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 (اینسانی بیلیم) عالیملر چالیشان البوراتورییادا

 دییشنلر و لر حادیثه لی عالقه کایناتال عالیم

 سی ائدیلمه الده معلوماتالرین علمی اوچون

 رک ائده ایستیفاده اوصولالریندان

 یه ائتمه الده معلومات( شکیلده( تئماتیکسیس))

 . شخصدیر چالیشان

 ایستیفاده مئتوددان علمی معنادا محدود داها

 ساحه علم نئچه بیر یا و بیر شخص. فرددیر ائدن

 اونالر عالیملر؛. بیلر اوال موتخصیص اوزره سی

 داخیل ده لر ساحه سوسیال و ریاضی فیزیکی،

 تدقیقاتالر لرینده ساحه علم بوتون اولماقال

 و وئرن سوالالر باغلی لرله حادیثه اونالر. آپاریرالر

 وئرمه جاواب سوالالرا همین شکیلده سیستئملی

 . اینسانالردیر چالیشان یه

 تشکیالتالنمیش یاخشی و ماراقلی طبیعتجه

 اوالراق، فرقلی اینسانالردان دیگر. اینسانالردیر

 و ائتمک موشاهیده شئیلری آدامالری علم

 گؤرمک شئیلری زامان ائتدیکلری اهیدهموش

 .  مالیکدیرلر قابیلیتینه

 علم نه دیر ؟
 پروسئسینده موهندیسلیک تئخنولوگییا و علم  

 بیر علم. ائدیر خاراکتئریزه مؤوجودلوغونو اینسانین

 تطبیق شکیلده گئنیش گون بو اوالراق پئشه

 ائمپیریزم و نظریییه بشریت، علمه. اولونور

 مؤوجود عادتن چی ریییهنظ. داخیلدیر

 نتیجه یئنی و یارادیر مودئللر یئنی معلوماتالرال

 یولو موشاهیده چی تجروبه. پروقنوزالشدیریر لری

 .کئچیریر سیناقدان مودئللری یئنی ایله

 و یوخدور فرق دا چوخ آراسیندا آنالییش ایکی بو 

. ائدیر تطبیق آنالییشی ایکی عادتن عالیم

 ده ساحه عئینی لهعلم واخت چوخ ریاضیات

 چوخ ده فیزیکلر بؤیوک بعضی. قروپالشدیریلیر

 عالیملریندن نظریییه. ایدی ریاضیاتچیالر یاخشی

 سرحدی دقیق قدر عالیملره ائمپیریک توتموش

 ایله فیزیکا نظری. وار کونتینووم بیر اولمایان

 و تحصیل شخصیت، آراسیندا ریاضیات تطبیقی

 .وار فرقلر جزی باخیمیندان فعالیتی پئشه

 ماراقلی اوچون بشریت گؤره سببه نئچه بیر علم 

 گؤستره ماراق بؤیوک رئاللیغا چوخالری. بیلر اوال

 جان آنالماغا یاراندیغینی نئجه دونیامیزین رک

 . آتیرالر

 طرفیندن همیاشیدالری ایسه سی حیصه دیگر

 اینسانالرین، بیلیکلرینی یا و دوشولمک باشا

 ساغالملیغینا، نایعنینص طبیعتین، میلتلرین،

 .  ییر ایسته ائتمک تطبیق فایداسینا
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   منشایی و اینکیشافی تاریخی علمین  
 ویللیام تاریخچیسی علم و فیلوسوفو اینگیلیس  

 تئرمینینی  " عالیم "  ایلده جو-1833 وهئوئلل

 ایستیفاده اوالراق آنونیم یازیالریندا و ایشلتدی

 قدر بیر یاسیکونسئپسی این-وهئوئلل. ائتدی

 داخیل ادبیاتا یئنی اونون بو، کی، فرقلیدیر

 علم دیگر و بیلیکلرده طبیعی سؤزله ائتدیگی

 سرحدین آراسینداکی کونسئپسییا فورماالریندا

 وهئوئلل. ایدی جاواب آرتماسینا سورعتله

 پارچاالنماغا و پارچاالنماغا علم کی، یازیردی

 و شوناسطبیعت ریاضیاتچی، کیمیاچی،. مئیللیدیر

 آنالییشالر کیمی  " فیلوسوف "  معنادا عومومی

 خبردارلیغی فیلوسوفالرین ائکسپئریمئنتال آرتیق

 آرایا بیر قروپالری اوالن مشغول علمله اولمادان

 بریتانییا. ائتمیردی کیفایت اوچون گتیرمک

 نین آسسوسیاسییاسی اینکیشافی علمین

 نین ایفاده آدئکوات گؤروشلرینده عوضولری

 وهئوئلل. نیبلر شیکایتله اولماماسیندان

 "  توخوناراق، ده اؤزونه حساباتدا حاضیرالدیغی

 ائده موقاییسه ایله صنعتچی اینسانالر داهی بعضی

 جکلرینی بیله فورماالشدیرا سؤزونو علم رک

 . دوشونورلر

 تکلیف جیدی داها سؤزو بو  دفعه بو وهئوئلل  

 "(:1840) ائتدی ایستیفاده اوالراق آنونیم و ائتدی

 بیلمه ائده ایستیفاده سؤزونو حکیم اوچون فیزیکا

. ایشلتدیم سؤزونو فیزیک من اوچون دیگیمیز

 تصویر یئتیشدیریجیلرینی علمین عومومیلیکده

 عالیم. الزیمدیر آد بیر خوصوصی اوچون ائتمک

 مشغول شعیرله یا و رسم موسیقی،. لییم دئمه

 ریاضیات، کیمی، آدالندیردیغیمیز رسام اوالنالری

 عالیم دا اوالنالری مشغول طبیعتله فیزیکا،

 .   " آدالندیرمالیییق

 سؤزونون فیزیک وهئوئلل زاماندا، عئینی  

 نظرده اولماسینی اویغون سؤزونه  فرانسیزجا

 دیلمه ایشله یئرده چوخ بیر سؤزون بو. توتوردو

-19 آمریکادا سؤزو فیزیک. چکدی ایل اون سی

-20 ایسه ده اینگیلتره ریندا،سونال عصرین جو

 اولونان ایستیفاده گئنیش اوللرینده عصرین جی

 .  چئوریلدی سؤزه

 هئچ تاریخده ":  دئییردی فئرنقرئن. ب قاری  

 بیزیم علمینی و سینی فلسفه طبیعت کیم

 یا و فیلوسوفو یونان بؤیوک کیمی آنالدیغیمیز

 آریستوتئل. بیلمز ائده شرح کیمی عالیمی

 ایلدن مین ایکی ،(322-384. ن اونجهمیالدا)

 و دریندن ان بیزه عرضینده مودت بیر آرتیق

 .   " ائتمیشدیر موراجیعت شکیلده گئنیش

   مشهور عالیملر  
 بؤیوک ان زامانالرین بوتون نیوتون ایزاک فیزیک  

 .  اولونور حساب بیری عالیملریندن

 لریندنعالیم نوفوذلو ان دؤورلرین بوتون داروین چارلز  

 .  اولونور حساب بیری

 وئردیگی کیمیایا و فیزیکا کیمی قادین بیر جوریه ماریه  

 .  تانینیر ایله تؤهفه

 تانینمیش ان عصرین جی-20 انیشتین آلبئرت فیزیک  

 .  بیریدیر آنالردان او. بیریدیر آدامالریندان علم

 نوفوذلو ان عصرین جی-20 بوهر نیئلس فیزیکاسی آتوم  

 .  بیریدیر ریندنعالیمل

 و کوسمولوگییایا هوکینق ستیوئن فیزیک نظری  

 .  تانینیر لرله تؤهفه وئردیگی جاذیبه سینه کوانت

 اونالرین و رولالری سوسیال عالیملرین  

 نین اینتیظامی علم موعاصیر پریوریتئتلری

. ائتمیشدیر تکامول لرله دفعه اول یارانماسیندان

 اونالرین و) آدامالری معل اوالن یاشالردا موختلیف

 ریاضیاتچیالر، فیلوسوفالری، طبیعت سلفلری،

 ایالهیاتچیالری، طبیعت تاریخچیلری، طبیعت

 علم دیگر وئرمیش تؤهفه علمه و موهندیسلر
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 و توتموشالر یئرلر آیری چوخ جمعیتده( آدامالری

 دیرلر اخالقی نورماالر، سوسیال لی عالقه اونالرال

( اونالردان( نیلن گؤزله و) فضیلتلر ائپیستئمیک و

 .دییشمیشدیر چوخ زامانال

 بعضی گؤتورولن کیمی اساسی علمین موعاصیر 

 موختلیف قدر نه صحنه سینده تاریخ عالیملر

 بعضی. آلیبالر یئر کیمی شخصیتلر تاریخی

 جی-17 محض کی، ائدیرلر قئید تاریخچیلر

 فورماسیندا موعاصیر اؤزونون علم عصرده

 داها) ائتمیشدیر اینکیشاف ده رجهد نظرچارپاجاق

 طبیعی و( تانینیر کیمی اینقیالب علمی چوخ

 شخصلر تانینان کیمی آدامالری علم ایلک اوالراق

 گوندمه کیمی عالیم. تانینیر کیمی شخصیتلر بو

 گؤسترن فعالیت کیمی پئشه سؤزو گلن

 سوسیال عالیمین محدودالشدیرساق، اینسانالرال

 علمین دهعصر جو-19 اساسن رولو

 کیمی سی حیصه ترکیب نین پئشکارالشماسی

 .  چیخیر مئیدانا

   علمی عصرلر اورتا و قدیم  
 آنتیک کالسسیک بیلیکلر حاقیندا طبیعت  

. آپاریلمیشدیر طرفیندن عالیملر چوخ بیر دؤورده

 بؤیوک چوخ علمه اینسانالر یونانیستاندا قدیم

 ومییاآسترون ریاضی و هندسه - وئردیلر لر تؤهفه

 بیتکی و تطبیقینده ائرکن بیولوگییانین ایشینده،

 بیلیکلرین و لر نظریییه تصنیفاتیندا، حیوانالرین و

 حکیملر و فیلوسوفالر - سینده نیلمه اؤیره

 بو لیک، اوسته. لر تؤهفه ائدیلن طرفیندن

 .ایدیلر آلوئرچی موختلیف اینسانالر

 موختلیف ائتدیگی آشکار اینسانالرین بو 

 و ائتدی داوام قدر ایمپئرییاسینا روما ماتالرمعلو

 طرفیندن قورومالر دینی چوخ بیر آوروپادا

 واجیب ان آسترونومییا و آسترولوگییا. تانیندی

 آسترولوقالر و آسترونومالر و چئوریلدی بیلییه

 طرفیندن طرفدارالری سیاست و دینلر موختلیف

 .ائدیلدی حیمایه

 بیلیک ئمیندهسیست اونیوئرسیتئت عصر اورتا 

 اوچ ")  تریویومدور بونالر. بؤلونوردو یئره ایکی

 عصر اورتا. سؤزودور التین وئرن معناسینی  " یول

 لیسانس بوگونکو  کی اونیوئرسیتئتلرینده آوروپا

 تحصیل جگیمیز بیله دئیه برابر ایله تحصیلی

 ،-قرامماتیکا- قرامماتیکا او،. سیستئمی

. عیبارتدیر نمنطیقد و -ریتوریکا-دیسکورس

 کوادریویوم و( کوادریویوم. گلیر سونرا تریویومدان

 حیصه ایکینجی سونراکی تریویومدان)

 آسترونومییا، و موسیقی هندسه، آریفمئتیکا،

 اؤزلوگونده-اؤز مؤوضوالر  کی ایچینده اونون

کوسموسدادیر )اوزای  هندسه چونکی آیریلمازدیر،

 یسها آسترونومییا زاماندادیر، موسیقی (،

 .(.واخت و آریفمئتیکدیر کوسموسدا

 یا عالیملری عصرلرین اورتا ده گؤره اونا 

 و بیتکیلر. اولوبالر فیلوسوف دا یا ریاضیاتچی،

 حکیملرین چوخ داها معلوماتالر حاقیندا حیوانالر

 دؤورونده ایسالمی عصرلر اورتا. ایدی ماراغیندا

 اینکیشاف یئنی نین علمی طبیعت علم

 اونون بونالر کی، باخمایاراق اراتدی،ی اوسولالری

 رولو ایجتیماعی کیمی ریاضیاتچی و فیلوسوف

 دؤورو قیزیل ایسالمین. ایدی سینده چرچیوه

 عصرلر اورتا عالیملری، دؤورون وئریلن قلمه کیمی

 موعاصیر فعالیتلری بعضی دؤورلری رنسانس و

 دیگی دوشمه اوسته-اوست ایله اینتیظامی علم

 .اولونوردو حساب( هزارفن) پولیمات اوچون

 حیثم ابن مثال،. ایدیلر دیندار پولیماتالر چوخ بیر 

 نین دینی ایسالم) ایدی کالمجی علم بیرونی و

-دینی آراشدیران لرینی مسله عقیده/عقیده

 بو و اوالن مشغول لرله نظرییه و نظرییه فلسفی

 ساحه علم ائدن اینکیشاف تاریخا ده چرچیوه
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 ابن اوالن حکیم. دئییلیر کالمجی علمی سینه

 اوتتو بوتانیک ایدیلر؛ حافیظ نفیس ابن و سینا

 و ایالهیاتچیسی پروتئستانتلیغین برونفئلس

 نیکوالی حکیم و آسترونوم ایدی؛ تاریخچیسی

 .  ایدی کئشیش کوپئرنیک

   تاریخی عالیملرین  
 نین هندسه آنالیتیک تکجه دئکارت  

 مئخانیکا ده هم و،ا دئییل، بیری قاباقجیلالریندان

عضله  فورماالشدیرمیش، سینی نظریییه نین فننی

 نین سوبیئکتلری قاوراییش و دارالماسی لرین

. ائتدیرمیشدیر اینکیشاف فیکیرلر حاقیندا منشایی

 هئلمهولتز و یوونگ فیزیکلر قابیلیتی گؤرمه

 .ائدیلمیشدیر تدقیق طرفیندن

 و ائشیتمه اوپتیکا، هئلمهولتز وون هئرمانن 

 نیوتون او،. اولوردو مشغول ده ایله موسیقی

 سی ساحه ریاضیات ائتدیگی ایجاد دئکارتین

 الئیبنیز) گئنیشلندیردی حسابالماالری اوالن

 مئخانیکی کالسسیک(. فورمادا زامانسیز یئنی

 ائتدیردی، اینکیشاف معناالری دوستورداکی

 آراشدیرماالر سینده ساحه اوپتیکا و ایشیق

 فوریه - قولونو بیر یئنی ریاضیاتین هفوری. آپاردی

 و آخین ایستیلیک، - ائتدی کشف سریاسینی

 ایستیخانا و دی ایشله اوزرینده اینفراقیرمیزی

 تورینگ، نئومانن، وون. ائتدی کشف ائففئکتینی

 یئنئرر و مارکوو آندرئی کهینجین، آلئکساندر

 احتیمالین، هامیسی ریاضیاتچیالرین کیمی

 استاتیستیک نین، منطیقی شای کومپوتئرلرین

 اساسینی نین مئخانیکاسی کوانت و مئخانیکا

 دا قالیلئو. وئرمیشلر لر تؤهفه بؤیوک علمه قویاراق

 دا ریاضیاتچی چوخ بیر اولماقال داخیل

 سونالریندا عصرین جو-19. ایدی موسیقیچی

 لیکلره خسته پاستئور لوویس کیمیاچی عوضوی

 بیر. ائتدی کشف میکرو اورقانیزملری اوالن سبب

 وئندئلل اولیوئر حکیم آمئریکالی اول ایل نئچه

 دوغوش ائسسئیست، و شاعیر سر، هولمئس،

 طیب و حکیملر سئپسیسین قادینالردا زامانی

. دی سؤیله یاییلدیغینی ایله الی نین باجیالری

 گالئن دؤورانی، قان بیولوگییادا و ساغالملیق

 لر ایهحک جلب ائدیجی چوخ بیر کیمی هاروئی

 ائکوالر مولالر و گئنئتیکا )ژنتیک(. وار

 عصرده جی-20 دؤورو چیچکلنمه بیولوگییانین

 .ایدی دولو آدالرال مشهور

 نئورولوگییا ایلده جی-1906 جاژال ی رامون 

 نوبئل گؤره لره موشاهیده آپاردیغی سینده ساحه

 و موشاهیده اینسانالر بعضی. آلدی موکافاتی

 آسترونومییا، مثال، آراسیندا، علم ائکسپئریمئنتال

 سئیسمولوگییادا اوکئانوقرافییا، مئتئورولوگییا،

 آسترونومالر. ائدیرلر ایدیعا اولدوغونو دیخوتومییا

 آپاردیالر، تدقیقاتالر اساس سینده ساحه اوپتیکا

 و ائتدیردیلر اینکیشاف آلتینی آلت باغلی یوکله

 وچونا آراشدیرماق پالنئتلری دیگر ایلده اون سون

 کوسمیک هوببلئ و گؤندریلدی زوند کوسمیک

 اوچون اؤیرنمک منشایینی کایناتین تئلئسکوپو

 .اؤنجه ایللر میلیارد 14 ائدیلدی ایستیفاده

 عوضوی اونالرال اولدوزالردا سپئکتروسکوپییا 

 و لری تجروبه البوراتورییا. ائدیر موعین مولئکولو

 هالد سینده نتیجه سیمولیاسییاسی کومپوتئر

. وئریر ساحه بیر یئنی کیمیایا معلوماتالر بو ائدیلن

 علم ولالراوص عددی و مودئللشدیرمه کومپوتئر

 دویدوغو احتییاج نین طلبه بیر هر سینده ساحه

 .  تئخنیکاالردیر

   قادینالر علمده  
 عومومیتله سایی قادینالرین اوالن مشغول علمله  

 ر،باغلیدی ایله استاتیستیکاسی موهندیسلیک

 آز نین سایی قادینالرین ده ساحه بو فایزلر الکین

 اوزره موهندیسلیک و علم. گؤستریر اولدوغونو
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 سایی قادینالرین ائدیلن قبول دوکتورانتورایا

 7 جمعی قدر ایله جی-1985 ایلدن جی-1970

 ایلده جی-1975. یوکسلمیشدیر فایزه 34 فایزدن

 سایی نین قادی 385 بیتیرن لری فاکولته

. یوکسلدی نفره 11000 ایلده جی-1985

 لرینده سویییه گلیر و یئرلری ایش خوصوصیله،

 فینکئلین و ائیسئنهارت. وار برابرسیزلیک

 کئیفیتلره عئینی کیشیلر و قادینالر فیکرینجه،

 وظیفه ایمتیازلی کیشیلرین دا، اولساالر مالیک

 ".  چالیشیرالر لرده وظیفه آشاغی داها لریندن

 ایله فایزی 40 قادینالرین هایلد جو-1989

. ساخالنیلیب فایزی 65 کیشیلرین ده موقاییسه

 ایللیک کیشیلرین گلینجه، سینه مسله گلیر

 .   " قادینالرین الردان چوخ اولوب ماعاشی

   نؤعلری عالیملرین  
 کیمی وئرمک اهمیت سرحدلرینه پئشه بونالری  

 و بیولوگییا بونالرا. اوالر دوشونمک ده

 بیولوگییا مولئکولیار ده خوصوصن وگییا،کوسمول

 آکتیو. داخیلدیر سی الیحه گئنومو اینسان و

 ائلئمئنتار نین مادده لرینه ساحه دیگر تدقیقاتین

. داخیلدیر سی اؤلچولمه نین جیکلری حیصه

 نانوتئخنولوگییا و فیزیکاسی جیکلر حیصه بونالر

 ربونال بوتون کی، بودور اومید. ائدیلیر موعین ایله

 اینتئللئکت صنعی و کومپوتئرلری میکروسکوپیک

. جک تکمیللشدیره اوبیئکتلری ائلئکترون کیمی

 بؤیوک نؤروترانسمیتتئر و فونکسییاالری بئیین

 اینسان و عاغیلدا ده، ائدیلسه کشف اؤلچوده

 .  سورور حؤکم قارانلیق چوخ داها سینده دوشونجه

   عالیملر طرفیندن فیئلد  
   موهندیسی تصروفاتی کند  

   آرخئولوق  

   آسترونوم  

   آستروفیزیک  

   آستروبیولوق  

   بیولوق  

   بیوتئخنولوق  

   بیوینفورماتور  

   بیوفیزیک  

   بوتانیک  

   ائکولوق  

   ائنتومولوق  

   بیولوق تکامولچو  

   گئنئتیک  

 اؤیرنن آمفیبییاالری و سوروننلری) هئرپوتولوق  

 (  شخص

 (  ایممونولوق) مونولوقایم  

 (  شخص اوالن مشغول بالیقالرال) ایختیولوق  

   لئپیدوپتئریست  

 (  شخص اؤیرنن لیلری ممه) ماممالوگ  

   بیولوق دنیز  

   بیوطیببی  

   میکروبیولوق  

   بیولوق مولئکولیار  

 (  فوقولوق) میکولوق  

   نئیروبیولوق  

   دیئتولوق  

 (  یتولوقاورن) اورنیتولوق  

 (  عالیمی فوسیل) پالئونتولوق  

 (  عالیمی لیک خسته) پاتولوق  

 (  عالیم فونکسیونال) فیزیولوق  

   ویروسولوق  

 (  زوولوق) زوولوق  

   کیمیاچی  

   کیمیاچی آنالیتیک  

   بیوکیمیاچی  

   کیمیاچی عوضوی-غیری  

   کیمیاچی عوضوی  

   کیمیاچی فیزیکی  
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   عالیمی کومپوتئر  

   عالیمی یئر  

   گئولوق  

   گئوفیزیک  

 (  قالسیولوق) بوزشوناس  

 (  عالیمی سو) هیدرولوق  

 (  شخص اؤیرنن کیمیاسینی سویون) لیمنولوق  

   مئتئورولوق  

   مینئرالوق  

   اوکئانوقراف  

 (  عالیمی فوسیل) پالئونتولوق  

 (  عالیم اوزره زلزله) سئیسمولوق  

   انولوقوولک  

   عالیمی کیتابخانا  

   ریاضیاتچی  

 ریسکلرینی مالیییه) آکتوار استاتیستیک،  

 بیر هر و ائده تکلیف یولالری حلل قییمتلندیره،

 بیلن آراشدیرا لرینی نتیجه اوزونموددتلی حللین

 (  پئشکار

 آلتیندا محدودیتلر موعیین) تدقیقاتچیسی عملیات  

 تاپماغا حللی یمالاوپت اوچون مقصد بیر موعین

 (  کیمسه چالیشان

   عالیم حربی  

   فیزیک  

 (  موهندیسی فیزیکا) فیزیک تطبیقی  

   فیزیکاسی نووه )هسته ای(  

   آستروفیزیک  

   پسیخولوق  

 داورانیشالری، عادی-غیری) پسیخولوق آنورمال  

 (  اؤیرنن لری دوشونجه و حیسسلری

   عالیمی داورانیش  

   ولوقبیوپسیخ  

   پسیخولوق کلینیک  

 ائتمه، حیسس دوشونمه،) پسیخولوق کوقنیتیو  

 حلل پروبلئم دیل، وئرمه، قرار ساخالما، یاددا اؤیرنمه،

 پروسئسلری پسیخی کیمی ائتمه موحاکیمه و ائتمه

 (  شخص اؤیرنن معنادا گئنیش ان

   پسیخولوقو اینکیشاف  

   پسیخولوقو تحصیل  

   وقپسیخول تکامولچو  

   پسیخولوق ائکسپئریمئنتال  

 (  پسیخولوقو پئشه) مصلحتچی  

 ائکستراسئنسور) پاراپسیخولوق نئیروپسیخولوق،  

 و حیات سونراکی اؤلومدن پسیخوکینئز، قاوراییش،

 لرین حادیثه پارانورمال لی عالقه ایله. س

 (  شخص اوالن مشغول ایله اوسولو ائکسپئریمئنتال

   پسیخوفارماکولوق  

   پسیخوفیزیک  

   سوسیولوق  

 (  مدنیتشوناس) آنتروپولوق  

 بؤلونمه قروپالرا ائتنیک اینسانالرین) ائتنولوق  

 یئر تشککولونو، منشایینی، قروپالرین بو سینی،

 و موناسیبتلری آراالرینداکی یاییلماسینی، اوزونده

 خوصوصیتلرینی مدنی و دیل لرینی، عنعنه-عادت

 و ائدن تدقیق اوچون جیزماق قانونالر عومومی

 شکیلده لی موقاییسه و شخص ائدن موقاییسه

 موختلیف یاشایان ده ایندی و یاشایان کئچمیشده

 (  آراشدیریر مدنیتلری

   عالیم اوزره اونسیت  

 (  کریمینولوق) کریمونولوق  

   دئموقراف  

   ایقتیصادچی  

   جوغرافییاشوناس  

   دیلچی  

   یایقتیصادچ سیاسی  

   پولیتولوق  

 و لیکلری خسته نین اورقانالری گؤز) اوفتالمولوق  

 (  شخص اوالن مشغول ایله سی جراحیییه

 (  شخص اؤیرنن پروسئسینی قوجالما) گئرونتولوق  
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 دان اؤنجه تورک داستانالریایسالم
 

 دیزج آدمحاضیرالیان: محمود بنی
 

 

 

 

 

 

 

 اوغوزخان داستانی -1

 
 
 
 
 
 
 
 

ی زامانالردان قالمیش، اوغوز ستان چوخ اسکبو دا

تورکلرینه عایید اوالن بیر داستاندیر. بورداکی، 

لرین مدنّیتیندن بحث ائدیر. لر قدیم تورکروایت

لری ائتدییینه گؤره، آنجاق داستانین تملی نوسخه

سونرادان موعین دییشیکلییه معروض قالیب. 

ین نریلرله اوغوز بگلهیوز ایل« اوغوزخان»

یه آوانتوراالریندا داخیل ائدیلمیش، اوغوزنامه

 چئوریلمیشدی.

اویغور الیفباسی ایله یازیالن داستانی ایلک کره 

 تاپیبدیر.« رضانور»

 آیدین اولدو گؤزلری،

 رنگلندی ایشیق اولدو.

 آی ـ قاغانی او گوندو،

 بیر ائرک اوغلو اولدو.

 قون داستانیارگنه -2

 

لرینه عایید بیر کقون داستانی گؤک تورارگنه

دیر. دیلدن ـ دیله دانیشیالن بو داستان، داستان

 یه چئوریلمیشدی. افسانه

قون آدلی یئرده یاشایان ایکی ایل ارگنه 400

دَرک لرینی گئنیشلهقارداش، سونرادان عاییله

 بؤیوک بیر قؤوم حالیندا گلیبلر.

الرین سیزماالری و قارداش« کییان»و « نئکور» 

لرینی گئنیشلندیرمک ن سونرا اراضیداآرتیق

 تینده قالیبالر.مجبوریییه

ده، لندیریلسهالرا عالقهبو داستان بعضن موغول 

لره باغلی سینده گؤک تورکآراشدیرماالر نتیجه

 اولدوغو ثوبوتا یئتیریلیبدیر.

 بوزقورد داستانی -3

بوز قورد داستانی چوخ بیلینن مشهور ایکی تورک 

لرین یر. بو داستان تورکداستانیندان بیرید

کؤکوندن بحث ائدیر. بو یارانیشیندان، سوی

 الریندا گؤرونور.داستان چوخلو چین قایناق

ییبلر. لر بوزقورددان تؤرهبو داستانا گؤره تورک

لر بیر موحاریبه ده اودوزدوقدان سونرا، بو تورک

قؤومدن یانلیز بیر اوشاق ساغ قالیر. بو اوشاق ذا 
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وزقورد طرفیندن خیالص ائدیلیر و بیر دیشی ب

لر بو دیشی بؤیودولور. داها سونرا گؤک تورک

 قورددان یئنی دن دوغولورالر.

ریلمیش بیر لر تانگری طرفیندن گؤندهتورک 

بوزقورد و بیر تورکون سویوندان گلدیکلرینه 

لرین سیموولو اینانیرالر. بوزقورد تورک

ن همیشه نین بیر سببی ده بوزقوردالریاولماسی

اؤگورلوگودور. تورک خالقی آزادلیغا اؤزل اؤنملر 

 وئریرلر.

 دوغوش داستانی -4

 
لرینه عایید اولور. بو دوغوش داستانی اویغور تؤره

لر ساده بیر دیلله دانیشیلیر. بوردا داستاندا حادیثه

لرین بو شدیریلیب. تورکدا قورد سیموولو ایالهیله

ؤیوک سویدان گلدیکلری گومان ائدیلیر.ب

 نین ایکی قیزی وار.خاقانی«هان»

یینه آنجاق قیزالر او ایالهی وارلیقالرال ائولنجه 

نین چوخ اینانیردیالر. بونا گؤره ده خاقان اؤلکه

اوجقار یئرینه قاال تیکدیریب، قیزالرینی اورا 

یا قیزالری گؤندرمیشدی. خاقان هر گون تانری

 اوچون یالواریردی. 

گلیر، خاقان بو بوزقوردو سونرا دان بوزقورد 

له نین گؤرندردییینه اینانیر. بئللیکتانری

نین بیریسنی بوزقوردال ائولندیریر.بو قیزالری

ائولیکدن بیر اوشاق دوغولور، و یاشاییش داوام 

 تاپیر.

 کؤچ داستانی -5

 
الریندا ایکی کؤچ داستانی چین و ایران قایناق

لیکلر بیر ـ له دئییلیب. آنجاق بو فرقفرقلی یؤندم

لر، بلکه اونالر هر ایکسی ایله قارشی دئییل بیری

نینده بیر ـ بیرینی تامامالییرالر. اویغورالرین وطن

و «توغال»آدلی داغ واردی. بوردان « هولینا»

آدلی ایکی شالله آخاردی. بیر گئجه « سئلئنگه»

نین آراسیندا کی، آغاجین اوستونه بو ایکی شالله

ائندی. داها سونرا بو آغاجین گؤیدن بیر ایشیق 

سی شیشمیه باشالدی. ایالهی ایشیغی گؤوده

رینده دوققوز آی، اون گون بو آغاجین اوزه

سی یاریلدی و اوردا بئش دایاندی. آغاجین گؤوده

رک خاقان اولدوالر. اوشاق گؤروندو. اونالر بؤیویه

لر لره قارشی ساواشدیالر. موحاریبهدوشمن

لر اؤز لیق اولور. او تورکسینده قیتنتیجه

تینده یوردالریندان کؤچ ائتمک مجبوریییه

 قالیرالر.
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 آلپ اَر تونقا داستانی -6

 
بو داستان دا ساکا خالقین آلپ اَر تونقانین 

لردن بحث ائدیلیر. ایرانلیالرال آپاردیغی موحاریبه

« دیوان لوغت تورک»نین «ماحمود کاشغاری»

لری یئر آلیر. حیس اثرینده ده بو داستانا عایید

تونقا ائرامیزدان اؤنجه ائتدیمجی عصرده یاشاییب. 

 رک، اوردو او، بوتون تورک بویالرینی بیرلشدیره

 

رک، میصیر، سورییایا قورموش، قافقازالری کئچه

 گئتمیش، ساکا دؤولتینی قورموشدو.

لرینده تونقا آدینا کئچیریلن آبیده« اورهان»

ائدیلیر. آلپ اَر تونقا لریندن بحث مراسیم« یوخ»

رک ایرانلیالر طرفیندن بیر حیله ایشلدیله

 اؤلدورولوب.

 شو داستانی -7

لرین چوخ اسگی داستانالریندان بو داستان تورک

دیر.داستانین قهرمانی شو، ائرادان اؤنجه، بیریسی

دؤردمجو عصرده یاشاییر. داستان دا تورک 

اق لرین اوتورنین فورماالشماسی، تورکبویالری

سیندن بحث ائدیلیر. شو داستانی حیاتا کئچمه

اؤزوندن سونرا کی، داستانالر اوچون ده بیر فورما 

 اولموشدو.

 ماناس داستانی -8

 
ماناس داستانی قیرقیز تورکلرینه عایید اولور. بو 

داستان اون بیرینیجی و اون ایکیمجی عصرلره 

 Uilhem» عایید دیر.مشهور تورکولوک 

Rudolf »1869 ی ایلده یئددی بؤلومدن، ـ ج 

میثرادان عبارت ماناس  454اون بیر مین 

 600000داستانینی بیرلشدیریبدیر. بو داستان 

مین بیت ایله دونیانین چوخ اوزون 

 دیر.الریندان بیریسیداستان

 

 دده قورقود داستانی -9

 
دده قورد داستانی اون ایکی بویدان و اؤن سؤزدن 

ین حیات یؤندملری، عبارتدیر. بورا دا اوغوزالر

نین یؤندملری اقتصادیییاتی، اینانجیالری، گئیم

حاقّیندا گئنیش معلومات وئریلیر. بو داستانین 

کیتابخاناسیندا و « درئزدئن»یازماالریندان بیری اَل

 دیگری ایسه واتیکان دادیر.
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  بایاتیالر افسانوی سؤیلنن ، آنالتیالن اوالراق باغلی چاینا آراز

 دیرلندیرمه بیر هاوزرین
 

 آلپتئکین برات علی. دکتر. پروف
Ali Berat Alptekin Prof. Dr. 

 برگردان : دکتر حسین شرقی دره جک

 تورکیه تورکجه سینده
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. 
Konya/TÜRKİYE 
abalptekin@yahoo.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

   اؤزت
 داغالریندان بینگؤل نین تورکیه چایی؛ آراس  

 آالداغ و نالبانت شاهولئد، پاالندؤکئن، دوغان،

 بیرلئشتیکتئن ایله لردئرئ گئلئن داغالریندان

 زیوین سویو، لرپاسین دئرئسی، چیکیلگان سونرا،

 توراک سویو، چیوانناخ کاراسو، آرپاچایی، چایی،

 بیرلئشیپ، چایی ایله( کور) کورا و آکچای چایی،

 کیلومتره 1059 دؤکولئن نیزینهد خزر

 .  ایرماکتیر )چای( بیر اوزونلوغونداکی

 جوغرافیاسیندا و تاریخی تورک چایی آراس  

 ادبییاتی خالق و فولکلورو تورک گیبی اولدوغو

 حایاتیندا وپلومالرینت چونکو. اؤنملیدیر ده ایچین

 اؤزللیکته ینیع سیرا، یانی قهرمانالرین بیراکان ایز

 بونالردان اولوپ، مئوجوت ده لریئر یجوغراف

 آراس یازیمیزدا بو. چاییدیر آراس ده بیریسی

 و افسانه ایکی آنالتیالن اوالراک باغلی ناچایی

 بایاتیالر ندئرلئن ردانشخصیسل کایناک چئشیتلی

 .  رولموشتوردو اوزه رینده

 نینچای آراس ؛افسانه ده ایکی ائدیلئن سؤزو  

 یئرده یئرلئشیلئن و بیسب نین آکماسی سسیزس

 ایرماغا دوالیی اولماسیندان( رازا) آز ائرکئغین

 .  دیر گئتیریلمئکته دیله دئنیلدیغی آراس

 سئوگی بایاتیالردا دوردوغوموز اوزئرینده  

 ایکیه ماسییالآنالش نچایرکمتو زیاده کونوسوندان

 سیتئمی چاینا آراس نین خالقی بایجانآذر نبؤلون

 بیر بایاتیالر یؤنویله بو. گئتیریلمیشتیر دیله

 بیر تینمیلل پایالشان کادئری ینیع تاریختیر،

 .  سئسیدیر باشکالدیری

 بایاتی، افسانه، چایی، آراس: رکلیمه ل آناهتار  

 .  جوغرافیا

     

   گیریش  
 دوغان، داغالریندان بینگؤل تورکیه نین  

 داغالریندان آالداغ و نالبانت شاهولئد، پاالندؤکئن،

 چیکیلگان سونرا، بیرلئشتیکتئن ایله ردره ل گئلئن

 آرپاچایی، چایی، زیوین سویو، لرپاسین سی،دره 

 و آکچای چایی، کاتور سویو، ناخچیوان کاراسو،

 نهدنیز خزر بیرلئشیپ، چایییله( کور) کورا

  آراس اوزونلوغونداکی کیلومتره 1059 ندؤکولئ

   …چایی)آراز(

mailto:abalptekin@yahoo.com
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 اوواسیندان، لرپاسین حاوضاسیندا، تئکمئن  

 سورمئلی وادیسیندئن، کاغیذمان خراساندان،

 خزرله گئچئرئک چؤلوندئن موگان چوکوروندان،

   …چایی آراس کوجاکالشان

 و لریاهودی بالخص آچیسیندان، تاریخی ردینل  

 اوالن بیریسی دئنلریئر اؤنملی نایچی موسلومانالر

 اولوشتوغو افسانه نین اونالرجا ایلگیلی کونویال و

   …بویو آراس

 مسلم. ب حبیب زامانیندا، عثمان خلیفه  

 آراس فتح ائتتتیغی سلومانالرینوم کوموتاسیندا

   …بویو

 خزرلر،-لرساسانی اورارتوالر،-لرمئد بویونجا؛ تاریخ  

 بایجان،آذر-تورکیه ،بیرلیغی لرسوویئت-تورکیه

 آراس چیزئن سینیر آراسیندا ایران– روسیا

   …چایی

 و یلرتح ائتتیکف زامانیندا ایلخانلیالر تورکلرین  

 اوزئرینه چایی آراس طارافیندان چوبان امیر

 کئمئرلی 7 آنالتیالن افسانه لر حاککیندا یاپیالن،

ده د چوبان( کئمئرلی 6 سونرا ییلیندان 1878)

   …کؤپروسو

 نجنت د حرکتلی آنالتیالنالردان آراسیندا خالق  

 بو اولدوغونا، بیریسی یردئننه دؤرت چیکان

 شیفا درده چوک پئک سویونون ده یوزدئن

   …رینه آراس ئدیلئنا وکمح وردیغینه

 ییل بیر سیگئجه  وروزن نین خالقی بؤلگه  

 سویوندا گیبی بوز ایچین اولماماک استاح بویونجا

   …چایی آراس ییکاندیغی

 و اؤلومسوزلوک قهرمانلیک، کؤروغلونا  

 اوچ اینانیالن وردیغینه غییئتئن شیکلیکعا

   …چایی آراس کایناغی کؤپوغون

 اینانیالن اولدوغونا کوچاکالریندان کؤروغلونون  

   …چؤلو موگان توتتوغو مئسکئن آراپین کوجا

ایه یکح انح سئلوی ایله ائمراه ائرجیشلی  

 چوکورونو سورمئلی اوالن یئری بیر ملیاؤن سینده

   …چایی آراس آییران ایکییه

 و کاالن آلتیندا الیایشغ روس بویونجا ییل 40  

 سینیندره  زیوین نسؤیلئن دئستانالر اککینداح

   …چایی آراس بیرلئشتیغی

 و بیرلئشمه اوردونون چوک پئک تاریخته  

 آنادولو …بویو آراس اوالن نوکتاسی ساواشما

 یاشیندا 21 غیندئگئلئن شیکلیکآ اسیحسا

 ائدیلئن،شهید  ارافیندانط لرچئتئ رمئنیا

 حفظ یکریم قرآن یاشتا دئنیلئجئک کوچوک

 آراس  آالن، ماهالسینی حافظ ایچین ائتتیغی
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 ینداشاحص نینحیفظا  ایسمی سئمبول بویونون

