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Edebî eser, her şeyden önce, onu ortaya koyan sanatçının ferdî duygu ve 
psikolojik faaliyetinin ürünüdür. Hayatı ve hayat hadiselerini kişilerle yansıtan 

sanatçının, şahsî psikolojisi ile yarattığı kişiler psikolojisi okuyucuya yine de 

psikoloji aracılığıyla verilir. Şiir hayatı yeniden oluşturulduğundan ve 

psikolojik açıdan daha karmaşık motivasyon etkisine sahip olan şair-insanın 
kavrama-düşüne sınırları arasındaki hayal gücünün sanatsal ifadesi lirizmde 

psikologizme iki kat nitelik kazandırır. 

Bu makalede çağdaş Güney Azerbaycan şiir örnekleri psikolojik açıdan tahlil 

edilecektir. Amaç klasik edebî gelenekler üzerinde kurulan modern Güney 
Azerbaycan şiirinin 20. yüzyılın son on yılından günümüze kadarki 

döneminde – çağdaş Güney Azerbaycan şiirinde lirik psikologizmin genç 

Güneyli şairlere özgü meziyetlerini tespit etmek, bilimsel-kuramsal açıdan 

değerlendirmektir. 

Açar Sözcükler: Güney Azerbaycan, Psikoanaliz, Çağdaş, Lirik Psikologizm, 

Şiir. 

ABSTRACT: Qandab ALIYEVA, “The Lyrical Psychologysm İn 

Contemporary South Azerbaijani Poetry”, Varliq: Quarterly Journal of 
Turkish Language, Literature and Cultur, Secound period, Issue 19(1), 2020, 

pp. 57-72. 

The literary work is the product of the author’s personal feelings and 

psychological activities. The images created by the writer, who portrays the 
life through the images, have a psychological effect on the reader. The literary 

expression of the poet’s imagination, which has more complex motivation, 

doubles the psychological power of the lyrics. 
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The psychological aspects of modern South Azerbaijani poetry have analyzed 

in this article. In the paper the image of the man’s spiritual world in the works 
of poets of young generation has also investigated. The goal is to determine 

the characteristic of psychological of young South Azerbaijani poets’ lyric in 

the contemporary period (from the last decade of the twentieth century to the 

present day) of modern South Azerbaijani literature, and to evaluate it 
scientifically, theoretically and aesthetically. 

Keywords: South Azerbaijan, modernity, lyrical psychology, freedom, poetry 

РЕЗЮМЕ: Гандаб Алиева, “Лирический психологизм в современной 

поэзии Южного Азербайджана”, Варлыг: Ежеквартальный журнал 
турецкого языка, литературы и культуры, Второй срок, Номер: 19(1), 

2020, cc. 57-72. 

Литературное произведение является творением индивидуальных чувств   

и психологической деятельности автора.  Психология образов, 
созданных автором, который изображает жизнь образами, 

психологически действует на читателя. Литературное выражение 

воображений поэта, которое имеет более сложную мотивацию, 

усиливает психологическую силу лирики.  

В статье проанализированы психологические аспекты современной 

южно-азербайджанской поэзии. Цель состоит в том, чтобы определить 

характеристику психологизма лирики молодых южно-азербайджанских 

поэтов в период c последнего десятилетия двадцатого века до наших 
дней, и оценить ее с научно-теоретической точки зрения.  

Ключевые слова: Южный Азербайджан, современность, лирический 

психологизм, свобода, поэзия 

 

 گیریش

زامان اسارتینده قالدیغی -خیندیر کی، قوزئی و گونئی آذربایجان خالقی زامانایکی عصره یا

قالسا دا، اؤز معنوی بوتؤولویونو قورویوب ساخالماغا چالیشمیش و  ضروعدؤلتلرین دسپوتیزمینه م

سی مجادله مرحله-درک و میلّی بونا نایل اولموشدور. آذربایجان ادبیّاتی تاریخینده میلّی اؤزونو

