شرکت در کنگره و سمینارهای علمی – ادبی مختلف در داخل و خارج کشور
مسئول صفحات ترکی در نشریات مختلف مانند :امید زنجان ،بهار زنجان ،پیک آذر ،و ...به مدت حداقل  90سال
برگزاری کنگره های سراسری و برگزاری شبهای شعر
کتاب هاي چاپ شده:
منظومههای آذری ،تهران.9805 ،
نهضت حروفیه ،تبریز ،انتشارات تلاش.9807 ،
مقالاتی پیرامون زندگی و خلاقیت عمادالدین نسیمی ،تبریز ،انتشارات نوبل.9807 ،
ادبیات باستان آذربایجان ،تبریز ،انتشارات ایشیق.9803 ،
شاه ختایی ،تبریز ،انتشارات مجله دده قورقود.9801 ،
سهندیه شهریار ،زنجان.9823 ،
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قاچاق نبی ،زنجان.9823 ،
دلاور اوغوز ،زنجان.9823،
ایشیق ،زنجان.9875 ،
زبان ترکی در بوتهی زبانشناسی تطبیقی ،زنگان.9872 ،
مقدمهای بر تاریخ تحولات زبان ترکی آذری ،زنگان.9872 ،
هویت ایرانی و زبان ترکی ،امید زنجان ،زنجان.9877 ،
مولانا فضولی ،غزللر ،امید زنجان ،زنجان.9877 ،
سیمای زن در فرهنگ و ادب آذربایجان ،تهران ،اندیشه نو 5 .9836 ،بار تجدید چاپ
ادیب احمد ،عتبه الحقایق ،به همت :م.کریمی ،اردبیل.9877 ،
علی خوارزمی ،یوسف و زلیخا ،خواجه زنگان،انتشارات زنگان.9872 ،
عاشق پاشا ،غریب نامه ،زنگان ،انتشارات زنگان؛ .9872
دیوان عمادالدین نسیمی ،زنجان ،انتشارات زنگان.9872 ،
دیوان قاضی احمد برهان الدین ،زنگان ،انتشارات زنگان.9877 ،
دیوان تورکی خاقانی شروانی ،زنگان ،انتشارات زنگان.9877 ،
نظامی گنجوی ،تهران ،انتشارات اندیشه نو.9836 ،
قره باغ  -شاعیرلر مسکنی ،زنگان9838 ،
کوراوغلو ،کؤچورمه ،تهران ،انتشارت اندیشه نو– 9836 ،اختر –تبریز.9835 ،
کوراوغلو حماسه سی ،تهران ،انتشارات اندیشه نو 9836 ،و .9837
دیوان تورکی حکیم هیدجی،تهران ،انتشارات اندیشه نو 5 .9836 ،بار تجدید چاپ
نظامی گنجوی ،تهران ،انتشارات اندیشه نو.9836 ،
تاریخ ادبیات آذربایجان 2 ،جلدی ،زنجان ،یکتا رصد 8 .9835 ،بار تجدید چاپ
روشنفکران آذربایجان ،زنجان،ناشر:مؤلف.9832 ،
دوزگون و قارانقوش ،تهران ،انتشارات تکدرخت.9833 ،
دیوان تورکی مولانا همتی ،تهران ،انتشارات تکدرخت.9833 ،
ادبیات شفاهی آذربایجان ،تهران ،انتشارات تکدرخت 8 .9833 ،بار تجدید چاپ
ائلیمیزین اوره ک سیزیسی ،تهران ،انتشارات تکدرخت.9831 ،
ائلیمیزین آتشین دیلی ،تهران ،انتشارات تکدرخت.9831 ،
ائلیمیزین دؤزوملو اوزانی ،تهران ،انتشارات تکدرخت.9831 ،
ائلیمیزین مهربان معلمی ،تهران ،انتشارات تکدرخت.9831 ،
ائلیمیزین مبارز بیلگینی،تهران ،انتشارات تکدرخت.9831 ،
ائلیمیزین آجیان یاراسی ،تهران ،انتشارات تکدرخت.9831 ،
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صمد وورغون و شفاهی خلق ادبیاتی ،رداکتور  :کرج ،انتشارات پینار.9831 ،
ابولغازی بهادرخان ،شجره التراکمه ،ترجمه :کرج ،انتشارات پینار.9831 ،
تورکجه فارس ادبیاتی ،کرج ،انتشارات پینار.9831 ،
ابولقاسم زنگانی ،بهزادنامه ،کرج ،انتشارات پینار.9831 ،
تاریخ ادبیات آذربایجان –  3جلدی ،انتشارات ندای شمس،تبریز.
اسلام – تورک دونیاسی ادبیاتی ،نشر پینار،کرج.9831 ،
رئالیزم در تاریخ ادبیات آذربایجان ،اختر ،تبریز9810 ،
دیوان تورکی جاذب ،انتشارات نباتی ،تبریز.9815 ،
دیوان جهانشاه حقیقی ،نشر نیکان کتاب ،زنجان.9818 ،
دیوان تورکی سلطان حسین بایقارا ،نشر نباتی ،تبریز.9815 ،
آذربایجان دایانیش شعری ،انتشارات تکدرخت ،تهران.9833 ،
قوتادقو بیلیک ،اختر ،تبریز 6 ،جلد.9815 ،
دیوان مولانا همتی ،تهران ،تکدرخت.9831 ،
تاریخ و ادبیات خزران ،تبریز ،انتشارات اختر.9810 ،
ساکالار ،تبریز ،انتشارات اختر.9810 ،
دیوان تورکی حکیم هیدجی ،تبریز ،انتشارات اختر.9810 ،
دیوان قاضی برهان الدین ،تبریز ،انتشارات اختر.9810 ،
شکوه اسلامی در تاریخ ادبیات آذربایجان ،تبریز ،انتشارات اختر.9810 ،
رئالیزم در تاریخ ادبیات آذربایجان ،تبریز ،انتشارات اختر.9810 ،
رئالیزم انتقادی در تاریخ ادبیات آذربایجان ،تبریز ،انتشارات اختر.9810 ،
مقدمه الادب ،جارالله زمخشری ،تبریز ،انتشارات اختر.9810 ،
خواجه مسعود ،سهیل و نوبهار ،تصحیح:م .کریمی ،تبریز ،نشر اختر.9810 ،
ایرک بیتیک ،ترجمه:م .کریمی ،تبریز ،نشر اختر.9810 ،
ادیب احمد ،عتبه الحقایق ،تصحیح :م .کریمی ،اردبیل ،نشر ساوالان.9873 ،
ورقه و گولشن (آشیق داستانی) ،گوینده :آشیق التفات داوودی ،نویسنده :م .کریمی ،تبریز ،نشر اختر.9810 ،
آشلیق شلیرین و بیرچک خانیم(آشلیق داستانی) ،گوینده :آشیق التفات داوودی ،نویسنده :م .کریمی ،تبریز ،نشر
اختر.9810 ،
کتابهایی که به زبان هاي دیگر ترجمه و منتشر شده اند:
هویت ایرانی و زبان ترکی ،دوکتور سوی تورک ،باکو.
آذربایجان ادبیاتیندا قادین ،دوکتور آفت شیخی اوا ،باکو.
آذربایجان چاغداش ادبیاتی ،استانبول.
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