   …بویو آراس یاپان یپلیغیصاح ائو شیغاآ اونالرجا

 آراس کی، گؤستئرییور ده یزگیریشیم قصا بو  

 اولدوغو جوغرافیاسیندا و تاریخی تورک چایی

 ده ایچین بییاتیاد خالق و فولکلورو تورک گیبی

 ایز حایاتیندا توپلومالرین چونکو. ملیدیراؤن

 اؤزللیکته ینیع سیرا، یانی قهرمانالرین بیراکان

 بونالردان اولوپ، جوتمو ده لریئر یجوغراف

 آراس یازیمیزدا بو. اییدیرچ آراس ده بیریسی

 و افسانه ایکی آنالتیالن اوالراک باغلی ناچایی

 بایاتیالر ندئرلئن الردانشاحص کایناک چئشیتلی

 .  ایستییوروز دورماک اوزرینده

   افسانه ایکی ایلگیلی چایییله آراس (آ  
 رنث و کیسا ایناندیریجی، ،دینی کیساجا  

 اکاوالر آنالتیالری خالق کیشکلینده 

 ایلک افسانه لرین تانیمالیابیلئجئغیمیز

  ، " کیپچاک "  ، " کاالچ "  ینی؛لرکاؤرن

  " ساکالپ "  ، " کانگلی "  ، " کارلوک"

  و کاغان اوغوز آچیکالندیغی نین کاورامالری

  " ندمان تورک "  ، " کان آلتون ، " کاالچ"

 نین یسبب وریلیش آدالرین بو ینهلرکئلیمئ

 دئستانالریندا  " شو "  یغیائدیلد ایهیکح

 دیوان اوالن ناثرلرد ایسالمی ایلک. گؤرمئکتئییز

 ،اثرلرله گیبی بیلیگ کوتادگو و تورکلغات 

 نین دئستانالری تورک سونراسی ایسالمییئت

 ی،لرحکایه  کورکوت دده ان،خ بوغرا ساتوک)

 ،باتتالنامه ،سالتوکنامه دئستانی، وغلواکؤر

 تورونون افسانه ئریسیندئایچ.( وب دانیشمند نامه

 .  ائدئبیلییوروز پیتتث ینیلرکاؤرن

 کایناک ملیاؤن باشکا بیر آالن کونو آدالرینی یئر  

. ریدیراث آدلی سیاحت نامه چئلئبینین ائولییا ایسه

 ،لرامه ناکیبنم کیتاپالری، تاریخ دیشیندا بونالرین

 بوالبیلئجئغیمیز ینیلرکاؤرن افسانه ده لرامه تنیوال

 .  بازیالریدیر کایناکالردان زیلییا

 چوک داها چالیشماالر اوزئریندئکی تورو افسانه  

. باشالنیر گؤرولمئیه تیبارئناع یوزییلدان. 19

 اولوپ، افسانه یین نه یچتاباشالنق آراشتیریجیالر

 داها تارتیشمیشالر اولمادیغینی افسانه یین نه

 مئسئلئسییله نیفیتاص تورون دا سونرا

 باشلیک آنا دؤرت گئنلده. دیرلرنمیشایلگیلئ

 یئر ده بیریسی نافسانه لرد آلینان اله آلتیندا

 یازیمیزدا بو ایشتئ. اوالنیدیر ایلگیلی آدالرییال

 یئری بیر اونملی کولتورونده بایجانآذر و تورکیه

 بایاتیالر و افسانه ایکی باغلی چایینا آراس اوالن

 .  دوراجاغیز اوزئرینده

 (  ایجانبآذر) رازا  

 قیراغینا آرازین. گئلیر کؤچو انینخ ساری  

    " دیر؟ن آدی چایین بو ":  کی دئییر دوشئنده

 :  لردئیی تاخو او  

 :  دئییر  ". رازا "   

 اوالر، چوخ آرواد بورادا. دوشمئیئک بورا ،یوخ "   

 سلین اونون. یراغیناق کورون گئلیر  ". اوالر آز را

 :  دئییر. یکوردئمیردئد وچوخ نین

 :  لردئییل  " دی؟ نه آدی چایین بو "   

 :  دئییر  ". کور "   

  ". خساال لؤوبه بورادا دئمئکدی، بوللوخ کوررو "   

 (.  52: 20014 روستئمزاده)

 آدین بو ایرماکالرینا( کور) کورا و آراس ؛متینده  

 یوکاریداکی. ائدیلمئکتئدیر حکایه  یسبب وریلیش

 اولوشوم نین افسانه ئکئتلهحار آنالتیدان

 چونکو. گؤچئبئدیر ارزیط حایات زامانینداکی

 حایاتینی  " قیشالق "  و  " یایالق "  گؤچئبه

 کئنارالرینی سو اوالراک یئری یئرلئشیم یاشار،

 گئچتیغی نهریده کیشین ده افسانه. سئچئر یورت

 یایال یئرین یئرلئشیلئن بئرابئر اولماماکال بئللی



14 

 

 Xudafərin 207  (2022)  1401تیر  – 207خداآفرین  

 

( کور) کورا اگر. تمئکتئییزظانن ا اولدوغونو

 سون اؤنجئکی دؤکولمئدئن ینهدنیز خزر چایینین

 اوالراک یایال دوشونولورسه اولدوغو کولو هیرن

 توپراکالری بایجانآذر نینبؤلگه  سئچیلئن

 .  یوکتور شوپهه کالدیغینا ایچینده

 کئنارینا نین چایی آراس انینح ساری آنالتیدا؛  

 کادینین آز، ائرکئغین ی؛ببس نین یئرلئشمئمئسی

 یئرلئشیلمئک جاباع. اولماسیدیر چوک

 نین یاپیسی نوفوس جوغرافیاداکی ایستئنیلئن

 بیر سالگین ایدی؟ نه یسبب نین بوزولماسی

 دا کادینالرین کادار لرائرکئک دئسئک، استالیکح

 سئبئپ بیر زامان او می؟ گئرئکمئز اؤلمئسی

 گیدیپ اساواش ینلرائرکئک دا او کالییور،

 .  بیلیردوشونوله  اوالراک مئمئسیدؤن

 یئرلئشمئنین کئنارینا چایینین( کور) کورا  

. باغالنتیلیدیر آدییال ایرماغین یینه ایسه یسبب

 بیر دا بو کی دئمئکتیر کئتبر بوللوک، کور؛

 .  اؤزئللیکتیر آرانان ایچین گؤچئر

 (  تورکیه) آکار سئسسیز نیچین آراس  
 بئدئولئت کئناریندا چایینین آراس واکتییله "   

. وارمیش کؤی بیر کوچوجوک آدیندا )بی دولت(

 کادینین بیر یاشلی اوالن ائوی کیییسیندا چایین

 چوجوک بو. اولور چوجوغو بیر زامانالریندا سون دا

 ابئرسیزح کیمسئدئن گون بیر ناسیلسا

. رودوشو سویا اوینارکئن کیییسیندا چایین

 چوجوک ایچین گؤرمئدیغی لرکیمسئ

 .  گیدئر کایبولور آراسیندا سوالر آزگین

 ارافیندانط آراس چوجوغونون سونرا دئنن  

 چایین آنا یاشلی گؤزو ناؤغرئن یوتولدوغونو

 آغالییپ موددئت بیر اورادا. گئلیر کیییسینا

 :  رئکدؤن نهره سونرا سیزالدیکتان

 آراس، کئسیله سئسین! آراس آراس، "   

 باغری. ائدئر ابددع دییه "! آراس میع

 ایشته. اولونور کابول دوعاالری آنانین یانیک

 سیزادص سئسسیز چایی آراس بئری گوندئن او

 (.  172-171: 2008 وغلوا ساکا). گیتمئکتئدیر آکیپ

 ایلگیلی یلهچایی آراس ندئرلئن دئن تورکیه  

 تنینم بایجانداکیآذر ارزیط حایات ،افسانهده

  ایسه آدی کؤیون. یئرلئشیکتیر کسینهع

 بو گؤره آنالدیغیمیزا تیندئنم. تیر " بئدئولئت"

 بیر اوزونجا نین ایلهع یاشایان کؤیده کوچوک

 نین یلرعؤمور اولمامیشتیر، چوجوغو سوره

 هئر اونالرین ایسه چوجوک بولدوکالری سونوندا

 ایلیشکیسی چوجوک و آننه متینده یینه. شئییدیر

 اونملی ائن وریلئن ماتوپلو. گئتیریلمیشتیر دیله

 چوجوکالرینی نین یلرفرد ایله ایسه مئساژ

 چونکو. بیراکماماسیدیر باشیبوش زامان هیچبیر

 باشینا تئک بیلمئز؛ یاپتیغینی نه چوجوکتور،

 ماغارانین کویونون، ایرماغین، گؤلون، ین،دنیز

 داهی و دوشئر ده اوینارکئن گیدئر، باشینا

 ایکینجی. بولور نسو اؤلومله ایهمال بیر کوچوک

 چاغیل چاغیل چوجوغونو، کایبوالن آنا اوالراک،

 آراس،"  آرارکئن، کئناریندا نین چایی آراس آکان

  "! آراس میع آراس، کئسیله سئسین! آراس

 ائردیغینی سونا حایاتین بیر ئتاعاد دئمئسییله

 االربددع ایرماغا ده نسئبئپت بو ،تهبئلیرتمئک
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 بیر یدین افسانه یلهیؤنو بو. یاغدیرماکتادیر

 جانلیالری سادجه انینبددع و بورونموش کیملیغه

 بیلئجئغی سوستورا بیله چایینی آراس دئغیل،

 .  وریلمیشتیر مئساژی

 اوالراک باغلی چایینا راسآ (ب  

   بایاتیالر نسؤیلئن
 بایجانآذر و تورکیه اوالراک ایلگیلی کونویال بو  

( نیام) بایاتی ساییدا چوک جوغرافیاسیندا

 چئشیتلی زامان زامان بونالر و دئرلئنمیش

 .دئغئرلئندیریلمیشتیر ییلهلریؤن

 اولدوغو شکعا کونوسونون( ینلرنیام) بایاتیالرین 

 آراس بئرابئر بونونال. دوغرودور بو کی، سؤیلئنیر

 آنالشماسییال نچایتورکم 1928 چایی،

 ایکی هئر یوزدئن بو. بؤلموشتور ایکیه یبایجانآذر

 لیالربایجانآذر دونیا آرالیک 31 اینسانالر، افتانارط

 آشاراک یلرائنگئل گونونده( دایانیشما) یلیکهمرا

 بیربیرینه لرکاردئش و گیرمئکته چایینا آراس

 .  کاووشماکتادیرالر

 ایکیه ینبایجانآذر بایاتیالردا آشاغیداکی  

 م،تسی ایرماغا اوالن سئبئپ بؤلونمئسینه

 ایکی هئر ،لراؤلوم سینداکیسیرا آرزوسو بیرلئشمه

 تورانین آراسین سرئت،ح ارافتاکیط

 آراس اولماسی، ائنگئل گئرچئکلئشمئسینه

 اورتادان ینلرائنگئل بو تاشماسییال چایینین

 بیرلئشمیشسه ناسیل کور ایله آراس کالکاجاغی،

 -بیر باکونون ایله بریزت بیریندئ گونون

 ژالریمئسا ائرئجئغی سونا اسرئتینح لئشمئسییله

 .  وریلمیشتیر

 کالدیکتان آیری ییلالرجا آلمانیا باتی و دوغو  

 بایجانآذر ینئگو و وزئیق ،بیرلئشمیشسه سونرا

 بونو یاشایانالر و بیرلئشیر البته می؟ بیرلئشئمئز

 ائر سینیرالر زوراکی چونکو. دیرلرجئکگؤر موتالکا

 .  کالکاجاکتیر اورتادان گئچ ویا

  باشالدیالر یممئیهچ داشالدیالر آرازی  

  یاشالدیالر یلرگؤز اوینادیالر اویون بیر
   (.139: 2015 سویتورک /شرقی دره جک)

    *** 

 دویوردوالر قومونان آییردیالر آرازی  

 آییردیالر ننظلم آیریلمازدیم نسند نم 
 (.  126: 2015 سویتورک /شرقی دره جک) 

    *** 

 وار ده نایچئ سویوننان وار ده کئچئن آرازی  

 وار ده کئچئن ییاوره  آدینی ردنام توتما
 (.  128: 2015 سویتورک /شرقی دره جک) 

    *** 

  کئچدی کیم نسند آراز  

  کئچدی کیم اولدو رقق کیم

  ئیلها ثابیت گئل فعلئک

  کئچدی وشخ گونوم هانسی
 (.  128: 2015 سویتورک /شرقی دره جک)

    *** 

  ارامآخ کیمی آراز 

 ارامیاخ امیاندیر

   وار گؤزوم یندهلرگؤز

 باهارام ایله حسرت

   /حسین شرقی درجک -عباسووا / قیزیماشاهلل) 

   (.144: 2015 سویتورک
    *** 

 شیدییاخ آراز آشیق  

 شیدییاخ توران آران، 

   کور گؤزون کئچئل باشین 

 شیدییاخ هاران نینس  
 (.  159: 2015 سویتورک /شرقی دره جک) 

    *** 
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  چاالر گؤی ائله آراز 

 چاالر گؤی ووروب لئپه

 نیدوش ینآزغ نوطن 

  چاالر گؤی گئییب قارا 
 (.  307: 2014 روستمزاده)

    *** 

 جوشام مدئیل آرازدا  

  قایناشام مدئییل کور 

 یانینا ررافص آپار

  داشام تلیقیم نه گؤر 
  /حسین شرقی دره جک-عباس اووا /قیزی ماشاهلل)

 (.  145: 2015 سویتورک

    *** 

 وووشدوق کوره آراز  

  یاووشدو قلبی بریزت 

  کی، شوکور چوخ

 ساووشدو باشیمیزدان الب-درد
 /حسین شرقی دره جک-عباس اووا/قیزی ماشاهلل) 

 (.  120: 2015 سویتورک

    *** 

 اوراغینان بیچدیم گول قیراغینان آرازین 

 سوراغینان آتاالر تارامآخ نیس گئلدیم 

 و  عباس اووا /قیزی هللماشا) 

 (.  122: 2015 سویتورک/حسین شرقی دره جک

 بیربیرینی نین ایرماکالری( کور) کورا و آراس  

 الردا( نیام) بایاتی آالن کونو تامامالماالرینی

 اوستو الرخصوص چالیشتیغیمیز آنالتمایا یوکاریدا

 یلرتورک بایجانآذر یانیک باغری اوالراک، اؤرتولو

 :  گئتیریلمیشتیر دیله ارافیندانط

 مبند کوره آرازام  

  مبند گوله مبولبول 

   قوناغام گئدئرگی نم

 مندب دیله شیرین بیر 
  /حسین شرقی دره جک-عباس اووا /قیزی ماشاهلل) 

 (.  144: 2015 سویتورک

 اوالراک یسبب ینلردرد ایسه بایاتیالردا یبعض  

 ده یوزدئن بو ،گؤستئریلمئکته چایی آراس

 :  یاپیلماکتادیر اونا لرمتسی

 آراز انخ آراز، آراز،  

  آراز انخ آراز، سولطان 

   میدئدیگ سئوگیلیم

 آراز قان لبیمیق گئل  

 /حسین شرقی دره جک-عباس اووا/قیزی شاهللما) 

   (.1231: 2015 سویتورک
    *** 

 آراز انخ آراز، آراز،  

  آراز انخ آراز، سولطان 

   یاناسان گؤروم نیس 

 آراز قان ردیمید بیر  
 /حسین شرقی دره جک-عباس اووا/قیزی ماشاهلل) 

 (.  126: 2015 سویتورک

    *** 

 آراز انخ آراز، آراز،  

  آراز انباخ اوزاقدان 

   بیلمئدیمگؤره  یاری 
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 آراز انیاخ ییرتیلسین 
 /حسین شرقی دره جک-عباس اووا /قیزی ماشاهلل) 

 (.  126: 2015 سویتورک

  **  * 

  آراز جان آراز آراز 

  آراز انخ آراز سولطان

   یاناسان گؤروم نیس

 آراز قان ردیمید ره  
 (.  127: 2015 سویتورک /شرقی دره جکحسین ) 

 شکعا بایاتیالردا آالن کونو چایینی آراس البته  

 ایکی یینه ده گؤرونسه گیبی ایشلئنییور کونوسو

له دی آیریلیغی خالقالرین کاالن ارافتاط

 :  گئتیریلمئکتئدیر

 داشی-داشی داشی آراز 

 قاشی یارین مدیقل 

   یئمه بال ایله نادان 

 داشی-داش عاغیلالنار 
 (.131: 2015 سویتورک /شرقی دره جکحسین )

    *** 

 داشی داش داشی، آراز 

 قاشی یارین مدیقل 

   یئمه بال ایله چیرکین 

 داشی داش ایله لگؤزه 
             -اووا عباس /قیزی ماشاهلل) 

 (.  146: 2015 سویتورک/حسین شرقی دره جک

    *** 

  لیلییلئن ارآخ آراز 

 گولییلئن دئسته دئسته

   سئویرئم یاریمی مئن 

  دیلییلئن شیرین شیرین 
 (.  130: 2015 سویتورک کدره ج یحسین شرق )

    *** 

 

 مئشه قیراغی آراز  

 دؤشه  دئسمالین گئتیر 

   دوزوم گول آراسینا 

 بئنؤوشه یانالرینا 

حسین شرقی دره -عباس اووا /قیزی ماشاهلل) 

 (.  138: 2015 سویتورک/جک

 الیالی دئغیل بایاتیالردا، سادجه چایینین آراس  

 اوزئرینده گئتیریلمئسی دیله دا الردا(نیننی)

 .کونودور بیر گئرئکئن دورولماسی

 داها رالآنا  لیبایجانآذر بینائن، مینهاؤن کونونون 

 کونویو اسساسح بو چوجوکالرینا ایکئن بئشیکته

 :  یرالتماکتادیرالرحاط

  " لرلئک "  قیراغی  " آراز "

 لربیلئک آغ چیرمانیب 

   گؤرنده نیم باالم 
 لرایمئک مه لرگو مه  

  /حسین شرقی دره جک-عباس اووا /قیزی ماشاهلل) 

 (.  26: 2015 سویتورک
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   سونوچ  
 ایکی آنالتیالن اوالراک ایلگیلی یییلئچا آراس  

 بایجانآذر اولوپ، ایلگیلی آدالرییال یئر دئ افسانه

 تورکیه آزلیغی، ائرکئغین آنالتماسیندا

 یسبب آکماسینین سئسسیز ایسه آنالتماسیندا

 .  دورولموشتور اوزه رینده

 ییلالر رینه،اوزه  بایاتیالر ایلگیلی چایییله آراس  

 بیدینزین العا. رکتد. دوچ یزکتاشیممئسل اؤنجه

 . یاپیلمیشتی ماکاله بیر ارافیندانط ماکاس

 نین چایی آراس ایچینده ییلالر گئچئن آرادان

 آیریلیغی ینلرکاردئش آکماسی، داسیزص سئسسیز

 تاریخینده آرالیک 31 یوزدئن بو. ائتمیشتیر وامد

 سویا اینسانالر دا ارافیندانط ایکی ره آراسین

 ینهلربیربیر اولسا ده مبولیکسئ و گیرمئکته

 اسرئتینح یازی بو ایشته. کاووشماکتادیرالر

 اولوپ، یازیلمیش تئمئننیسییله بیتمئسی

 ده یلرکاردئش لیرکیه تو نین یلرتورک بایجانآذر

 .  ایستئنمیشتیر ائدیلمئک ابئردارح دورومدان

 نین یلرتورک تورکیه و بایجانآذرالبته   

. اورتاکتیر یلرکولتور ی،لرتاریخ بییاتالری،اد

 آراس و دئولئتیز ایکی تمیلل تئک بیز چونکو

 اولوپ، سیمگئسی اورتاک دئولئتین ایکی چایی

 یلرتورک بایجانآذر بیرینده دوغماکتا، بیرینده

 .  کوجاکالشماکتادیر خزرال ینداشاحص نین

 بیرلیغی باتی اولمادی، دئدیک بیرلیغی ایسالم  

 کالدی؟ نه ئندیک،هانچئرل سیرتیمیزدان دئدیک

 چوک داها بیربیریمیزی ایسه اؤیله. بیرلیغی تورک

 چوک داها یز،بیلمئلی چوک داها تانیمالیییز،

 چوک اؤته ده هئپسیندئن اوکومالیییز،

 .  چالیشمالیییز

 

 

   Abstract 
Aras River was born in Turkeys Bingol 
Mountains, after merging with the stream 
coming from Palandöken, Şahveled, 
Nalbant and Aladağ mountains, com- 
bined with Cikilgan stream, Pasinler 
water, Zivin Stream, Arpaçay, Karasu, Nak- 
hichevan water, and the Katur River, 
Akcay and Kura (Kur) is a river that has 
1059 kilometers lenght that disembogue 
to Caspian Sea. 
Aras River, as well as in Turkish history 
and geography, it is also important for the 
Turkish folklore and literature. Because as 
well as the life of tracer heros, geog- 
raphical locations are also available on the 
same property, one of which is the Aras 
River. In this article, we described two 
legends depending on the Aras River that 
have focused on the bayatis compiled 
from various resource persons 
In the two legends are explained The 
reason for the quiet flow of the Aras river 
and because of the few population of 
man, the river was named as Aras. Rather 
than love subject in bayatis, it was 
expressed the two divided Azerbaijani 
people with Turkmenchay treaty and the 
reproach of the people to Aras River. In 
this as- pects bayatis are history, they are 
the rebellion sound of the people who 
share the same fate. 
Keywords: Aras River, legend, bayati, 

geography. 
   قایناکالر  
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 تاریخ و فرهنگ ترکها
 (جی بولوم-2) 

   204اول موضوع در ماهنامه خداآفرین شماره 

 
سی ایله واسطه دیر. انسانالر دیلدیل اجتماعی بیر وارلیق

بیرلرینی آنالیـیر، باشا دوشور. بو باخیمدان دیل،  -بیر

سی، تفکر قالبی، هم ده دنیانی درک ائتمه انسیّت واسطه

سی دیر. باشقا بیر سؤزله دئسک، انسانالر دیل واسطهآلتی

لرینی تجسم ائدیر و باشقاالری ایله ایله دوشونور، فکر

ان حیاتینـین، انسان ده اولور. دئمک، دیل انسانسیّت

 …دیرنین هم معناسی هم ده او وارلیغین انعکاسیجمعیّتی

 
 :)صرف فعل زمان حال ساده )منفی

 

صرف این فعل چون به اختصار و کوتاه شده میباشد ؛  ��

ساز میباشد را به که بعنوان پسوند منفی ma در پسوند

 ; میشود قرار گرفته و صرف m صورت

♦️Almıram : al+ m(a)+ ır +am☑️ 

♦️Almırsan : al+ m(a)+ ır+ san☑️ 

♦️ Almır : al+ m(a)+ ır☑️ 

♦️Almırıq : al + m(a)+ ır+ ıq ☑️ 

♦️Almırsınız : al + m(a)+ ır + sınız☑️ 

♦️Almırlar : al + m(a) + ır + lar☑️ 

 : )ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

رکب بعد از پسونده شهودی )حکایه( : در فعلهای م ��

به  dı_di است که بصورت (idi) پسونده زمان پسونده

فعل چسبیده شده ، در فعل شهودی گوینده شاهده فعل 

 است و حکایت میکند ؛

Şühudi = görülən 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
İndi zamanın  hekayəsi(şühudi)  (olumlu)  : 

   
 (:مثبت( )شهودی) حکایه حال زمان   -صرف فعل 

 

♦️ Alırdım  : al + ır +dı +m ☑️ 

♦️ Alırdın : al + ır +dı+n ☑️ 

♦️ Alırdı : al +  ır + dı ☑️ 

♦️ Alırdıq :  al + ır + dı +q ☑️ 

♦️ Alırdınız :  al + ır + dı+ nız ☑️ 

♦️ Alırdılar : al + ır + dı + lar  ☑️ 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 
İndi zamanın hekayəsi(şühudi)  (olumsuz): 

   

  : (منفی( )شهودی)حکایه حال زمان  صرف فعل❇

صرف این فعل چون به اختصار و کوتاه شده میباشد ؛ ��

ساز میباشد را به که بعنوان پسوند منفی ma در پسوند

 ; میشود قرار گرفته و صرف m صورت

♦️ Almırdım: al + m(a)+ ır+ dı +m ☑️ 

♦️Almırdın: al+ m(a) + ır +dı +n ☑️ 

♦️ Almırdı : al + m(a) + ır + dı☑️ 

♦️ Almırdıq: al + m(a) + ır + dı +q ☑️ 

♦️ Almırdınız : al+ m(a) + ır +dı +nız ☑️ 

♦️ Almırdılar : al + m(a) + ır +dı + lar ☑️ 
 

 :              بیر سایی تؤرکجه سؤزلریمیزدن

 (تورکی  تعدادی از واژگان)

 
Acıqmaq  : شدن ، احساس گرسنگی کردنگرسنه  

Acışdırmaq   : انداختنبه درد آوردن،به سوزش  

Acıqlanmaq  : لج گرفتنبرکسی خشم و  

Açılışmaq  : خوگرفتن ،اخت شدن 

Addımlaşmaq  : رفتنپابه پای کسی  

Addımlamaq   : گام برداشتن 

Adlanmaq   : نشان یافتن ، نامور شدننام و  

Aralaşmaq    : دیگر فاصله گرفتناز هم  

Aralanmaq     : فاصله گرفتن 

Arxalanmaq      :  متکی شدن ، تکیه کردن 

Arıtmaq      :  پاک کردن ، تمیز کردن 

Arıqlamaq     : الغر شدن 

Azdırmaq          : گمراه کردن 

Azğın                             :  گمراه 

Azmaq       : گم شدن 

Asqı             : بند شلوار ، رخت آویز 

Asılı               :  آویزان 

Aşırım           : کمره کوه ، تیغه کوه 

Ağlaşmaq           : دسته جمعی گریه کردن 

Ağlamsınmaq        : بغض کردن، بحالت گریه افتادن 

Ağnaq       :  غلتگاه حیوانات 
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Ağnamaq      : غلتیدن حیوانات 

Ağız (ağuz)        : نخستین شیر گوسفندان چهارپایان 

Alaçıq                 : بانسایه  

Aldırmaq      :  وادار به خرید کردن 

Alqış         : تشویق 

 alqışlamaq     : تشویق کردن ،دست زدن 

Alışdırmaq      : روشن کردن ، اتش زذن 

Anmaq      : یادآوری ، بخاطرآوردن 

Anılmaq      : بخاطر آورده شدن 

Anlamaq      : فهمیدن ، درک کردن 

Anlaşmaq       : تفاهم یافتن 

Anlaşılmaq         : تفهیم و مفهوم شدن 

Ayrıc         : دوراهی ، تقاطع 

Əprimək       : شدنپالسیدهپوسیده و  

Ərişmək       : شدنسرگذاشتن ، پاپیچسربه  

Ərinti            : مذاب 

Ərinmək          : ,آمدن در مایع حالت  تنبلی کردن  

Əzdirmək         : کردننازنازی کردن ، لوس  

Əskimək           : شدنکهنه شدن ، قدیمی  

Əskilmək          : شدنکم شدن کاسته  

Əsnəmək         : خمیازه کشیدن 

Əkmək             :   دک کردن _کاشتن  

Əkilmək             :  جیم شدن _کاشته شدن  

Əlləşdirmək          : انگولک کردن ور رفتن 

Əlləşmək : برای حل مسئله ای تالش و درگیر شدن  

Əmgək            : فرق سر 

Usanmaq           : بیزار شدنخسته و  

Uğunmaq :   از خنده روده بر شدن _خنده شدید  

 

 : ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

در فعلهای مرکب  :  (imiş) پسونده روایت)شنیداری ��

بعد از پسوند زمان قرار داد در صورت چسبیده نوشته 

 میچسبد miş شدن بصورت

روایت فعل ؛ روایت برحسب شنیداره فعل است ، ��

 مطمئن و شهودی که حکایت برخالف فعل این  گوینده

 خود  شنیده  بعنوان را فعل ، نیست فعل شاهد  اصال بود

 ؛ میکند روایت( نامطمئن)

Rəvayət (eşidilən)                     = (روایت )شنیده 

İndi zamanın rəvayəti (olumlu):   

 :)مثبت) _ روایتی حال زمان   -صرف فعل ❇

 

♦️ Alırmışam : al+ ır +mış +am ☑️ 

♦️Alırmışsan : al + ır + mış+san ☑️ 

♦️ Alırmış : al +  ır + mış ☑️ 

♦️ Alırmışıq : al + ır + mış+ıq ☑️ 

♦️Alırmışsınız : al+ır+mış+sınız ☑️ 

♦️ Alırmışlar : al + ır +mış + lar  ☑️ 

 

İndi zamanın rəvayəti (olumsuz):   

 : (منفی) روایتی حال زمان  صرف فعل❇

که بعنوان پسوند  ma در صرف این فعل پسونده ��

 (m) ختصار و خالصه شدهبصورت ا ساز میباشد ،منفی

 ; شده قرار گرفته و صرف

♦️Almırmışam: 

 al + m(a)+ ır+ mış + am ☑️ 

♦️Almırmışsan: 

 al+ m(a) + ır + mış + san ☑️ 

♦️Almırmış : 

 al + m(a) + ır + mış☑️ 

♦️Almırmışıq: 

al + m(a) + ır + mış + ıq ☑️ 

♦️Almırmışsınız : 

al+ m(a) + ır + mış + sınız ☑️ 

♦️Almırmışlar : 

 al + m(a) + ır + mış  + lar ☑️ 
] 
Quzey :           شمال 

Güney :           جنوب 

Batı :         غرب 

Doğu : شرق                                                      

Quzeydoğu :         شمال شرقی 

Quzeybatı :         شمال غربی 

Güneydoğu :         جنوب شرقی 

Güneybatı : جنوب غربی                                     

 : )ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

Feilin çəkimi - Sadə gəniş zaman 
(olumlu)  :   

 ):زمان گسترده ساده )مثبت -صرف فعل ❇
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♦️ Alaram  : Al + ar +am ☑️  
♦️ Alarsan : Al + ar + san ☑️ 

♦️ Alar : Al + ar ☑️ 

♦️ Alarıq :  Al + ar + ıq ☑️ 

♦️ Alarsınız :  Al + ar + sınız ☑️ 

♦️ Alarlar : Al + ar + lar  ☑️ 

 

Feilin çəkimi- Sadə gəniş zaman 
(olumsuz):   

 :)زمان گسترده ساده )منفی -صرف فعل ❇

مخصوص زمانه  məz_maz پسونده منفی ساز��

 گسترده

در صرف این  هردو maz و ma ه منفی سازپسوند��

در  maz و  ma افعال زمان گسترده نقش دارند ؛ پسونده

 قابل  هردو  بعضی اشخاص که دوگونه صرف دارند

 قابل خاص و مخصوص  اشخاص بعضی در ،  استفاده

 هستند؛ استفاده

 

♦️ Almaram  : Al + ma + (a)r +am ☑️ 

♦️Almarsan : Al+ ma + (a)r + san☑️ 

_Almazsan : Al + maz + san ☑️   
  

♦️ Almaz : Al + maz  ☑️ 

♦️ Almarıq : Al + ma + (a)r + ıq ☑️ 

♦️ Almarsınız : Al+ ma +(a)r+ sınız☑️ 

_ Almazsınız : Al + maz + sınız ☑️ 

♦️ Almazlar : al + maz + lar ☑️ 
 (   گئجه گؤندؤزلؤک چاغالر) 

 زمانهای شبانه روزی

♦️gün _Gündüz  :         (روز)طلوع تا غروب خورشید 

♦️Səhər_erkən_ertə :                        ع شرو صبح  

♦️Gün orta  _ öylə  :                   (ظهر )وسط روز 

♦️Gün ortadan sonra  :   تا نزدیکه عصربعد از ظهر  

♦️İkindi : بعدازظهر )نیمه دوم ظهر تا عصر                

♦️Axşam :          ابتدای شب - عصر )غروب خورشید ) 

♦️Günbatan :                       هنگام غروب خورشید 

♦️Gecə                                                     :   شب 

♦️Yarı gecə :                                        نیمه شب 

♦️Obaşdan : ( شب تا طلوع خورشیدع خورشید )نیمهقبل از طلو ) 

 : (ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

Feilin çəkimi -  geniş zamanın hekayəsi 
(olumlu)  :   

 : )مثبت)  زمان گسترده حکایه -صرف فعل ❇

Almaq :                                     مصدر(eyləmlik) 

 

♦️ Alardım  : Al + ar + dı + m ☑️ 

♦️ Alardın : Al + ar + dı + n ☑️ 

♦️ Alardı : Al + ar + dı ☑️ 

♦️ Alardıq :  Al + ar + dı + q ☑️ 

♦️ Alardınız : Al + ar + dı + nız ☑️ 

♦️ Alardılar : Al + ar + dı + lar  ☑️ 

 

Feilin çəkimi - geniş zamanın hekayəsi 
(olumsuz):   

 (منفی)  هزمان گسترده حکای -صرف فعل ❇

منفی کردن فعل زمان گسترده حکایه با پسونده منفی  ��

 میباشد ؛  məz_maz ساز

♦️ Almazdım : Al + maz + dı + m ☑️ 

♦️Almazdın : Al+ maz + dı + n ☑️   

 ♦️ Almazdı : Al + maz + dı  ☑️ 

♦️ Almazdıq : Al + maz + dı + q ☑️ 

♦️Almazdınız : Al + maz + dı+ nız☑️ 

♦️ Almazdılar : al + maz + dı + lar ☑️ 

 )ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

Feilin çəkimi -  geniş zamanın rəvayəti 
(olumlu)  :   

 )مثبت)  زمان گسترده روایتی -صرف فعل ❇

Almaq : مصدر(eyləmlik) 

 

♦️ Alarmışam : Al + ar + mış + am ☑️ 

♦️ Alarmışsan : Al + ar + mış + san ☑️ 

♦️ Alarmış : Al + ar + mış ☑️ 

♦️ Alarmışıq :  Al + ar + mış + ıq ☑️ 

♦️Alarmışsınız:Al+ar+mış+sınız ☑️ 

♦️Alarmışlar :Al+ar+mış+lar  ☑️ 

 (منفی)  زمان گسترده روایتی -صرف فعل ❇

منفی کردن فعل زمان گسترده روایتی با پسونده منفی  ��

 ؛میباشد   məz_maz ساز

♦️Almazmışam: 

 Al + maz + mış +am☑️ 
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♦️Almazmışsan: 

Al+ maz + mış + san☑️   
  

♦️Almazmış: 

 Al + maz + mış☑️ 

♦️Almazmışıq: 

Al + maz + mış + ıq ☑️ 

♦️Almazmışsınız: 

Al +maz +mış+ sınız☑️ 

♦️Almazmışlar: 

al + maz + mış + lar ☑️ 
 

 سؤزلر_تؤرکجه#

İməkləmək:     ار دست و پا رفتنچه  

Evlənmək :       ازدواج کردن 

Badalaq :         پشت زدن به کسب 

Barışmaq :      صلح و آشتی کردن 

Basdırmaq :     کردن ،خاک کردندفن  

Basmarlamaq :      ناگهانی زور و فشار آوردن 

Başlamaq :         شروع کردن 

Bağdaş :       چهارزانو نشستن 

Bağırtmaq :       و فریاد کسی رو در آوردنجیف  

Baydırmaq :          دستدست دادن ،باختن ، از        

Bəbək :       مردمک چشم ، بچه کوچولو 

Bərkişmək  :       سخت و سفت شدن 

Bərəltmək:  با چشمان خیره و متحیر نگاه کردن 

Bəlləmək :    گذاری ، مشخص کردننشانه  

Budamaq :    تکه تکه ، شاخه شاخه کردن 

Budanmaq :   شدن،تکه تکهاز هم دریده شدم  

Burcutmaq :       قروفردادن ، غمزه 

Burxulmaq :     پاپیچ خوردن دست و  

Bürüləmək :      ، مچاله کردن 

Bürümək :   به پارچه پیچیدن 

Xortlamaq :       زنده شدن مرده 

Darılmaq :    حوصله سررفتن 

Daldalanmaq :     عقب کشیدن ،خفا و پناه گرفتن 

Dalğın :       فکرغرق در  

Danqaz :          نافرمان ، حرف نشنو 

Dürtmək :        چپان کردنزور  

Duruxmaq :  به فکررفتن، در حیرت و شگفتی رفتن 

Duruşmaq :        یک قاعده ایستادنروی  

Çapalamaq :        برای کار و هدفیپا زدن دست و  

Çaxnaşdırmaq :   ، کردنبهم زدن ،آشوبایجاد تنش  

Çaşdırmaq :      کردن ،گیج کردنسردرگم  

Çərtmək :       دررفتن لغزیدن فرارکردن 

Çökdürmək :        به زانو در آوردن 

Çulğalamaq :      (فراگرفتن )پوشانیدن 

Çimdirmək :       کسی را آبتنی دادن 

Çimdikləmək :      ویشگون گرفتن 

Toparlamaq :   جمع کردن یکجا گرد آمدن 

Toparlanmaq :      جمع و جور شدن 

Toplamaq :                                         جمع کردن 

 )ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

Feilin çəkimi - şühudi(görülən)  keçmiş 
(olumlu)  :   

زمان گذشته شُهودی)دیده(  -فعل صرف ❇

 مصدر Almaq : (eyləmlik)))مثبت

 

♦️ Aldım  : al + dı + m ☑️ 

♦️ Aldın : al + dı + n ☑️ 

♦️ Aldı : al + dı☑️ 

♦️ Aldıq :  al + dı + q ☑️ 

♦️Aldınız :  al + dı + nız ☑️ 

♦️ Aldılar : al + dı + lar  ☑️ 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 
Feilin çəkimi- şühudi keçmiş 
(görülən)  (olumsuz):    

            

 (صرف فعل زمان گذشته شُهودی )منفی❇

♦️Almadım : al + ma+ dı +m ☑️ 

♦️Almadın : al+ ma + dı +n ☑️ 

♦️Almadı : al + ma + dı ☑️ 

♦️Almadıq : al+ ma + dı +q ☑️ 

♦️Almadınız : al+ ma + dı+ nız ☑️ 

♦️Almadılar : al + ma + dı + lar ☑️ 

Bulud :                ابر☁️ 

Yağış :          باران🌧 

İldırım :       رعد و برق⚡️ 

Şimşək :     صاعقه ابرها بهم☁️⚡️☁️ 
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Duman (çən -sis) :               مِه 

Qar  :        برف❄️🌧 

Şaxta:             یخبندان شدیدوسرمای   

Günəş :         آفتاب ☀️ 

Göy qurşağı :            رنگین کمان🌈 

 daşqın(sel)  :             سیل🌊 

Dolu  :            تگرگ🌧 

Külək _ yel :                 باد 🌧 

Hava kirliyi(çirkliyi):        آلودگی هوا 

Qasırğa :  �🜧�       طوفان –باد 

tufan :        طوفان💨 

Fırtına :           (طوفان)گردباد  

Burulğan :             گردباد  

Boran : همراه با باد برف و بارانبارش 🌧🌧🌧 💨🌧 

Çovğun :  شدید �🌧�️❄�� برف یا باران همراه با طوفان

 

 :(ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

Feilin çəkimi - nəqli keçmiş (birinci 
tip)(olumlu)  :   

❇ (مثبت()1زمان گذشته نقلی)نوع اول() -صرف فعل   

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

♦️ Almışam  : al + mış + am  ☑️ 

♦️ Almışsan : al + mış + san ☑️ 

♦️ Almış : al + mış ☑️ 

♦️ Almışıq :  al + mış + ıq ☑️ 

♦️Almışsınız : al + mış +sınız☑️ 

♦️ Almışlar : al + mış + lar  ☑️ 

 

Feilin çəkimi- nəqli keçmiş(birinci 
tip)  (olumsuz):   

 : (منفی( )1صرف فعل زمان گذشته نقلی )نوع اول()❇

 