ربین مودرنیست و پوستغعصر ادبیّاتی بیلدیگیمیز کیمی،  جو -19-20یئر توتان  کیمی

نین تأثیرینده  تکامول ائتمیشدیر. تا قدیم زامانالردان یاخین شرقده، او مودرنیست ادبی جریانالری

ده  دا ادبیّاتی تمثیل ائدن لیریک پوئزیا ماراقلیدیر کی، مودرنلشمه دؤنمیندهدن آذربایجانجومله

 نین اساس آپاریجی گوجو اولموشدور.  گونئی ادبیّاتی

یله ا سیین آوروپا فیکری و سیاسی عنعنهاوالن ایران حیباصسینه لو بیر دؤلتچیلیک عنعنهجگو»

ایلین اوللرینه دنگ گلیر. همین  یوز =جی20ایلین سونالری و  یوزجو -19تانیشلیغی داها چوخ 

رب غشیکلیکلر ادبیّاتا دا اؤز تأثیرینی گؤسترمیش، گیلر و اساسلی ددؤرده یاشانان سیاسی حادثه
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دن شعرینده مجبوری یئنیلیکلره سبب قایناقلی یئنیلیکچی آنالییش ایران ادبیّاتیندا، او جمله

فارس پوئزیاسیندا یئنی شعرین »( 1)اینت:  "جه مودرن ادبیّاتین تملی آتیلمیشدیر.اولموش و بئله

جی ایللرده یازدیغی -1920 دیر(لی اسفندیاریعتاسی ساییالن نیما یوشیج )اصل آدی ( آ"نو شعرِ")

وس.( فارس پوئزیاسیندا  "ای گئجه!"، "سیلهیعسکر عا"، "محبس"، "افسان"بیر نئچه اثرله )

دا سربست شعره هم ده ( اساسینی قویوب. تصادوفی دئییل کی، ایران"آزاد شعرِ"سربست شعرین )

شیدا: حیی ی"ایسه: قایناقدا باشقا بیر  .(2( دئییلیر )اینت: "نیمایی شعرِ") "غی شعرسایا نیما"

نکلی و هین عاغیللی، یئتنیمادان اؤنجه بو یئنی یوال آیاق باسان شخصیّتلر واردی کی، آذربایجان"

 ا بؤیوکدی، شمس کسمایی، ادبیاتاهامنخفر ع، جفعتی رقرلریندندی. تیین شاعیئنی سؤز سؤیله

دن سربست ئدیلمها ذکر آدیین یشیلیکلر ائدن ایلک شخصیتلردیر و بو انسانالر هله نیما یوشیجگد

هر نه  بو مسئله اؤرنکلرگتیریلن قایناقالردان آیری -آیری .(3)اینت:  "ا باشالدیالرغشعر قلمه آلما

ه آلساق، بیر داها گونئیلی نظر نوین ده بیر آذربایجانلی اولدوغولی اولسا دا، نیما یوشیجقدر مباحیثه

 آیدین گؤستریر. کیفیتینی رلریمیزین ایران ادبیّاتینداکی یئرینی و یشاع

ده اهمیّتلی یئر توتدوغونو قید ائدن عصرین آذربایجان ادبیّاتی تاریخینده مستثنا درجه جو-19

رک یازیر: کتریزه ائدهدا یارانان ادبیّاتی کارالی او دؤرده گونئی آذربایجانگبآکادمیک عیسی حبیب

عصرده فورماالشمیشدیر. چار روسیاسی طرفیندن  جو-19جنوبی آذربایجان ادبیّاتی آنالییشی دا "

شیمالی   ا  اساس آنالشماسیناجی ایلده امضاالنمیش تورکمنچای -1828اشغال ائدیلدیکدن سونرا 

جنوب آنالییشینی یاراتمیشدیر. بو سینده ین ایمپریانین ترکیبینه داخیل اولماسی اؤز نؤبهآذربایجان

 لی،گب)حبیب "منطیقله تدریجا  جنوبی آذربایجان ادبیّاتی آنالییشی دا فورماالشماغا باشالمیشدیر. ...