♦️Almamışam:                   

al + ma+ mış +am☑️ 

♦️Almamışsan: 

 al+ ma + mış +san☑️ 

♦️Almamış: 

 al + ma + mış ☑️ 

♦️Almamışıq: 

al+ ma + mış+ ıq☑️ 

♦️Almamışsınız: 

al+ ma + mış+ sınız ☑️ 

♦️Almamışlar: 

al + ma + mış + lar ☑️ 
 سی ؛بیر سایی چاغالرین)زامانالرین( تؤرکجه

 
Daha öncə(önrək)  :           ترتر)پیشقبل ) 

Qabaq"raq,  qanşar"raq :        ترقبل  

Öncə_qabaq(qanşar) :      قبل ، قبال 

İndi :         حاال ، االن 

Sonra :         بعدا 

Daha sonra (sonra"raq)  :         بعدتر 

 _______________________________ 
Astdaki il _altdaki il :       سه سال قبل 

İnişil :          (پیرارسال )دوسال قبل ) 

Bildir_keçən il_ötən il :          پارسال 

Bu il :          امسال 

Gələn il :         سال آینده 

________________________________ 
Yeddilik(həftə)  :       هفته 

Ay :              ماه 

Dönəm(fəsil)  :         فصل 

İl :             سال 

Yüzil :             قرن 

______________________________ 
İrəligün _ srağagün  :         پریروز 

Dünən :        دیروز 

Bugün :        امروز 

Sabah _ yarın :            فردا 

O biri gün :        پسفردا 

Daha O birisi gün :              فردااون پس  

( آیندهروزسومین ) 

________________________________ 

 : (ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

Feilin çəkimi - nəqli keçmiş 
hekayəsi(olumlu)  :   

 (زمان گذشته نقلی حکایتی )مثبت -صرف فعل ❇

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

♦️ Almışdım  : al + mış + dı+ m☑️ 

♦️ Almışdın : al + mış + dı +n☑️ 
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♦️ Almışdı : al + mış + dı ☑️ 

♦️ Almışdıq :  al + mış+ dı +q ☑️ 

♦️Almışdınız : al + mış+ dı+ nız☑️ 

♦️Almışdılar : al + mış + dı + lar  ☑️ 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 
 
Feilin çəkimi- nəqli keçmiş hekayəsi 
(olumsuz):   

 : (صرف فعل زمان گذشته نقلی حکایتی )منفی❇

 

♦️Almamışdım: 

al + ma+ mış + dı + m☑️ 

♦️Almamışdın: 

 al+ ma + mış + dı + n☑️ 

♦️Almamışdı: 

 al + ma + mış + dı ☑️ 

♦️Almamışdıq: 

al + ma + mış + dı + q☑️ 

♦️Almamışdınız: 

al + ma + mış+ dı + nız ☑️ 

♦️Almamışdılar: 

al + ma + mış + dı + lar ☑️ 

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 
 

از اسم ، اسم میسازد و که  (daş) اشاره ای به پسونده

میبخشد ، در کل معنای اشتراک داشتن  معنی جدیدی

 ی قبل از خود است ؛در واژه

Yoldaş :                   همراه ، دوست ،رفیق

Qardaş :         برادر 

Qandaş :         خونهم  

Soydaş :      تبارنسل ، همهم  

Arxadaş :      پشت)پشتیبان(دوستهم  

Yurddaş :       وطنسرزمین، همهم  

Sirdaş :      رازهم  

Adaş :     اسمنام ، همهم  

Dildaş :         زبانهم  

Paydaş :      سهم)شریکهم ) 

Yandaş :    جوار )طرفدارهم ) 

Boydaş :        قدهم  

Çağdaş :     زمان)معاصرهم ) 

Yaşdaş :      سنهم  

Süddaş :         شیر )خواهروبرادرهم ) 

Vətəndaş :                وطنهم  

Yöndaş :           جهتهم  

Dindaş :          دینهم  

Əməkdaş :                   همکار 

Əməldaş :            هدفمقصد ، همهم  

Anddaş :        قسمهم  

Sınırdaş :              مرزهم  

Oxuldaş     :                                    ایمدرسههم  

Anlamdaş : معنیهم  

 : )ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

 Feilin çəkimi - nəqli keçmiş 
rəvayəti(birinci tip)  (olumlu)  :  

زمان گذشته نقلی روایتی )نوع  -صرف فعل ❇           

 :) مثبت( )1اول()

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

 

♦️Almışmışam  :al+mış + mış+am☑️ 

♦️Almışmışsan :al+mış+mış + san☑️ 

♦️Almışmış : al + mış + mış☑️ 

♦️Almışmışıq : al + mış+mış +ıq☑️ 

♦️Almışmışsınız:al+mış+mış+ sınız☑️ 

♦️Almışmışlar : al+mış+mış + lar☑️ 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 
 
Feilin çəkimi- nəqli keçmiş rəvayəti(birinci 
tip)  (olumsuz):   

( 1فعل زمان گذشته نقلی روایتی نوع اول)صرف ❇

 : )منفی)

 

♦️Almamışmışam: 

al + ma+mış+ mış+ am☑️ 

♦️Almamışmışsan:  

al+ ma+ mış+mış+san☑️ 

♦️Almamışmış: 

 al + ma + mış + mış☑️ 

♦️Almamışmışıq: 

al + ma + mış + mış+ ıq☑️ 

♦️Almamışmışsınız: 

al + ma + mış+ mış+ sınız☑️ 
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♦️Almamışmışlar: 

al+ma+ mış+ mış +lar☑️ 
 

 )لرالر)موقعیتبیرسایی دوروم

🔹İç _içəri :             درونداخل،  

🔹Üst  ،üzəri,  üz :               رو 

🔹Yaxın_ yovuq  :              نزدیک 

🔹Qıraq_yan :               کنار 

🔹Alt _ ast :               زیر 

🔹Dib :            زیر ،ته ، عمق 

🔹Ötə :                 آنسو 

🔹Aşağı :               پایین 

🔹Yuxarı :                   باال 

🔹Dalı,  arxa, geri :  (                    پشت)عقب

🔹Qabaq-ön -qanşar :               جلو،مقابل، روبرو 

🔹Çevrə,  yan yörə :               رافاط  

🔹Eşik-çöl :             بیرون 

🔹Ara :                 میان 

🔹Orta :                   وسط 

🔹Qoşut :             موازی 

🔹Çarpaz :            متقاطع 

🔹Qarşı :             مقابل 

🔹Tərəf,  sarı,  doğru :                   بسوی 

🔹sağ :             راست 

🔹Sol :            چپ 

 

 : )ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

صرف نوع دوم این فعل شخصهای اول مثل نوع اول  در

 : میباشد ، فقط در شخصهای دوم و سوم تفاوت دارد

Feilin çəkimi - nəqli keçmiş (ikinci 
tip)(olumlu)  :   

 : )مثبت()2زمان گذشته نقلی)نوع دوم() -صرف فعل ❇

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

 

♦️Almışam  : al + mış + am  ☑️ 

♦️ Alıbsan : al +  ıb + san ☑️ 

♦️ Alıb : al + ıb☑️ 

♦️ Almışıq :  al + mış + ıq ☑️ 

♦️Alıbsınız : al + ıb +sınız☑️ 

♦️ Alıblar : al + ıb + lar  ☑️ 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 
 
Feilin çəkimi- nəqli keçmiş(ikinci 
tip)  (olumsuz): 

   

 : )منفی( )2صرف فعل زمان گذشته نقلی )نوع دوم()❇

♦️Almamışam: 

al + ma+ mış +am☑️ 

♦️Almayıbsan: 

 al+ ma + y"ıb +san☑️ 

♦️Almayıb: 

 al + ma + y"ıb ☑️ 

♦️Almamışıq: 

al+ ma + mış+ ıq☑️ 

♦️Almayıbsınız: 

al+ ma +  y"ıb + sınız ☑️ 

♦️Almayıblar: 

al + ma + y"ıb + lar ☑️ 

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 

 :)افعال ترکی  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

 Feilin çəkimi - nəqli keçmiş rəvayəti(ikinci  
tip)  (olumlu) : 

   

( 2زمان گذشته نقلی روایتی )نوع دوم() -صرف فعل ❇

 :)مثبت)

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

 

♦️Alıbmışam  :al+ ıb+ mış +am☑️ 

♦️Alıbmışsan :al+ıb+mış + san☑️ 

♦️Alıbmış : al + ıb + mış☑️ 

♦️Alıbmışıq : al +  ıb +mış +ıq☑️ 

♦️Alıbmışsınız:al+ıb +mış+ sınız☑️ 

♦️Alıbmışlar : al+ ıb+mış + lar☑️ 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 
Feilin çəkimi- nəqli keçmiş rəvayəti(ikinci 
tip)  (olumsuz):   

 

( 2صرف فعل زمان گذشته نقلی روایتی نوع دوم)❇

 (منفی)
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♦️Almayıbmışam: 

al + ma+y"ıb+ mış+ am☑️ 

♦️Almayıbmışsan: 

al+ ma+ y"ıb+mış+san☑️ 

♦️Almayıbmış: 

 al + ma + y"ıb + mış☑️ 

♦️Almayıbmışıq: 

al + ma + y"ıb + mış+ ıq☑️ 

♦️Almayıbmışsınız: 

al + ma + y"ıb+ mış+ sınız☑️ 

♦️Almayıbmışlar: 

al+ma+ y"ıb+ mış +lar☑️ 

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 
 
Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır, 
Bu dil bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır. 
Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi, 
Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi 
Qiymətli xəzinədir…onu gözlərimiz tək 
Qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək. 
 

Bəxtiyar Vahabzadə 

 
 طالعیمه سن باخ

 یاساق لریم شونجهۆد

 دویغوالریم یاساق

 کئچمیشیمدن سؤز آچماغیم یاساق

 گیمدن دانیشماغیم یاساقجهگله

 ییم یاساقدین چکمهآتا بابامین آ

 بیلیرسن؟

 آنادان دوغوالندان بئله

 یهبیلمه-یهاؤزوم بیلمه

 دیل آچیب دانیشدیغیم دیلده

 دانیشماغیم یاساق ایمیش، یاساق

 

 
 : اصطالحاتِ گرامری

Ad:  اسم 

Adlıq: فاعل 

Necəlik: صفت 

Eyləm:فعل 

Anasöz(eyləmlik): مصدر 

Əvəzlik (adıl) : ضمیر 

Tamamlıq: مفعول 

Zərf: قید 

Heca : هجا 

Qapalı heca: هجای بسته 

Eyləmin danması: نفی فعل 

Kök:ریشه 

Özəl : خاص 

Genəl: عمومی 

Tək  ،təkil : مفرد 

Toplu : جمع 

Qoşma : اتصالی 

Təsirli eyləm: فعل متعدی 

Təsirsiz eyləm :فعل الزم 

Etkən eyləm :فعل معلوم 

Edilgən eyləm:فعل مجهول 

Mütləq keçmiş: گذشته مطلق 

Nəqli keçmiş: گذشته نقلی 

İndiki zaman : زمان حال 

Söz(sözcük): واژه 

Səsli: صدادار 

Səssiz: بی صدا 

Qalın: ضخیم 

İncə:  ظریف، مالیم 

Şəkilçi (ək): پسوند 

Düzəltmə: مصنوع 

Bağlılıq:وابستگی 

Say: شمارش 

Nida: ندا 

Dodaqlanan: لب گرد شوند 
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Dodaqlanmayan: لب گرد نشونده 

Səsli uyğunluğu qanunu:  قانون هماهنگی

 اصوات

Ardıcıllıq qanunu: قانون ترتیبی بودن 

Yeyəlik: مالکیت 

Yönlük: مفعول غیرمستقیم 

Yerlik: مکانی 

Çıxışlıq : صادر شدن 

Qayıdış eyləm: فعل برگشتی 

Qarşılıq eyləm: فعل مشارکتی 

Gərəklik eyləm : فعل الزامی 

Davamlı keçmiş : گذشته استمراری 

Uzaq keçmiş:  ماضی بعید 

Gələcək  zaman: زمان آینده 

⬇️⬇️⬇️⬇️ 
@anadili_qazvin 

Türkcə ocağı, [21.02.20 20:57] 
🌧(13) 

 : (ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

Feilin çəkimi -  sadə gələcək zamanı 
(olumlu) :   

 : (ه )مثبتزمان آینده ساد -صرف فعل ❇

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

 

♦️ Alacağam : al+ acaq+ am  ☑️ 

♦️ Alacaqsan : al+ acaq+ san ☑️ 

♦️ Alacaq : al + acaq ☑️ 

♦️ Alacağıq :  al + acaq + ıq ☑️ 

♦️Alacaqsınız : al+ acaq +sınız☑️ 

♦️ Alacaqlar : al + acaq+ lar  ☑️ 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 
Feilin çəkimi - sadə gələcək 
zamanı  (olumsuz):   

 : (منفی)  صرف فعل زمان آینده ساده❇

 

♦️Almayacağam : 

al + ma +(y)acaq +am☑️ 

♦️Almayacaqsan : 

 al + ma +(y)acaq +san☑️ 

♦️Almayacaq: 

 al + ma +(y)acaq ☑️ 

♦️Almayacağıq : 

al + ma + (y)acaq+ ıq☑️ 

♦️Almayacaqsınız : 

al+ ma +(y)acaq+ sınız ☑️ 

♦️Almayacaqlar : 

al + ma +(y)acaq + lar ☑️ 
 

 ilgəc =  (ədat)ادات

ادات ویژگیهای خاصی دارند و به تنهایی معنایی و 

 قبل کلمه با وقتی  رسانند ، در جملهمفهومی نمی

 .یابدمی معنا   کند پیدا ارتباط خود از

 استفاده تنهایی به ادات ؛  خصه های اداتمش_

 ارتباطی معنای جمله درون ادات چون نمیشوند

 آورد می بدست معنا جمله درون ، میدهد تشکیل

 .میشود جمله از بخش و

بین واژگان با معناهای تشابه ، سبب ،  در  ادات_

 بین در  مقصد ، برابری ، جهت و.... را مانند ابزاری

 .دمیده تشکیل واژگان

 ممکن  درصورت ترکیب شدن با واژگان دیگر-

 کند ایفا  هم را ظرف یا صفت نقش است

برخی از واژگان ممکن است هم ادات باشند هم -

وابستگی)باغالییجی( باشند که بستگی به نوع 

 ؛  فعل ها دارد

چند مثال از اَدات که همه انها را با ذکر مثال 

 توضیح و به نقش انها میپردازیم ؛
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İlə _ kimi _ üçün _ üzərə _ deyə _ 
qədər _ yalnız _ bir _ tək _ sadəcə _ 
ancaq _ doğru _ görə _ qarşı _ başqa 
_ dolayı _ bəri _ görə_ isə_ nə _ 
hətta_   və............ 
ادات بسیارهستند با شناخت ویژگیها و وظیفه انها 

 .میتوانیم انها را در جمالت تشخیص دهیم

 (ترکی افعال  ه فعل چکیمی )صرفتورکج��

Feilin çəkimi - gələcək hekayəsi 
(olumlu) :   

 )زمان آینده حکایتی )مثبت -صرف فعل ❇

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

 

♦️ Alacaqdım : al + acaq + dı+ m☑️ 

♦️ Alacaqdın : al + acaq+ dı +n☑️ 

♦️ Alacaqdı : al + acaq + dı ☑️ 

♦️ Alacaqdıq :  al +  acaq + dı +q ☑️ 

♦️Alacaqdınız: al + acaq+ dı+ nız☑️ 

♦️Alacaqdılar : al +acaq + dı + lar  ☑️ 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 
 

Feilin çəkimi- gələcək hekayəsi 
(olumsuz):   

 )صرف فعل زمان آینده حکایتی )منفی❇

 

♦️Almayacaqdım: 

al + ma+ (y)acaq + dı + m☑️ 

♦️Almayacaqdın: 

 al+ ma + (y) acaq + dı + n☑️ 

♦️Almayacaqdı: 

 al + ma +(y) acaq + dı ☑️ 

♦️Almayacaqdıq: 

al + ma +(y) acaq + dı + q☑️ 

♦️Almayacaqdınız: 

al + ma + (y) acaq+ dı + nız ☑️ 

♦️Almayacaqdılar : 

al + ma + (y) acaq + dı + lar ☑️ 

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 
 و زامانالرینی تانیاقتؤرکجه فعللرین صرف

 
Türkcə feillərin çəkim və zamanlarını 
tanıyaq 

 (ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

 

Feilin çəkimi - gələcək rəvayəti 
(olumlu) :   

 )زمان آینده روایتی )مثبت -صرف فعل ❇

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

 

♦️Alacaqmışam: 

 al + acaq + mış + am☑️ 

♦️Alacaqmışsan: 

 al + acaq + mış + san☑️ 

♦️Alacaqmış: 

 al + acaq + mış ☑️ 

♦️Alacaqmışıq: 

al + acaq + mış + ıq ☑️ 

♦️Alacaqmışsınız: 

al + acaq + mış + sınız☑️ 

♦️Alacaqmışlar: 

 al + acaq + mış + lar  ☑️ 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 
 
Feilin çəkimi- gələcək rəvayəti 
(olumsuz): 

   

 : )صرف فعل زمان آینده روایتی )منفی❇

 

♦️Almayacaqmışam: 

al + ma + (y)acaq + mış + am☑️ 
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♦️Almayacaqmışsan : 

al + ma + (y) acaq + mış + san☑️ 

♦️Almayacaqmış : 

 al + ma + (y)acaq + mış ☑️ 

♦️Almayacaqmışıq : 

al + ma + (y)acaq + mış + ıq☑️ 

♦️Almayacaqmışsınız : 

al + ma +(y)acaq + mış + sınız ☑️ 

♦️Almayacaqmışlar : 

al + ma + (y) acaq + mış + lar ☑️ 

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 
 

(لرتؤرکجه بویاالر)رنگ ) 

Rəng _boya : رنگ 

Ala-bula,  ala,  alaş : رنگارنگ 

Qara : سیاه   

Ağ : سفید 

Göy :(آبی )کبود 

Qırmızı, al,  qızıl : (سرخ)قرمز 

Yaşıl : سبز 

Sarı : زرد 

Boz : خاکستری 

Gümüşü : نقره ای 

Altun_qızıl : طالیی 

Çəhrayı : صورتی 

Sarımtıl : مایل به زرد 

Narıncı,  turuncu : نارنجی 

Göyümtül : (مایل به آبی)کبود 

Qırmıztıl : مایل به قرمز 

Bənövşəyi_mor : بنفشه ای 

Yasəməni : نیلی 

Açıqgöy  : فیروزه ای 

Sarımtıl : مایل به زرد 

Sarımtıl _yaşıl  :  سبز مایل به زرد 

Qırmızımtıl_narıncı: مایل به قرمزنارنجی  

_____________________________ 
Ağımtıl : مایل به سفید 

Ağ ap ağ  :سفیده سفید ،سفید تند 

Qap qara :  ، مشگی تندسیاهه سیاه  

Zilqara : سیاهه سیاه ، سیاهه تند 

Ağşın : یا پوست سفید دارای مو  

Qaraşın :  دارای مو یا پوست مشگی 

Sarışın : زرد پوست یا مو  دارای  

Göm göy : تند کبود  کبوده کبود ،  

Sap sarı : زرده زرد ، زرد تند 

Qıp qırmızı  : قرمزه قرمز ، قرمز تند 

Yam yaşıl : بز ،سبز تندسبزه س  

____________________________ 
 

 )ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

-به عنوان شرط sa_sə قبال در کانال از پسوند-

 با افعال صرف به هم االن ، دادیمتوضیح  مقصد

 .میپردازیم پسوند این

Feilin çəkimi-sadə şərt 
şəkli   (olumlu)  : 

 

 )ده )مثبتقالب شرطی سا -صرف فعل ❇

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

 

♦️ Alsam  : al + sa + m  ☑️ 
 اگربگیرم

♦️ Alsan : al + sa + n ☑️ 
 اگر بگیری

♦️ Alsa : al + sa ☑️ 
 اگر بگیرد

♦️ Alsaq :  al + sa + q ☑️ 
 اگر بگیریم
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♦️Alsanız : al + sa +nız☑️ 
 (alsaz) اگر بگیرید

♦️ Alsalar : al + sa + lar  ☑️ 
 ر بگیرنداگ

 

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 
Feilin çəkimi- sadə şərt şəkli 
(olumsuz):   

❇ (قالب شرطی ساده )منفی _صرف فعل   : 

♦️Almasam : اگر نگیرم 

al + ma+ sa + m☑️ 
 

♦️Almasan : اگر نگیری 

 al+ ma + sa + n☑️ 

♦️Almasa  : اگر نگیرد 

 al + ma + sa ☑️ 

♦️Almasaq :  نگیریم اگر  

al + ma + sa + q☑️ 

♦️Almasanız(almasaz)  :  اگرنگیرید 

al + ma + sa + nız ☑️ 

♦️Almasalar : اگر نگیرند 

al + ma + sa + lar ☑️ 

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 

این صرف از فعل در جمله همیشه به بیانگر ��

شرط نیس ، ممکن است بیانگر خواست و مقصد 

 تگی به جمله داردهم باشد که آن بس

 
 ; ədat (ilgəc )ادات

ilə ( lə _ la) 
 

دراین پست به کاربردهای این ادات میپردازیم  ��

- بودن باهم _وسیله  ، جمله در  ، این ادات

 کنند بیان میتوانند را   حالت  یا و - سبب  

 این ادات اگر بصورت جدگانه نوشته شوند��

(ilə)  ه نوشته نوشته میشود ، در صورت چسبید

 نوشته میشود ؛  (le_la)شدن بصورت

 جمالتدر ادات این  نقشهای کاربرد وچند مثال از

 ؛ ترکی مختلف

 

🔹Arac= وسیله 

♦️ Qapını açarla açdım  : (Arac)  وسیله 

♦️Zəncana avtubusla getdim : 
(Arac)  وسیله 

ای که فعل با آن صورت در اینجا ابزار یا وسیله

ندگرفته را میک . 

🔹Birlikdədik :(باهم بودن) 

♦️yoldaşları ilə  sinemaya gedib 

♦️sənlə  dağa gedəcəyəm 
 .در اینجا باهم بودن را بیان میکند

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢 

🔹Nədən (سبب) 

♦️Onun bura gəlməsi ilə ayxan 
sevindi 

♦️Onun səsiylə  biz oyandıq   
ددر اینجا سبب را نشان میده .  

🔹Durum(حالت ،وضعیت) 

♦️ Həmişə sevinclə yaşadıq 

♦️ o həmişə  üzüntüylə  danışır 
 .در اینجا حالت و یا صفت را میرساند

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔶🔶🔶 
 نقش  که  یک کاربرد دیگر هم دارد (ilə)  ؛  نکته

 بتواند( وَ) جمله در اگر ، میکند ایفا را( وَ)

بشود ، ادات نیست   (ilə) جایگزین

( وَ)  )وابستگی( حساب میشود ، اگرباغالییجی  و

 ؛ میشود حساب ادات ،  شود جایگزین نتواند

باغالییجی ها را در پستهای بعدی   -

 .میدهیمتوضیح

 مثال ؛
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🔶Hüseyn ilə aydın  bizə gəldilər 
=Hüseyn və aydın bizə gəldilər 

شود ، پس ادات در اینجا )وَ( توانست جایگزین 

 .نیس ، وابستگی است

🔶Sadıqla səid gəlməyəcəklər= 
Sadıq və səid gəlməyəcəklər 

 
 ادات نیست وَ جایگزین شد ، پس

____________________________ 
در مکالمه   lə_la  نکته ای دیگه میخاستم بگم

 زبان در...( و نن_ نان)  روزمره به طور عمومی

 بصورته اون نوشتاره اما ، همیش تلفظ ما گفتاری

lə_la میباشد ؛ 

 اوتوبوسال گتدیم : اوتوبوسنان گتدیم��

 یولداشالرییال : یولداشالرینان��

 صادیقال سعید : صادیقینان سعید��

صرفا جهت اشاره به تلفظ و گفتارمان این _

 .مطلب نوشته شد در نوشتار چنین نیست

 )ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

 
 Feilin çəkimi -  şərt şəklin 
hekayəsi   (olumlu)  :   

 

 حکایه شرطیه قالب  -صرف فعل ❇

 )مثبت(

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

Feil gövdəsi : al 

➡️ al + sa + idi + şəxs zəmiri 

♦️ Alsaydım : 

al + sa + (y)dı + m  ☑️ 

♦️ Alsaydın : 

 al + sa + (y)dı + n ☑️ 

♦️ Alsaydı : 

al +sa+ (y)dı +  ☑️ 

♦️ Alsaydıq : 

al + sa + (y)dı + q ☑️ 

♦️Alsaydınız: 

al + sa+ (y)dı +nız☑️ 

♦️ Alsaydılar : 

al + sa + (y)dı + lar  ☑️ 
 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 
 
Feilin çəkimi-  şərt şəklin hekayəsi 
(olumsuz): 

   

 : )قالب شرطیه حکایه )منفی _صرف فعل ❇

♦️Almasaydım : 

al + ma + sa + (y)dı + m☑️ 

♦️Almasaydın : 

 al + ma + sa + (y)dı + n☑️ 

♦️Almasaydı  : 

 al + ma + sa + (y)dı ☑️ 

♦️Almasaydıq :   

al + ma + sa + (y)dı + q☑️ 

♦️Almasaydınız :   

al + ma + sa + y(dı) + nız ☑️ 

♦️Almasaydılar : 

al + ma + sa + (y)dı + lar ☑️ 

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 
 

 lap" ; از ادات شدت و دقت

Şiddət və diqqət ədatı ; lap" 
را داریم ،در  lap ادات  آزربایجانی در ترکی

 ؛ میکند بیان را  دقت گسترده که شدت ومعنای

♦️lap Çox  =                  زیاد ، بیشترشدتبه  

♦️lap Az =                    کمتر ,به شدت پایین 

♦️lap Pis  : بدتر, بسیار بد 

♦️ lap Gözəl : زیباتر 

♦️lap Aşağı :ترکامال پایین ، پایین 
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♦️lap Üst  : ,باال شدتبه  باالتر                   

♦️ lap Yuxarı :                   ، بسیار باالباالتر  

♦️lap Qalın :          مشدت ضخیتر ,بهضخیم  

_____________________ 

♦️Atdığım daş lap başından dəydi ; 
 (سرش خورد)دقت سنگی که انداختم دقیق به

♦️Ali  lap gedir evə   
 (علی دقیقا به خانه میره)دقت

♦️Az qalmışdı lap səni unudum 
 (کم مونده بود کامال تو را فراموش کنم )شدت

♦️dünən lap yaxşı günlərdən idi 
 (وز از بهترین روزها بود)شدتدیر

♦️Ali lap susdu 
 شدت)خیلی( ساکت شدعلی به

♦️az qalmışdı lap gözünü çıxara 
 (دربیاره )دقتروکم مانده بود دقیق چشمش

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 

  رَک-راق پسوند��

 

🔶Raq"  _ rək" əki (şəkilçisi) 
 ؛  سازدپسوندی که صفته برتری می

Bərtəri Sifəti düzəldici ək ; 

♦️Çoxraq (daha çox) = بیشتر 

♦️Azraq (daha az)  =  کمتر 

♦️Yaşılraq (daha yaşıl)  : سبزتر 

♦️Pisrək ( daha pis)   : بدتر 

♦️Gözəlrək (daha gözəl)  : زیباتر 

♦️Aşağıraq (daha aşağı): ترپایین  

♦️Üstrək( daha üst)  : باالتر 

♦️Yuxarıraq(daha yuxarı) :باالتر 

♦️Bu yanraq(...) : اینورتر 

♦️Yaxşıraq(daha yaxşı)  :  بهتر 

♦️Yeyrək(daha yey)  : بهتر 

♦️Qalınraq(daha qalın) : ترضخیم           

و با وجوده این پسوند پسوندی قدیمی هست ،��

کمرنگ شدنش در ترکی آزربایجانی و استانبولی 

 مناطق ترکی برخی در اما هم تعریف شده است ،

 مناطق در  اوغوز استفاده فراوانی دارد ، بخصوص

 ، قم ، بیجار ، همدان ، اراک ، زنجان ، قزوین

یی و..... این پسوند از پرکاربردترین قشقا

 .پسوندهای برتری هست

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔶🔶 

 )ترکی افعال  تورکجه فعل چکیمی )صرف��

Feilin çəkimi -  şərt şəklin 
rəvayəti   (olumlu)  :   

 

 روایتی شرطیه قالب  -صرف فعل ❇

 : (مثبت)

Almaq : (eyləmlik) مصدر 

Feil gövdəsi : al 

➡️ al +sa + imiş + şəxs zəmirin əki 

♦️ Alsaymışam : 

al + sa + ymış + am  ☑️ 

♦️ Alsaymışsan : 

 al + sa + ymış + san ☑️ 

♦️ Alsaymış : 

al +sa+ ymış +  ☑️ 

♦️ Alsaymışıq : 

al + sa + ymış + ıq ☑️ 

♦️Alsaymışsınız: 

al + sa + ymış + sınız☑️ 

♦️ Alsaymışlar : 

al + sa +  ymış + lar ☑️ 
 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 
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  ین ساراچلیحس آشیق  
 ای شرقی دره جکحاضیرالدی : تان    

 

 

 

 

 

 

   

 
 بورچالی ایلده جی-1916 ووا سنح اوغلو قوربان حسین

 .  اولوب آنادان کندینده ساراچلی نین ماحالی

 ایلده جو-1919 اییون 8 اوغلو اسانح قوربان آتاسی  

 گورجوستان ائتمیش ائالن یئنیجه موستقیللیگینی

 یهیبلد ماحالی بورچالی نین رئسپوبلیکاسی دئموکراتیک

 پارتییاسیندان دئموکراتالر سوسیال-هوممت مجلیسینه

   سئچیلیر نماینده

 سونرا داها مکتبینده، مولال ایللرده-1925-1923 حسین  

 زاماندا عئینی و آلیر تحصیل ناتامام مکتبده ایبتیدای

 .  ائدیر شییردلیک ساراچلییا ایسماییل آشیق

 جی-1931 فئورال - 15 اوغلو هاسان قوربان آتاسی  

   نیر گوللله طرفیندن بولشئویکلر یاشیندا 54 ایلده

 و گلیر دونیایا قوربان قارداشی نیر گوللله قوربان تاسیآ)  

 (  ووا سنح اوغلو قوربان قوربان وئریلیر، اوغوال آدی آتانین

 لریم نوه باخیب، سومویه قوپان بئینیندن قوربانین اوغلو  

  گؤزلری خانیمین وللوگ آغالماقدان دئییب قالدی آتاسیز

 .  توتولور

 گؤره، کئچدیگینه اراضیسینه تورکییه یونیس قارداشی  

 .  ائدیر حبس بولشئویکلر ساراچلینی ایسماییل آشیق

 کور آغالماقدان سی ننه گولللنن، اؤنونده گؤزو آتاسی  

 حسین یاشلی-15 اولونان حبس اوستادی ایلک اوالن،

 داها قوشچودان یبراهیما آشیق  ایللرده جو-1931-1933

 .  آلیر درس  بایرامدان ساروان فاخرالی سونرا

 فاخرالی  و ساراچلییا حسین شاعیر وئرگیلی  مودت بیر  

 .  توتور ساز نبییه شاعیر

 .   ائدیر چیخیشالر  اولیمپییاداالردا ایلدن جی-1937  

 .   قورور حیاتی عاییله ایلده جو-1939  

 .   یاتیر حبسخاناسیندا اجاالاورت طیفلیسده ایل-1  

 رادیوسوندا و لئویزیات آذربایجانین ایلدن جی-1957  

 .  ائدیب چیخیشالر

 مدنیتی آذربایجان کئچیرلن موسکوادا ایلده جو-1959  

 نین الریآشیق آذربایجان ایلده جی-1961 اونگونلوگونده

 العف قورولتاییندا جو -4 ایسه ایلده جو- 1984 جو،-3

 .  ائدیر ایشتیراک

 ایللیک - 60 ایبراهیمووون میرزه ایلده جی-1971  

 علی اف یدرح و گؤروشور ایله علی اف  یدرح یوبلئیینده

 تشکیل وار؟ ایستگینیز نه اوستاد کی، سوروشاندا

 .  ائلتدیریم

 ایسته نه آشیق ساغلیغی، جانینیزین کاتیب یولداش --  

 .  چای پوررنگی درمانی سسین بیلر یه

 ایللیک - 150 سگرینعال آشیق ایلده جی-1972  

 .  ائدیر ایشتیراک یوبلئیینده

 عوموم بیرینجی کئچیریلن موسکوادا ایلده جی-1975  

 .  ائدیر ایشتیراک فئستیوالیندا فولکلور یفاقایت

  طنطنه بؤیوک یوبلئیی ایللیک- 60 ایلده جی-1976  

 .  چکیلیر لیمفی مئتراژلی قیسا حاقیندا  و اولونور قئید ایله

 امکدار نین-ر س س گورجوستان ایلده جی-1981   

 آدا فخری بو. گؤرولور الییق آدینا فخری خادیمی مدنیت

 .  آشیغیدی بورچالی یئگانه گؤرولن الییق

    ، " سسی توتک "( 1  

    ، " فیرنگیز "(  2  

     " تورپاق کاره نغم "( 3  

 دوستلوغو خالقالر) " انارود دوروژبا "  گورجوستانین( 4  

 (   هفیلمیند

 فراقمئنت کی، سوفتا)  " یهرلگین آتالری "( 5  

( چیخاریلیب فیلیمدن اولدوغوندان آید قاچاقالرا

 .  ائدیر ایفا ساز فیلیملرینده

 .  چاتدیریب یه عرصه یئتیشدیریب  ردشاگ -18  

   1992-1923. سارالالر امیر آشیق.1  

 .  1981 - 1925.وغلوی ااینج پاشا آشیق.2  

 .  1974 - 1928.ساراچلی موسا آشیق.3  

 (  1949-1947.)2001- 1925.فاخرالی رسلم آشیق.4  

 .  1970 - 1935.قوشچو اوروج آشیق.5  
 (  1957-1952.)1987 - 1940.اوالشلی سدی آشیق.6  
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 .  1998 - 1934.ساداخلی نالبندوغلو مهممد آشیق.7  

 .  2011-1932( لی'اخیلل) حسینمقوال شاعیر ،آشیق.8  

 .  2003-1932. شمکیرلی بندر آشیق.9  
 .  2009-1933( گورارخی دمیه) نبییئو سدی آشیق.10  
 (  1963-1961.)2010 - 1939.قاسیملی نورددین آشیق.11  

 (  1987-1962.)2006 - 1935.ساداخلی احمد آشیق.12  

 .  1980 - 1942.ارلیناض سیرج آشیق.13  

 .  2019 - 1942.دللر داح آشیق.14  

 (  1968-1966.)1941.ساراچلی ابیرص آشیق.15  

 (  1970-1968. )1950.داغارخیلی ارض آشیق.16  

 .  1950( غبوالقلیآ)بوداقوو انور آشیق.17  

    1952.دللر موراد کؤورک آشیق.18  
 (      " یتیدوب باغداد "  " میکر قوربتی ") هاواسی  ساز - 2  

   و   " کریم قاچاق قیزیننان گورجو ")  داستان - 2  

 .  یارادیب(    " گولنار بیمار")

   ده، گؤیچه ایله تالیب آشیق  ایلده جو-1964.  1  

    آغبابادا، ایله ایسگندر آشیق  ایلده جی-1967.  2  

 ایله مئهدی قول شاعیر ایستانبوللو ایلده جی-1968.  3  

 .  بورچالیدا

   ناخچیواندا ایله قاسیم رافص شاعیر ایلده جی-1971. 4  
 ایله اردنر ایسالم آشیغی تورک ایلده جی-1972. 5  

   دا،'ساراچلی

   کلبجرده، ایله آبباس دمیرچی شاعیر  ایلده جی-1976. 6  

    آغدامدا، ایله خاصپوالد آشیق ایلده جی-1976. 7  

   ده، گنجه ایله جاوان حسین آشیق ایللرده جی -80. 8  

   ساداخلی، مدمح آشیق.  9  

   ساراچلی، افالتون شاعیر. 10  

 .  دئییشیر بورچالیدا ایله ساراچلی نیظامی شاعیر. 11  

 ساز قیزیل گتیردیگی قارسدان اردنر ایسالم آشیق  

 .  ائدیر یههدی یا'ساراچلی حسین مئدالینی

 .  وراولون یههدی بوستو بیر فوسونکار ایلده جو-1984  

 و حیات زامان یوبلئیی ایللیک 70 ایلده جی-1986  

 .  چکیلیر فیلیم مئتراژلی تام حاقیندا یارادیجیلیغی

 بباسعا اوغلو اورتانجیل ایلده جی-1986 شهریور 8  

 .  ائدیر وفات

 شهرینده لئنینقراد ایلده جی-1987 آپرئل - 20  

 موسیقیشوناسلیق تیفاقعوموم ا جک کئچیریله

 چلبییئو فایق عالیم زنتار موسیقیشوناس نسینا،کونفرا

 دا اولونسا دعوت بیرلیکده ایله امراه آشیق طرفیندن

 - 19 امراه، آشیق ایلده جی-1987 مارت 12 کی، تأسوف

 ائدیر وفات ساراچلی حسین  ایسه ایلده جی-1987 آپرئل

 .  بیلمیرلر ائده ایشتیراک کونفرانسدا و

 حاقیندا اوزان بؤیوک ابزادهواه بختییار شاعیری خالق  

 دیگی سؤیله نین ساراچلی حسین  ":  یازیردی

 گنجه سگرینعال آشیق خوصوصا.میشم دینله داستانالری

 کی، دانیشیر اوبرازلی و بدیعی ائله اوستاد سفرینی

 قارشیسیندا گؤزوموزون کیمی تاماشاسی تئاتر وضعیت

 اوپئرانین بو. باخیرسان اوپئرایا بیر گؤزل بیل ائله. جانالنیر

 دا، ایفاچیسی دا، دیریژورو اؤزودور، او دا رئژیسسورو

 لیبئرئتتو هم او، زاماندا عئینی. ده ائدنی تعموشای

 .   " کاربسته  ده هم مؤلیفیدیر،

 .  اولوب ندسازب ده هم ساراچلی حسین آشیق  

  نیستانداتورکم کیستاندا،اؤزب قازاغیستاندا، قیرغیزیستاندا  

 .  کئچیریب یسلرمجل آغیر

 .  بیلیب داستان چوخ دان-40  

 .  ائدیب ایفا اوستالیقال هاواسینی ساز - 78  

 باکی سازی باغالنان شهرینده ماراغا گونئی آذربایجانین  

 ینده موزه دؤولت مدنیتی موسیقی آذربایجان شهرینده

 .  دیر

 تاللین پایتاختی ائستونییانین ایلده جو-1989  

 ایلده جی-1997   لی،هیک  ترلیکمئ-4 شهرینده

 .   اوجالدیلیر بوستو کندینده ساراچلی ایسه

 فرهاد هئیکلتاراش مؤلیفی بوستلرین و یکله  

 .  اوغلودور قولو

  یاقوب زلیمخان شاعیری خالق ایلده جی-2007  

 .  یاراتمیشدیر نی " داستانی ساراچلی حسین "

    ، " لر سؤیلمه یرلرشع "   ایلده جی-1992  

 یایالق نین'ساراچلی حسین " ایلده جی-2011  

  " سفری

 حسین " ، " آماناتی ساز "  ایلده جی-2016  

  "ساراچلی

   ، " یاتیر داستان یوز سینمده لی نغمه "   

   " آرییوروم فعلئغی بئن "  ایلده جی-2018  

 .  اولونوب چاپ کیتابالری آدلی
     



35 

 

Xudafərin 207 (2022) 1401تیر  - 207خداآفرین   

 جی ایل(-1921)ن تبریز دؤورو نیسیدرگی "مال نصرالدین "
Molla Nəsrəədin dərgisinin Təbriz dövru (1921) 

  زادهبایرام حاجی

Bayram Hacızadə 
  پروفسور دوکتورو، فلسفه اوزره لیقشوناسصنعت خادیمی، صنعت اینجه امکدار  
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ایلک مقاله بوتون موسلمان شرقینده  : اؤزت

  "مالنصرالدین"  درگی کیمی تانینمیش یریکسات

اونون  -دؤوروندن  تبریز ینسیمجموعه 

 حیاتیندا  نین یاخین شرق و ایرانین مدنینشری

 .ائدیر بحث سیندنچئوریلمه یهحادیثه موهوم

 و قرافیکی  ساتیریک ایران ین"نصرالدین مال" 

 و فورماالشماسیندا نینمطبوعاتی ساتیریک

 تانینماسیندا کیمی ژانر موستقیل نکاریکاتورو

ده مؤلیف بو مقاله ایشیقالندیران رولو اوینادیغی

جی -1921آذربایجانلی رسام سیدعلی بهزادین 

 -ییب حاضیرالدیغی ایلده درگی اوچون ایشله

اؤزونده ایستهزا، آجی گولوش، طعنه و تنقید 

داشییان موختلیف مؤوضولو کاریکاتورالرینی 

  دیر.گئنیش تحلیل ائ

 تبریز درگیسی،"نصرالدین مال" آچار سؤزلر:

  ر، ساتیریک رسم، مطبوعاتکاریکاتو دؤورو،

 گیریش:

 دؤورو لرموحاریبه لر،چئوریلیش الر،اینقیالب    

 مورکّب یارانمیش لریندهاوّل عصرین. 20 اوالن

 لر،ضیدیت  کیجمعیتده شراییط، سیاسی

 اؤز دا مطبوعاتا ساتیریک لرپروبلم سوسیال

 سیاسی وئرن باش. گؤستریردی تاثیرینی

نین لر، حاکیمیت بؤهرانیلیشچئوری الر،بورولغان

لر مطبوعاتین ایشینی لیکیاراتدیغی چتین

نین بیری-لر بیرییر، ساتیریک درگیلهانگل

آردینجا فعالیتینی دایاندیریردیالر. بئله بیر 

مورکّب شراییطده چاپ ایشلری اوچون وسایت، 

گونه -بعه، حتّی کاغیذ تاپماق گوندنمط

دا لرده باکیجی ایل-1921-1920چتینلشیردی. 

دئمک اوالر کی، هئچ بیر ساتیریک درگی نشر 

نین رداکتورو اولونموردو. جلیل محمدقولوزاده

 فعالیتی نینسیمجموعه "نصرالدین مال"  اولدوغو

. دایاندیریلمیشدی ایلده جی-1917 هله ایسه

 اولموش بیری داکتورالریندانر  نیندرگی

 مال" بیز" کیمی، دئدیگی غمگسارین.ع

 بو و دئییلیک فیکرینده قاپاماق  ی"نصرالدین

 گئچیجی نیندرگی اولمایاجاغیق، ده فیکیرده

 ناموساعید ایندیکی آنجاق  دایاندیریلماسینا

 [. 191. ص ،2] "باعیثدیر واختالر

 بونا. یاید دؤور بیر  ناموساعید چوخ ده حقیقتاً

 ین"نصرالدین مال" محمدقولوزاده.ج باخمایاراق،

برپاسی ایستیقامتینده دورمادان   نیننشری

لر کئچیریر، وسایت و چالیشیر، موختلیف گؤروش

  .ائتدیریردی داوام الرینیآختاریش دستگی مالیه 

 درگیسی"نصرالدین مال" ایلده جی-1917

 لوزادهمحمدقو.ج سونرا دایاندیردیقدان فعالیتینی

 آغدامین تیفلیسدن بیرلیکده ایله سیعاییله اؤز
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جی -1920-1918کندینه کؤچموش،  کهریزلی

ده یاشاماسینا لرده اورادا یاشامیشدیر. کهریزلیایل

 الریامکداش ین"نصرالدین مال"باخمایاراق او، 

 نیننشری نیندرگی ساخالمیش،  عالقه سیخ ایله

 متیندهایستیقا اولونماسی برپا یئنیدن

 داوام لیغینییارادیجی ادبی چالیشمیش،

 برپا تبریزده نشرینی نین گیدر. ائتدیرمیشدیر

 جی-1920 محمدقولوزاده.ج ایله آرزوسو ائتمک

 میرزه. کؤچموشدو ایرانا  ایله سیعاییله ایلده

 سیکؤچمه تبریزه - آذربایجانا گونئی جلیلین

 حاکیمیتی سووئت  آذربایجاندا قوزئی

. ائتمیشدی تصادوف آیالرینا ایلک نیناسیقورولم

نین همین مدقولوزادهمح.ج طرفدن بیر سفر بو

سی ایدیسه، دؤورده کئچیردیگی تردّودلرین نتیجه

دیگرطرفدن اونون گونئی آذربایجاندا میلّی 

لر باغلی اولماسی ایله آزادلیق حرکاتینا اوزون ایل

 مال" کی، معلومدور"ایضاح ائدیله بیلر. 

 فعالیتی بوتون سیدرگی"لدیننصرا

اوغروندا  سیغلبه نینحرکاتی ستارخان  بویو

یورولمادان موباریزه آپارمیش، خالق حرکاتینی 

جی ایلده درگی گونئی -1917میشدی. دستکله

سینه نین موباریزهالریآذربایجان دموکرات

یاخیندان یاردیم گؤسترمیش، شئیخ محمد 

اوچون الیندن سی نین غلبهخیابانی حرکاتی

نین میشدیر )ج.محمدقولوزادهنی اسیرگمهگله

 ستار محمدقولوزاده  قارداشی میرزه علی اکبر

 بیری عوضولریندن فعال نینحرکاتی خان

 یاخیندان یهخیابانی محمد شئیخ اولموش،

  .[210. ص ،1] "(گؤسترمیشدیر لیککؤمک

 الردموکرات سیگلمه تبریزه نینمحمدقولوزاده.ج

 سئوینجه بؤیوک الرآراسیندااینسان پرورترقّی و

ه جلیلین ایراندا، خوصوصاً میرز. اولموشدو سبب

ده تبریزده اولدوقجا بؤیوک نوفوذو وار ایدی. 

لرینده حمیده خانیمین خاطیره

 یوزلرجه گون هر یانینا نین ج.محمدقولوزاده

 و حؤرمت اونا الریناینسان سی،گلمه نینتبریزلی

 الریازی دَیرلی چوخ حاقیندا یاناشماسی احتیرامال

مال "ریزه کؤچدوگو گوندن تب محمدقولوزاده.ج. وار

نین نشری ایله باغلی درگیسی"نصرالدین

الر آپارمیش، بو ایستیقامتده موختلیف حاضیرلیق

 لر کئچیرمیشدیر. الرال بیر سیرا گؤروشاینسان

نین درگینی شهر والیسی و اونون موشاویرلری

اق فارس دیلینده بوراخماق حاقیندا تکلیفینه آنج

  میرزه جلیل بئله جاواب وئرمیشدی:

 ایل 15 درگیسینی"نصرالدین مال"من، "

 نشر سیندهتورکجه آذربایجان اول

 اولدوغو آذربایجانیندا قافقاز. ائتدیرمیشم

 آنجاق دا آذربایجانیندا ایران کیمی،

 یزیالن بورادا. یاشاییرالر الرآذربایجانلی

 دیلینده فارس آدامالر ساوادلی آیری-آیری

 درگیسینی"صرالدینن مال"من،. دانیشیرالر

 اوچون لریکوتله خالق دئییل، اوچون اونالر

 روس حتّی منه کی، شئیه او. بوراخیرام
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 ایجازه سیز وئریردی، ایجازه حؤکومتی

  .[215. ص ،2 ؛120. ص ،5] "وئرمیرسینیز

 سیندهنمهلانگل نیننشری نیندرگی  

 مؤوقعیی سرت و باریشماز قارشی الرااینقیالبچی

نین یلن شهر والیسی مخبرالسلطنهسئچ ایله

. اولمامیشدیر آز لری"خیدمت" ده 

 قارشی حرکاتینا آزادلیق نینمخبرالسلطنه

 سیاستی اوزلوایکی و غدارلیغی سیزلیغی،آمان

 مال"ایدی معلوم چوخدان یهمحمدقولوزاده.ج

 -24 ایلین جو-1910 هله نیندرگیسی"نصرالدین

شخص اوّل " ائدیلمیش درج سیندهنؤمره جو

 چوخ مخبرالسلطنه کاریکاتوردا آدلی "آذربایجان

  .اولونموشدو تصویر وضعیتده گولونج

 آلتیندا قورخو-هده شراییطده، بیر مورکب بئله  

 تهلوکه رئال  گون هر کی، اوالر دئمک یاشایان،

 بو بوتون مدقولوزادهمح.ج اوزلَشن ایله

ن روحدا   باخمایاراق، لرهتضییق و لرهچتینلیک

نین نشر اولونماسی خواهیشی ایله دوشمور، درگی

 موراجیعت  لره داواملی اوالراقحاکیم دایره

 سونرا لیکدنچیسوروندورمه اوزون. ائدیردی

 دیلینده فارس لریمقاله باش نشرینه نیندرگی

 چوخ. وئریلمیشدی جازهای ایله شرطی بوراخماق

 لیقدانراضی بو اولونموش الده لیکلهچتین

 رسام لیتجروبه کاغیذ، مطبعه، ،لیتوقرافی  نراسو

 ائتمک قئید. چیخمیشدی اورتایا لرمسله باشقا و

 تیراژال 100 جمعی تبریزده لرایل او کی، الزیمدیر

 فارس دا  او. ایدی وار قزئتی حؤکومت بیر یالنیز

 برباد مطبعه و لیتوقرافی. ائدیلیردی نشر دیلینده

 ایجازه نشرینه ین"دیننصرال مال". ایدی وضعیتده

 محمدقولوزاده.ج سونرا وئریلدیکدن

 یهدرگی بهزادی سیدعلی رسام  آذربایجانلی

-1921 نهایت،. ائدیر دعوت لیغاامکداش

 مال" تبریزده ده-7 نینآیی فوریه ایلین  جی

 سینؤمره ایلک نینسیدرگی ساتیریک "نصرالدین

 دئمک ایله حیسی تأسوف. گؤرور اوزو  ایشیق

سی چاپدان زیمدیر کی، درگی ایلک نؤمرهال

چیخاندان درحال سونرا باغالنیر و اونون رسمی 

نین اوالراق باغالندیغی باره ده مخبرالسلطنه

یه تقدیم اولونور. ایمضاالدیغی امر ج.محمدقولوزاده

نماسیندا حاکیمیت ین باغال"مال نصرالدین"

الری و البته، الری، شهرین وارلی اینساناورقان

میشدیلر. لرینی اسیرگمه"گوج"لر روحانی

لر درگینی نوفوذدان سالماغا دیندارالر، روحانی

رک چالیشیر، حتّی خوصوصی فیتواالرچاپ ائتدیره

نی کافیر اونون باش رداکتورو ج.محمدقولوزاده

ییردیلر. بونو تبریزده لههآدالندیریر، اؤلومله هد

لرین وئردیگی فیتوا تخمیناً همین آیالردا روحانی

 لریبعضی فیتوانی همین. ائدیر    دا تصدیق

 جی-1908 یا و 1906 دئییل، ایله جی-1921

 بندینده بیر فیتوانین الکین. ائدیرلر عایید ایله

 اولوندوغونو ایشاره لرینهنؤمره تبریز نیندرگی

 عایید ایله جی-1921 محض اونون ق،آالرا نظره

یلده ا جی-1921) اوالر دئمک اولدوغونو

 ایلده جی-1946 وئریلمیش بو فیتوانین اصلی 

 :دئییلیر فیتوادا(. تاپیلمیشدیر آذربایجاندا گونئی

 ائدن نشر روزنامه دوزلدیب ایداره بعضی" 

 گؤسترمک جلیلی میرزه ناخچیوانلی لردنشخص

 اؤز. دیرمودیری ین"لدیننصرا مال" کی، اوالر

مگی گئت مسجیده رک،ائده ریشخند الریندایازی

 آسماغین قوالق یهموعیظه خالقا منع ائدیر، 

 مسجیدده کی، دئییر. ائدیر ایثبات ضررینی

 گؤروب ده لردهروزنامه لرینی،ائشیتدیک و گؤروب

 عولمایه لردهروزنامه کی، هانسی ائشیدرسن، و

 آیاغا باشدان. یوخدور شئی بیر  باشقا سؤیوشدن

ظین و واعی. عیبارتدیر لغویتدن و ناغیل غئیبت،

نین صورتینی پیس شکیلده چکیرلر. مسجید اهلی
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آروادالرین یاشینماالری حاقینداکی حیجاب 

ییرلر کی، موسلمان سینی الغا قویورالر. ایستهآیه

الری کیمی الری دا کافر قادینقادین

سینلر. ینی ائیلهر ائیلهسیزگزسینلر و اونالحیجاب

یه پول وئریب آلماق، اونو اوخوماق و آیا! بئله بیر درگی... 

  [.219، ص. 2” ]اونو اوخویانا قوالق آسماق نئجه اوالر
 دؤرد فیتوانین همین یازیلمیش دیلینده فارس  

 درگی ایله لریخط اؤز لرروحانی طرفیندن

 مؤهورلرینی یازیب، فیکیرلرینی حاقیندا

 قاسم محمد روحانی مشهور مثال،. ورموشالرو

 :یازیر اوردوبادی

الر لری یازان و تابع اوالن آدامبو جور روزنامه"

زیاده آشکار کافیردیرلر، اونا پول وئرمک، آلماق ابن 

 آسماق قوالق کؤمک ائتمکدن بئتردیر. اونو اوخوماق، 

 [.220. ص ،2] ”حارامدیر
 "صرالدینمال ن"قئید ائتمک الزیمدیر کی، 

لرینده حاقیندا آذربایجان، اورتا آسیا و شرق اؤلکه

لرله بئله فیتواالر وئرمیشلر. بو لر دفعهده روحانی

جی ایل -1917-1906نین حاقدا دا درگی

لرله معلومات وئریلمیشدیر. لرینده دفعهنؤمره

نین نشری دایاندیریلدیقدان سونرا ایکینجی درگی

لماق اوچون یه یئنیدن ایجازه آنؤمره

الری ج.محمدقولوزاده و تبریزین قاباقجیل اینسان

 بؤیوک امک صرف ائتمیشلر.

الر پرور اینساننین اوخوجوالری، معاریفدرگی 

مال “نین هر طرفیندن کوتلوی شکیلده اؤلکه

 سینیائتدیریلمه داوام نیننشری ین ”نصرالدین

 آییندا فوریه ایلین جی-1921. ائدیردیلر طلب

 سیماالریندان تانینمیش تبریزین مدقولوزادهمح.ج

ادیم حاجی حاجی خ ایجتیماعی اولموش بیری

علی شبستری و سونراالر رضا شاهین حاکیمیتی 

دؤورونده اؤلدورولموش محسن خان سرتیب 

 گئتمیش، یانینا نینمخبرالسلطنه بیرلیکده  ایله

 ایجازه  اولونماسینا نشر یئنیدن نیندرگی اوندان

 نیندرگی. ائتمیشلر خواهیش سینیوئریلمه

ریلسه ده، وئ ایجازه ده-14 نینفوریه نشرینه

ده چاپدان -25نین ایکینجی نؤمره یالنیز فوریه

چیخمیشدیر. همین نؤمره ده ده چاپ اولونموش 

 بهزاد سیدعلی مؤلیفی کاریکاتورالرین   بوتون

  .اولموشدور

 حمیده یولداشی حیات نینمحمدقولوزاده.ج  

 : یازیر بئله حاقیندا بهزاد لریندهخاطیره نیمخا

ل آلمیش، بیر مودّت ایران تحصی ایستانبولدا او،

 .چالیشمیشدیر کیمی نین ساراییندا رسام شاهی
. ایدی علیمحمد سید آدی رسامین بو تخلوصلو بهزاد 

 آلتیندا کاریکاتورالرین  کیلریندهنؤمره تبریز نیندرگی

: اوخویوروق ایمضا قلیفر نئچه بیر بیز ایسه

دعلی سی زادهموسوی" ،"زادهموسوی علیسید" ،"بهزاد"

 بیر هامیسی ایمضاالرین بو کی، یوخدور شوبهه. "بهزادی

 [.6. ص ،4] عاییددیر بهزادا سیدعلی - رساما
 عالیمی آذربایجان گونئی کی، تعجوبلودور  

 "آذربایجان دانشمندان" ینتربیت محمدعلی

 آدی بهزادین علیسید ثریندها انسیکلوپدیک

 اولونموش نشر تبریزده تربیت.م. یوخدور

ی ”مال نصرالدین“لر سیراسیندا وعهمجم

ده، اونون رسامی حاقیندا معلومات گؤسترسه

 [.20، ص. 8وئرمیر ]

کار رسام تأسوفله دئمک الزیمدیر کی، بو پئشه 

لیغی و فعالیتی حاقیندا، اونون سونراکی یارادیجی

 الکین. یوخدور   ا بیزده هئچ بیر معلوماتحاقیند

ولونموش ا درج دهدرگی بهزادین سیدعلی

نین تدقیقی اونو دئمگه اساس وئریر کاریکاتورالری

کی، آذربایجان ساتیریک مطبوعاتی و ساتیریک 

نین اینکیشافیندا امگی اولموش بو قرافیکی

لیغی، اونون بدیعی کار رسامین یارادیجیپئشه

  نیلمگه الییقدیر.ا دریندن اؤیرهایرثی داه
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 اوچون یسیدرگ "نصرالدین مال" بهزادین سیدعلی 

 او، کی، گؤرونور رسملردن حاضیرالدیغی ییبایشله

 فیقورلوچوخ رک،چکه سرراست تیپلری یئرلی

 نایل لیقالآسان لیغیناآیدین سوژه الرداکومپوزسیون

 دنمهلهاشتریخ کاریکاتورالریندا. بیلمیشدیر اوال

 روترین.ای بعضاً بهزاد ائدن ایستیفاده مهارتله

خطی، -الشیر. الکین اونون اؤز دستیاخین اوسلوبونا

لیقالدویولور. رسامین اؤز اوسلوبو آسان

نین رنگی چوخ شرطی و سؤنوکدور. کاریکاتورالری

لندیرمک اوالر. بونو، لیتوقرافی پروبلمی کیمی قییمت

نین رسامین درگی بوتون بونالرا باخمایاراق،

لرینده درج اولونموش هر بیر کاریکاتورو اؤز صحیفه

لیگی ایله سئچیلیر. بیر سؤزله، سیدعلی صنعت کامیل

 "نصرالدین مال"بهزادین تبریزده نشر ائدیلمیش 

 لیقرسام میلّی آذربایجان لیغیامکداش ایله درگیسی

. ص ،6] دیربیری لریندنصحیفه قییمتلی نینتاریخی

20.]  

 بهزادین سیدعلی سیندهنؤمره بیر هله نیندرگی  

آدلی فلیئتونونا ” سین بئکارالرمحلّهنیمحمدقولوزاده.ج

 "ی دولتی بازار شفیعبیکارخانه"چکدیگی 

لرده اوتوروب هئچ بیر ایشله کاریکاتوروندا ایداره

مشغول اولمایان، دؤولتدن موفته پول آالن مأمورالر 

لرینده مینلرله ایشسیز ریز کوچهتنقید اولونوردو. تب

اینسانین، دیلنچی وضعیتینده یاشایان خالقین آجی 

نین بو الریطالعیینه القئید قاالن حاکیمیت اورقان

 تصادوفی ده هئچ "یئدیزدیرمگی"مأمورالری 

 شاهین و شاهی زامان هر اونالر چونکی دئییلدی،

. یاید حاضیر ائتمگه  مودافیعه الرینیآلتیال صادیق

 4 الینده طرفینده سول کاریکاتورون همین

و اونون آرخاسیندا بو  کارگوذار توتموش تومن  مین

ین، بیر قارین چؤرگه احتیاجی نی دهشتله ایزلهصحنه

اوالن دیلنچی تصویر اولونموشدو. او، ساغ الینی 

اوزاداراق سانکی اونو دا اونوتماماغی، اونا دا هئچ 

ریجا ائدیر. بو پرسوناژ اولماسا چؤرک پولو وئرمگی 

لوق یاالواج گزن، یوخسول-لرینده آجتبریز کوچه

لشدیریلمیش ایچینده یاشایان عادی خالقین عومومی

  اوبرازی کیمی تقدیم اولونوب.

 ایشسیزلیک، یاشاماسی، وضعیتینده دیلنچی خالقین

 و لیکمرج-هرج گئدن آلیب باش لریندهکوچه تبریز

 القئیدلیگینی مأمور قویمایان محل لیغاچیروسوای بو

بریز ت" ائتدیرن عکس ایله لیغیچیلپاق بوتون

 ،1921) "بلدیه اعضای" ،(4 № ،1921) "بازاریندا

 آیالرال ،(8 № ،1921) "لریندهکوچه تبریز" ،(5 №

 الرینی،سیخینتی لرینموعلیم آلمایان مواجیبینی

 لردهمدرسه تاپداالنماسینی، نینالریحوقوق

 گؤسترن وضعیتینی دوغوران "گولوش" نتحصیلی

 ،1921) "حئیوانی آلالهین ائی سنه، ائدیرم تعظیم"

 عبا گؤتوروب، توکونو باش لرموعلیم“ ،(4 №

 ”ایسگندانی مدرسه“ ،(2 № ،1921) ”دیرلیاؤرتمه

 تئز-تئز سینیعقیده ده ائلجه ،(6 № ،1921)

 ن،آدالندیرا کشیتعصوب خالق ضیالی، اؤزونو دَییشن،

 سیماسیز دؤین قاپیسینی پارتیانین بیر گون هر

تامام اعتیقاد و “نه یؤنلمیش تنقیدی الریناینسان

” یه داخیل اولومایمانیمال گلمیشم سیزین فیرقه

 آجی و ایستهزا کاریکاتورالریندا( 3 №، 1921)

 آجی و ایستهزا بو. آددیمالییر بیرلیکده گولوش

 آیدین  لریندهرهنؤم تبریز بوتون نیندرگی گولوشو

  .اوالر ائتمک حیس

نین لریریز نؤمرهتب نیندرگیسی "نصرالدین مال"  

لردن اوّلکی و سونراکی دؤورلرده نشر اولونموش نؤمره

تبریز “فرقینی م.ج.جعفروف بئله ایضاح ائدیر: 

دا نشر اولونموش کی روح تیفلیس و باکیلریندهنؤمره

نین دا گولوش اوستاسیمیر. بوراه بنزه”مال نصرالدین“

العاده گئنیش بیر نیر. فؤوقالری گوجله ترپهدوداق

 حیاتینی گه صاحیب اوالن میرجلیل تبریزاوره

 جیدی لردهنؤمره بو. بیلمیر ائده درک سیزهیجان

 لیغیناراحات قلب و صبیرسیزلیک غضب، موحاکیمه،

 اونالر چونکی. گلیر اوستون ساتیرایا و یومور یئرده هر

  [.3] ”یازیلیب خطاباً بریزهت



40 

 

 Xudafərin 207  (2022)  1401تیر  – 207خداآفرین  

 

، آجی و ساتیرا کسکین  کی لریندهنؤمره تبریز  

 نشری ین"نصرالدین مال"آغریلی گولوشه باخمایاراق، 

 یهحادیثه بیر بؤیوک ایراندا بوتؤولوکده و تبریزده

  .چئوریلمیشدی

 اساس اوچون لرنؤمره بوتون اولونموش درج تبریزده  

 یازیب اؤزو نینمحمدقولوزاده.ج الریفلیئتون و مقاله

، ”یدل“ کیمی اولدوغو لراوّل و حاضیرالمیش

و باشقا ایمضاالرال ” قولوبیگسارساق“، ”خیالهردم“

ین تبریز ”مال نصرالدین“چاپ ائتدیرمیشدی. 

 سککیز جمعی کسیگینده زامان آدالندیریالن   دؤورو

 18  لردهنؤمره بو. چیخمیشدی چاپدان سینؤمره

 حیاتینی، تبریز. اولونموشدو درج ورکاریکات

لیک حیات دهگون معیشتینی، الرینآذربایجانلی

لرینی عکس ائتدیرن همین رسملرین پروبلم

لیک، لیق و گئریلر، ناداناکثریتینده کؤهنه عادت

لرین گولوش دینی فاناتیزم، مولالالرین، روحانی

 نینقادینی   ، شرق”لریفرماییش“دوغوران 

 اونالر. گتیریلمیشدی مهگونده وضعیتی لیآجیناجاق

یمورسان کی، یاد قو یهمدرسه قیزی“ آراسیندا

 ،(3№، 1921” )لره مکتوب یازماق اؤیرنسین؟کیشی

 موسلمان ائی“ ،(3 № ،1921) ”دوکانی بزّار تبریزده“

 № ،1921) ”آپاریرام حکیمه الریاینسان قارداش،

 آد اوشاغا“ ،(6 № ،1921) ”فایتونچو سیزتربیه“  ،(6

 اؤز کاریکاتورالر کیمی( 7 № ،1921) ”قویولماسی

  ساتیراسی و آجی گولوشو ایله سئچیلیر. کسکین

 ییبایشله کارلیقالپئشه یوکسک بهزادین علیسید  

 ”حالی وزیرلرین کؤهنه تهراندا“ حاضیرالدیغی

 اؤز باشیآددیم هر -( 5 № ،1921) کاریکاتوروندا

 گودن قارنینی و اؤزجیبینی یان،تاال-چاپیب خالقینی

س عک وضعیتی دوشدوگو مأمورون خورروشوت

اولونموشدور. پالکات کاراکتری داشییان، طعنه، 

تؤوصیه و تربیه روحوندا ایشلنمیش بو کاریکاتوردا 

ده اولدوغو زامان حارام یولال نین وظیفهدؤولت ناظیری

سی تصویر صحنه” قایتارماسی“الری قازاندیغی پول

یاتماقدان یوغونالمیش، توتدوغو -ائدیلیب. یئییب

رک خالقین کورسودن ایستیفاده ائده

 بو کئچیرتمیش یندن”شریف معده“  الرینیپول

 دؤولت چوخ بیر عاقیبتی سون نینکیشی شیشمان

  .دیراولمالی درس اوچون مأمورالری

 "نصرالدین مال" بهزادین سیدعلی  

 یج-7 ایلین جی-1921 نیندرگیسی

-ایجتیماعی جیدی اولونموش، درج سیندهنؤمره

ایچن منیم قان بو“ داشییان یوک سیاسی

کاریکاتورو ساتیریک ” قیچیما هارادان یاپیشیب

لیغی و رسام کسَری، مؤوضوسونون آکتوال

جسارتی ایله سئچیلیر. کاریکاتورون مرکزینده 

سینده تصویر اولونموش کیشی فیقورونون سینه

 قهرمانین سؤزو ” ایجانآذرب“یازیلمیش 

. گؤستریر ائتدیگینی تمثیل آذربایجانی

ین گئییمی، باشینداکی پاپاغی اونون پرسوناژ

گونئی آذربایجانلی اولدوغونا ایشاره ائدیر. 

لری گریلمیش بو آغریدان و دهشتدن اوز عضله

 یاپیشمیش آیاغینا ماققاشال  پرسوناژ الینده کی

. چالیشیر اقوپارتماغ( لینیزه) ایچنیقان

 الریندانآیاق و ال سوران، قانینی آذربایجانین

ایچنین مال پالتاریندا تصویر قان دامان قان

اولونماسی کاریکاتورون ساتیراسینی 

 اوز و فورما قهرمانین کسکینلشدیریر.

 لرلهخط روان و اینجه چوخ نینلریجیزگی

 سیخ و خیردا لرینکؤلگه یارادان حجم سی،ایشلنمه

 کارپئشه کاریکاتورو بو وورولماسی لرلهیخاشتر

تصدیق ائدیر. قارا توشال  بیرداها چکدیگینی رسامین

یی قهوه-چکیلمیش رسمین فونو قیرمیزیمتیل

قارانداشال ایشلنمیشدیر. درین ایدئیا گوجونه مالیک 

اوالن بو کاریکاتور هم ده سیاسی جهتدن آکتوال بیر 

ایچندن سام اؤزونو قانپروبلمی ایشیقالندیریر. بورادا ر

ایجانلی آذرب گئییملی میلّی چالیشان ائتمگه  مودافیعه

اوبرازی ایله اصلینده آذربایجانی بیر اراضی، دیار، 

نین آیاغینا زلی کیمی مکان کیمی،آذربایجانلی
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یاپیشیب، اونون قانینی ایچن حشراتی ایسه 

لیگین سمبولو کیمی تصویر مؤوهوماتین، گئری

اینکیشافینا، آذربایجان  آذربایجانینائتمیشدیر. 

نین ساوادالنماسینا، اؤز طالعیینی حلّ ائتمک خالقی

ایختییارینی نه واختسا قازاناجاغینا اینانان رسام 

جگینه مانع اوالن الرین ساغالم گلهآذربایجانلی

 کیمی انگل مؤوهوماتی بو ایستیقامتده اوالن اساس 

 تعیین دوزگون سببینی ”لیگینخسته“ گؤسترمیش،

  .ائتمیشدیر

-عادت کؤهنه مؤوهوماتی، لریندهصحیفه نیندرگی

لری، فیریلداقچی مولالالرین طاماحینی، دؤولت عنعنه

نین خالقین الرینین، حؤکومت آداممأمورالری

آجیناجاقلی گوذرانینا القئید موناسیبتینی تنقید، 

 الخالق عالمده باشایفشا ائدن رسملرله یاناشی، بین

سیاسی یوک داشیان -وئرن، جیدی ایجتیماعی

کاریکاتورالرا دا یئر وئریلیردی. بو کاریکاتورالر 

یئدیکلرینی “، ”هارا گئدیرسن؟“سیراسیندا 

” لرییونان مسله-تورک“، ”قایتاراجاقسان

نین کاریکاتورالری خوصوصی دیقت چکیر. درگی

سینده درج ائدیلمیش جی نؤمره-8جی ایلین -1921

 الریونان و تورکلر کاریکاتورو ” لریونان مسلهی-تورک“

  .اولونوب حصر   یهاریبهموح گئدن آراسیندا

 چیخمیش چاپدان تبریزده ین"نصرالدین مال"  

. واردیر دا کاریکاتور ایمضاسیز نئچه بیر لریندهنؤمره

 ضعیفدیر، نیسبتاً رسملرینه بهزادین سیدعلی اونالر

 تبریزده“ اورتایا ادابور. بسیطدیر کی، اوالر دئمک

” اولموشدورمو؟ دا رسامی بیر ایکینجی نیندرگی

نین فیکرینه سوالی چیخیر. علی مینایی و تاغی شاهی

زاده آدلی له او زامان سید عرب”مال نصرالدین“گؤره، 

[. بو 21، ص. 8لیق ائتمیشدیر ]بیر رسام دا امکداش

فیکری قطعی تصدیق ائتمک چتین اولسا دا، 

 قلمیندن رسامین ایکی کی کاریکاتورالرین دهدرگی

سیاست “مک اوالر. لیکله سؤیلهمینا چیخدیغینی

 № ،1921) ”دهاورمی“ ،(1 №  ،1921” )عالمینده

 من تنزیل“ ،(2 № ،1921) ”اردبیلده-سارابدان“ ،(2

 اؤز کاریکاتورالر کیمی( 8 № ،1921) ”العالمین رب

 سیدعلی ایله ایشی رسام ضعیف

 دهدرجه اولوناجاق حیس کاریکاتورالریندان  بهزادین

نین آلتیندان لرینین بعضی. بو کاریکاتورالرینیرفرقله

الر خطینه بلد اوالن-یازیلسا دا، رسامین دست” بهزاد“

 اولمادیغینی بهزاد سیدعلی نین اونالرین مؤلیفی

 موسلمان بوتون. بیلرلر لشدیرهموعین لیقالآسان

 مال“ تانینان کیمی درگی ریکساتی ایلک شرقینده

 یاخین بریز دؤورو ت نینسیمجموعه”نصرالدین

 کیمی  حادیثه موهوم حیاتیندا مدنی شرقین

 مجموعه   بو محض. دیرلیلندیریلمهقییمت

 و ایران الریاینسان قاباقجیل دؤورون او سیلهواسیطه

 مؤوجود لره،حادیثه سیاسی وئرن باش شرقده یاخین

 کیمی بهزاد.ع.س محمدقولوزاده،.ج لرهپروبلم

الرین گؤزو ایله باخماق سامر و یازیچی  تانینمیش

ایمکانی الده ائتمیشلر. ج.محمدقولوزاده تبریزده یالنیز 

چی کیمی دئییل، هم ده ایجتیماعی خادیم، قزئته

نوفوذلو ضیالی کیمی فعالیت گؤسترمیشدیر. او، 

الریندا قنین ییغینجالرله دموکرات پارتیاسیدفعه

پرور آیری قاباقجیل، ترقی-چیخیش ائتمیش، آیری

لر کئچیرمیش، اونالرا فایدالی الرال گؤروشاینسان

  لر وئرمیشدیر.مصلحت
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 رمایآراشد ی علمیئنی ندایحاقق یگنجو یظامین

Nizami Gəncəvi haqqında yeni elmi araşdırma 
 

 یآرازل نوشابه

AMEA ووعوض ریموخب نین 

 ووای یآهلل وئرد زهرا

 ...نتدوچ دوکتورو، فلسفه اوزره ژیلولویف

 کؤچورن : فرشید کلیبری عتیق

 یظامین یریشاع جانیآذربا وکی.بویلیب بیحب یسیع

 ن،یروس، آلمان، چ ز،یلینگیتورک، ا جان،ی)آذربایگنجو

 .(ندهیللریو بلغار د نا،یگورجو، اوکرا اک،یپول

 

 

 جانیآذربا لدهیا یجنیا-2021قووشان  خهیتار

داهادا محکم  ینیللیموستق یللیم یکاسیرئسپوبل

 یقدرتل ندایآراس یاؤلکه لر ایرک آوروپا و آس رهیلند

 وردویتورک  می.آزاد اولونموش قدیلدیدولته چئور ریب

عظم له  نینیشلریبرپا و قوروجولوق ا زدایمیقاراباغ

 فیموختل نیعلم دهدور  ریب ییلدیریکئچ اتایح

 یظامیاوزره،او جومله دن ن یلر قامتیستیا

 لکیاوغورلو ا ندهیساحه س یشافینکیا نیقیناسلیش

 یعل لهامیجناب ا یپرزدنت نی.اؤلکه نیلدیآت مضایلره ا

 ینجیا-2021 ندایکاسیرئسپوبل جانیآذربا نیائو

 یس لمهیاعالن ائد" یلیا یگنجو یظامین"نیلیا

 یخلیتار لیا ینجیا-2021 انواری 5 ندایحاقق

و  یغیقا لیجیآرد نهیرثیا نیریاؤلمز شاع یسرانجام

بو  شیلمیوئر ندای.واخترید ینمونه س زیبار نیققتید

 یقوه لر الیپوتنس نینیعلم جانیسرانجامال آذربا

 یحلل نینیآکتوال پرابلملر نینیرثیا یگنجو یظامین

 یظامین ایو دون یلدیلد ؤنهی نهیقامتلریستیا

محتشم دوور  ریب یئنی ندهیخیتار نینیعلم قیلشوناس

، دوورو،  یاتیح نینیریشاع جانیآذربا ی. داهیباشالد

 نیرماالریآراشد یعلم یئنی ندایحاقق یطیموح یادب

-یدرست علم نینیازماالریال  نینیاثرلر ،یلماسیآپار

،اؤلمز صنعت  یلماسیخاریاوزه چ نینیمتن لر یدیتنق

 کیتیپوئ-یفلسف-ایدیا نینیرثیا یعیبد نیکار

 ،یقیآسپئکت ده تدق شیداها گئن نینیلر تیخصوص

و  یترجومه لر نهیلید نینیخالقالر ایدون نینیپوئماالر

 یلیچوخ سا ویبو لیا ،یلنمه س یئنی نینیشلرینشر ا

کانفرانس و  م،یمپوزیفوروم ، س یاسلیقیالخاق م نیب

متخصص لره  یجی،خاریس لمهیریکئچ نینیناالریوب

و  تابیک ندایسلر اسا حهیال رالنانیاضح رگهیب

 نینیاسیکلوپدیانس یگنجو یظامی،نینشر نیژورنالالر

 شلریو باشقا ساحه لرده محتشم ا یرالنماسیحاض

 .گؤرولدو

 نینیعلم قیشوناسل یظامین جانیآذربا بوگون

 ندایلماسیخاریچ ندایآراس ایدون نینیاتالریینائل

 یظامیو ن نینیاسیعلم لر آکادئم یللیم جانیآذربا

ائتمه  کیدرلیل نوستوتونونیا اتیادب اندیآد یگنجو

 نایآد یگنجو یظامی.خصوصا نریندادیگؤز قاباغ یس

 فئنومن، رکتورویباش د نوستوتونیا اتیادب

 کیاوالن آکادم کیمال نایغیلیباجار قیلیالتچیتشک

 هیسا یتیو فعال ییرهبرل نینیل یب بیحب یسیع

 جهینت یدا موهوم علم قیشوناسل یظامین ندهیس

 .ریندیفاکتالرد لمازیدان یلماسیقازان نینیلر

 "علم" لدهیا ینجیا-2021 نین یل یب بیحب یسیع

روس ،آلمان،  ز،یلینگیتورک ، ا جان،یآذربا ندایاتینشر

چاپ  ندهیللریو بلغار د نایگورجو، اوکرا اک،یپول ن،یچ

 "یگنجو یظامین یریشاع جانیآذربا وکیبو"اولونان 

 یرماالریآراشد یمکمل علم  یاسییمونوگراف یآدل

 نایخالقالر ایو دون جانیآذربا نینیرثیا یظامین لهیا

 تهیاهم یخصوص ندهیشیا یلماسیدیتان
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 یاتیح نین یگنجو یظامین یتابیک نیمی.عالریکدیمال