ربین غ"آراشدیرارکن: ضوعنو وموش دا، بو موقصالح اوچنت دوکتور (  دو17-3: 4/2018

یله باشالییر. ... بعضی تدقیقاتچیالر ا سیمهکی آذربایجان ادبیّاتی روسالرین قافقازا گیرتأثیرینده

ونیا یکینجی دگونئیده مودرن ادبیّاتین قوزئیله بیرلیکده باشالدیغینی سؤیلرکن، بعضیلری ده ا

یله باشالدیغینی ایفاده ائدیرلر. ... ا سیسونرا روسالرین گونئی آذربایجانا گیرمهساواشیندان 

پینار مودرن ادبیّاتین قوریمی اوالراق گؤستریرلر. یاووز آایل دئجو -1979بعضیلری ایسه بو تاریخی 

آذربایجان "( اوالراق گؤستریر. جواد هئیت ده  1828باشالنغیجینی تورکمنچای آنالشماسی )

رک، بو اشاره ائده هآدلی اثرینده مودرن آذربایجان ادبیّاتی اوچون عینی تاریخ "ادبیّاتی تاریخی

وموش، ق)او "وی دؤنمی و چاغداش دؤنم اوالراق اوچ بؤلومه آییریرادبیّاتی؛ مشروطیت دؤنمی، پهل

عصر اوچون معیّن معنادا شرطی کاراکتر  جو-19... "نین گلیب.حبیبمیک ع( آکاد3: 2015

عصرین ایکینجی یاریسیندان اعتبارا   جی-20داشییان جنوب آذربایجان ادبیّاتی آنالییشی، 

 -( 18: 4/2018 لی،گب)حبیب یمی فورماالشماغا باشالمیشدیرنین بیر قولو کآذربایجان ادبیّاتی

 یه آیدینلیق گتیریر.عتی مسئلهقنا
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یاراندیغی واختدان اعتبارا  ایستر یازیلی، ایسترسه شیفاهی خالق ادبیّاتی اولسون عاید اولدوغو ملّتین 

ن اساس آپاریجی نیطالعینی، تاریخینی بدیعی شکیلده عکس ائتدیرن گونئی آذربایجان ادبیّاتی

وی )کاراکتریستیک( عیّن ائدن سجّیهلوکوموتیوی پوئزیا اولموشدور. اودور کی، اونو م -گوجو 

بیلر. کالسیک ادبیّاتین بشری، فلسفی و خصوصیّتلر بوتون گونئی آذربایجان ادبیّاتینا شامیل ائدیله

آزادلیق -ک، دیل، وطن، میلّیمیلّی منلی -ری قالواوف عاوزرینده مؤضوتملی  عاخالقی مؤضو-معنوی

سی او نن گونئی آذربایجان ادبیّاتیندا بوتؤولوک دوشونجههو مضمونجا یئنیل بیچیمنن، هوس. گئنیشل

سیاسی مضمون -م دوشونجه اوالراق قالیر. بو دؤرده داها چوخ اجتماعییواختدان بو واختادک حاک

میلّی مجادله لیریزمینی  -راق اؤزونون یئنی داشییان مبارز، عصیانکار، دؤیوشن ادبیّات طبیعی اوال

ری شیخ یایسه تورک دیوان ادبیّاتی شاعتعریفینی ده یاراتمیشدیر. شعرده لیریزمین ان گؤزل 

 وئرمیشدیر: بیتله بو  (1757-1799) الیبغ

 جانین  عِسی وار کی شمعلهیر شب"

سینه سیغماز( بّهقوزو ا کی، گؤینین ائله بیر آلووو وار )جان شامی "فانوسونا سیغماز آسمانین!