دا  قیشوناسل اتیدائر معاصر ادب نایغیلیحیارادیو 

چوخ  ریو ب رمکلهیگئت ایآرا ریب االرییموجود کانسپس

 نهیلر جهینت یدوورون علم یئنی ندهیحلل نیپرابلملر

 نهیتیاهم یو اثر اؤز علم ریشدیلمیازی سالنماقالاسا

مستثنا  ندهیخیتار نیغیشوناسل یظامین ایگؤره دون

 .رید ثهیحاد

 یاتیح نین یگنجو یظامین ش،یریگ

 ،یرنسانس مسئله س ی،پوئماالریکاسی،لئر

عبارت اوالن  ندنیلر صصهیح جهیو نت قیلیجانچیآذربا

چوخ  ریب نیغیشوناسل یظامیمعاصر ن قاتیبو تدق

و درست  یاساسل ندایاسیمق ایدون نینیآکتوال پرابلملر

 ایدون یمقصد فی.مؤللریشدیلمیلد ونهی نهیحلل

، پارالق و چوخ  االرییدیا ستیهومان وکسکی نهیتیمدن

و  قیقارداشل نیرن،خالقالریاوبرازالر گئت یجهتل

و  یریشاع جانیباآذر یترنم ائدن داه ینییرلیب

 یغیلیجیارادیو  یاتیح نین یگنجو یظامین لسوفویف

 ندایغرب و شرق اوخوجوسونا فاکتالر اساس ندایحاقق

 ایو دون کمعلوماتالر وئرم قیو داها دق یئنی

آکتوال  نیغیشوناسل یظامین ینیققتید نینیاتیاجتماع

 یحلل نیو اوالر یپرابلملر ینظر-یعلم

 .ریمکدلت ؤنهی نهیقامتلریستیا

 یل یب بیحب سهیا ندهیس صصهیح شیریگ نیاثر

نن  چکلهیائده رک چ شافینکیعصرلرده ا 11-12

موهوم  نیو بو دور ده شرق یشرق مسلمان رنسانس

 ییبئش تیمدن میقد ،یریب ندانیونالریرگ یمرکز

 ینیدوهاس یگنجو یظامیرولو و ن نیجانیاوالن آذربا

 یاراکترک یعموم نیطیموح یاجتماع-یادب رنیئتی

دن  ی. او ، هر شئریدولغون معلومات وئر ندایحاقق

 یمدن -یمحکم ادب نینیغیلیجیارادی یظامیاوول، ن

 هیدئ یمعنو- یللی، م ینیغیاوجالد ندهیاثرلر اوزه ر

،  مدانی. بو باخریریلدیب ینیغیاراندی یرلره باغل

 یفاهیش نیدوغما خالق نیریشاع یداه نیفیمولل

 جانیگئدن آذربا ملرهیقدکوکو  ،یغیلیجیارادی

دده - یتابیک "اوالن  ینمونه س یاسک نینیاتیادب

دوشونجه  ریدا نهیعالقه س لهیا یداستانالر "قورقود

 .ریجلب ائد یققتید لهیخصوص یلر

 ایدون ینیغیلیجیارادی یظامیاوالراق ن یحاقل فیمؤلل

 ینتئزیس نینیشرق و غرب مدل نینیتیمدن

 نیانیدون ": ریازی ائده رک ضاحیا ندهیکونتکست

غرب دن  وخسایشرق دن  ندان،یهاراس

 یگنجو یظامی،ن اراقیاولما یلیآس ندانیلماسیباخ

 یمیگونش ک ندایصنعت سماس-شعر 

 ینیگنجو یظامین ایدون یدنم توولوکدهی.برییپارال

 کیتفکره مال یصنعتکار، بشر ی، قدرتل ریشاع یداه

 ندهیلر...اونون اثرریقبول ائد یمیمتفکر ک وکیبو

 نینیو خالقالر نینیچوخ اؤلکه لر ریب نیانیدون

 یقلیشیسوژت لر و ا زیعبرت آم شینمیآل ندانیاتیح

 " نی.اؤلمز صنعتکارری، دوشوندوروجو  اوبراز الر وارد

و  نیغرب یسانک یآدالنان مشهور پوئماالر "خمسه

 ."رید یاسیکلوپئدیانس اتیادب نیشرق

باره ده  یطیموح ی،ادب یاتیح نین یظامین تابدایک

. ریلیسئچ لهیا یس هیسج یئنیمعلوماتالر  لنیوئر

 یاتیح نینیگنجو یظامین یل یب بیحب یسیع

رده عص جی-20 ینیلر جهینت یاؤز علم ندایحاقق

معتبر منبع و  رایس ریموجود اولموش ب

 یظامی. او ، نریریکئچ ندنیسوزگه ج نیرماالریآراشد

 یئنیسون و  نایقالریازدیاؤزونون  نینیگنجو

 یمیسائوت رژ یقاپال لهیواخت ر،یاساسالن قاتالرایتدق

 نیغیشوناسل یظامین جانیآذربا نده،یطیشرا

 یمه س لمهیب الیخاریچ نایآرناس ایدون نینیتلریینائل

دائر آوروپا شرق  نایاتیح نیریاؤزوندن شاع

 رادانآ یفلریتحر رایس ریب شیآلم ولی نایغیشوناسل

 قیقارانل یبعض نینیاسیوگرافیبآوتو نیری.شاعریریقالد

 الالریماتئر کیفاکت یئنی یقالریشلیانلیو  ینیمقامالر

 یظامین فیمؤلل شانیچال هی رمهیقلشدیدق ندایاساس

محمد جهان  -لر تیشخص لنیچک یآد ندهیاثرلر

 یوامی، ق یروانیش یآرسالن ، خاقان لیزیپهلوان، ق

ستاد و او-ابوبکر ابن خسرو ال ،ییخو، عماد  یزیموترر

، بو عرفه ده گنجه ده  ریشیدان ندایحاقق یباشقاالر
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آرسالنا  لیزیق نیری، شاع نیباش وئرن زلزله ن

 نیاحواالتالر یخیباشقا تار نیگوروشونون ، همچن

نائل  هی رمهیلشد نیدوغرو مع ینیزامان و مکان

ده  "اقبال نامه  "،  یرکیمدیائتمک الز دیاولور.قئ

 هی یندیا ییائتد ادیترامال عزت و اح وکیبو نیریشاع

 نیتام مع یتیدا شخص قیشوناسل یظامیدک ن

 ندایحاقق ییعماد خو ریوز یجانلیآذربا نی لمهیریلشد

 .رید یئنیمعلوماتالر  ییوئرد نینیل یب بیحب یسیع

هله  نین یظامی، ن یمعلوم اولور ک نیهمچن بوردان،

 ینجیا-1160 یئنی،  اراقیباشال ندنیللریل کیگنجل

عراق سلجوق  زیائل دن نیشمس الد یآتاب لدهیا

 ییردیرلشدیب نایتوپراقالر جانیآذربا ینیتیحاکم

 اوالن ندنیآغ سونگار نسل-زاماندان و اوغوللوغو تورک

 نییتع یی یآتابل وصم- عراق یآرسالن شاهبیرینجی

 یعالقه س ایبو سارا نیریدور دن شاع ییائتد

 .اولموشدور

،  ندایتابیک نینیل یب بیحب یسیع کیآکادم

گؤروش  یدولوژیا-یدورونون فلسف یظامین نیهمچن

عصرده جی -12ریلیریئتی ققتید یده خصوص نهیلر

گوروش  یفلسف-یاخ شیلمییای شیدا گئن جانیآذربا

 شیگئن ندهیطیشهر موح نیگنجه ن نینیلر

 نینیگنجو یظامین ریشاع- ریو متفک ینیغیلدییای

 نینیاالریئدیا ندایحاقق تیعجم یعدالتل

گوسترن  ینیغینادیموهوم رل او ندایرماسیفورماالشد

 ،یدوورونون ساوادل ":ریازیاوالراق  یحاقل فیمؤلل

 کیمال شالرایباخ یلیفرق ،یدوشونجه ل نیدر

اولوندوغو و ساده ، زحمتکش  لیتمث نینیآدامالر

 یظامین یالتیتشک "لریاخ" نیرغبت بسله  نسانالرایا

و  کیبرابرل زم،یهومان ینداکیغیلیجیارادی نینیوگنج

،  نایاوالراق ترنم اولونماس یداوامل نینیاالریدئیعدالت ا

 نهیاحترام بسله مه س نایساده پئشه آدامالر نیریشاع

 ."ریشدیاستقامت وئرم نیمع

حساب  بیواج ییائتمه  دیقئ یموهوم مسئله ن ریب

 نیریشاع ندایتابیبو ک میموعلل یسیع ،یک کیریائد

اؤزونون  یمعلوماتالر ندایحاقق یعائله عضولر

 شیداها دا گئن لهیا یالر شیآختار

 یاتیو ح یعائله س یگنجو یظامیش،نیرمیلند

مکمل  نایاوخوجوالر ایو دون جانیآذربا ندایحاقق

 نین یگنجو یظامیدا ن قاتی.تدقریشدیوئرممعلومات 

 شیده گئن للریفص جایریآ یاثرلر کیو اپ یکاسیلر

دوشوندوکجه  یئری میرادا عالاولونموشدور.بو لیتحل

 ناقالرادایقا ر،ینظر سال رماالرایآراشد یاؤزو نه قده ر ک

 نین یدولتشاه سمرقند شیاشامی ردهیعص- 15

 نین یظامین اولونان دیقئ ندهیاثر "شعراال رهتذک"

 هیویخد نیریو شاع یوانیشعرلر د کیلئر

 نینیوانیاولونان تورکجه د ظهیموحاف ندایتابخاناسیک

لره  یرا یباغل لهیا یس لمهین رهیاؤ ،ینشر

 .ریائد شیاوخوجوسونو تان

 یغیازدی جانجایآذربا نین یگنجو یظامین"میعال

 ریب نیشعرلر شیتوپالنم ندایتابیک یآدل "شعرلر

مووضوسو،  نینیکاسیلئر یگنجو یظامیچونونون ن

 ینییردیسسلشد لهیا یلر طهیواس کیپوئت ،یسوژت

 یک نیلسیاوال ب ":ریازیراق اوال یو تام حاقل ریگؤستر

 لهیا یآد یظامیفونددا ن ینیع ندایتابخاناسیک هیویخد

 ندایاتیکل ازمایاوچون بو ال  ییلدیائد ظهیموحاف
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 ن،ین یقارامانل یظامی، ن یاناشی لهیا یگنجو یظامین

 ریتخلوصوندا باشقا ب ایو  ندایآد یظامین یحت

.عکس ریشدیتوپالنم ئردهی ریب یده شعرلر نیریشاع

اوزه  نینیازماسیال  ینداکیتابخاناسیک هیویحالدا خد

 ندهیسیچریا نیسوزلر رنیلدیب فیمؤلل یک ندهیر

تخلوصونو  نیریاولوب ، شاع دیعا هی یگنجو یظامین

( و فیوسی) نینی( آتاسیسوزلر یو گنجو یظامی)ن

نئجه  ینیلماسیازی نینی( آدالرنیرالدی)مع نینیباباس

 یظامیبو نسخه ده ن یحتاوالر؟  ماقیتصادف سا

. یظامین وانید" نینیس هیکن و نینیآد نینیگنجو

 نیابو محمد جمال الد نیالد ظامی: ال موال نفیتال

 میتقد یمیک " یسیال او- یالگنجو دیبن مو فیوسی

 لر؟ینئجه باش وئره ب یاولونماس

 ینیاؤز آد ندهیاثر "و مجنون  یلیلئ " نیریشاع

و  نیآد یداکیوخاریدا  یرماسیآدالند یسیاو

داها دا  ینیاولماس دیعا هی یگنجو یظامیتخلوصون ن

 نینیل یب بیحب یسیع مجهی. ظن"ریریقوت لند

 یید لهیسو ندایحاقق یوانیتورک د نینیگنجو یظامین

و  یل ورمهدوشوند یالریقاتچیلر تدق ظهیموالح یحاقل

 !ریدیل رمهیشلندیگئن رماالریبو استقامتده آراشد

 جانیآذربا  نینی، همچ ینیکاسیلئر یظامین اثرده

 رمهیرلند هید ندانیمیباخ یس هینظر کایپوئت یخیتار

 ،ی. معلومدور کریجلب ائد یققتید یفاکت یس

دفه  لکیا ،یلر ندهینما نینیمکتب اییپوئز جانیآذربا

 یسوژت وحدت یداوامل نهیشعر کیاوالراق شرق لر

 یلسوژت  نینیرشعرل کیلر نین یظامی.نشلریرمیگئت

 ینییفرقلند لهیا یغیتامل نینی، موضوع وحدت ییل

جاذبه  کیپوئت ": ریازی میعال- یتچیگؤسترن نظر

 ندانیمیباخ کایلئر یسوژت ل یوار لیو ناغ قیدارل

 " نینیاتیادب یلیازیشرق  یشعرلر نینیگنجو یظامین

 ."ریدیگئجه س ریب نیم

 "خمسه " نین یگنجو یظامین اداییمونوگراف

 فیمؤلل انانیدا یخصوص ندهیاوزه ر یغیلیجیارادی

 ،ینشر ،یاسیدئیمووضوسو،ا نیپوئماالر یریآ-یریآ

 نیریشاع ر،یآپار قاتالریتدق ندایاطراف یترجومه س

 جانیآذربا رادانیشرق، او س نینیاثرلر کیاؤلمز اپ

معاصر  یکلریللاؤز ییردیگئت نهیخیتار ریکیف یعیبد

 نیفی. موللریریرلن هید ندانیمیباخ یدورون طلبه لر

 ریموافق نمونه لر ب ییلدیسئچ ندنیاثرلر نیریشاع

هئچ  یصنعت یگنجو یظامی، ن یک ریائد قیداها تصد

و بو گون ده  بیی رمهیتیا ینیغیزامان اوز آکتوآلل

پرابلملره سسلشمک ده  یغیخاردیچ ایقارش نیزامان

رنسانس "ده  یریب ندنیللریفص یاراخلم نی.اثررید

 .ریدیسبولمه  "یمسئله س

آدالنان  رنسانس جانیرلر آذرباعص 12-11 بورادا

 ینیعکس شیگئن ندهیاثرلر یگنجو یظامیدوورون ن

رغبت ،  نهییصنعتکار امه  -مسئله لر  رنیشرطلند

 نیزمی، هومان یریتصو نین یغیخالقا احترام و قا

ترنم  نینیآرزوالر قی، آزادل کیعدالت، برابرل ،یغیتبل

 هید یمیک یلر ثهیرنسانس حاد ی-

اساسا ،  نهیلر جهینت یعلم نیفی.مؤللریلیریرلند
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 نیتی، جمع یشیل وکسهی نیاتیح ندهیتیرنسانس مدن

 ،ییل یون ضرور-رل نیزکا ن ن،یعلم ندایشافینکیا

 یو عموم بشر یخالقالر آراس د،یفاکتورونون واح لید

 ایزاسیلیویس یاسالم ،یخدمت ائتمه س تهییمح

 یس لمهیرچلدید نیتینمد کیدوورونده شرق ده و آنت

پروسس  ریب یعیآوروپا دا باش وئرن طب سهیا یزامان

 .رید

 یلیآس ندنیشییمکان و زامان آنال یجغراف میعال

 سیو ح غویدو یاونون عال ن،ینیاتیانسان ح اراقیاولمو

 یدائم نینیس فادهیا کیکالس ندهیتیمدن نینیلر

 ینیشییموجودلوغونو اساس گؤتورور و رنسانس آنال

عنعنه و  ":ریائد ایضاح ندهیکانتکست ایعموم دون

 لهیا یباهینتیا مانشرق مسل ندانیمینوواتورلوق باخ

سرعتده  یعضو لهیریب-ریب یرنسانس انیستیغرب خر

 دانایمئ نینیاتیادب باهینتی.شرق اریعالقه دارد

 یجیآپار نیابرازالرا غرب رنسانس یعیبد یغیخاردیچ

درجه  ینیع یاوالر کلریرلبنزه  ینداکیآراس یابرازالر

 یل رهیا ندانیشالریده احاطه ائدن رنسانس باخ

شرق  سهیجهت لر ا رانییآ یقهرمانالر نیهم رسه،یگل

 کلردنیلیلیفرق یک ندهیو غرب دوشونجه طرز

فرانسسکو  لهیا یس یلیلئ نینیگنجو یظامیدوغور.ن

 امیلیو لهیمجنونو ا نینیظامی، ن یالئوراس نیپئترارکان

 ریب نیغیاوخشارل ینداکیائتللوسو آراس نیریشکسپ

 ندانیاشاماسیمکاندا  یجغراف یده هانس یاورتاق جهت

و  قالینلیاخی یک ندهیانسان طالعلر اراق،یاولما یلیآس

 یکلریبسله د نهیانسان طالع لر نیصنعتکارالر ای

 ."ریاورتاق موقع لرله عالقه ده د یک ندهیبتلریموناس

 وکیو بو یپارالق اثرلر نینیگنجو یظامیبؤلومده ن بو

و شرق  نینیاتیادب باهینتیا جانیآذربا لهیا یآلالر دهیا

حل  ندایشافینکیو ا ندایلماسیارادی نینیتیمدن باهینتیا

 ینیکریاؤز ف میگؤسترن عال ینیغینادیرل او یجیائد

 یگنجو یظامین ":ریریئکونالشدیسؤزلرله  یداکیآشاغ

تکجه  یغیلیجیارادی ین و چوخ جهت لیزنگ نین

 ل،ییدئ نینیریکیف یو اجتماع نینیاتیادب جانیآذربا

و  یباهینتیشرق ا نینیتیو بشر مدن نینیاتیادب ایدون

صنعت  وکیان بو ینداکیقووشاغ نیغرب رنسانس

 ."ریدیس ثهیحاد

 نیبولمه ده برده ن یسونراک یآدل قیلیجانچیآذربا

 یحوکمدار نیقاد نیاریو بو گؤزه ل د یفیمشهور تعر

 ینیشیفاریس ازماقیو مجنون  یلیلئ ،یوشابه ابرازن

 یجانالریه قیلیجیارادی نیریآالن شاع

 لهیا یسلف لر یجانلیآذربا نیری.شاعریرالنیخاط

نمونه  یترغب ندایغیلیجیارادی یخاقان ،یبتیموناس

 ندنیطرف نینیاالریض جانیآذربا نینیاثرلر ر،یلیریگئت

 یمیک هیهد زیعوضس گار،یادی زیمحبتله قوروناراق عز

 یصنعت یگنجو یظامی.نریلیگؤسته ر ییلدیسئو

 یاؤز وطن ش،یرمینالشدیاخی یخالقالر ویعصرلر بو

- یخیتار نیاولکه لر یریآ-یریو آ نیجانیآذربا

دا  اسیمق شیگئن داها ینینائالتالر یاجتماع

 نیتیاونس یمعنو ینداکیاونالر آراس تماقالیتان

 نیعالقه لر یمدن-ی، ادب نهیس رمهیشلندیگئن

 .ریشدیخدمت ائتم نهیمحکملنمه س

 یبو عنعنو نینیصنعت نیریشاع ،یک قیرینانیا

بوندان سونرا دا اوغورال داوام ائده جک،  یاسییسیم

 جانیآذربا وکیبو " نینیل یب بیحب یسیع کیآکادم

و اونون  یمکمل اوچرک "یگنجو یظامین یریشاع

گورجو،  ک،ایپول ن،یروس، آلمان ، چ ز،یلینگیتورک، ا

 ینیترجومه لر شیلمیائد نهیللریو بلغار د نایاوکرا

و  یریشاع یداه نیجانیآذربا یتابیاحاطه ائدن ک

اونون  راراق،یداها دا آرت ینیشهرت ایدون نینیمتفکر

 یمیک بوتون خالقالرا اولدوغو ینیاؤلمز صنعت دوهاس

 یباغل لهیا یغیلیجیارادیو  اتیح نیریشاع تماقال،یتان

ده آرادان  یلر ظهیموالح یو غرض ل فیتحر

 نینیل یب بیحب یسیع کی.آکادمراجاقیقالد

 یمعنو نیزیمیو خالق ییفیکور نینیاتیادب جانیآذربا

و  یتیشخص نینیگنجو یظامیاوالن ن یثروت

 ندان،یاخیداها  ینیاؤز اوخوجوالر لهیا یغیلیجیارادی

ائدن  شیتان ندایفاکت و آرگومنتلر آراس قیدق

 یظامین ایگؤره دون نهیتیاهم یاؤز علم یتابیکبو

 .ریتحفه د ریب یئنی نایغیسلشونا
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 عیراق دا یاشایان تورکمنلرین عادت عنعنه لریندن اورنکلر
İraqda yaşayan Türkmənlərin adət ənənlərindən örnəklər 

Prof.Qəzənfər Paşayev 

 برگردان : حسین شرقی دره جک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دینی مراسیملردن  نغمه لر.دینی بایرام و 

دانیشارکن ایلک نؤوبه ده گؤز اؤنونه قوربان بایرامی، 

ان بایرامی گلیر. ضعاشورا، پئیغمبرین آد گونو و راما

بونالرین آراسیندا آن چوخ یاییالنی راماضان 

بایرامیدیر. راماضان بایرامینی اوشاقالر بؤیوک 

 :ر اوخویورالرمه لصبیرسیزلیکله گؤزله ییر و نغ

 گنه گلدی راماضان،

 ،نمولالالر اوخور آز

 نوسوکوبارماقالرین ت

 عسگره یازان. رییا
 :هائلجه د

 راماضان، قارنی بیر قازان،

 لینده کفکیر، قاپیالر گزن.ا
 و یا:

 گنه گلدی راماضان،

 قازان-الینده کفکیر
 هر گئجه بیر ائو گزر،

 یازان . نعمتینهانی 

بایرامالرین دینی  هدئمک الزیمدیر کی، کرکوکد

ن بیر سیرا تدبیرلره ال وچویادداشالردا قالماسی ا

آتیلیر. تکجه اونو دئمک کیفایتدیر کی، راماضان و 

-قوربان بایرامالرینین هر بیری دؤولت طرفیندن اوچ

 دؤرد گون ایستیراحت گونو ائالن ائدیلیب.

ک کوآذربایجاندا نووروز بایرامیندا اولدوغو کیمی، کر

ا، خوصوصن آدالری چکیلن بایرامالرا ندا دریدوالیال

ر لبؤیوک حاضیرلیق ایشلری آپاریلیر. ائولرده شربت

ی لی، شکرلی، جؤووزلیی، باداملحاضیرالنیر، خورما

کولچه بیشیریلیر. آذربایجاندا نووروز بایرامی زامانی 

بیشیریلن حالوایا قارا ایستیوت، دارچین، میخک، 

قاتیلدیغی کیمی،  وییز، زنجفیل، بیل و س.ورازیانا، ج

مکلره، ئکرکوک دوالیالریندا دا بیشیریالن ی

خوصوصن ده کولچایا موختلیف ادویییه لر قاتیلیر. 

بونو اوشاقالرین اوخودوقالری نغمه لردن ده گؤرمک 

 اولور:

 ، «هبایراما قالدی بیر هفت

 .فته.وهیللی، بیبرلی ک
نؤو یئمکلر حاضیرالنیر. سوفره نین ه بایرامدا نؤوب

هی حساب ائدیلن، اریک قوروسو ایله حاضیرالنان شا

لتگه آشی نین )پلوو( سوفره ده اولماسی ایسه 

 قدیر.طلمو

و کیمی، ـون ایراقدا اولدوغـدیر کی، بوتـماراقلی

ه دـسینه رفعکورکوک دوالیالریندا دا آدامالر بایرام 

ر. ـرلـریک ائدیـبیرلرینی تب-دئییل، بایرام صاباحی بیر

ه یه ـر، داها گؤزل گؤرونمـنیر، دوزونی قادینالر بزه

رالر. بایرام واختی بؤیوکلر اوشاقالری اؤپور، ـچالیشی

ان تزه ینالر اونالرا آلـر؛ اوشاقـرلـدیییه لر وئریهاونالرا 

-ؤیوکلرین اللرینی اؤپورلور. اوشاقـپالتاری گئییر و ب

بیرلری ایله -ن سئیرانا چیخیر، بیروبؤیوک اوچ گ

 ر.بایرامالشیرال
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کرکوکده کئچمیشده جیدیر مئیدانینا ییغیشیب 

داالری آلتیندا صن رییاریشا باخار، زورنا و ناغاراال

یش. هر یان بوغدا و رمالردا رقص ائدرلهسئیرانگا

قارغیدالی قووورغاسی، قووورولموش قاباق، قووون و 

 قارپیز چرتکلری ایله دولو اوالردی.

ه، قادینالر بایرام آخشامی ایندی نین اؤزونده بئل

قبیریستانلیغی و موقدس یئرلری زیارت ائدیرلر. 

ن قوچ و وقوربان بایرامیندا ایکینجی و اوچونجو گ

جؤنگه لری قوربان کسر، اتینی قونشو و کاسیبالرا 

پایالرالرمیش. بایرام خئییرلی و شن اولسون دئیه 

جه ئیشلر. ان یاخشی موغننیلر گممؤولودالر کئچیر

ر اوخویاردیالر. آخیردا خویرات و دن خئیلی کئچنه قد

ماهنیالر دا اوخویاردیالر. بیر سؤزله، دینی بایرامالرین 

یادداقاالن سویییه ده کئچیریلمه سی کرکوک 

 دوالیالریندا عنعنه وی خاراکتئر آلمیشدیر.

 نتورکما و نغمه لری. ایراق یشت مراسیم:مع

 شتله باغلی مراسیم و نغمه لر خالقینعفولکلوروندا می

معنوی حیاتی نین آینلماز حیصه سی اولماق 

باخیمیندان بؤیوک اهمیت کسب ائدیر. بورادا دا 

شت عخالقین می»میشت مراسیم و نغمه لری 

 حیاتیندا موهوم یئر توتموش، اونالردا خالقین چوخ

ایفاده  ریعنعنه سی، دونیاباخیشال-رلیک عادتعص

 (48، 162« )اولونموشدور

ه سی، اینام و ـعنعن-، عادتخالقین حیات تجروبه سی

اعتیقادالن اساسیندا یارانان، اینسان حیاتی نین  بیر 

مرحله سینی اؤزونمخصوص بیر طرزده عکس ائتدیرن 

ه لری، هر شئیدن اول، مشت مراسیم و نغعمی

قدیملیگی ایله سئچیلیر. ایراقتورکمان فولکلوروندا دا 

شت مراسیم و نغمه لری خالقین کئچدیگی عمی

ک تفککور طرزینی، ایره ـیولو، اونون پوئتی تاریخی

الشدیرماقدا بؤیوک ـیشی نین سمتینی آیدینه لیل

 (.66، 2اهمیت داشیییر )

ماسیبین گؤستردیگی کیمی، همال بئله، م.ه.تـبونون

توی و یاس عادتلری، ائلجه ده اونالرال عالقه دار اوالن 

 ه شت نغمه لری مراسیم و مؤوسوم نغمه لرینعمی

 دؤوره آید اوالن بیر نؤودور. کی داها سونرا نیسبتن

یشت مراسیم و نغمه لریندن دانیشارکن گؤز اؤنونه عم

 ایلک اوالراق یاس و توی مراسیم و نغمه لری گلیر.

ندا ریکورکوک دوالیال یاس مراسیم و نغمه لری.

کیمسه وفات ائدنده تعزیه قورولور و اؤلونون اوچونه 

رک ائدرکن تعزیه قدر داعوام ائدیر. مجلیسی ت

قاالنالر ساغ »، «باشین ساغ اولسون»یبینه حسا

کیمی سؤزلرله تسللی « الاله عفو ائتسین»، «اولسون

 وئریرلر.

ن عرضینده یاس گوکیشیلر کیمی قادینالر دا اوچ 

 ساخالییر.

وما حآذربایجاندا اولدوغو کیمی، قادینالر آواز ایله مر

الر. آجی آغالییر-دئییر و آجی یموناسیب آغ

آذربایجاندا آغی، تورکییه ده آغیت آدالنان بو 

مراسیمه کرکوک دوالیالریندا سازالماق دئییرلر کی، 

 (.90، 212ق سؤزوندن یارانمیشدیر )مابو دا سیزال

عزیزی، چوخ یاخینی اؤلموش قادینالر صیفتلرینی 

نا رینی یولور، باشالریاقالییر، سینه ییرتیر، ساچالمجیر

(. ساچی یولماق، باشینا 53، 255) ور سورتورلورمچار

چامور یاخماق عادتلرینین چوخ قدیم اینام و 

اعتیقادالرال عالقه دار اولدوغو بارده یوخاریدا اطرافلی 

دانیشدیغیمیزدان، بورادا اونالرین اوزرینده خوصوصی 

قئید ائتمک دایانماغا لوزوم گؤرموروک. الکین اونو دا 

 سینه  یئرینده اوالر کی، باشا دؤیمک،
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ق، ساچ یولماق ماییرتماق، دیزلرینی دؤیمک، صیفتی جیر

 (.221،23و س. عادتلر آذربایجاندا دا اؤزونو گؤستریر )
اونو دا دئمک واجیبدیر کی، یاس مجلیسلرینه 

ک دوالیالریندا و(، کرک82، 111آذربایجاندا آغیچی )

( آدالنان پئشکار قادینالر دعوت 90، 205سازالیان )

ر. چوخلو آغی و سازالماق بیلن بو قادینالر اولونورال

یانیقلی سسله مجلیسده اَیلشنلرین قلبینه اود سالیر، 

فریادال خالقین تسکینلیک تاپدیغی نغمه لری 

 اوخویورالر.

یئری گلمیشکن دئیک کی، عزیز بیر شخص اؤلنده 

ییغچیالرین » -« ییوغچ»یاس مجلیسینه پئشکار 

ن تاثیری رییکلری اغیالدعوت اولونماسی، اونالرین دئد

قالما  آلتیندا گؤز یاشی تؤکوب آغالماق قدیمدن

 (.392، 228« )آدتدیرع

 بونونال عالقه دار قئید ائتمک اهمیتلیدیر کی، ایراق

تورکمان فولکلوروندا ایندی نین اؤزونده بئله، 

فورماسی « ییغالماق»سؤزونون یالنیز قدیم « اغالماق»

دا همین « ییغچی»و یا  «یوغچو»اؤزونو گؤستریر کی، 

 سؤزدن یارانمیشدیر.

سؤزوندن « یوغ»سؤزو ده « اغی»اصلینده 

 (.391، 304؛ 228،392یارانمیشدیر )

 

 

دئمک الزیمدیر کی، سیزالماق سؤزوندن یارانان 

نین معروض قالدیغی  ( عاییله90، 212سازالماقالر )

نین چکدیگی  فالکتی، آز اؤنجه سؤنن حیاتی، عاییله

 ر.ریجیالری جانالندیالم و آ

یه باش وئرمیش کدرله باغلی سینه  قادینالر عاییله

لرینی ییرتیر، ساچالرینی یولور، اوزلرینی جیریر، 

ایا باشالییرالر. مدئیه رک سازال« وای باالم، وای»

مته گئدنین یاشینا، پئشه سینه، حسازالماقدان اول ر

نسبینه، اخالق و میینه، عحیاتدا توتدوغو مؤوق

غینا، سخاوتینه، لبوخونونا، قهرمان-، بویه زللیگینگؤ

شؤهرتینه و س. اویغون سؤزلر ساداالنیر، سونرا -شان

 سازالماقالرا کئچیلیر.

تورکمان -محض بونا گؤره دیر کی، سازالماقالر ایراق

م ظر، هم ده نظم شکلینده اولور. نثفولکلوروندا هم ن

 شلدینده اوالنالر اکثریت تشکیل ائدیر.

نین مزیتلرینی  هالزیمدیر کی، رحمته گئد دئمک

آذربایجاندا و باشقا  یدئمک عادت یساداالییب آغ

( دا اولموش و ایندی ده 273-272، 319خالقالردا )

ان توفنگین، سییریلمه ین مایااچیل»قالیر. مثلن: 

خنجرین اؤز جانینا قوربان. آی کیمی دوغدون، گون 

ن، دوشنده یئر یاردی ریکیمی باتدین، میننده آت باغ

یاردین، سایدیغینا ساالم وئردین، سایمادیغینا  ریباغ
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 ه، دوشمنینه دیرسک گؤستردین، قنیمیننیان وئردیی

نا، چیینینین سوزان تیقان اوددوردون. آلتین بدؤو آ

کسرلی ین ن، ترکی نین دولو خورجونونا، آغزهتوفنگین

 (.17، 18؛ 3، 39« )سؤزونه آنان قوربان آی ... 
دوالیالریندا دا بونا بنزر تاثیرلی سؤزلردن  کرکوک

ی عدان، گردیشدن، فلکدن، ایجتیمایسونرا زامان

ائدن، قورو اوسته  حثحیاتدان، آیریلیقدان و س. ب

اال ح-قوم گتیرن، یاسا ییغیالن قادینالری حالدان

دیل آغالدان -اود سالیب دیل هساالن، اورکلرین

 اقالری آوازال سؤیله ییرلر.مسازال

 ردا اؤلوب بیر جاوان،بو

 یووان، نیگلسین جاوا

 تیکرلر؟ فننئجه ک
 نئجه قبره قویارالر؟

 ،نلسوواقالرین توکمبار

 یومان. ونوجاوان گؤز
بوندان سونرا موطلق بیر نئچه یانیقلی خویرات 

 دئییلیر:

 باال وای،

 دیم، باال وای،ه بال یئم

 چؤپ ییغدیم، یووا قوردوم،

 اوچورتمادیم باال. وای.
 رن سن،وئ

 آالن سنسن، وئرن سن.

 گاه ائولر بزئدیرسن،
 گاه ائدیرسن وئران سن

سازالماق داعوام ائدیر. دونیادان کؤچموش اؤوالدین 

 آناسی نین دیلیندن تقریبن بئله سؤیله نیلیر:

 الالنین )مزار( جیم داشیصمو

 یاندی اورگیم باشی.

 بیر یولداشین گؤرنده
 م یاشی.وزو تؤکرم گ

 نا وار،تخاوب هقنشرد

 تخانا وار.ولی، یاقعل

 گئدیرسن ایشیق آپار،

 وردا ظولمتخانا وار.ا
یئنه خویراتالر دئییلیر و دونیاسینی دییشمیش 

 گنجین آروادی نین آدیندان سازالماقالر دئییلیر:

 رم بیر جاوان،ومن اؤل
 یان.وگلسین جاوانی ی

 یئتیم باالسی قاالن،

 دوغلوشو حئیرت اوالن:
 الن،خاناسی برباد او

 نولسوک.بارماقالرییی ت

 یومان. ونوجاوان گؤز
 چیریق قورا بیلمه دیم،

 قوروب بورا بیلمه دیم.

 آیریلیق چوخ گوجلویموش،

 قارشی دورا بیلمه دیم.
وفات ائتمیش گنج گلینین آناسی نین دیلیندن سؤیله 

 نیلن سازالماالر، اساسن بئله دیر:

 دوه لر دییزده قالدی

 یوکو تبریزده قالدی.

 باالم باش آلدی گئتدی،

 باالسی بیزده قالدی.
 ،ریزولو یاتاق الود

 جئهیز دولو بوغچاسی،

 قییمتلی البسه سی،
 ترک ائتدی، بیزده قالدی.

 «:وهزوگول ا

 هزاو لوگم  سپر
 جایاینیالواررام قار

 اوگؤزل گؤزلریوه،

 ،«وزون کیپریگیوا او

 قایتان دوداغیوا، او
 اوزون چینار بویوا،

 (.23، 331) وزووهگول ا نسییه شمود
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بعضن ده سازالماقالر هم آنانین، هم ده آذربایجاندا 

اولدوغو کیمی مرحومون دیلیندن دئییلیر. اینسانین 

سی، ه گؤزو قارشیسیندا اونون یئتیم قاالن کؤرپ

 آجیسی جانالنیر:-حیات یولداشی، اونون آغریسی

 باغچامیز هئیوا وئردی،

 ئیوا وئردیهنار وئردی، 

 یتاپ ائتمهعن  سن من
 باالم یئتیم ائدن،

 مروو کم ائدنعگنج 

 یتاپ ائلهعفلکدن 

 وئردی.  او بالالری

 باخچادا باریم قالدی،

 م قالدی.یهئیوایال نار

 الیم، غدار فلک،ظائی 
 من سنه نه ائتمیشدیم؟

 باالم هرپوبئشیکده ک

 (141، 117) یاتاقدا یاریم قالدی
ونون طالعیینه ائولنمه میش گنج دونیادان کؤچنده ا

 اویغون سازالماقالر سئچیلیر:

 اؤز ننم؛
 ز ننم.وقارنی دولو ک

 ائل آغالر، یاالن آغالر،

 (.226، 197قوی آغالسین اؤز ننم )
 من گئتدیم، آنام قالدی

 ودوما یانان قالدی.ا

 نه دونیادان خئییر گؤردوم،
 ( و س.8، 133نه بیر نیشانام قالدی )

ر یاس مراسیملرینده اقالمگؤروندویو کیمی، سازالر

آغری، قم، غوصه ، کدری ایفاده ائتمک اوچون 

ایستیفاده اولونان، یالنیز قادینالرین یارادیجیلیغی نین 

 محصولو اوالن بیر ژانردیر،

دا گئنیش یاییالن بو ژانر تأسوف ینکرکوک دوالیالر

انالری اوزوندن صکی، سووئت حیات طرزی نین نؤق

ت ایتتیفاقی نین باشقا آذربایجاندا و کئچمیش سووئ

یاواش آرادان چیخیردی  خالقالری آراسیندا یاواش

(270 ،429.) 

فندییئو آذربایجاندا یاس و دفن اپروفئسسور پ.

مراسیملریندن دانیشارکن مراسیم نغمه لری نین 

سایجا چوخ، مضمونجا رنگارنگ اولدوغونو قئید ائدیر و 

 بونو یاس مراسیملری نین بوتون اؤلولر اوچون

 (.82، 111القلندیریر )عکئچیریلدیگی ایله 

الر سایجا ـاقـوروندا دا سازالمـان فولکلـتورکم-ایراق

ا رنگارنگدیر. محض بونا گؤره ده ـونجـوخ، مضمـچ

ریبی خاراکتئر ـدا وئردیگیمیز نومونه لر تقرییوخا

 داشیییر.

اعتیراف ائتمک الزیم گلیر کی، اؤز پوئتیک توتومونا 

ر خویرات و مانیلرله موقاییسه ده بیر گؤره سازالماقال

، کدر، گؤز صصه، قومآز سؤنوک گؤرونسولر ده، ق

-یاشی، درین حسرت موتیولری، بدبینلیک احوال

روحیییه سی بو ژانردا مقانیینا گؤره چوخ تاثیرلی 

اولور. محض بونا گؤره ده سازالماقالر کرکوک 

ر قدر یالالر، اوخشاماالالدوالیالریندا دا بایاتیالر، 

 گئنیش یاییلمیشدیر.

اونو دا قئید ائتمک الزیمدیر کی، بیر چوخ سازالماقالر 

فورماجا خویرات و مانیلره اوخشاساالر دا مضمونونا، 

ایجرا یئرینه، اوخونوش طرزینه گؤره اونالردان فرقله 

« سئگاه»اقالر مفولکلوروندا سازالر وکنیرلر. کرک

ات هاواسینا دا موخالیف خویر 1موغامیندان یارانیب.

نکی و(. چ226، 90، 212؛ 38، 208اوخشاییر )

                                           
ــاتودا ســازالماقالر ه.بنــدروغلونون آنال - 1 ــدیغینا گــؤره اساســن تــوز خورم ت

 موغامی اوستونده اوخونور.« قاراباغی»
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زین حولو اؤز قمگین و صموخالیف خویرات او

اودور کی، ریرواجاتینا گؤره سازالماقالری آندیه

و « سئگاه»قادینالر یاس مجلیسلرینده سازالماقالری 

 اوسته اوخویورالر. بو، موسیقی« موخالیف»

ذربایجاندا دا بئله ره ائله آرین گوسترشینه گناسالش

« سئگاه»کیمی،  هشیکست»دیر. آذربایجاندا اغیالر 

حالدا،  موغامی پرده لرینده ایمپروویزه اولوندوغو

الدیندا « راست»موغامی اوسته، « قاتار»بایاتیالر 

ایمپروویزه ائدیلیر، آخیرینجی کلمه سی اوزادیلیر. 

 آغی ایسه رئچیتاتیو دئکالماسییا اوسلوبوندا اوخونور

(126،58.) 

یئری گلمیشکن دئیک کی، بعضن یاس مراسیملرینده 

کدر ایفاده ائدن الیال و اوخشاماالردان دا ایستیفاده 

اولونور. بونونال بئله، الیال و اوخشاماالر، ائلجه ده 

خویرات و مانیلر فورماجا سازالماقالرا بنزسه لر ده بو 

 یش ظاهیریدیر. مضمونجا اوخشاما و الیالالردایبنز

دیلک، اومید اوستونلوک -سئوینج، شادلیق، آرزو

تشکیل ائتدیگی حالدا، سازالماقالردا قوم، غوصه ، 

 کدر، حسرت موتیولری گوجلو اولور.

تورکمان -ایراق توی مراسیم و نغمه لری.