   .(4)اینت: 

نور، لیریک سوپرانو )اینجه، یومشاق، ئصعنته عاید سؤزدور: لیریک تسؤزو اینجه "لیریک" لیریکا:

دیلیر. ، وس. ادبیّاتدا ایشلهحنهصحزین، مالیم، ظریف، خوش وس.( موسیقیده، لیریک شعر، لیریک 

بیر ادبی تئرمین کیمی، بو سؤز علم  یز، کیفایت قدر قدیم و پوپولرسههعمومیّتله، لیریکا نه دیر؟ شب

اؤزل لیریکا حاقیندا  تعریفچوخدان آلمیشدیر و دوشونوروک کی، بو تعریفینی طرفیندن اؤز 

فیکیرلرلریمیزله هئچ نه ایتیرمز، عکسینه معنا گئنیشلیگی قازانار. لیریکا انسانین یاشادیغی و 

نین آهنگلی، ( ان ظریف، ان گؤزل حیسّلریعق. -اغی آرزوالدیغی اق یاشامجیاشامادیغی )آن

سی ایسه، هنین یارانماسی و شعره دؤنوشمه پروسسیدیر. لیریک حیسّلریریتملی، جوشقولو ایفاده

عادتا ، اوزون سورمور و بو سوره آنیدن گلن لیریک دویغوالرین آخیشی ایله تنظیملنیر. ایچدن 

ولوگیزمی بیر او قدر کرین پسیشعرو نه قدر چوخ مشغول ائدیرسه، آخیب گلن دویغو سئلی شعو

لی، ده باشالییر. دئمهلشیر. منتال دوشونجه ایله حیسّ و دویغوالرین قایناشماسی دا بو سورهمورکّب

ولوگیزمین درینلیگی ایچدن گلن ایلکین حیسّ و دویغوالرین ذهنی مشغول کلیریک شعرده پسی

کی آخیشینی ایسه شعرین لشیر. لیریک دویغوالرین شعردهیله معیّنا سیائتدیگی زامان سوره

حیسّ و دویغوالرین  -نین لیکله، ایالهی وئرگینین حرکتلیلیگی ساخالییر. بئلهواحیدلری قورولوش

 تفکّور خمیرینده یوغرولماسیندان ان کامیل لیریک شعر حاصیل اولور. 

هادی قاراچای، ائلشن بؤیوکوند، سوسن  -تمثیلچیلری   نین گنجگونوموزده چاغداش گونئی ادبیّاتی

یل اولکر، کیان خیاو، عزیز سالمی، رسول یونان، نیگار خیاوی، نادر عشهبازی، اسما همترزی،  هنواد

شمتی، دومان اردم، سایمان آروز، حبایات، امین حاجیلو، ویدا حیدر  یدفری، سعالهی، هوشنگ ج
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سن سگری، ائلوار حعزیزپور، رامین جهانگیرزاده، رقیه کبیری و  همیهن کریمی، آیدین آراز، ملیح

وغلو، محسن کوندری، لیلی ا ار، تورکان اورمولو، مارال تبریزلی، بختیار موغانغوند، اولکر اوجلیق

 نین یولونو اوغورال داوام ائتدیریرلر. کهالی، ارگین و باشقاالری اوستادالری

دور. اونالر بو نؤعنین ان چوخ ترجیح ائتدیگی ادبی رلرییشاع چاغداش گونئی آذربایجان نؤعلیریک 

اغداش گونئی چ یارادیرالر.-نؤعون مختلیف ژانرالریندا، عروض، هجا و سربست وزنلرده یازیب

سیاسی لیریکا کیمی -آذربایجان لیریک شعرلرینی مضمونونا گؤره محبت، طبیعت، اجتماعی

 قروپالشدیرماق اوالر.  