وندا قدیم عنعنه وی مراسیملر آراسیندا ان رفولکلو

گئنیش یاییالن، رنگارنگلیگی ایله سئچیلن، بؤیوک 

تیظارال گؤزله نیلن، خالقا ان چوخ نشه وئرن توی این

مراسیم و نغمه لریدیر، اونون رنگارنگلیگی قدیملیگی 

ی فورماسییاالر، عاییله عایله ایضاح اولونمور. ایجتیما

موناسیبتلری، ایقتیصادی موناسیبتلر و س. 

دییشدیکجه تویال باغلی مراسیم و نغمه لرده ده 

ئنی نغمه لر و اونالرین ی-دییشیکلیکلر اولموش، یئنی

 پوئتیک متنلری مئیدانا گلمیشدیر.

توی مراسیمی کرکوک دوالیالریندا دا نیشاننال 

، «ئلچیلیکا»، «هقیزگؤرم»باشالییر. الکین نیشانا قدر 

اولور. « نیشان»و بیر هفته سونرا « هشربت ایچم»

کسیلیر. اوللر نیکاح چوخ واخت « حنیکا»بوندان سونرا 

لردی. بو، قدیم اینام و اعتیقادالرال گیزلی کئچیری

باغلیدیر. مسئله بوراسیندادیر کی، نیکاح مراسیمی 

واختی کیمسه دوشمنچیلیکله بیچاق، قاشیق و یا 

قایچی سیندیرسا، توی گئجه سی بیین حرکتدن 

نی باغالناجاغینا اینانیردیالر. ائلجه عدوشه جگینه، ی

بارماقالری  هده کبین کسیلرکن کیمینس

ازالشمیش اولسا، توی گئجه سی بیین باغالنا چارپ

بیله جگی دوشونولرمیش. اودور کی، هامی نین 

بارماقالری نین آچیق، قولالری نین یانیندا اولماسی 

یش کی، میش. بوندان باشقا، اینانیالررمگؤزله نیل

بدخواهالری اوستله مک اوچون نیکاح واختی، هر 

یندان بیری احتیماال قارشی، بیین یاخین قوهورنالر

سی همین ه ساپ و یا ایپدن دویون سالسا، توی گئج

دویون آچیلسا بی حرکتدن دوشمز و بونونال دا سِحر 

 باطیل اوالر.

اسین دئیه نیکاحی بیر هفته مبعضن ده گنجلر باغالن

اول گیزلی کئچیریر، بوندان سونرا نیکاح مراسیمی 

-189، 97نین ایجراسینی آشکار ائالن ائدیردیلر )

190. ) 

نیکاحدان سونرا تویا حاضیرلیق گؤرولور. گلینین 

جئهیزی بی ائوینه گتیریلیر. تویدان ایکی گون اول 

ندن باشالمیش تویون «خینا گونو»ر. ید«خینا گونو»

بوتون مرحله لری موناسیب نغمه لرله موشاییعت 

 اولوناردی.

توی مراسیمی ایله عالقه دار نغمه لری آشاغیداکی 

 دیرراق اوالر:الشوروبکیمی ق

ر حصآ( تویون موختلیف آنالرمدا گلینین تعریفینه 

اولونموش نغمه لر؛ ب( موختلیف مراسیملر زامانی، 

یاخدی  مثلن، حاماما گئدیلن زامان و یا خینا

کئچیریلرکن اوخونان ماهنیالر؛ ج( حاالی واختی 

ایکی قروپ طرفیندن ایجرا اولونان ماهنیالر؛ چ( توی 

تواری صیحه موراجیعتله اوخونان نعرفه سینده گلین

 نغمه لر.

امال باشالییر. گلینله ماحمراسیمی « خینایاخدی»

رفیقالری آذربایجاندا اولدوغو کیمی حاماما گئدر، 

ابونویال یویونار، مئیوه، شیرنیات و س. یئیر، صگلینین 

(. اونالر 62، 217اَیالنر، ماهنیالر اوخویاردیالر )
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یار، یا دا هره بیر ماهنیدان ماهنیالری یا بیرگه اوخو

 ایسته دیگی بندی سئچیب اوخویاردی:

 بیر خالی وار، نائولرینده ایپئکد

 شکرلنمیش دوداغیندا بالی وار.

 هر کسین ده موناسیب بیر یاری وار،
 ،نین خرمانیسان، خرماولوقؤنچه گ

 ، درمانی،نیسانن درمامونلووبو ک
 :مهدؤندر

 رون منیواؤلد

 سئومیشم سنی

 ل دیلینه قوربانبولوب
 اینجه بئلینه قوربان.

 هر گؤزلدن یار اولماز

 سئون بختییار اولماز.
 یاری گؤزل اوالنین

 ایختییار اولماز. ونلوک

 مئینیینسو سالدیم باغا 

 دیمز یارپاغا نئینیم.
 یاریم جئیران اولوبدو

 گلمز یاتاغا نئینیم و س.
لین او دا ماراقلیدیر کی، اوزونده خال اولمایان قیز گ

گئدنده اوزونا خال دؤیدورور و اونا موناسیب ماهنیالر 

 اوخویاردیالر. مثلن:

 یاناغین خالی گؤزل،

 دوداغین آلی گؤزل

 سننن آیری دوشنین
 نوالجاق حالی گؤزل؟!

 بو خال نه خالدی؟

 خانیم، ایله خالدی؟

 گؤزوم، نه خالدی؟
 جانیم، نه خالدی؟

 بسنودورویاناقدا د

 عالمی یاندیریبسان.

امامدان سونرا گلین سوسلونئردی. اسکیده گلین ح

چاتماقاش ائدیلیب، اوزونه کیرشان سورتولردی. بو 

ایشی چوخ اوغالن دوغموش، یاخشی گونلر، 

خوشبختلیکلر گؤرموش بیر قادین ایجرا ائدردی. 

بیر آغاج « سیه خینالیق آلبس»اَینینده  نگلینی

تئشت سو  اوستونده اوتورداردیالر. آیاقالری آلتینا بیر

قویاردیالر، اوزونه گوزگو توتاردیالر. بو دا آیدینلیق 

دئمک ایدی. قیزین بیر اووجونا شکر قویوالردی. بو دا 

شیرینلیک دئمک ایدی. اونون الی نین ایچی، ال و 

اقالری خیناالناردی. گلینی خیناالیاندان رمآیاق با

اد ورخینایا باساردی. بو دا م ماغینسونرا هامی بار

ن ایدی. سونرا گلین آیاغا قالخیب هامی نین اوچو

 الینی اؤپردی.

اقالری نین خیناالنماسی، مگلینین ال و آیاق بار

بئلینی قیرمیزی باغال ساریماسی، آیاغی نین آلتیندا 

سی، قوچون قانیندان بیر دامال اونون مه قوچ کسیل

 له آلنینا سورتمک، گلینین جئهیزینین قیرمیزی لئنتی

دؤشویینین اوزونون قیرمیزی -یورغانباغالنماسی، 

ایپکدن اولماسی، گردینین قیرمیزی قوماشال بزه 

 دیلمه سی و س. قدیم اینام و اعتیقادال باغلیدیر.

برکت گتیرن گونشه ایشاره ایدی. -بو، خئییر

ایناناردیالر کی، بئله لیکله شر قوووه لرین قارشیسی 

قی یاریسینا قدر قیز ائوینده موسیه آلینیر. گئج

لنردی. ائوده ئه چالینار، گلین رفیقه لری ایله اَیلنر، نش

یاتی ار ائوینده حالردی. بو دا گلینین ندیریشامالر یا

ایشیقلی اولسون دئیه ائدیلردی. تویون اولکی گونو 

دئییلن « حسرت گئجه سی»آخشام قیز ائوینده 

حسرت »شنلیک کئچیریلردی. قیزین رفیقه لری 

لر اوخویار، حاالی ه اغلی نغمگلینله ب ه سینده گئج

 تپردیلر:

 هلهله وئرین گلینه،

 ل وئرین الینه.ودسته گ

 کمر باغالسین ونآلت

 گلین اینجه بئلینه.
 گئرچینیم،وبیر تابور گ
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 خرماندادی، خرماندا.

 هر کیمین یاری یوخدو،
 درد اوندادی، قم اوندا و س.

ی قیزالر ایکی یئره بؤلونور، شن یومورلو، دیالوق شکیلل

اجی فرجین قیزی، بویون ح»، «انچیموار دییرها ای »

چاییر چمننن »، «غین هانیلوغالن یایا»، «گؤرمه لی

، «ههلهله وئرین گلین»، «یانا دؤندر منیاو»، رگلی

، «هگؤزله باخ، گؤزل»، «یین سئیید قیزیناه سؤیل»

و س. کیمی « اوغالن آناسی هگئدیب گلین گتیرمی»

اوالن ماهنیالر اوخویور، سیلسیله سیندن « هال آی»

رقص ائدیرلر. ایکی قروپا بؤلونن قیزالر نغمه نی چوخ 

نقراتال باشالییرالر. یقین بو  -ایله  ه واخت دؤندورم

اونا گؤره ائدیلیر کی، اویونا گیرنلر عئینی ریتمله 

ه رمالر. سونرا ایسه بیر قروپ دؤندویناوخوماغا باشالس

اهنی نین اؤزونو. بیری قروپ ایسه م اونی اوخویور، 

ماهنیسیندان « یانا دؤندر منی او»مثلن، 

 دوغوکیمی:اول نومونه دهوئردیگیمیز

 :رمهدؤند

 در منی،نا دؤناو یا

 بو یانا دؤندر منی.

 یارالی دی، یمساغ یان
 سول یانا دؤندر منی.

 یارا وار، مدهاورگی

 طبیبه گؤندر منی.
 ماهنیدان بیر بند:

 چاییر قیسا بیچیلمز،

 ز.یمندی کئچیلسو دری

 منه دئرلر: یاردان کئچ!
 یار شیریندی کئچیلمز.

لر ده ه نده نصیحتواری نغم«حسرت گئجه سی»

 اوخوناردی:

 ایالیدیم بو گلین

 دایالیدی هیوک-کوی

 ه اوتو،ل، بؤی'ربؤیله دو

 .لیدی و سرار هالدئسین

 ا گلین،مبو گلین، ما
 گئدر حاماما گلین.

 قایینبابان اؤنونده

 تما، گلین،دیشین آغار

 قونشودان ات گلنده
 چیخارتینا، گلین. ناتیی

 دانیاشیل تاپمایا-آل

 ا، گلین و س.مگؤی، قارا یا
آذربایجاندا قیزین آتا ائوینده قالدیغی سون گئجه ایله 

(، بو 60، 126نداکی کیمی )ینسماه« هبو گئج»باغلی 

نیالردا قیزین آتا ائوینده قوناق اولماسیندان، هما

لن ریگلین گئده جگیندن و اونا وئسحریسی گون 

 دوعادان صؤحبت آچیلیر.-خئییر

داالری صکرکوک دوالیالریندا تویدا زورنا، ناغارا 

آلتیندا حاالی تپیر، بعضن آت چاپیر، قورشاق توتور، 

، یاریش کئچیریرلر. 'ونوگتوفنگ، تاپانچا آتیر، نیشان 

، بونالر بیر طرفدن تویو یاددانچیخماز و ماراقلی ائدیر

دیگر طرفدن ده قدیم اینام و اعتیقادالر گؤزله نیلیر. 

مسئله بوراسیندادیر کی، آذربایجاندا اولدوغو کیمی، 

تورکمان فولکلوروندا دا آتشپرستییکله باغلی -ایراق

مک کیفایتدیر ئینجه دیر. تکجه اونو دکر گرالاینانجی

کی، آیا، گونه، اوجاغا، چیراغا آند ایچیرلر. توی واختی 

دئیه « لولولولو»ا، ناغارا چالینیر، سئوینجله زورن

کوی سالیر، گلینین اطرافیندا -قیشقیریر، سس

اویناییر، یوخاریدا قئید ائتدیگیمیز کیمی، تاپانچا و 

توفنگدن آتش آچیرالر کی، شر قوووه لر گلینه یاخین 

دوشوب بیر فنالیق تؤرتمه سینلر. شوبهه سیز، توی 

الری نین ماشرییا« سرراست نیشان آلما»واختی 

کئچیریلمه سی ده اؤز ایلکین باشالنغیجینی ائله بو 

 اعتیقاددان آلمیشدیر.

ندا دا توی عرفه سینده و ائلجه ده ریکرکوک دوالیال

توی واختی گلی نین یانیندا گوزگو، یانار چیراق و یا 

شام اولور. گلین بی ائوینده ده گوزگو و شامالرال 

 (.133،42قارشیالنیر )



55 

 

Xudafərin 207 (2022) 1401تیر  - 207خداآفرین   

بونالر اونا گؤره ائدیلیر کی، گنجلرین حیاتالری  بوتون

هم نورلو، ایشیقلی اولسون، هم ده شر قوووه لر 

اوددان، پاریلتیدان، ایشیقدان، ایشیغی عکس ائتدیرن 

و اونون سسیندن قورخوب  حواسیطه لردن، سیال

گلینه یاخین دوشمه سین، اونا خطر یئتیره بیلمه 

دی نین اؤزونده سین. یئری گلمیشکن دئیک کی، این

گؤز ببگی کیمی قورونور، « توی گوزگوسو»بئله 

سونراالر دا بو گوزگو سینسا ائوده بدبختلیک 

باشینا بیر حادیثه  گله جگینه  مینسهاوالجاغینا، کی

گوزگو »دیر. له لیر. بو، تخمینن آذربایجاندا دا بئناینا

 ییرلر.ئد -« سینسا، ائوده اؤلن اوالر

ی ائوینده توی اوالندا گلین دئمک الزیمدیر کی، ب

ائوینده ده بوش دورمازالر. آخشاما دوغرو گلین ائوی 

توی »الر. گلینه ودعوت اولونموش قادینالرال د

گئیدیریلر و بزه دیلر. حاالیالر قورو الر، « پالتاری

سالینارکن « دوواق»شربتلر ایچیلر. گلینین اوزونه 

مراسیمی باشالیارکن « مهدوواق چک»نی عی

یش. بو مگه لر و گلینه نصیحتلر وئر« وغلواالوکی»

دن ه نصیحتیی نغمه لرین مغزینی، آشاغیداکی نومون

ائوینده اؤزونو نئجه  اگؤروندویو کیمی، گلینین ات

 آپارمالی اولدوغو تشکیل ائدیر:

 ا، گلین،مامائی گؤزل 
 گئدک ایماما، گلین.

 ییرتیالییدا یناسباب

 سن اؤزون یاما، گلین.
 آش گلندهشودان نقو

 ، گلین.«مهاونجه سن یئ

 قایینبابان اؤنونده
 اوزانیب یاتما، گلین.

 نین سؤزونهه قایینن

 سن هئچ سؤز قاتما،

 گلین. کیشیوین سؤزلرینه
 عینادلیق ائتمه، گلین.

 کیشیندن ده خبرسیز.

 ائودن شئی ساتما، گلین.

 کیشین سنی ووردویسا،
 ننه گئتمه، گلین.

 ائوی نین سیرلرینی

 ا، گلین.میه ساتکیمسه 

 ،هشسسویوایکی قونشو د
 ا، گلین.مدوواردان باخ

 هئچ کیمسدن ایزینسیز،

 ننوه گئتمه، گلین.
 هائوی نین ایشلریند

 تنبللیک ائتمه، گلین.

 قریب قوناق اؤنونده
 ک ائتمه، گلین.وللونگوی

 هگلدییس سس سوقاقدا

 قاپییا گئتمه، گلین.

 قونشو سؤزونهه فیتن
 لین و س.هئچ قوالق توتما، گ

 ریوغلوونون نصیحتلریندن سونرا بیین آدامالاکیالو»

گلینی آپارماغا حاضیرالشیرالر. بو واخت آغ گون 

رمتلی بیر حو-یرلیاطقیزلی، خ-لولگؤرموش، اوغو

دوعا وئرر، اونا آغ باخت، آلتون -قادین گلینه خئییر

تاخت، قارا خاالییق، بیاض اکمکچی، سییاه کؤله دیله 

ن سونرا گلینی یوال ساالردیالر. بیین ردی. بوندا یه

گلینی آپارارکن قیز ائوی ری یاخین قوهوم و دوستالن

ده « یئنگ»طرفدن آذربایجاندا اولدوغو کیمی، 

گئدردی. گلینین اؤنونجه گوزگو ایله برابر قوران دا 

 آپارماق عادت ایمیش.

اسکیدن گلینی بی ائوینه آت اوستونده آپارارمیشالر. 

ینجا بیر اوغالن اوشاغینی آغ آتا گلینین آرخاس

 دردیلر.ئچکه گ-میندیریب جیلووونو توتاراق چکه

 بونا بنزر حادیثه یه آذربایجاندا دا تصادوف ائدیلیر.

ابدولالیئوین معلوماتی عبو باخیمدان تدقیقاتچی ب.

نین  هئکسپئدیسییا زامانی گؤیچا»ماراق دوغورور: 

راک ائتدیک. آغبوالق کندینده توی مراسیمینده ایشتی
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بورادا گلینین اوغالن ائوینه آپاریلماسی مقامی 

خوصوصیله دیقتی جلب ائتدی. مراسیم 

دان اؤنده کند جاوانالریندان ایکی نفر رینایشتیراکچیال

یزی رنگلی آت چاپیردیالر. معلوم اولدو کی، یرمآغ و ق

ادت، خوشبختلیک رمزیدیر. قیرمیزی عبورادا آت س

نی گلینین یولو عه دیر. یایشار هرنگلی آت گونش

آیدین، ایشیقلی، پارالق اولسون. آغ رنگلی آت ایسه 

اوغور سیموولو اولوب، گلینه یئنی حیاتدا آغ گون 

 (.42، 2« )کدیرمآرزوالماق دئ

او دا ماراقلیدیر کی، گلین بی ائوینه گلنده بی و 

آرخاداشالری اونون باشینا آذربایجاندا اولدوغو کیمی 

رنیات و دمیر پول سپردیلر. بو دا (، شی87، 217)

ن وچوگلینین عؤمرونون شیرین و پارالق کئچمه سی ا

 ائدیلیردی.

چون آیریلمیش اوتاغا آپاردیقدان بیر وگلینی اونون ا

آز سونرا بی دوستالری نین موشاییعتی ایله اوتاغا 

 داخیل اولور.

«  تیناامال آ»یئنگه گلینین الینی بیین الینه وئریر. 

 دئییر.

یی، دف( عبطه )ناغارا، لمئیتر-توی، زورنا و داوول

داالری آلتیندا حاالی صآپاریالردی. زورنا و ناغارانین 

ده ی ئرمه یه تپردیلر. داوولچو تویا گلنلری شاباش و

ریک ائتمک مقصدیله موختلیف شعر پارچاالری حت

 اوخویاردی. مثلن:

 بوستانین سو باسماسین،

 سین.ه سموک ننس نیاریی

 ی ائلین جیبینهدی قو
 (.93-92، 149سین )ه حاق کیسننن کوسم

اونو دا دئمگی اهمیتلی ساییریق کی، توی 

« اتلی قارینجا»و « قالخان-قیلینج»مجلیسلرینده 

« قالخان-قیلینج»جیکلری ده گؤستریلیر.  صحنه

ایکی گنج و یا کیشی طرفیندن ایفا اولونور. هر 

ویون داوول و ایکیسی الینه قیلینج و قالخان آلیر و ا

زورنانین چالدیغی ریتمه اویغون کئچیریلیر. تاماشا 

بئش حیصه دن عیبارت اولور، هر حیصه ده موسیقی 

ده، ووروش دا فرقله نیر. بو اویون بایرامالردا دا، 

شنلیکلرده ده، مراسیملرده ده یئرینه یئتیریلیر. 

حاالی باشالنمازدان اول باشالییر و « قالخان-قیلینج»

 (.182، 149ی دقیقه یه قدر داوام ائدیر )یگیرما

ایسه یالنیز تویالردا اؤزونو گؤستریر، بو « ی قارینجاتلا»

تاماشا دا ایکی گنج و یا کیشی طرفیندن ایجرا 

اولونور. اونالردان بیری قیرمیزی بیر کمر باغالییر. 

پوللو پالتار گئییر. بونا قارینجا خانیم دئییرلر. -آللی

و ایش تمیز و ناموسلو قادینالرین ب»خالق آراسیندا 

اینامی قبول اولوندوغونا گؤره کرکوک « ایشی دئییلدیر

دا خالق تاماشاالری گؤستریلرکن قادین ریدوالیال

-جا خانیمین طرفرینرولونو دا کیشیلر اویناییرالر. قا

موقابیلی باشینا بؤیوک بیر پاپاق قویور. اوزون بیغ و 

یر. یئکه شالوارینی پامبیقدان بؤیوک ساققال دوزلد

بوغازینا قدر چکیب باغالییر. کیچیک اوشاقالر کیمی 

اوزون قامیش آغاج ایکی پاچاسی آراسیندا الینده کی  

جا رینقامچی ایله تاماشاچیالری حدله ییر کی، قا

ست اویناماسی اوچون یئر وئرسینلر. ربس ینخانیم

موشاییعتی ایله  ینزورنان-قارینجا خانیم ناغارا

ین یئرینده رین شییصف رقصلر ایفا ائدیر. رقموختلی

یر، نازالنیر. ماؤزونو اینجیمیش کیمی گؤستریب اوینا

جا رینی جاماعاتدان پول ییغیر کی، قالپامبیق ساققال

 خانیم اویونو داوام ائتدیرسین.

توی عادی »گؤروندویو کیمی، کرکوک دوالیالریندا دا 

ائولنمه مراسیمی چرچیوه سیندن چیخاراق، 

مدنی بیر -یعوصوصیله کند یئرلرینده ایجتیماخ

 (.4، 39« )اَیلنجه یه چئوریلیر

کئچمیشده گلین ائوه گیررکن قایینانا بیر الینه 

 چؤمچه، بیر الینه کفگیر آلیب:

 ائو سنین، ائشیک سنین،

 ردکی بئشیک سنینود
یش. سحریسی گون رمدئیه رک گلینین اؤنونده اوینایا

عتینی بیلدیرمک اوچون ایسه گلین احتیرام و ایطا

قاییناتا و قایینننه سی نین الینی اؤپرمیش. بی ده اؤز 
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نؤوبه سینده گئدیب قاییناتاسی نین و قایینننه سی 

 نین الینی اؤپرمیش.

اسکیدا تویدان سونرا اوچ گون قیز ائویندن یئمکلرله 

گؤندریلردی. بیرینجی گون گلن « سینی»دولو 

اولمازدی. تویون  یئمکلر آراسیندا دوزلو یئمکلر

دیییه لرله هقربا قادینالری ا یئددینجی گونو قوهوم

 گلینی گؤرمه یه گه لردیلر.

اورتایا جئجیم سالیناردی. بیر طرفده اوغالن آناسی، 

وزده قیز آناسی اوتوراردی، ایلک اوالراق اؤز ه ااوزب

جیم اوزرینه قویاردی، ئدیییه سینی اوغالن آناسی جه

دیییه وئرمک هونرا ایسه قیزا سونرا قیز آناسی. س

دیییه سی نین اوستونه هایسته ینلر قیز آناسی نین 

دیییه وئرمک ایسته ینلر هدیییه لرینی، اوغالنا هاؤز 

دیییه هدیییه سی نین اوستونه هاوغالنین آناسی نین 

اد دفتره یازیالردی.  با دیییه لر آدهقویاردیالر. وئریلن 

ئریلیر، اوغالن اوچون قیز اوچون توپالنانالر قیزا و

 دیییه لر بورجا صرف ائدیلردی.هتوپالنان 

کرکوک دوالیالریندا دا گلین آتا ائوینه آذربایجانداکی 

 ایاق»کیمی بیر ایل سونرا گئدرمیش. اورادا دا بونا 

 دئیردیلر.« ایاغی آچیلدی»و یا « اچدی

اگر قیسمتینده وارسا، بیر ایل سونرا گلین بئشیک 

 الر. الیالالر اوخونار:سالالماغا باش

 لئیال ائدیم یاتینجا،

 گؤزلرم آی باتینجا؛
 شیش باتیررام ه زیموگ

 .جهیئتین هیصاحسن 

 لئیال باالم، لئیال،

 لئیال قوزوم، لئیال.
 ئدیم یا تاسآن،دلئیال

 ه باتاسان.لقؤنچه گو

 قؤنچه گول دالدان اولسون،
 کناریندا یاتاسان.

 م، لئیال،ولولئیال، گ

 روم، لئیال.لئیال عؤم
 الیالالر بعضن کدرلی اولورالر:

 قیز ایدیم، سولطان ایدیم،

 آداخالندیم، بوداخالندیم؛
 گلین اولدوم، معلوم اولدوم،

 بئشیک قوردوم، ذلیل اولدوم.

گلین قارا گونه دوشموش، آرادیغینی  دئمه لی،

تاپمامیش، قاییناناسی ایله دوالنا بیلمه میشدیر. بو 

ه آذربایجان فولکلوروندا دا مسئله یه جوزی فرقل

 تصادوف ائدیلیر:

 ز ایدیم، سولطان ایدیم،یق

 نیشانالندیم، خان اولدوم.

 اره گئتدیم، قول اولدوم
 (.76، 43را چول اولدوم )الیزات

 و یا:

 یننی،وو وفاکعهد قیز ایدیم، گئیدیردیلئر 
 یی؛نیونیشانالندیم، گئیدیردیلر ذؤوقو صفا ک

یننی   ور جؤورو جفا کگلین اولدوم، گئیدیردیل

(110 ،30.) 
تورکمان فولکلوروندا -دئمک الزیمدیر کی، ایراق

گلین موناسیبتلری اؤزونو غریبه  بیر طرزده -قایینانا

گؤستریر. بورادا هم درین یومور، هم ده گؤزل شعریت 

 :هواردیر. گلین ائوه تزه گلند

 ائو سنین. ائشیک سنین.
 . بئشیک سنینکیدؤردد 

نا آرادان بیر مودت کئچندن سونرا اندئین قای

قودویا باشالر. گلین ده تربییه -بته، دئدیحؤصسؤز

دن کاسادسا.، اوندان گئری قالماز. بونونال بئله، 

سینی هامیدان چوخ ایستر. اوشاغی ه قایینننه نوو

 اؤزونه اوخویار:-عزیز لر و اؤز

 ، سوغانیم،مساریمساغیی

 زیننان دوغانیم،ییاد ق

 قوربان، بابانا جانیم

 ننن اولسون قوربانین.
 و یا:

 م باالسی،الیاریسی با
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 یاریسی ایالن باالسی و س.
 :ه گلین ده اؤز نؤوبه سیند

 ه ایالن دی،نننقای

 ندی.الهر نه دئسه یا

 ده چیچکدی، لگلین چؤ
 هر دئدیگی گئرچکدی

دئیه آغیز قووغاسینا گیریشر. قایینانا حددینی 

 آشمیش گلینی تهنیزلر:

 نازلی گلین، آفورین،

 .نگردییی سازلی گلی

 فنگین دولودو،وت-توپ
 باریدین آزدی، گلین.

 یاخیالر:-الر، یانیبداریگلین 

 هسن، قایینننه دامدان دوش
 ه، قایینییننتپیجن شیشس

 اوغلون گلنه قدر

 .هدیلدن دوشسن، قاییننن
الکین قایینننه نه دیلدن دوشر، نه ده دیلی 

رفینی ساخالر، شیشردی.  قایینبابا گلینین ط

 قاریسینی تهنیزلر:

 کیریل، پاساک؛ پیس پینتی،

 -یی حطآروادالرین ق
ؤرومدون بیر گون ده قالیبسا، والاله ع»سؤزلری ایله 

 -« یاخام-گرک اوستونه آرواد آلیب، سنی یاندیریب

 دئیر.

قایینننه نین دیلی شاه آرشینی تک اوزانار، 

 دئیر: هکیشیسین

 بویون بویالردان اوزون،

 نه دادین وار، نه دوزون

 اوزون دؤندر بیر باخیم
 زراییل یومسون گؤزون و س.ع

الی حقیز و اوغالن طرفین آدامالری مسئله دن 

 اوالرالر.

قیزین زاواللی، قایینننه نین گوناهکار و یا عکسینه 

نه گلینده دیل وار، نه »اولدوغونو گؤسترمک اوچون 

یق ایپیک اولسا، قایینننه پامب»، «انمده قایینننه ده ای

ساریمساغی »رفدن دوشسه، گلینین باشینی یارام، 

و س. « ن قوخوسو چیخماییبوگلین ائدیبلر، قیرخ گ

 کیمی دئییملر اورتایا چیخیر.

گلین -تورکمان فولکلوروندا قایینننه-ایراق

بیبی »و « جان، اوغول»ائدن  حثموناسیبتلریندن ب

را عئینی ایله کیمی افسانه لر ده واردیر کی، اونال« سو

 آذربایجان فولکلوروندا دا تصادوف ائدیلیر.

گلین -بیی کی، صؤحبت آچدیغیمیز قایینننهطع

دئییشملری داها چوخ خالق یومورو خاراکتئری 

ندا نیکاحین پوزولماسینا ریداشیییر. کرکوک دوالیال

دئمک اوالر کی، راست گلینمیر. بورادا کیشی 

-ی اوالر، قایینننهآروادینی سئور، قادین ارینه باغل

گلین آراسیندا پرده گؤتورولمز. قایینننه گؤزل 

دوروشو ایله اؤزونو -رفتاری، گلین ایسه اوتوروشو

 سایدیرار.

نده اوالردی کی، توی رک یئمنهایت، اونو دا قئید ائت

مراسیملری نین موختلیف آنالری ایله باغلی بیر چوخ 

موختلیف  باشقا ماهنیالر دا واردیر. توی مراسیمی نین

ر حصرینه لآنالرینا، پسیخولوژی و سجیییوی جهت

-اولونان نغمه لر، اونالرین پوئتیک متنلری ایراق

یاشادان خالقین بدیعی  تورکمان فولکلورونو یارادیب

ه لرینی احاطه لی عننع-تفککورونو و رنگارنگ عادت

شکیلده عکس ائتدیریر. توی مراسیملرینی 

تورکمان فولکلورونون و -رؤونقلندیرن ماهنیالر ایراق

ائلجه ده اونون فولکلور موسیقیسی نین تدقیقینده 

 عوضسیز خزینه یه چئوریلیر.
گؤروندویو کیمی، مراسیم فولکلورو خالقین دوشونجه 

طرزینی، حیاتا باخیش و موناسیبتینی، ائتیک، ائستئتیک، 

عنعنه سینی، -ائتنوقرافیک گؤروشلرینی، عادت

-رزده ایزله مک و قدیم عادتمراسیملرینی سیستئملی ط

عنعنه لرین یارانیشی و کئچدیگی قاتالردا نه کیمی 

یگینه اوغرادیغیییی آیدینالشدیرماق لکئیفیت دییشیک

 یلسیز دیر و علمی اهمیت کسب ائدیر.یثباخیمیندان م
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 دن اوچ حکایه علیرضا ذیحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 قان بایرامی
 حکایه 

یریمیش ال دئییردیلر جشن دی  و دونوب ک

آیاغیمیز جان تا پمیشدی . خالقین های کویی و 

شن لی یی کی قاالبالیق بیر دوروم دا قاوال و 

دونبَک له اودآالوین دؤوره سینده یاللی گئدیب 

اویناییر دیالر ، جیریق باشماق الریمیزی و 

داغیلمیش کؤهنه پالتارالریمیزی یادیمیزدان 

لرین چیخارتمیشدی . بیزلر کی درین فالکت 

اوشاقی ایدیق مین لر جوت یون جوراب توخوساق 

دا اونالرین بیرینی گئیه نمیردیک . آالوالر کی 

آغاجالر بویوجا  اوجالیردیالر ایستی لری نن بیزیم 

بدنیمیزی و جانیمیزی قیزدیریردیالر . حتتا او 

آالوالر اوستوندن کی  بیزه بوی وئریردیلر 

ایدی . او آتالنارکن کئفیمزه کئف چیخان یوخ 

زامانالر منیم یئددی یاشیم وار ایدی و رادیونون 

گلن اوجا سسیندن کی شهرین مرکزی اوالن 

چارراهیندا یاییلیردی هئچ نه قانمیردیم . تکجه او 

ماهنی و موزیک لره قوالق آسیردیم کی آدام 

ایستیردی اونالرال اویناسین و بیربیری نین باش 

اوزه ن بیر گؤزون دن آتالنسین .  آمما منی 

حسرت ایدی کی  ائویمیزده کیتاب کی هئچ حتتا 

بیر ورق کاغاذ دا یوخ ایدی کی گتیریب آتام بو 

آالوالرین ایچینه . آمما او اوشاق الر کی ائولری 

دره نین یو خاریسیندایدی ، هره بیر قوجاق دولو 

سایفا جیریب  –کیتاب ال گلیب اونالری سایفا 

والنیردیالر .اوشاقالرین اودالرین ایچینه آتاراق آال

بیر ینه یاخین گئدیب کیتاب ایسته یه رک اودا 

منی اوزمه دی . بیر بوجاغا گئدیب ایستیردیم 

کیتابی جیریق ویریق ائده م کی گؤزوم توخوندو 

بیر گؤیرچی نین عکسینه و حئییفیم گلدی او 

قوش اود آالو ایچره کاباب آال. اوغورلوقجا کیتابی 

دا گیزله دیب ائله قاچدیم کی ائوه کؤینه ییم آلتین

یئتیره نه جان نئچه یول قارالرین اوستونده 

زویوب یئره دَیدیم . اللریم سویوق دان دوناراق بیر 

 پارچا بوز اولموشوالر .  

بیزیم هئچ واخت اوتاغیمیز ایستی دئییل دی.. 

تکجه گئجه لر ائده بیلیردیک قیزارمیش 

کول لر ایله  کؤمورلری مانقاال قویوب اوستونو

چولقاالیییب قویاق کورسونون آلتینا کی سحره 

جان دونمویاق . کورسونون یورقانینی چکدیم 

باشیما کی بیر آزجا دا اولسا جانیم قیزا . 

بارماقالریم کئی دن کی چیخدی باشالدیم 

کیتابی ورق له مه یه و من کی قره قوره یازی 

 الردان رادیودان ائشیدیله ن سس لر کیمی باش

چیخارتمیردیم ، شکیل لری گؤرجک تعججوبه 

دالدیم . او آدامالرین عکیزلرینی گؤروردو کی که 

کوچه بازاردا اونالری هئچ گؤرمه میشدیم . هابئله 

گؤرمه دی ییم  حئیوانالرین عکیزلرین دن ذوق 

آلیردیم . من کیتابی بیر تنیکه قوطو دا کی ایچی 

 اویکو -حکایه

Hikayə- öykü 



60 

 

 Xudafərin 207  (2022)  1401تیر  – 207خداآفرین  

 

م ائشی دولو یارمایدی گیزلت دیم و یئنه چیخدی

نان را قاریشیب کیتابالرین آالوالرییه کی اوشاقال

قیزیشام بؤیوک لرین آغزیندان هیتلر ، استالین ، 

و پیشه وری کلمه لری دوشموردی و دال بادال 

 اوفایتون الردا سوز گئدیردی کی قرار ایدی

آالوالرین ایچیندن کئچه لر . چوخالری 

چیخیردی دامالرا و منده اونالرا قاریشیب 

چیخدیم یوخاری وماغازا الرین دامیندا ایدی کی 
گؤردوم ، بیزیم محله میز شهردن نه قَدَر دئسه ن 

 چوخورلوقدادیر . 

هامی هورا چکیردی و یاشاسین شاه باغیراراق فایتونالرا 

 منتظیر ایدیلر .  

فایتونالرا  ایکی آت باغالییب نه گوجلری وار 

او چاپیردیالر و جماعت شن لیک قوپاریب ، 

آدامالری گؤستریردیلر که اللری کندیری نن 

فایتونالرین دالینا باغالنمیشدی و موردار ات 

کیمی یئرده سوروتده نیردیلر . قارالر و خییابانالرا 

دؤشه نمیش داشالر اونالرین قانی نان قیرمیزی 

رنگه چؤنوردولر . آتالر آالوالری گؤرجک دالی 

یلر و اودآالو قاییداراق وار گوجونن شالالق یئییرد

الر ایچیندن کئچیردیلر . فایتونالر اوزاقالشارکن 

یئرده سوروتده نن آدامالرین ساچالری 

 آلووالنیردی . 
ییرمی بیرد نه  "آدامالر فایتونالری ساییب دئییردیلر : 

 "ایدیلر و بیر آتلی داشقادا دالالریجا . 

خالقین رقصی و چالیب اویناماسی بوز کسمیش 

تونده  دوام ائدیردی کی منیم اوره قانالرین اوس

ییم بوالندی . سویوق دان تیتره ییب دوردوغوم 

یئرده زویوردوم کی یاشیل گؤزلو بیر کیشی ، 

کوتونو اَی نین دن چیخاریب سالدی منیم چیی 

نیمه . سونرا منی دالینا آلیب دامین پیلله لریندن 

ائویز  "منی آشاغی یئندیردی . سوروشدو : 

منیم کی دیل دوداغیم سویوقدان  "هاردادی ؟

کیریمیشدی تکجه بونو دئیه بیلدیم کی دباغ خانا 

چوخورونون اوشاقالریندانام . سونرا گؤزلریم قره 

 لیب داها هئچ نه بیلمه دیم . 

یئددی گون تامام  "آنام سونراالر دئییردی : 

دمیرچی لرین کوره خاناسی کیمی جانین داغ 

خبر توتوردی . ایدی و هر گون اوکیشی سندن 

آخیردفعه ده کی گلدی بیر اوووج پول وئردی کی 

قیشین سویوغوندا اودون و یئمک آلیب گون 

کئچیرده ک . خرج ائتدیک دن سونرا دا  الی 

میزده بیر شئی قا لدی کی آتان گئدیب سیار 

ساتیجی لیق ال مشغول اولدی وگونده لیک  روزی 

م اودا او میزیچیخارتدی . تکجه اونا بیر سؤز وئردی

کی سنی مدرسه یه یولالیاق . دئییردی قان 

بایرامیندا اوغلونو اَلدن وئرسه ده ، عوضینه سنی 

تاپیپ کی بیرگون اؤزه ن گؤره بیر کیشی 

 اوالجاقسان .

بیرگون یادیما دوشدو یارما قابیندا بیر کیتاب  

گیزلت میشه م و گئتدیم دالیجا. من کی اوچ 

یردیم و الیفبا دان دؤرد آی ایدی مدرسه یه گئد

بیر شئی آنالییردیم نه قدر چالیشدیم اوندان بیر 

شئی آنالیانمادیم . تکجه ائده بیلدیم اوز قاپاغیندا 

کی یازینی هوججو لوب اوخویام . بو دیل اودیل 

ایله  کی بیزه درس وئریردیلر فرق لی ایدی . 

کیتابین دیلی بیزیم آنا دیلیمیزده ایدی و من 

او کیتابی مدرسه یه آپاریب آقا تصمیم توتدوم 

معلیمی میزه گؤسته رم . آمما تاکیتابی وئردیم 

بیله سینه اونون رنگی قاچدی و چوخ تله سیک 

له آتدی سوبانین آلووالنان اودون الری نین 

او قان بایرامیندا یانان کیتابالر یادیما دوشدی و  ایچینه .

اهمالجا بدنیم اَسه رک اوزاقالشدیم . زنگ کی وورولدو 

کیتابین قضیه سین دن سوروشدو و ماجرانی ائشیتدیک 

کیمسه یه بیر سؤز دئمه  "دن سونرا یاواشجاسینا دئدی : 

. ایکی میزی ده اذیت وئره رلر .بیر آز کی بؤیودون او 

 "کیتابین تایینی سنه قایتاراجاغام !
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 علیرضا ذیحق

 واسواسی قوش
 حیکایه

رکن گئتدی او  ان دیکسه  نهآشکار گؤردویو یوخود

ون دالیجا کی سحردن اؤزونن گزدیریردی و الکول

اللرینی اونون ال یویوردو .آناسی نیگران اولدو و اوچدو 

گلدی یانینا کی گؤره یوخودا یئنه نه لر گؤرموش. 