لیگی ایله لنین مکمری اونون پوئتیک سیستمیگنین دسیده کامیل شعر نمونهدؤروموز چاغداش

ولوگیزمی ایله اؤلچولور. بو کیله، یعنی لیریک پسیا سیسویّه کولوژیکپسی-یاناشی، هم ده فلسفی

لیک بیلیر. گوندهولوگیزم اوخوجونون دوشونجه و یاشام طرزینه تأثیر ائدیب اونو یؤنلندیرهکپسی

قتلری آراسیندان فرده، جمعیّته، انسانلیغا و بشریّته الزیم اوالن حقیقتی تاپیب و اونو حیات حقی

 دئییلدیر.  مک ایسه او قدر ده آسان مسئلهتدوزگون شکیلده تطبیق و تقدیم ائ

ائدن  بدیعی اثرین ماهیّتی  و بوتون پوئتیک سیستمی احاطه -ولوگیزم کپسی" ولوگیزم:کلیریک پسی

 "دن بوتون صنعتلرین اساسیندا دایانان بیر کیفیّتدیر.س، ادبیّاتین، او جملهفلسفی اسا

ولوگیزم ادبیّاتدا بدیعی حقیقتین آچیلماسی، اوزه چیخماسی ک( پسی24، 5: 2014، عبدالرحمانووا)

دونیا -ولوگیزم انسانکنن پسیهایشینه خیدمت ائدیر. ادبی ژانرالردا بدیعی بیر اوصول کیمی ایشل

ائتمز ایچ و یا دیش دونیاسی( مناسیبتینی داها آیدین، داها دوغرو تصویر و ترنّوم ائتمک  )فرق

 ضرورتیندن یارانمیشدیر. 

دونیا مناسیبتلری فونوندا میدانا چیخان  -عصرین اوّللرینده انسان  =جی20عصرین سونو، جو -19"

روحی بحرانالر -رپان معنویآیدین نظره چا-آغیرلیغی، بعضا  جمعیّتده آچیق کولوژیکدؤرون پسی

 "دیجیلیقداکی حقیقت آختاریشالریندا اؤز عکسینی تاپیردی. ...راشکلینده، بعضا  ایسه بدیعی یا

رک مختلیف ایلکین دؤرلرده کلینیکی متود کیمی میدانا گلن و تدریجا  انکشاف ائده .(6)اینت: 

سینده مستقل متودا نیلمهؤیرهنین سئمانتیک مضمونون امدنی فاکت و یارادیجیلیق آکتالری

سی ده محض بو دؤرده تشکّول تاپمیشدیر. بیلدیگیمیز کیمی، بو ادبی نالیز نظریّهآوکچئوریلن پسی

موند گنئورولوق زی-یاترکعالیمی، پسی-چیور نظریّههعصرین مش جی-20متودون یارادیجیسی 

وید روبئی یو د هفرسون، آننجالجان،  ، ژ.وستاو یونگ، آلفرد آدلرگکارل   -لری ید و اونون طلبهوفر

 و ب. اولموشدور.  

نین، یعنی آهنگ و ولوگیزم اوچون ان باشلیجا شرط یوکسک حیسّ و دویغو آخیشیکلیریک پسی

تخیّل و تفکّور قابیلیّتی طلب  اؤزلردن یسیدیر. بو ایسه شاعایفاده کولوژیکلیگین پسیموسیقیلی



 Varlıq, 19(1), 2020 62  /1399، 19(1)، وارلیق

دویغو و حیسّلردن یوخسون، الکین تکنیکی جهتدن دوزگون ثال یقدا: مائدیر. بونالردان بیری اولماد

ر ییازیالن بیر اثر سؤنوک و روحسوز سؤز ییغینیندان عبارت اولور. بونون عکسینه اولدوقدا ایسه شاع

ین قوش دار بیر قفسده دن کنارا چیخابیلمیر، سانکی پروازالنیب اوچماق ایستهمحدود بیر چرچیوه

نون، ایکی ونین ایکی قطبوارلیق اوالن انسان اورقانیزمی کلی، فیزیولوژینا قالیر. دئمهچیرپی-چیرپینا

، صحتراانین عینی آندا چالیشماسی الزیم گلیر.  بو زامان یوکسک قلب و ادراکی -نین انیزمیکم

سینی حیسّ و هیجانال قاینایان منتال دوشونجه انسانین مادی و معنوی وارلیغینی، ایچ و دیش دونیا

 کولوژیکوارلیغی اونون پسی کانسانین فیزیولوژی .(یواعلی آشیر، اوچونجو بیر دونیا یارادیر )ق.