اوغلونون جیک جیکی اوجالدی و بیلدی کی یئنه 

 یوخودا پری ایله گؤروشوب دی . 

ری وارایدی و ایینه پری نین کی کپه نک تک قانادال

کیمی گؤزلری. او قدر گؤزل ایدی کی اونونال  *دان 

ال وئریب گؤروشمه مک مومکون دئییل دی . آناسی 

اونا اؤیود وئردی کی اونو گؤرجک اوچ و قویما قول 

قانادان دوالشا . دونن گئچه ده ده اوچموشدو و قاناد 

 چاال چاال اوتورموشدو آناسی نین دیزی اوزه رینده .آ

ناسی دا کی سیمورق کیمی ایدی و آز گؤرونن ،تکچه 

گئجه لرتاپیلیردی وهئچ بیر داوا کی اونو توختادا 

الینده یوخ ایدی. سحره جان باالجا قوشونون ال 

کسیله و اونو  **آیاقینی یویوردو کی بلکه قیزدیرماسی

یوخو آپارا .آمما بیرشئی آناسینی اینجیدیردی و او دا 

نین الیندن قاچیری . ناغیل الرین اوکی او نییه پری 

پری لری همیشه مهربان ایدیالر و بو پری ده بیردانه 

سی دئیه ن کیمی ماراقلی و گؤزه ل ایدی . تکجه 

قورخوسو او ایدی کی بیله سی  نن ال وئریب 

گؤروشورو. بو بیله سینه عجیب ایدی و باالسی یوخودا 

داها  زمانه فرق ائدیب و "هذیان دئدیک ده دئییردی:

او هر گؤروشدوکده  "کیمسه کیمسه نن گؤروشمور

بیله سینه ائله گلیردی کی اؤله جک دی.  بونا خاطیر 

ایسه اوندا کی قانادالری آغری ییردی وائده بیلمیردی 

اوچا تکچه آسانسورال اوجالیق الرا اوچوردو و اللرینده 

اَلجک اوالراق دال با دال اونالری اَلکول لوردی . 

سن واسواسی اولوبسان منیم جیک "ی : آناسی دئد

جیکیم .نه دئمک کی اللرینده الجک اوالراق یئنه 

او جیک جیک ائتدی و  "اونالری الکول ال یویورسان . 

بو تکجه منیم کابوسوم دئییل  . هامی  "دئدی : 

بوجوردی . ماسک دا ویریرام و چوخداندیر کیمسه 

ن و نین اوزونو گؤرمه می شم . سن کی سیمورق سا

بوتون قوشالر سنین امرینده ، حتمن بو سئرچه لره 

کی کوچه خییابان دا بول دوالرو منی داها تانیمیرالر 

کی  هر نه گؤرونمز و خسته لیک تؤره دن  دئه

 دن واردی یئردن ییغسینالر. 

آناسی اونو قوجاقالدی و گؤردو آتشی کسیلیب دی  "

یتدی و و سحر اولمامیش اونودولموش الر دییارینا قای

یول اوستونده بوتون سئرچه لردن ایسته دی کی 

گؤرونمز هر نه وارسا یئر اوزوندن ییغیب توپالسینالر. 

پری کی اونا عاشیق ایدی و اونون قورخوسوندان 

قورخوردی بیر سوره کسدی باشی نین اوستون و 

و باشال دی هذیانا  ***اونداکی بیله سینی قره باسدی 

نه کی فیکر ائده سن  "دی : یبیله سینی آییتدی و دئ

منیم نفسی مین نارین دَنه لر ی کی هاوادادی سنی 

اؤلدوره جک یاداکی چون اللریمی الکول ال یومامیشام 

تهلوکه لی بیری یم ، یوخ ! من سئوگیلین پری یم . 

تکجه ایسته ییره م گؤرونمز کُرونا کی سنی خسته 

حرام  ائدیب منی ده اؤزونن آپارا . سن سیز حیات منه

قوش ایسته دی جاواب وئره کی نفس لری  "دیر. 

آغیرالشدی و هر نه جهد ائتدی جی یَرلرینه هاوا 

 دولمادی .

آناسی اونودولموش الر دییاریندا اونو گؤروب آغالدی . 

گئجه  "حنجره سینده ایسه بیر آواز چاغالدی کی 

لری گئت کی پری نی گؤره سن .او سنین سئوگیلین 

تشی وار و قاناد الرینی آچا بیلمیر . دیر .اونوندا آ

سنین تک کی حیاتی سئویردین اودا یاشاییشی 
سئویری آمما او سندن قورخمایاجاق .سنه مفتون دور . او 

بوتون قورخوالرینی اوره یینده اؤلدوروب دی . بو 

اونودوالن الر دییاریندا هئچ خبر یوخدی . یاشاییش 

الله لی گؤل همیشه گؤزه ل دیر . قوی او حیاتین ش

 "لرینده چیمسین .آتشی چوخ یوکسک دئییل !

------------------------- 
 * ایینه دان : سنجاقک

 ** قیزدیرما : تب ، بدنین آتشی

  *** قره باسما : کابوس گؤرمک ؛ قار قاریشیق و دهشتلی یوخو گؤرمک
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 علیرضا ذیحق

 یاشیل سنگر لر
 حکایه

دئییل دی گوجلو بیزیم ناغیلین قهرمانی اوقَدَر    

نن و کی ائده بیلسین دئولرینن ، جینلری

اژدهاالرین آغزیندان پوسکوره ن اودآالوالرال 

دؤیوشه بیلسین . او بیر دئورده دوغولموش دور 

کی قیلینج وورماق عوضی قیلینج  ل 

ااویناییردیالر و آت چاپیتماق تکجه یاریش 

مئیدان الرینداا اودوب اوروزماغا خاطیر ایدی و 

ئچ درده دَیمیردی . پس بیز کی قهرمان ه

دئییریک سبب ندیر؟ سببی شاید هالیوود فیلیم 

لری نین تأثیری و یا ورزیش ساحه سنده 

کئچیریلَن یاریش الردان اوال و باشقا هئچ !  بو 

قهرمان یا حکایه میزین بیرینجی آرتیستی ، چوخ 

عادّی بیر آدام ایدی کی اَتی و سومویونن  

بیرگون اگر توکانینی آچا بیلمه سه چالیشیردی و 

ایدی ، بئلی چوخ راحاتجا سیناردی . اگرده نظره 

گلیردی آیاق اوسته دی عائیله سینه اوالن 

حورمت دن سو ایچیردی و ایسته میردی اونالر 

دونیادان دویوب اومود سوزلوق فلسفه سی نن 

تانیش اوالالر . اونون ایندی اللی یاشی واردی و 

ایکی اوزلولوک و اَیری لیک ایندی  کیمسه اوندان

یه جان گؤرمه ییب دی . آمما بیر زامان 

بَتَرعاشیق ایدی . تأسسوف لرله جاوان ایدی و بیر 

ایش گؤرمک اولمازدی . عشقی نین پیس لی یی 

و چتین لی یه ده او ردا ایدی کی کیمسه قادیر 

دئییل دی قولونو چیرماالییب ائلچی گئتمک له 

قویا . نییه کی او بیر گؤزه له  بوسئوگی یه سون

وورولماق عوضی ، وورغون ایدی کلمه لره . تاکی 

بیرگون اونون اوزون و ایتی دیلی هابئله آچیق و 

آیدین دانیشماسی و یاشیل باشلی لیقی  ماتادور 

الری هوسه سالدی کی اونو آپارسین الر اؤکوزلر 

دؤیوشن مئیدانا . دوربونلرده ایشه دوشدو و اونون 

ؤکوزلردن قورخوب اویان بویانا چاباالماسیندان ، ا

اؤزگالری لری اوچون فتوراف چکمه یه . آمما 

ائولندیک دن سونرا خانیمی بوتون باشاراتی ال اونو 

ن باشینی قره بویادی آمما  اونون قیرمیزی 

دیلینه بیر چاره تاپانمادی . ائله اولدو کی 

ایش  جاناوارالر حاققیندا عالی تحصیل آالنالرا

تاپیلدی آمما بونا کی اینسان شیناسلیق فاکولته 

سینی بیتیرنیشدی ایش تاپیلمادی . تاکی گئتدی 

موسافیر داشیماغا و یئددی ایل تمام آزادلیق و 

اینقیالب مسیرینده موسافیر چکدی . الینه 

آزاجیق پول گلدیک ده بیر گول ساتان 

ماغازاسینی  یوال سالدی و گول چیچک لر ایچره 

ا هئچ قَمی یوخ ایدی . گونلر اؤتَمک ده ایدی داه

لر کی بیزیم قهرمانیمیز یئنه کئچمیش ده کی 

یاشیل دوشونجه لری نین یادینا دوشدو . طبیعتی 

سئوه ن لردن اولدو واوره یی او اوزدن دن کی باغ 

باخچا الر و اَکین لر گونو گون دن ویران اولوب 

وتوردو یئرینی داش ، دمیر ، کرپیچ و سیمیت*  ت

کدرلن دی . گئتدی بیر دَرنَک اوچون جواز آلدی 

و آدینی قویدو یاشیل جیبهه و یاشیل دوشونجه 

لی اینسانالری ییغدی دؤوره سینه .  تعطیل گونلر 

ایش لری اولدو طبیعته گئتمک و زیر زیبیلی 

چؤل دن ییغیشدیرماق . داغچی الر و سیاحت 

لدو یاشیل ائده نلرده اونالرا قوشولوب و هامیسی او

سنگرلی لر کی طبیعتی و شهر لرینی گؤزه ل و 

 یاشیل ایستیردیلر . 

آمما جیهبه نین اهلی گؤروردولر کی طبیعت گون 

به گون کیچیلیر و شهر لری حساب کیتاسیز بؤیه 

 رک  کَر کثافت هر یئری گؤتورور . 

جیبهه نین عسگرلری کی هامیسی آراشدیرما و 

تانیش ایدیالر ، تدقیق ائتمک اوصول الری ال 
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چوخلوآراشدیران دان سونرا بو نتیجه یه چاتدیالر 

کی شهرده گؤزه گؤرونمز وارلیق الر وار کی 

اونالرین آیاق ایزلری حتتا میکروسکوپ ال دا 

گؤرونموری . تا کی جیبهه نین عسگر لریندن 

بیری کی اُسطوره لرحاققیندا بیلگی سی چوخ 

حتمن  ایدی ، شک شوبهه سی اونا گئتدی کی

شاهنامه نین دئولری دیلر کی گئجه لری تاپیلیب 

 بو دام داش الری تیکیرلیر . 

بونا گؤره ده بیزیم قهرمانیمیز اَتین یاریب اونا دوز 

باسدی کی گئجه نی آییق قالیب گؤره بو دئولر نه 

قیلیق دیالر کی ائده بیلیرلر گئجه لری شهری بو 

 جور گئنیش لن دیرسین لر . گئجه یاریسی

بؤیوک بیر سس کوی قاغزاندی و تا سنگر یندن 

ائشی یه چیخا گؤردو اونالرجا کامیون و ائو 

تیکمک اوچون ایشله نن چئشیدلی ماشین الر بیر 

قورو یئری کرپیج ، سیمیت و دمیرلر لرایله 

دولدوردوالر . یئریندن دَبه شینجه ماشین الر 

هامیسی گئتدیلر و او مجبور قالدی دورومو 

ان سوروشا . تورپاقین کی آغالماق دان تورپاق د

الی اولموردی گؤزیاشالرینی سئل ائدیب قورو بیر 

 چا یا آخیتدی . 

صاباحکی گون یاشیل جیبهه بیر سمینار فیکرینه 

دوشدو و شهرین سینماسینی کی کیمسه اونون 

فیلیم لرینی گؤرمه یه گئتمیردیب یر نئچه 

ایدی  ساعات لیق ایجاره ائتدی و اوگون کی قرار

سمینار اوال بیرد ن بیره سینمانین بوتون سئانس 

الری نین  بیلیتینی او گون آلدیالر . سمینار کی 

باشالندی داها حتتا بیر بوش صندل ده  جیبهه 

نین عسگرلرینه تاپیلمادی و تا ایسته دیلر 

اعتیراض ائده لر کی بو نه ایش دی اوتوز قیرخ نفر 

ن ایسته دیلر فیشقیراغا** باسیب  آپاراتچی دا

کی تئز فیلمی باشالیا . آپاراتچی گئجیشینجه و 

سینما صاحیبی اونالرا دئیینجه کی هله دؤزمه 

لی سیز تا سمینار قورتوال جیب لرینده کی بوتون 

یومورتاالری چیپدیالر سمینارا گلن آدامالرین اوز 

گؤزونه . ائشیک دن کئچن آدامالر دا بو های 

نمایا کی گؤره لر نه کویی ائشیدیب دولدوالر سی

خبردی و یا هانسی فیلیم دی کی اونون اوچون 

 بو جور باش سیندیریرالر . 

ایش چکیردی محکمه یه کی ماتادورالردان بیری 

قهرمانیمیزین کئچمشده کی عکیز لریندن 

بیرینی اونا نیشان وئردی و اودا جیهبه نین 

باشچی سی اوالراق یادینا دوشدو کی اگر بیرگون 

ینه سو وئره نمه سه اونالر قورویاجاقالر ، گول لر

جیبهه نین اینحیاللین ایسته دی و شیکایتین دن 

واز کئچدی . اولدو بیر آدام کی داها رومانتیک 

دویغوالری بوراخیب ایش گوجونو ائتدی گوللرینی 

بسله مک و اونالری ساتیب منفعتی نن ائو ائشی 

 یینی کئچیندیرمک . 

-------- 

 آغیزیندان فیشقا چالماق * فیشقیراق :

 سیمیت : سیمان
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بورچالي نين  (HƏZİ HƏSƏNLİ) حظی حسنلی
فاخرالي کندينده دوغولوب.  " کهر آت نالي نئيلر؟.. " ،  " 
دوشونجه نين ياشي " ،  " عؤمور کؤرپولري "  و س. 
کيتابالري واردير. باکي دؤولت اونيوئرسيتئتيني و 

ئتيني بيتيريب. بؤيوک بريتانييانين  ايستانبول اونيوئرسيت
" بريتانييا ائوي " نده اينگيليس ديلي اوزره تحصيل آليب. 
آذربايجان يازيچيالر و ژورناليستلر بيرليکلري نين 

آيري ادبي و مئديا موکافاتالري نين -عوضوو، آيري
        .الورئاتيدير

 !  شوشام  

     

   داعوام، اولماز هئچ هسرتله بو داها  

 .  هاوام - سویوم آی قوووشموشوق، سنه  

    - یووام ایستی آی قوووشموشوق، سنه  

 !  شوشام آی اونوم شوشام، آی اونوانیم  

     

   دؤنموشدو، یاشا قانلی ایسابوالق  

   دؤنموشدو، داشا کؤکسومده اورگیم  

   دؤنموشدو، قوشا گؤیلرینده روحوم  

 !  شوشام آی دینیم شوشام، آی ایمانیم  

     

   سونبولوم، ساری اولماز یئم یاغییا  

   خاریبولبولوم، قورتولدو قهردن  

   بولبولوم، جابباریم، هم اوزئییریم، هم  

 !  شوشام آی خانیم شوشام، آی سولطانیم  

     

   تسللی، الیالن بئشیگیم، موسیقی  

   بللی، ظفری اوردومون موظفر  

    - بللی هونری شهیدلرین اؤلمز  

 !  شوشام آی دؤنوم، باشینا دوالنیم،  

     

   آیدین، گؤزوموز ،حسنلی حظی یاز،  

   آیدین، ایزیمیز یولو، حاق یولوموز  

    - آیدین سؤزوموز تاریخه یازیلدی  

 !..  شوشام آی شانیم شوشام، آی شرفیم  

     

   باکی  

   چاخدیم، قوینوندا کیمی شیمشک گون بیر  

   یاخدیم، یاندیریب اودالرا زومواؤ  

   باخدیم، هئی باخدیم، یرانتکح هوسنونه  

 .  باکی م،تعزی گلمیشم، کنددن من  

     

   گلدیم، ماراقال دونیا بیر کؤنلومده  

   گلدیم، بوالقال چئشمیله، چاغالیان  

   گلدیم، داراقال قالستوکال، گوللو  

 .  باکی گؤزویم، کندیمیزین سانکی  

     

   خزرسن، جوشغون خزریسن، دلیسوی  

   بزرسن، قومال ککلیمی شکلیمی،  

   بئزرسن، مندن اؤلدوررم، اؤزومو  

 .  باکی نزییم، اورگی من آخی،  

 شاعیریمیز –شعریمیز 
ŞEİRİMİZ - ŞAİRİMİZ 
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   جیغیریم، یولوم، باغالنیبدی، سنه  

   باغیریم، سندن دئییل آغ اولسون، نه  

 !  باغیریم؟ نئجه دئییم، نه بیلمیرم  

 .  باکی نیزییم، سانجیالن کؤکسومه  

     

   لعلییم، ندن سرتم،ح یه نه بیل،  

   لییم، اؤلمه یا یاشامالی، کی گؤر  

   لعلییم، یانان کرمم، آلیشان  

 .  باکی اؤزویم، نین میثاللی درویش  

     

   ائیله، ناغیلین یرلیسح - سیرلی یا  

   ائیله، عاغیللین دلیخاناندا یا  

   ائیله، اوغولون ئیله،ا باالن منی  

 .  باکی قوزویام، قوروانلیق دئیر کیم  

     

   باالسی، کؤیلو اوغلویام، کند کی من  

   قاالسی، ارک یا داغی، تانری کؤنلوم  

   اوالسی، لر نه اولوبدو، لر نه ائه،  

 .  باکی یم،حظی گؤرموش اود گؤزویله  

      

   عرفانی - عرفانی  

   اوستن، قاشیم بهاواالنی      

   ،عرفانی - عرفانی اسدی  

   اوستن، باشیم قالخدی عرشه  

 .  عرفانی - عرفانی توستو،  

     

   باغالریما، ین اله نور  

   داغالریما، ین اله قار  

   چاغالریما، او چاغیران  

 .  عرفانی - عرفانی سسدی،  

     

   داغالرا، یولو دوشوبدو  

   داغالرا، واول گئدیب روح  

   داغالرا، دولو یاغدیریب  

 .  عرفانی - عرفانی کوسدو،  

     

   دی، گلمه اؤتدو جانیمدان  

   دی، گلمه گئتدی، گئدن او  

   دیم بیلمه هئچ گؤرن، ندیر  

 .  عرفانی - عرفانی قصدی،  

     

   قاالن، اوردا دی کؤنلومده  

   اوالن، منیم قاالن، منسیز  

   داالن درده حظی اوزان  

 ...  عرفانی - عرفانی کسدی،  

     

 !..  ای واهلل  

   یئتیشدین، اللییه گلیب  

 !  ای واهلل ،ای واهلل اؤزوم،  

   اؤتوشدون، گونلردن قارا  

 !  ای واهلل ،ای واهلل دؤزوم،  

     

   یاالن، عؤمور فانی، دونیا  

   اوالن، گئرچک دی کؤنلومده  

   دوالن گؤیلرتک ایل اللی  

 !  ای واهلل ،ای واهلل گؤزوم،  

     

   یاری، وئریب وئریبسه، نه  

 ...  تاری وئرن عؤمور سنه  

   دورناالرین ازبریسن  

 !  ای واهلل ،ای واهلل سؤزوم،  

     

   سؤنر؟ دا آالن اود سننن  

   یئنر، بولودالری سسین  

   دؤنر، ده کور دینر، آراز  

 !  ای واهلل ،ی واهللا سازیم،  
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   بالدی، چاغالری اوشاقلیق  

   قالدی، آغالری ساچیمین  

   یولدو آغ بیر اینجه اوزون،  

 !  ای واهلل ،ای واهلل ایزیم،  

     

   قازیالن، کولونکله خئیری  

   یازیالن، لعلکله یریشع  

   یوزوالن ملکله سیرری  

 !  ای واهلل ،ای واهلل یازیم،  

     

   کؤچونده، اللیلر میلیون  

   بیچیمده، سن تاپیلماز هئچ  

   ایچینده مؤهلت قدر بو  

 !  ای واهلل ،ای واهلل یوزوم،  

     

   دوشدون، مشقینه مجنونالر  

   دوشدون، عشقینه صنم بیر  

   دوشدون، پوشکونه طالعیین  

 !..  ای واهلل ،ای واهلل حظیم،  

     

 ...  ایله ردوزل یوردوم یولالر  

   ایلن، دوزلر یوردوم یولالر  

   ایلن، ایزلر یاد دیم گئتمه  

    - ایلن سؤزلر دیگیم سؤیله  

 ...  ایلندی آد ایلندی، آد  

     

   سیلکلندی، ائله دونیا  

   یئکلندی، داغالر آلچاق  

    - الندی الگیم داها  

 ...  الندی داد الندی، داد  

     

   سانیم؟ یمینئ سوروموزو  

   سانیم؟ گیلئیمی صبریمی  

    - سانیم؟ لئیمی گلن گؤیدن  

 ...  الندی اود الندی، اود  

     

   دارلیغی، گؤردو کی حظی  

   وارلیغی، دی گؤینه تامام  

   بختییارلیغی گؤرن سیز  

 ...  زدلندی زدلندی،  

     

 ..  گزیر؟ نه      

   سنین، ساینده درویشم دیوانه  

   منی، منده هم گزیرم، سنده هم  

   منی، کمنده کی، سالمیسان ائله  

 .  گزیر نه توروم کمندیم، بئله بیر  

     

 !  کیمیسن؟ آیری جانیمدان دئیر کیم  

   کیمیسن، یاری - پاراسی جانیمین  

   سیمیسن، ساری روبابیمین کؤنول  

 .  گزیر نه تاریم سازیم، آیری سندن  

     

   یاخینسان، نئجه منه سن ییرم،دئ  

   سان، یاخین ائله کؤنلونه کؤنلومو  

   اینسان، یاخ، منی دؤندر، کوله یاندیر،  

 ...  گزیر نه قوروم کؤزوم، آلماغا اود  

     

   چیخدی، یولونا سحر - آخشام کؤنلوم  

   دی، چیخ یولونا اوغرون - اوغرون ده سن  

   چیخدی،آ یولون دونیاما، کؤنول گل  

 .  گزیر نه یاریم اؤزگه سندن آخی،  

     

   لیگممیش، هئیکه گزری عشقینین  

   دلییممیش، من - عاغلیمی آلمیشدین  

   لییممیش، اؤلمه قوینوندا یم،حظی  

 ...  گزیر نه گوروم گزیر، نه نیم کفه  
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 ...  سن بیله  

   کؤنلوم، باللی سئودالی، منیم آ  

   کؤنلوم، قااللی هؤرولموش سرتدنح  

   کؤنلوم؟ حالی، بو یاشاییرسان نئجه  

 ...  سن بیله دئیه دئییل، سی دئییله  

     

   یاندیریر، منی آتشی نین قلبی  

   یاندیریر، می نه یاشی نین گؤزلری  

   یاندیریر، می قه کؤنلومون آنامی  

 ...  سن بیله اؤیه دئییل، سی اؤیوله  

     

   وارمیش، هیجرانی یامان نه عشقین بو  

   وارمیش، خزانی سولوخان سارالیب  

   وارمیش، جانی بیر شیرین ده نین سئوه  

 ...  سن بیله یئیه دئییل، سی یئییله  

     

   دی، ایلمه - ایلمه لریمشعیر سئوگی  

   دی، بیلمه کس هئچ یازمیشام، گیزلینجه  

   دی، کلمه بیرجه دن گؤینه روحومو  

   سن، بیله دویا دئییل، والسیدوی  

     

   سددینی، - سرحد گئتمه کئچیب ،حظی  

   حددینی، سؤزون بیلیرسن یاخشی سن  

   قددینی، سنین گؤردوم شوخ همیشه  

 ...  سن بیله اَیه دئییل، سی اییله  

     

 !  تانریم؟ بودورمو، دئدیگیمیز دونیا  

     

   ش،گئدرمی - گلدی ده دؤولت ده، روتث  

   کدرمیش، قممیش، کی سونو عؤمرون بیر  

   حدرمیش، دئمک یاشاماق قدر بو  

 !  تانریم؟ بودورمو، دئدیگیمیز دونیا  

     

   همین، - همین یول موختلیف، جیغیرالر  

   نین، روتبه بیری آجی، پولون بیری  

   قمین، سویوق بو ایچینده دونموشام  

 !  تانریم؟ بودورمو، دئدیگیمیز دونیا  

     

   چاباال، دا یا سورون، یا آتالن، یا  

   دؤردناال، چاپیر اولوب آتلی عؤمور  

   ییغواال، دا بو یالواریر، بخته او  

 !  تانریم؟ بودورمو، دئدیگیمیز دونیا  

     

   دئییل، بیر سسی سیمین هر سازدا بو  

   دئییل، عؤمور بیر - عؤمور بیر معناسیز  

   دئییل، سیرر سنه سیردیسه، یهحظی  

 !  تانریم؟ بودورمو، دئدیگیمیز دونیا  

     

 ...  گؤیرمز داشی قارا
 ياقوبون عزيز خاطيره سينه...(   موسیونودولماز خالق شاعيريميز ا)  

     

   شاعیریم، گؤیرر توم گؤیرر، دن  

   شاعیریم، گؤیرر توخوم تورپاقدا  

   عیریم،شا گؤیرر قوم آخار، سوالر  

 .  گؤیرمز داشی قارا دونیانین بو  

     

   گؤزللییه، بو چکر کئشیک گؤزوم  

   گؤیه، هم چاالر، یاشیال زمیلر  

   گؤیه، یئر ده بیرلشسه قییامتده  

 .  گؤیرمز داشی قارا دونیانین بو  

     

   درن، کؤنول آی کؤنلومو، سئویندیر  

   درن، گول باغدا سئوینجیمدی کؤرپه  

   پرن، - پرن گؤی پرن، - پرن یاشیل  

 .  گؤیرمز داشی قارا دونیانین بو  
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   دا، آخسا یاشالر قانلی گؤزوموزدن  

   دا، یاغسا قوشالر اؤلو - اؤلو گؤیدن  

   دا، ییخسا قایاالری گلیب سئللر  

 .  گؤیرمز داشی قارا دونیانین بو  

     

   گؤیرر، داشی مره داشی، بوالق  

   گؤیرر، داشی کوره داشی، اوجاق  

   گؤیرر، داشی جوره هر دونیانین  

 .  گؤیرمز داشی قارا دونیانین بو  

     

 ...  منی ووردو عطری کؤوشن  
 ير دوستوم قوجا خاليده آچيق مکتوب:(  ع)شا  

     

   کمنده، سالیب جئیرانی  

   سمنده، آغ آتالنیبسان  

   چمنده، -چؤلده گزیرسن  

 !  خالید خوجا اولسون، ساالم  

     

   زاماندی، خئیلی کوسموسن  

   یاماندی، فعلی کوسمگین  

   آماندی، کوسمه ،آهلل سن  

 !  خالید اوجا گلسین، سسین  

     

   نهنگلشن، یازا - یازا  

   جنگلشن، اؤزویله - اؤزو  

   زنگلشه، ده هردن نووال،  

 .  خالید آچا، تئلئفون بیر  

     

   قالیرسان، کندده کی، یاخشی  

 ...  چالیرسان اوت باغالییب، درز  

   قوجالیرسان، کیمی پالید  

 .  خالید قوجا خالید، قوجا  

     

   شهرلییم، ده من گویا  

   فرلییم، کی، بیلمه ائله  

   قهرلییم، اؤترو کنددن  

 .  خالید اوچا، ایستر کؤنلوم  

     

   بیللم، ئویما اؤز نی دهنه  

   اؤللم، والاله، م، سه گؤرممه  

   گللم، اؤزوم آپارمازسان،  

 .  خالید قوجا، منی یولالر  

     

   عطری، کؤوشن منی وورار  

   عطری، یووشان عطری، سونبول  

    - عطری بینیشان چؤللرین  

 !  خالید تاجا، دییشمرم  

     

   سؤیکن، دیزینه دیرسکلن،  

   سؤیکن، سؤزونه ن،شاعیرس  

   سؤیکن، اؤزونه ائی، سؤیکن  

 !  خالید؟ نئجه، سؤیکنرسن  

     

    " میکر یانیق  "   
 وستاد عدالت نصيبووا(  ا)  
   عدالت، الیم،ظ آدامام، الیمظ من  

   عدالت، آلیم، قادانی سنین چال،  

   عدالت، حالیم، کی، دییشیب ائله  

   منی، اؤلدور لال توتماییر، سؤز دیلیم  

 !  منی اؤلدور چال،  " میکر یانیق "  چال،  

     

   سسیدی، دوزون - ویجدانین ایچیمده  

   سسیدی، سؤزون سیدی،نف شاعیر  

   سسیدی، سازین الیالسیتک آنا  

   منی، اؤلدور آل، کؤنلومو آنامتک  

 !  منی اؤلدور چال،  " میکر یانیق  "  چال،  
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   تلسمه، دئمه اول، وملودؤز دئمه  

   اسمه، اوستومده - "! آل نیشان اوریمی "

   کسمه، نی بره - بندی او ،آهلل سن  

   منی، اؤلدور بؤل، یارییا عؤمرومو  

 !  منی اؤلدور چال،  " میکر یانیق  "  چال،  

     

   قاالجاق، گؤزوم دونیادا گئدیرم،  

   قاالجاق، سؤزوم یادیگار بیر ده بیر  

   قاالجاق، ایزیم جیغیریم، گئتدیگیم  

   منی، اؤلدور یول، کاروانا، بو وئر یول  

 !  منی اؤلدور چال،  " میکر یانیق "  چال،  

     

   کؤکله، یه پرده دردلی ان سازینی  

   یوکله، قلبیمه قملرینی، یوکله  

   تکله، حزینی ایچینده میلیونالر  

   منی، ؤلدورا قول، فرمانینا، قوی قول  

 !  منی اؤلدور چال،  " میکر یانیق  "  چال،  

 ...  گؤروشدوک کی یاخشی  

     

   هریس، قایایا داغالرا، گؤزلریم  

   متریس، قایا آرخادیر، داغا - داغ  

   تجنیس گرایلی، قوشمادی، بایاتی،  

 .  داغالری لیریک کؤنلومون کؤورک بو  

     

   قولویام، نین چایی داغ نین، شالله  

   یولویام، میصراع چیچگین نین، چمه  

   دولویام، دویغو سیزننم، یئرده هر  

 .  داغالری پئریک نین تانری اولو ائی  

     

   منی، هردن شئه گؤزومده دهر گؤینه  

   منی، شهردن چاغیرار لر چئشمه  

 

   منی، قهردن یاندیرار م سه گؤرمه  

 .  داغالری ککؤرو سرتیمینح یایالق  

     

   آچیلیر، الیم ائدیر، ال لر زیروه  

   آچیلیر، دیلیم اوخویورام، ماهنی  

   آچیلیر، گولوم چیرتالییر، چیچگیم  

 .  داغالری شریک عؤمرومون منیم یا  

     

   دریندی، لرین دره اوجا، زیرون  

   سوروندو، اوستن باشیم دومانین آغ  

   بوروندو، ییهگؤزلل گؤزوم - کؤنلوم  

 !..  داغالری لئریک گؤروشدوک، کی یاخشی  

     

   سنی  

   وارام، حاالللیغا وارام،  

   هارام، منه گلمز یاخین  

   قرام - قرام آرام، - آرام  

 .  سنی چؤرک، قازانیرام  

     

   قوشوم، قونماز گؤزله هر  

   خوشوم، گلمز گؤزوم، باخماز  

   یولداشیم، - یار سنسن آخی،  

 .  سنی ملک بیللم، ملک  

     

   قصدیمیزه، دورسونالر قوی،  

   بیزه، بسدی وار، نییمیز  

   اوستوموزه، ائنسه ده گؤی  

 .  سنی دیرک بیللم، دیرک  

     

   ساییرسان، سو یاشینی گؤز  

   سوساییرسان، جانیمیزا  

   ساییرسان، سن ساییرام، من  

 .  نیس فلک، تانیییرام  
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   گودازا، وئرمه حزینی  

 .  آزا چوخدان اوالر  قانع  

   یازا - یازا قلم الده  

 ...  سنی اورک، قینیییرام  

     

 ...  ایسه نه هر  

   کئچدی، کئچن اولدو، اوالن  

   کؤچدو، کؤچن اؤلدو، اؤلن  

   هئچدی، سونو دونیانین بو  

 ...  ایسه نه هر اوالندی، سیرر  

     

   تیلسیمینده، گولشن واردیم  

   مؤوسومونده، باهار عؤمرون  

   تبسسوموندن گول کؤنلوم  

 ...  ایسه نه هر یاراالندی،  

     

   سی، بیرجه عشقیمین سندین  

   سی، قؤنچه گولون دوداغین  

   سی دویونچه درد سینمین  

 ...  ایسه نه هر سیراالندی،  

     

   اشا،ب - باش وئریب دردینله  

   تاماشا، بیر دا یاشاماق  

   قارغیشا، بو دی دؤزمه قلب  

 ...  ایسه نه هر پاراالندی،  

     

   زیمیستانیمیز، بو، یاز، او،  

   داستانیمیز، سئوگی بیتدی  

   بوستانیمیز میش وئرمه بار  

 ...  ایسه نه هر اوراالندی،  

     

   دی، مشغله جور بیر دا بو  

   دی، ائله عشق بئله، اینسان  

   دی، ائله مشق عشقله حظی  

 ...  ایسه نه هر آراالندی،  

     

   دویغوالریم سرتح  
 )گؤيچم(

     

   ییر، گؤینه روحوم اؤترو سندن آن هر  

   آخی، چمن، گؤی چالمیسان، الیالمی  

   باغلیدیر، یولوم ییرم، ایسته گلمک  

 !.  آخی؟ من گؤیچه، اوچوممو، اولوب قوش  

     

   نیمدی، دردیمه لیلر گؤیچه بوتون  

   منیمدی، دردی نین لی گؤیچه بیر هر  

   منیمدی، دی، در سینمدن دردی بو  

 !..  آهی من گؤیچه، گؤتورمرم، آخی،  

     

    اوجاغیمسان، سن پیریم، سن قیبلم، سن  

   سان، اوجاغیم، - اود قارالیبدی سنسیز  

   چاغیمسان، او هم ونوم،گ بو صاباحیم،  

 ...  آخیر من گؤیچم، قوینوندا، اؤلیدیم  

     

   داغیمدیر، داغیم الچاتماز یم،حظی  

   داغیمدیر، -داغیم داغالنیب، سی سینه  

   داغیمدیر، داغیم، بؤیوک ان هسرتین  

 ...  آخیر منه گؤیچه، دا چایین دردلی ان  

     
  …   

     

   خبرسیز یزدنب یازیسی طالعیین  

 .  ایمیش بللی او، یازیلیبمیش، بئله  

   ساچالری، قارا کی آغارتماز گون آغ  

 .  ایمیش تسللی ده اؤزو ساچالر آغ  
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   داغالرین، ایتن دالغیندی سی زیروه  

   چاغالرین، اؤتن یورغوندو قاتاری  

   باغالرین، گولشن گؤرونمور گوللری  

 .  ایمیش لیخزل دیبی آغاجالرین  

     

   بوالقالر چکن شکلیمیزی واخت بیر  

 .  سوراقالر بیزی یولچوالردان گلن  

   قوواقالر دیکن یولالرا گؤزونو  

 .  ایمیش عمللی - ایمیش شومشاد اوندا  

     

   سوبادی، یانان اورگیم یم،حظی  

   اوبادی، قریب اونوانی عؤمرومون  

   بادی،با چوخو یاشیدالریم گون بو  

 ...  ایمیش اللی یاش گؤردوم باخیب ده بیر  

     

   واهلل  

   قایاالر، قوجا منی کی، گئتمیشدیم  

   قایاالر، قاچا - قاچا سسیمبویو  

   قایاالر هاچا - هاچا فاخرالیدا  

 !  واهلل دی، دوه دؤنموش داشا - روحدو  

     

   یوخاسی، ساج کی ده بیر پئندیر، موتال  

 ...  یاخاسی اود تندیره لینباجیمگ  

   یاخاسی الوان - الوان داغالرین او  

 !  واهلل دی، گوه توخودوغو آنام  

     

   ساندالی، آیاغیندا قیزین قونشو  

   قانقالی، تیکانی، هم کئچر اؤتوب  

   قالیب، قان آچیب، الله یاناغیندا  

 !  واهلل دی، شوه قاپقارا هؤروکلر  

     

   گؤردوم، ده سیزی گؤزلداغی، گر،سن  

   گؤردوم، دا قوزو ده، جویور باال بیر  

    - گؤردوم دا قیزی لی الیبنؤوشه  

 !..  واهلل دی، بوه آیپاسیتک بیر  

  

---- 

   یاشیمدا، بئش اون لیگدیم دجه یامان  

   باشیمدا، سئودا یاشیمدا، او همین  

   داشیندا، ائلچی اوتوراندا گئدیب  

 .  کیمییدیم چیگید اوستونده داشین او  

     

   ینده، سحرله اوستونده داشین او  

   ینده، مؤهورله آدینال داشی او  

   ینده سئهیرله اووسونالییب سنی  

 .  کیمییدیم یگید کیشیقیریغییدیم،  

     

   آیریجیندا، سول ائویمیزین بیزیم  

   آیریجیندا، قول یئرینده، کمر بیر  

   آیریجیندا یول گؤزلرین گؤزلریم  

 .  کیمییدی شویود گؤیرمیشدی، ائله  

     

   ، سه گلمه آیال اولدوزال، یوخوما  

   ، سه گلمه الیال ، سه گلمه بایاتی  

    سه گلمه لئیال ائدن مجنون منی  

 ...  کیمییدیم سؤیود قاالن بوروق بوینو  

     

 !  وطن آی  

 

   یولالری، یپکا گئدک کئچیب ائله  

   قولالری، آنا قالسین سرتح بیزه  

    -یولالری اؤپک وئرک، جان تورپاغا  

 !  وطن آی تورپاغا، بو دئدیک وطن  

     

   گلدی، دیله داش گلدی، دیله تورپاق  

 .  گلدی دیله قوش داغیالن یوواسی  
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   گلدی دیله یاش گؤزلرده قدر نه  

 !  وطن؟ آی آغالماغا، باخان کیمدیر  

     

   دؤندو، قانا ال...چیچکلر آغ آچدی  

 .  دؤندو آسالنا اوغالنالر آتلی آغ  

   دؤندو، داستانا دی، اؤلمه شهیدلر  

 !  وطن آی واراغا، مین سیغماز داستان  

     

   قاریشیندا، هر قاراباغین آنام  

 .  یاغیشیندا یاز قانیمیز یویوالر  

   آغوشوندا ریئ قوینوندا، تورپاغین  

 !  وطن آی اوزاغا، چوخ گئتدی آهین  

     

   میلته، وئرن شهید یرانامح من  

   ظیلته، اولماز دؤزمک تانریم، اولو  

   غئیرته، باخ، غئیرته شهیدلرده  

 !  وطن آی بایراغا، بو ایچیبلر آند  

     

   شرله، شئیتانال، چارپیشار ملکلر  

 .  رلهبش بیگانه بو باریشمارام  

   هرله، چارخینی تاریخ، قوجا هرله،  

 !  وطن آی قاراباغا، قاییداق تئز  

     

   وطن  

   ائله، سنسن یئریمیز آند  

 .  لریک گه دؤنوب باشینا  

   ائله، سن وطن، آناسان،  

 .  لریک گه دؤنوب دؤشونه  

     

   ده، یگینه یووشان دؤنوب  

   ده، گؤیونه ده، یئرینه  

   ده اؤینه بیر گونونده ارد  

 .  لریک گه دؤنوب قوشونا  

     

   دونیانی، گئن دوالناریق  

 .  بورانی بیلریک جنّت  

   ی،قرآن موقدس اؤپوب  

 ...  لریک گه دؤنوب خوشونا  

 

   لر گه  

   دونیانی، منلی آختارارسان ائله  

 .  لر گه اونوم نه لر، گه هاراییم نه  

   آخانین تک کور تک، آراز عؤموردن  

 !  لر؟ گه دؤنوم ها باشینا، دوالنیم  

     

   قاپیالر، یاش ایسالنار آغالیارسان،  

   قاپیالر، باغریباداش سرتینلهح  

   قاپیالر، داش او باغالنار اوزونه  

 ...  لر گه یؤنوم نه ایستیر، کؤنلوم نه  

     

   یولودور، عذاب یهن بیتمه سئوگیمیز  

 .  دولودور هیجران سرتلهح یولدا بو  

   اولودور، اولوالردان تانریم اوجا  

 .  لر گه دویونوم - تویوم باخ، ایستسه،  

     

   سنین، نئیلر او دهر گؤینه کؤنلونو  

   سنین، ائیلر اون هسرتینی دلی  

 !  سنی؟ نئیلر او، دؤنمز، گئری حظی  

 ...  لر گه سورگونوم ایتنیم، کی، دئمه  

     

 ...  عؤمرومده منیم سن  

     

   همدم، قملره عؤمرومده منیم سن  

 .  ایچینده قملر ائدیر قؤور طالعییم  

   هئچم، ده سنه قیبلگاه، اونا من  

 !  ایچینده؟ دملر بیلدینمی آچا باش  
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   یاغیش، گور یاغان عؤمرومده منیم سن  

   چاخیش، تک شیمشک بولودسان، سنگیین  

   ناخیش، قلبیمه یاراالر ورانو سن  

 .  ایچینده چملر ناخیش بو اویوشماز  

     

   نسن؟ دومانسان، عؤمرومده منیم سن  

   نسن؟ اومانسان، دونیا بیر مندن سن  

   نسن؟ گومانسان، یوزولموش ترسینه  

   ایچینده؟ کیملر اویدوردون لر نه گؤر  

     

   کولک، اسیم بیر عؤمرومده منیم سن  

    - تک کؤچو دورنا پوزولموش نیظامی  

   دئمک، بئلیمیش طالعییم، بئلیمیش  

 ...  ایچینده جملر تکجیم تکم، من  

     

   ورمیسن، درد، عؤمرومون منیم سن  

 .  سن می کره ائئه، ائتمه تای یهحظی  

   سن، می کوره یئر لرسن به نغمنله  

 ...  ایچینده بملر سسینله، زیل اوخو  

 

********************* 

 

 ذیحق علیرضا

 آنام منیم

 نیسگیلی ک اوره یی  چیچه محبت

  سئوگیلی گؤزل زامان هر قلبیمده

  ایلگیلی ال حیاتیم ،  وارلیقیمدا

  منیم دیر آنام زامان هر دیر آنام

 

  او دان دییار بو ده گئتسه کؤچرسه

 او یاردان هربیر دونیادا دیر ل گؤزه

 او دان پینار دان الغبو دورهر چوشغون

  منیم دیر آنام پارالیان تک گونش

 

  گولوم دیر بهیشت مکانی آنانین

 گولوم؟ کیمه دیر بهیشت اؤزو آنا

  گولوم دسته قورباندیر مزارینا

  منیم آنامدیر چاغالیان تک بوالغ

 

 گوللر  سولورسادا ایللر ده کئچسه

  سئللر گورولتونن دا باشدان آشسا

 ائللر دردیمه ااولورساد شاهید

  منیم دیر آنام آغالیان تک منه

 

  قوربان جانالرا ن دئیه جان یا آنا

 حئیران هله من اوزونه گؤزونه

 جئیران او چکسه لرده امک مینجه

 . منیم آنامدیر دانالمایان منی 
********************************** 
 
Ramiz  Abdullayev 
HİZAMİ GƏNÇƏVİ. 

 
Gənçə şəhərin də olan abidən, 
Şəfəqdən nur alır acılanda dan. 
Möhtəşəm heykəldən boylanaraq, sən,, 

Azad Vətəninə, məğrur baxırsan. 

 
Nizami Gənçəvi adın möhtəşəm, 
Bəşərin ən gözəl, bir incisi, sən. 
Mübarək səkkiz yüz əlli mən desəm, 
Xalqın qürurusan,sevinçisən, sən. 

 
Səndən bizə qalan “Xəmsən” vardır, 
“Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”. 
“Leyli və Məçnun”un, “Yeddi gözəı”,sir, 
“İskəndərnamə” var, məzmunlar dərin. 

 
Bədii, fəlsəfi fikirlərinlə, 
Dünya tarixində, yerin var sənin. 
Bizə miras qoydun, öz əllərinlə, 

Azəri xalqının ötən illərin. 
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 اوغلو ینحس( کئیوان) ب. پ

 داینا دوزورم

 

 بیلمیرم   دییه   دردلری  چکدیییم

 داینا  دوزورم  قارشیندا چوکوبد  دیز

 دیلسیز یاشاییب حسرتینده گون خوش

 داینا   اوزورم   ایچینده   کدر  قم

 

 باشماق   قارشیب  باشماغینا  آرواد

 اوشاق ییر مله  آجیندان  بوش  آلیم

 ساواشماق اولمور یاریر باش تهمتلر

 داینا       گزیرم      اوزونو     فلیین

 

 سوراغین توتور قارداشینین قارداش

 داداغین   توتانالرین  تیکیر  آلچاق

 اوجاغین  مظلومالرین  یوخ  یاندیران

 داینا  سوزورم  گوزلردن  کیمی  قان

 

 داها  چئوریلیب  دوستاغا  یاشاییش

 گوناها  باتیر  باتیر  گئتیرنلر   دیله

 آها    دونوبدور    وارلیغیمیز   داها

 داینا  بئزیرم  جانیمدان  یوخ  چارام

**************************** 

 یئتیشمز

 اماموئردی سامانی )ایمان( 

  یاخشیدیر اینـســان  ارکــانــدا  ادب یـــارانمــیــشــدان تــام

  یاخشیدیر دالــداالنـســان ، ـاالنـدانق دال یئتـیـشـمــز کـال

  
  ایسالنمازین قالین، گؤن بوش، بئیین تـوسپور، قابـان چـاش،

  یاخشیدیر دوالنــســان  یـالقـیــز قیلیـب تـرکیـن هـارداســا

  
  دویقونو کافاندا    کورالر  ،   بانالییب   قونشون    اولسا

  یاخشیدیر زیـنــدان  ــادارس  بـانـالغیـنـــدان قونشو  بویله

  

  ویــرانــادان  آلیـر  ذووق  ، گــرکمــز محـفــیــل  بــایقـوشــا

  یاخشیدیر  ویــران قــویــدورســـا  محفیـللــری بـانـالییــب

  

  گــولــدورور لــرله نغـمــه ، بـولبــول  گـولشنــده قـونچـانی

  یاخشیدیر قـالقـان بیتسـه یئـرینده گـول بـولبول، سـوسسا

  

  قـالقــانـالری پیـرپیـزالنــان ، اول زوغـدان قـوپـارسیـن کیـم

  یاخشیدیر قیلسان چـارا زوغـالنمـامیشـدان  ووروب کـؤک

  
  یین درنـه پـاپ ایـرانلیالر ک گـره چیـن ی نـه خـوشـالسیـن

  یریاخشید ایــران  بـــزنــــدیــــرمـکــده  درنکلـــر  شنـلـی

  
  آرتینمـاقدادیر  چـــوخـــالردان  ایـلــه  فــرهنـگ  آز آزقیـن

  یاخشیدیر تــاپســان  تئـزلیـکـده  عیلـلتـیـن  آرتیـن  بویله

  

  لی گئتمه کـال ده قبـره یئتیشمـز،  جــاهیـل کـال  یــوخسـا

  یاخشیدیر درمـان  ایلــه  عئلـم  کــالــالریــن بــو دردینـــه

  

  قیـلـمـالی عــوذرون ائلـلـردن ایلــه، عئلــم  تـوختـامــازســـا

  یاخشیدیر قــوپـارسـان دیبــدن  کـؤکـون یئتیشمـزلـر کـال

  
  قـایغیسین ائـل آرتیـرار  قـــوپـــارمـــاق  شیــون آغـالدیـب

 سامانی یاخشیدیر مایدان چـوللـو  کالـدان  اؤلچــونــده یـن«ایمان»

 

**************************** 

 تخلص با «فاتح محمد سلطان» از شعری

 «عونی»

  

 ائدر قصد یاناغینی ائدن بحث گولدن باغدا

 ائدر قصد اندامینی آچانالر سؤز دن'سرو

 مُراد دونیادان ی-دار اولماق واصیل دلبره

 ائدر قصد درمانینی ایله دردی عشقین عاشیق

 وغایاغ قورو دگمز ایچین دونیا فانی بو

 ائدر قصد زیانینی دونیانین بو کی اجل

 ائشیگینده یاشی گؤز دیریوجه ییلدیزالردان

 ائدر قصد دومانینی یمین'آه بولوتالر بو

 ییپائیله اغیار بحثی پوزما بیتی عونی ای

 ائدر قصد جانانینی جهساده کی او شعر
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 الدینبرهان قاضی
  

 الدینبرهان قاضی

(1398 - 1345 )

 و ادیب عالم، دولتمرد،

 تورک بزرگ شاعر

 وی اصلی نام. باشدمی

 احمد الدینبرهان

 اشخانواده و است

 در که باشدمی اوغوز تورکان از «سالور» قبیله به منسوب

 در ابتدا کرده، کوچ آناتولی به تورکیستان از 13 قرن

 .شدند ساکن «کایسری» در سپس و «کاستامونو»

 شروع پدرش نزد در سالگی 4 از را خود ابتدایی تحصیالت

 در بعد مدتی فارسی و عربی زبانهای یادگیری ضمن کرده

 نحو، صرف، لغت، مانند علومی آموختن مشغول مدرسه

 .شد حکمت و منطق حساب، عروض، بیان، معانی،

 در و رفته مصر به پدرش با سالگی 14 در 1358 سال در

 ،فقه اصول فقه، مانند دروسی در تحصیل به شروع آنجا

 1362 سال در. نمود طب و هیئت تفسیر، حدیث، فرایض،

 الدینقطب موالنا درس کالسهای از ماه 18 و رفته شام به

 برگشت در که) حج به رفتن از پس. کرد استفاده رازی

 به حلب در سال یک مدت به( نمود وفات پدرش

 .داد ادامه خود تحصیالت

 انقراض اب. برگشت کایسری به 1364 سال در الدینبرهان

( لیکلر'بگ) محلی دولتهای آناتولی در سلجوقی دولت

 محلی دولت جزو هم کایسری که بودند شده تأسیس

 و «سیواس» در که بود (Eretna) ائرتنا بنام کوچکی

 هم آن حاکم و بود شده نهاده بنا اطراف شهرهای

 .بود بگ محمد الدینغیاث

 انجام سریکای القضات قاضی بعنوان در مدتی الدینبرهان

 عادل، عالم، دولتمردی که نمود ثابت و نموده وظیفه

 پستهایی در نیز بعدها. است دارمردم و شجاع باهوش،

 اشتغال ائرتنا دولت در بگ نایب و وزیر بگ، مشاور مانند

 به الدینبرهان قاضی دولت تأسی به دست نهایتاً و داشته

 .نمود حکومت سال 18 و زده سیواس مرکزیت

 ادبیات با تالطم، پر زندگی این کنار در الدینبرهان قاضی

 و فارسی و عربی زبان سه به و بوده مشغول هم شعر و

 شامل وی تورکی اشعار دیوان. است سروده شعر تورکی

 از وی. است تویوغ 119 و رباعی 20 غزل، 1500

 در. باشدمی عروض وزن در تورکی شعر سرودن پیشگامان

 تصوف و دینی مضمون با اشعاری عاشقانه، غزلهای کنار

 مردمی محاوره زبان از اشعارش در الدینبرهان. دارد هم

 خاصی ویژگی اشعارش به که کردمی استفاده هم

 جناس بخصوص ادبی هایآرایه به همچنین. بخشدمی

 .داشت ایویژه عالقه

 زیبای اشعار که متصوف شاعر یک بعنوان الدینبرهان

 و نکرده اهمال را دنیوی زندگی هرگز دارد، فراوانی تصوفی

 از مملو غزلهایش. نبود غافل مادی دنیای صفای و ذوق از

 نیز وی جوش و جنب پر حیات است، مادی و بشری عشق

 این بازتاب که بود جنگ و مبارزه ماجراجویی، از مملو

 اشعارش در نیز را وی روحی حاالت و شخصیتی وجه

 به طبیعت با رابطه در اشعارش در همچنین. بینیممی

 .کنیممی برخورد زیبایی بسیار هایتصویرپردازی

 :الدینبرهان قاضی از تویوغ یک

 

 دیردئورانی قوچالرین شوکور حاققا

 دیریرانیح یندم بو عالم جومله

 دگین یئره دوغان گون باتاندان گون

 دیریرانیس نفس بیر نیناری عشق

 

 :الدینبرهان قاضی از غزل یک

 گؤر ننیاؤزه اؤزونه گؤر، ننیگووه هگؤزون

 گؤر قیوانانی قددینه باخ، سئویننه سؤزونه

   توزو ایسه تاتلو نئجه گؤزو، ایسه جادو نئجه

 گؤر اینانانی آنا سن سؤزو، ایسه شیرین نئجه

 قاویدیر یوال اول یؤنو ائویدیر، چَلَب کؤنولوم

 گؤر قانانی قانینا بو جویدیر، بیر دونیا ایکی

 کمندی عقلیمین ساچی سپندی، انیمینج بنی

 گؤر یانانی اودونا اول بندی، بو سالیب جانینا

 اولموش منوّر یوز نه بو اولموش، معطّر ساچ نه بو
 گؤر جانانی یا جانینی اولموش، تَر ی-گول یاناق نه 
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 سوسیال مئدییادان درلمه لر
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شرق در بیگانه غرب، در ناتنی

 روسیه اجمته بر اجمالی نگرشی

 اوکراین به
 کار حسن

 

 

 نژاد با کشوری روسیه

 در که است اسالوی

 جغرافیایی موقعیت

 قرار غرب و شرق بین

 دیدگاه از. است گرفته

 دنیای شرقی، انسان

 به روسیه در شرق

 از و رسد می انتها

 غربی، انسان دیدگاه

 روسیه از شرق دنیای

 .شود می آغاز

 یک را روسیه وقت هیچ اروپایی تمدن تاریخ، طول در

 شرقی تمدن همچنین. است ندانسته اروپایی اصیل کشور

 آورده بحساب شرقی تمدن از مجزا کشوری را روسیه نیز

 شرق تمدن بین ما برزخی در روسیه تاریخ رو این از. است

 اروپایی تمدن که زمانی از. است بوده گرفتار غرب تمدن و

 به رسیدن د،آور بدست را صنعتی و تکنولوژی برتری

 به مقبولیت آوردن بدست و اروپایی صنعت و تمدن مرتبه

 نهان آرزوئی به تبدیل اروپایی اصیل کشور یک عنوان

 در درون از را روسی دولتداری روان و روح که گردید

 .دارد خود محاق

 کشوری را خود نیز روسیه داند، نمی خود از را روسیه اروپا

 اروپایی، تمدن ذهنیت در .آورد نمی شمار به غیراروپائی

 تقسیمات خاطر به که است خطرناک ای بیگانه روسیه

 این تاریخ، جبر و گرفته قرار اروپا قاره داخل در جغرافیایی

 اروپایی فرهنگ با را ترسناک و نداشتنی دوست غول

 روسی تمدن روسیه، ذهنیت در. است کرده همرنگ

 و قدرتمند جایگاه که است اروپائی تمدن از اصیل، بخشی

 و نیست آن پذیرش به حاضر اروپا ولی دارد، پرافتخاری

 .کند می پرهیز وی با دوستی از بیهوده

 نه و دارد را روسیه شمردن خود از آمادگی نه اروپایی روح

 چنین. یابد می خود در را آن کامل زدن پس توانایی

 ذهن در را ای ویژه دوگانگی روسیه، با رفتار در ای، روحیه

 کابوس» را آن بتوان شاید که است کرده ایجاد اییاروپ

 دست که فرصتی اولین در اروپا لذا. نامید «اروپا در روس

 و. کند می استفاده روسیه تضعیف و تحقیر برای دهد، می

 ها غربی که است تاریخی فرصتهای این از یکی اوکراین

 اهداف فعلی روسیه با رفتار چگونگی در. )اند آورده بدست

 اروپا اتحادیه عضو کشورهای اهداف با انگلیس و کاآمری

 به پرداختن درصدد نوشته این ولی دارند، بارزی تفاوتهای

 .)نیست آن

 تاریخی پیدایش ■

 را روسیه کشور که مردمانی محققین، از برخی نظر به

 هستند اسالوها و ها فنالندی از ترکیبی اند، داده تشکیل

 که جداسری های شینن شاه صورت به تاریخ طول در که

. شدند می اداره اند، داشته یکدیگر با زیادی اختالفات

 نفوذشان با میالدی 882 سال در قوم این دولتداری اولین

 ایجاد کیف شهر در دنیپر رودخانه خیز حاصل سواحل به

 و وسیع بسیار سرزمینی قبچاق، دشت غربی بخش. شد

 از ندهما باقی تورک مختلف قبایل که است خیزی حاصل

 با. کردند می زندگی آن در ها پجنک قبچاقها، خزرها،

 حکومتهای تورک، مختلف قبایل میان در اسالم ورود

 که خزرها دولت جمله از خزر دریای غرب و شرق تورک

 خود حکومت تحت را قبچاق دشت از وسیعی بخشهای

 حاکمیتی، بحران این. شدند بحران دچار داشتند،

 در فرمانروایی ضعف. آورد پدید را فرمانروایی ناپایداری
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 به روسی شاهزادگان برای را طالیی فرصتی تورکها، میان

 اولین و شوند سرازیر جنوب به شمال از که آورد ارمغان

 قبایل تالش. کنند ایجاد کیف در را، خود پایدار دولت

 رفته دست از سرزمینهای بازپسگیری برای تورک مختلف

 هیچ هم کیف دولتداری اما سیدنر دلخواه نتیجه به هرگز

 نهایت در یابد؛ رهایی مزمن جنگهای این از نتوانست وقت

 غرب از تورکها تاز و تاخت از نجات برای گردید مجبور

 و کند نشینی عقب شمال جنگلهای درون به قبچاق دشت

 .نماید کیف جایگزین را مسکو

 بین در یکپارچگی و اتحاد ایجاد برای قوم این که زمانی

 پی در. شد خدایی چند دین ترک به مجبور خود قبایل

 دینی مراکز به را سفیرانی خدایی، تک واحد دین برگزیدن

 دین اسالم کردند، رد که دینی اولین. فرستاد مختلف

 نیز را یهود دین آنها. بود تورک دولتهای و قبایل پذیرفته

 کردند رد بود، خزران پذیرفته که

 46 رهشما -انجمن مجله: منبع .

 :بخوانید زیر لینک در را یادداشت کامل نسخه

https://goroobonline.ir/1634-2/ 

 اوغلویوسف اسماعیل

 

 دئهشتلی لندیریجیحیرت استالینین

 سیفاجعه جنایت

 (товарищ )لرتاوارژ
 و عزیز لریمیسئوگی و ساالمالریمی اوالراق ایلک

 بارماق و امچاتدیرمالی دیلداشالریما و داشیورد حورمتلی

 دهصحیفه اوچ ایکی بیر لریمیزههموطن سولچو اوجو

 .اوالجام نییتینده وئرمک آیدینلیق آراسی دیرناق

 چیرکین بو داها گلمیشدیم قرارا بیر بئله ایلهاوزوم

 عئرمنی یادداشیندا تاریخین کینئجه توخونمایام یهمسئله

 یقهفر جوانان سازمان" ایلهراپورت آوانسیانین آرداش

 آدالنان ایران کیشی مین نئچه لرینیفدایی "دمکرات

 حوکومتین پاالنی یرتیجی آزربایجانا قوزی سیندن،اولکه

 ...وئریر لووا ائدنده، سورگون سینده،حمله قلدار

 توتالیتریزمین اینقالبینین اکتبر روسیه ایرانلی، چوخ بیر

 گوره مومکونسوزلویونه لرینینفعالیت ایرانداکی دورونده

 ایران سیغینان ایتتفاقینا سووئت اوالن  جننت بُوتالری

 اکتبرین عضولری و لیدرلری پارتیاسینین کمونیست

 !دوندورللر کوله گئدرکن یهروسیه ده، 1917

 " طرفیندن لریگلدیک قالیب سولچوالرین سونرا داها

 دهروسیه آدالندیراالن "اینقالبی سوسیالیست اکتبر بویوک

 "خصوصا و ایل دوردیئتمیش سی،حادثه 1917 اکتبر 25

 بیرینه لریندنائتکی یوکسک ان ایللینده، اون اوچ ایلک

 سیاسی تاریخینین دونیا چاغداش اوردو، بیر اوالن صاحیب

 سینهپرونده لریقتل یوکسک ان آراسیندا، لرینسیستم

 .اولورالر صاحیب
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 اوالن دهلریندوشرگه  توپالما سووئت سایی ائدنلرین اعدام

 آجلیقدان طرفیندن تشکیالتی سیزلیکتهلوکه  کمونیست

 "تخمینا اوکرایینادا ایلهخصوصی سایی لرینچکن اذذیت و

 .اولدورولور یاخین میلیونا 2000000

 جی 1956 پارتیاسینین سینینکمیته کمونیست سووئت

 نیکیتا قورولتایندا نجیایرمی کئچیریلمیش مسکوادا ایلده

 ژزف لریندهجنایت حئساباتداکی یزلیگ خروشچوف

 انقالبین اکتبر ،"اساسیندا الندیردیگوناه استالینی

 بو لنیی والدیمیر  اوالن سیچینظریه اساس و قوروجوسو

 ساخالیار اوزاق اتتهامیندان اورتاقلیق دهجنایت بویوک

 اجراچیالریندان اساس جنایتین ده اوزو اصلیندن کن،

 آچیقالماالرا ئسابالندیغیح خروشچوف اوالن بیری

 سووئت بوتون رک،وئره قوربان سینیخاطره استالینین

 کی چالیشدیردی یولوخماقدان قورغینا بو سیستیمینی

 بو ایل نئچه بیر اولماسا هئچ و ساخالسین آرخاسیندا پرده

 .اولدوالر نایل آپارماغا تئزی

 تانیش ایله تاریخی کمونیزیم سووئت دئورده او آنجاق

 داها دنگونش سیتاکتیکی خروشچفون اوچون نالراوال

 .دیر آیدین

 ایلک روسیاداکی ائتمک امکداشلیق استالین اصلینده،

 بلشویک ائدن تشکیل لرینیدوشرگه اولوم و قیرغینالری

 !دیر سیتله بیر  لنینین لیدری گوجلو عینی پارتیاسینین

 قوربانالری لوتعجب رژیمین استالینیست چیلنین

 لریاولدورمه و ایضطرابالری ایتتیفاقیندا سووئت سینداآرا

 فاجیعه بیر نامعلوم و گیزلندیرمک مددت اوزون چوخ

 .دیر واری ایرانلی داسایی چوخ لرینچئویریلن

 کشف "تدریجا اولوجولرینین اونون و نینفاجعه بو

 و ایدئولوقالرین ایلهسعی بیر دیرلی سیائدیریلمه

( عقیده و مفهوم درستی بر شاریپاف) لریندوگماتیست

 بیزلر تدقیقاتچیالرا قویان سون دنقصدی سو سوسقونلوغو

 .بورجولویوق

 اوالراق وارثی پارتیاسینین کمونیست ایلده جی 1320

 اینسانالری ایتکین بو پارتیاسی توده ایراندا قوروالن

 لیدرلرینین توده بعضی. توتدور اوستون اونوتماغی

 پارتیاسی، کمونیست سووئت  الرینداآراشدیرما آپاردیغی

 اونالرا الکین ائدیلدی، وادار آختارماغا طالعینی لیدرلرینین

 داوام نیمسئله " و اونوتماالری ایلهتامام ایشی بو

 !!!ائدیلدیر اویاری و خبردارلیق اوچون "لریمهائتدیرلمه

 -1935 اتابکی تورج آراشدیران تاریخینی سوسیال ایران

 باکی، الریایرانلی ایلهلریمین آراسیندا ایللر 1939

 یا و اعدام شهرلرینده سووئت دیگر و موسکووا داشکند،

 .یازیر ائدیلدیکلرینی محکوم جزاالرینا حبس اوزون

 موسکوودا " گوره دئدیینه آزربایجانیالرین ایران جنوبی

  چئشیتلی الر،ایرانلی اوالن باغلی  لرینهدوشونجه سول

 ایلهالریماشین قارا بیرلیکده ایلهلریلتمیل کمونیست

 باغچایا بیر " کومونارکا " کیکنارینیندا موسکووانین

 کوتلوی سونرا ائدن تیرباران اونالری آتیجیالر. آپاریرلیدالر

 هله قالیقالری مزارالرین کوتلوی بو! باسدیردیالر مزارلیغا

 .دورورالر یئرینده ایندی ده

 ایله لرمین یوز یابانجیالرین ایانیاش ایتتیفاقیندا سووئت

 .وئریلیر امرلری حوکومت اوچون سیاولدورمه اینسانالرین

 اینسانالری اوزگور لهستانلی ایلده جی 1937 اگوست 11

 144000 وئریلدیکده، امری عملیات اوچون ائتمک محو

 امری اعدام مینی 110000 اونالردان اولوندو، حبس آدام

 .روئریلدی طرفیندن حزبین

 20 اوچون توتولماسی اویغورالرین تورک لیچین

 نفری 25000 امری عملیات  کمونیستین حزب سنتیابردا

 .گوندریلدی دونیایه سونسوز

 سیزلیکتهلوکه ایستالنیست یانواریندا ایلین جی 1938

 لر،استونی لر،لئتونی عملیاتالریندا جنایت آپاردیغی

 ساکن باشقا و(الربایجانلیآزر یئنگو)  الرایرانلی یونانیالر،

 سیرا بیر یانیاشی سیندهبولگه سووئت میللتلری اولونموش

 بونالردان اولوندو، حبس کیشی 350000 عملیاتدا

 قارشیسیندا عملیاتینین اعدام آرتیق دن 247000

 .قالدیالر

 ایران عاقیبتی نسلینین ایلک لرینینکمونیست ایران

 لرنسیل سونراکی دی،اولسای چاتمیش شُومونا خالقینین

 ایتتیفاقیتدا سووئت و کمونیزمه ایلهلریهوس بوتون

 اوستونه الاینام بیر موحکم قدر بو وارلیغینی و ایناناجاق

 قویاجاقدیمی؟

 هیجان قدر بو نینلیایران لرلهمین کیدهجهننم استالین

 دی؟ائشیدیلمه نئجه فریادی اصلی ییجهبئله اوال وئریجی

 

 و سونرا مغلوبیتیندن پارتیاسینین توده ایللرین جی 1930

 آزربایجانین یئنگو دئموکراتیک ایلده جی1325

 ایللرین جی 1360 و سونرا، دوشوشوندن پارتیاسینین
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  سووئت یاشایان، جمهوریتینده  ایسالم ایران اوللرینده

 فداییان سازمان و توده) لرینهکمونیست ایران طرفدارالری

 حکومت، لرینیضربه لومجولاو( التیتشکی اکثریت خلق

 .ووردوالر لرایستالینیست سولچو

 سووئت سولچوالر ایرانلی سونراکی اینقالبیندان ایسالم

 اورتایا اینقیالبیندان اوکتیابر کن، ائدر سورگون ایتتیفاقینا

 و یاخینالشیردی   گونلرینه یاشاماق سون سیستم چیخان

 .دیر دئییل اقتداریندا اولدورمک آرتیق

 سووئت و قاپیلمادی آ قوالق " نسیل سون بلی،

. الشمیشدیقارشی ایله لرینیدسته اعدام جالدالرینین

 نده "جننتی کمونیزیم" نسیل، عینی انجاق

 لرینیضربه پیسخولوژی بیر دئهشتلی لریندن،گوردوک

 دنلیکخسته روانی و روحی دهشکیل بیر باشقا و آلدی

 .اولدوالر هالک

 اوچون آنالماق گلنلری باشینا لرینکمونیست نسیل نسو

 " ائوی داینین یوسف " کتیابی نینزاده اهللفتح اتابک

 کیتاب بیر اوخوناقلی چوخ( 2001 ایسوئج نشری ایلک)

 کئچمیش بو تشکیالتینین( اکثریت) خلق فدائیان اوالراق

 آلایده دیییزلهگو کیمی گلن آزربایجانینا سووئت سیاویه

 ایله دونیا بیر چیرکیلی و آلچاق ترسینه جمعیتین

 !!!قارشیالشدی

 بیر آجی چوخ بو گنج ایرانلی آیری یوزلرله کیمی اونون

 /لرینیموازینت لریبعضی و الشیرقارشی لهحقیقت

 اولماق نایل یهفاجعه بیر بئله حتتی و ایتیریر الرینیتعادل

 اوچون لریوئردیک و چیخدیق بوشا حیاتالرینی اوچون

 !ائدیرلر اینتیحار اوزلرینی

. قووور دنحزب فاناتالرینی انون و نیتروتسکی استالین،

 کمونیست استالین ایللردن جی 1938 - 1924

 زینویفیف و کامنف لریموتتفیق یاخین ان و یولداشالرینی

 !اولدور و قووب دنحزب

 1938 -1936 ده ایللری قانلی ان حاکیمیتین کمونیست

 بویوک یا و /بزرگ ارعاب /قورخودولما یوکبو " آراسیندا

 .دیر دورو "بزرگ پاکسازی/  مهتمیزله

 بو و توتوقالندی 15000000 ده ایل ایکی بو

 .ائدیلدیر اعدام یاریسی توقوقالنانالرین

 استاینین سیندهکئچیریلمه حیاتا جنایتین دئهشتلی بو و

 .دیر وار رولی بیرینجی یژوفین نیکوالی الی ساغ

 قاچان ایتیفاقینا سووئت ایله قورخوسو ایشگنجه و حبس

 بویوک داها لریندنوطن اکثریتی سولچوالرین ایرانلی

 .قارشیالشدیالر لهلریچتینلیک

 ایتتیفاقینا سووئت ایللرده جی1320 کی اوالر یئترلی

 نه باشالرینا سونرا دنایللرین 1325 و سیغینانالرین

 !!!گتریلیر لرفالکت دئهشتلی

 سووئت سونرا قورولماسیندان دیکتاتوراسینین االنیپ رضا

 بوتون نین، "پارتیاسی کمونیست ایران " قاچان ایتتیفاقینا

  و ائدیلیر چاغریش لرهمحکمه فعالالری و لیدرلری

 هامیسی سونرا دنکیشی ایکی بیر کادرالری کمونیست

 .اولونور اعدام

 ولچوالرس قاالن دوستاقیندا پاالنین رضا ایراندا یالنیر

 .ساخالییرالر دیری جانالرین

 رژیمی ایستالین ایلده جی 1928 "تخمینا

 استالینین قانلی ایتتیفاقینداکی سووئت و سیلنمهموحکم

 دونیا ایکنجی ایلهخصوصی لری،مهتمیزله اینانج و ائتنیکی

 بویوک و لرهسورگون ویکوتله ، سیراسیندا ساواشالرین

  سونرا و آتدی باش یرغینالراق و عامقتل لیجکاوله

 مقیاسیندا بویوک پالنینین ائتنیک ایتتیفاقینین سووئت

 .اولدوالر نییتنیده دئیشدیرمه

 تااور و سیبریه اینسانالری آرتیق میلیوندان 1500000

 .ائدیردیر سورگون لرینهاولکه آسیانین

 رژیمی، کمونیست سووئت گوره، ندنلرینه رسمی سورگون

 بیرلییی ایش ایلهآلمانالری و یلیقآیریمچ ائتنیک

 .گوستریلیدیر یاپیلیب، سوچ طرفیندن

 اوکراینالیالر،  طرفیندن رژیمی ایستالین کومونیست

 ولکالی لر،یکره لهستانیالر،  لری،اوزبک بولغارالر،

 استونیالیالر، لیتوانیالر، الر،التویایی یونانیالر، المانیالر،

 بیر تورکمنلر آزربایجانیالر، تورکلری، آخیسکا یهودیلر،

 اولومونه  سیبری ایلهسینمهتمیزله ائتنیکی بویوک

 .گوندیریلدی

 سینده،نتیجه  سینینتبلیغاتی پارتیاسی توده  ایراندا

 اوزونده یئر ایتتیفاقینی سووئت  الریناضیالی اکثر ایرانین

 سیتایش لیدرینی استالین و تانیتدیری اوالراق جننت بیر

 "بشریب منجی /سیقورتاراجی انسانلیغین " یالراخالق و

 .گوستریلیدیر

 اینسان یاریم میلیون ایکی ایلده جی 1938 گرجستاندا

 کیشی 30000 لردهجیییتمیزله قانلی بو و یاشاییردی
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 نی 15000 بونالردان و ائدیلیر جلب مسولیتینه جنایت

 کار اردوگاههای) یئرلرینه دوشرگه امک یا و اعدام

 .گوندریلیر( باریاج

 دئپورسیا بویوک ایتتیفاقیندا سووئت گوره لرهدلیل سندلی

 اولدورلدو، آدام میلیون 13000000 آزی ان دورونده

 مولکی و ائدیلدی سورگون لرینهدوشرگه توپالنیش

 .اولورالر محروم حقوقالریندان  سلاوزل

 جی 1938 -1936 ایتتیفاقیندا سووئت مهتمیزله بویوک

 باسقی و عملیاتالریندا رئپرسیا سیاسی آپاریالن هایللرد

 و لرینینرسم حوکومتی سووئت و پارتیاسی کمونیست
 شکلیده گئنیش کوماندانلیغینین اردونون قیرمیزی

 سالماق، دوستاقا نظارتی، پلیس جیددی سی،تمیزلنمه

 .دیر دلبخواهی /اوزباشینا اعدامالر و حبس سی،شوبهه تخریبات
( 1938 -1937) دورو آغیر ان سیباسقی شددتی /رئپرسیانین

 .آدالنیر "یژوشچینا" دیلینده روس

 ایله،ایشتراکی سربست پلیسین بیر ایلهعمومیت دوروده بو

 و لرینماینده محکمه لری،شوبهه اجتماعی تخریباتچیالرین

 کیواخت او. اولونور تصویر ایله اعدامالری و حبس لرینمخالیف

 اوچون مهتمیزله بویوک استالینین زئفژو لیدرلری سووئت

 .دیلر دئییل   دئه جاواب دهنوبه ایلک

 سرکوب /رئپرسیاالرین استالینیست آزربایجانداکی سووئت

 کمونیست نیناولکه سوسیالیست آزربایجان فیگورو اساس

 میر. ایدی "اوف باقر جعفر میر " کاتبی بیرینجی پارتیاسینین

 استالین اوزرینده ایتتیفاقی سووئت اوغلو، عاباس باقر جعفر

 کمونیست آزربایجان جی 1935 -1932 دورونده حاکیمیتی

 1921. دیر سیندهاولکه آزربایجان لیدری بیرینجی پارتیاسینین

 1929 و دکمعیینه ایلین جی 1929 فئورالیندان ایلین جی

 سووئت آوقوستونادک ایلین جی 1930 دکابریندان ایلین جی

 آزربایجاندا رهبری خدمتی سیزلیکوکهتهل دئوولتین

 جعفر میر باخیشیندا تفکرین سول ایلده جی 1940. اولموشدور

 مین  70000 "تخمینا سیندهنتیجه  سینینمهتمیزله باقراوفون

 ایلهامری اوفونباقر آزربایجانلی لیدوشونجه و ضیالی

 .اولدورولدو

 آچیق/  اینتئللئکتوال و عالیم دینی 29000 "تخمینا

 .اولدورلور اوالراق قووه بیر اجتماعی فیکیرلی

 کماندور باش  حربی و ارن 16 ایلده جی 1937 تکجه

 !اولونور اعدام آزربایجانلی

 مکتوبا وئریلن سفیرلییندن قزاقستانداکی آزربایجانین

 سورگون قزاقستانا دورونده حاکیمیتی استالین گوره،

 اونالردان و،اولورولد آزربایجانلی 150000 ائدیلمیش

 !!!ائدیلدیر اعدام سیزمحکمه ی 28000
 اوف باقر سونرا اولوموندن استالین آییندا مارت ایلین جی 1953

 .گوناهالندیریلدی دهائتمک رهبرلیک رئپرسیایا

 موحاکمه طرفیندن سیمحکمه اینقالب ایتتیفاقی سووئت

 نچیخیشینی ایلک نینمحکمه. ائدیلیر محکوم اعداما و اولوندو

 و پئشمانچیلیق و ائدی قبول حکمونو  سیندهدقیقه 17 سون

 .دیرایسته عوذر میللتینن آزربایجان

 .ائدیلدیر اعدام ایلده جی 1956 باقراوف و

 تبعید /سورگون /دئپورتاسیا و اولدورولن عرضینده مددت بو

 شدیرمکمعیینله سیسایی دقیق الرینآزربایجانلی اولونان

 120000 الی 70000 قدر ایله یج 1938 -1937 اوچون

 .ائدیلییر تخمین ائدیدیی تطبیق

 سیاهالی یاخین میلیونا اوچ سینیناولکه آزربایجان زمان او

 چوخ اوچون آزربایجان و واریدیر نفوذو دورونده سووئت اوالن

 !!!دیر رقمی بیر یوکسک

 " اوجاغی آراشدیرما و یایین کیتابالرین تورکجه آزربایجان

 " آزربای

 سوزلری آچار
 قوندارما��

 آختیران قان��

 استالین ژوزئف آدی تاخما جوغاشویلی یوسیب��

 دونیاسی چیرکلی استالینین��

 ایشچی دئمکرات سوسیال روسیا��

 روسیه کارگران دموکراتیکسوسیال حزب /پارتیاسی��

 گئدن اونونده و گورکملی پارتیاسینین سوسیال لنین و پِلِخانوف��

  سیماالرینان

 سیبولنمه 1905 لرینبلشویک ایلهلرییکمنشو��

 زینوفیِف و کامِنِف بلشویکلری یهودی ایکی سیندهکمیته ترویئکا مرکزی��

 .واردیر ایلهمناسبتلری یاخین

 قوردوالر صدرین مجلیسینین سووئت نفر اوچ بو

 سیمدافعه سوسیالیزیم نیناولکه بیر استالین��

 الی ساغ استالینین کاگانوویچ،��

 استالین ایله رهیتل��

 سیدوشونجه سیاسی سول��

 (پهلوی ایشغالچی) حوکومت پاالنی��

 مزدورالری استالینین��

 بکاگ��

 ائیتیم آچیق و امک مرکزی��

 اداره» گوالگ الجزایر مجمع /سیایداره باش یئرلشدیرمه و لریرگهدوشه��

  «اجباری کار اقامتگاههای و اردوگاهها کل

 سیقانونی جنایت متمم آرتیرلما سگگیز اون ،ده ماده 58 اتفاقین سووئت��

 گرا تام نظام/سیستمی توتالیتر��

 شوروی و المان جنگ در  ss فرمانده هیملر هانیریش��

 قودوقالری استالینین جوگاشویلی واسیلی و یاکوف

 فسیلر زیبیل قاالن ده آرشیو��
@Yusufoghlu 



 

 

Haziran  2022 -  İL 20 - SAY  207 (ELMİ-ƏDƏBİ-KÜLTÜRƏL DƏRGİ) 

http://www. Khudafarin.ir 

 https://t.me/xudaferindargisi  
BU SAYDA  بو سایدا 