سینه وارلیق مرتبه کولوژیکستاتوسوندان پسیاوارلیق  کین فیزیولوژیانساننین زمینیدیر. وارلیغی

-یز یوکسک معنویسینده باش وئریر. یعنی، یالنرلر سایهگسی اونون قازاندیغی معنوی دیوکسلمه

بیلر. بوتون بونالردان وارلیغا چئوریله کولوژیکپسی انساناخالقی کیفیّتلره و مدنیّته صاحب اوالن 

اوبرازی  انسانلی، یعام انسانولوگیزمین تظاهرو ک... لیریکادا پسی"یه گلمک اوالر کی، بئله بیر نتیجه

لیریزمین کیفیّت اوستونلویونو، لیریکادا ایله باغلیدیر. بئله دوشونمک اوالر کی، لیریک کاراکتر 

ولوگیزم کعاملینی نظرده توتور. بو معنادا پسیاؤنملی اولماسی کاراکتر ایسه لیریکادا کاراکترین 

فلسفی توتومونو شرطلندیرن کیفیّت گؤستریجیسی-لندیرن، اونون بدیعیلیریک کاراکتری سجّیه

 ( 65: 2014، عبدالرحمانووا) "دیر

ر یولوگیزم یالنیز او زامان یارانیر کی، شاعکپسی - "کیفیّت گؤستریجیسی"ی اثرده بو آنجاق بدیع

طرفلی آنالدیر، اونون روحونا، شعورونا  لرینی هرقهرمانینا داخیلدن یاناشیر، اونون حیسّ و دوشونجه

 نفوذ ائدیر، اونونال رئال دونیا آراسیندا کؤرپو یارادیر.  

نین تظاهرودور. بو لیریزمی آچان و آنالدان ایسه رین کدر لیریزمیگونئی آذربایجان پوئزیاسی د

یله ا سیولوگیزم واسطهکپسیژیسی ولوکرین پسییشاع -ولوگیزمدیر. لیریزمی یارادانین کاونون پسی

شعرلرده  کولوژیکپسی-ولوگیزم تئرمینی یارانیر. لیریککاوخوجویا اؤتورولور، بورادان دا لیریک پسی

کتلر ده معیّن رول اویناییر. گونئیلی ئاساس لیریک قهرمان داشیسا دا، دیگر اوبیایدیا یوکونو 

تالطملرله دولو  رلرین آزادلیق عشقی، حسرت، حیات، اؤلوم، یالنیزلیق، سئوگی، کدر وس.یشاع

تملینی،  کولوژیکمولف باشالنغیجی لیریک شعرلرین هم پسی" –دونیاسی  کولوژیکپسی-معنوی

 (  36: 2014، عبدارحمانووا) "سینی معیّن ائدیرهم ده بدیعی فورما

بدیعی ماتریال کیمی  ،ولوگیزم پروبلمینی آراشدیرارکنکیاسیندا لیریک پسیزچاغداش گونئی پوئ

کیتابیندان  "گونوموزون گونئی ادبیّاتی آنتولوگیاسی )پوئزیا("فوادین. اچنت دوکتور اساسا  دو

شکلینده  "(235-223. ص) "نی بیر قایدا اوالراقسترگهگؤاؤرنکلرده استیفاده ائتدیگیمیزه گؤره 

 یازمیشیق.  
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ین مبارزه ندا یاشایان ملّت وارلیغینی ایلک اوالراق دیلینده تاپار و بیتمهی،  استیال آلتاعادت تحلیل:

 -دئیه هایقیران سویداشالریمیز  -ده بورادان باشالیار. نئجه کی، من تورکم، منیم اؤز دیلیم وار 

 لریمیز کیمی. شاعیرلی گونئی

یاراتدیغی دیلدیر؛ او دیل کی، -جه دانیشدیغی دیل دئییل، هم ده یازیبین دیلی ایسه،  سادهشاعیر

آنالییشی  "دیل"جؤوالن ائدر، تفکّورو سرحدلرینی آشیب کئچر. و بورادا  اریندقالوتخیّلو اوف

شعرده ائله کیفیّتلری واردیر کی، نین صنعتکار اوچون فرقلی بیر ماهیّت کسب ائدر. دیل واحیدلری

عنصورالریرولو اویناییر، هم میکرومتن  قورولوش آیرینتیبونالر آنجاق بدیعی متن ایچریسینده هم 

 مین ائدیر، هم ده آهنگ، ریتم یارادابیلیر. أنین فورمال باغلیلیغینی ت

-دیر. بیر طرفدن عربچکیجینین دیلی ساده و آنالشیالن اولدوغو قدر، شیرین و گونئی پوئزیاسی

فارس ترکیبلی سؤزلردن آریندیریالن دیل، دیگر طرفدن ده یازیلیش و دئییلیش جهتدن آسان، 

لشدیریلیر. خالق دانیشیق دیلیندن جسارتلی استفاده یله داها دا زنگینا آنالملی تورک سؤزلری

 "ادبی دیل اؤزگورلویو"الن لرینه خاص اوشاعیربیر طراوت، جانلیلیق قازاندیریر. گونئی  اؤزلشعرلره 

لی حالالر دوغورسا دا، پوئتیک فیکرین بعضی حالالردا قراماتیک چتینلیک و مباحیثه

 چاتدیریلماسینا گئنیش امکان وئریر.  

 لیک، یه قالدیق، ننههاججی مجج...
 لیک... یه قالدیق ننهلتر مججه

 لیک، لیک، دیلیم دوالشدی ننهآلما گول آچدی ننه
 ائوین کیچیک قیزی...  آی بو

 ین قیزی!.. گقوشولوب قاچما کؤپ
 سنه دئییرم، گؤزومون قاباغیندان ایتیل، ساریمساق! 

 ( 17. ص)قان قوساسان سنی سارساق......س. 

رلر آشیالماق اولدوغوندان، گاخالقی د-الرا یوکسک معنویانسانیندن بیری رلادبیّاتین اساس وظیفه

سی زامانی سئچیلن سؤزون ادبی دیلین ائتیک نورماالرینا ن ایفادهشعرده دوشونجه و حیسّلری

طلبی بعضا  دویغوسال مضمون و -اویغون اولماسی واجیبدیر. الکین بدیعی ادبیّاتدا متنین ایدیا

ده، بعضا  وولقاریزمی قاچینیلماز ائدیر. بو شعر پارچاسیندا خالق ادبیّاتیندان ائوفئمیزمله اؤرتوشسه

هم ده، نیگار  ایله دیلن وولقار سؤزلرین قوشولماسیه دانیشیق دیلینده ایشلهگؤتورولن نغم

 چئوریلیر.   سینهنمونهنین یارادیجلیق خیاوی
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بوغازدان یوخاری دئییلن، ساختا شعارچیلیقدان عبارت  آدینا ژیگونئی پوئزیاسیندا پافوس ایدئولو

اغی ربو پافوس یئرین درینلیکلریندن توپدئییل، اورکدن، قاندان گلن چاغریش، عصیان، هارایدیر. 

 یاندیریر: -ان کیمیدیر، آلووو اوزاقالردان قاسیر، یاخیبکیارا اوزه چیخان وول-یارا

لردن قورخوب /تاریخچیلری سئویر. شاعیر.../سن، /گولوشون /و... /سونامی!! /اودور کی، ملّت /
. ص) دئوریم، ییخان، /ای سئوگیلی!.. /گولوشلرین /تاریخ... -تینا، /گولوشلرین رفی -/گولوشلرین 

1003 ) 

ین داخیلی انسانلر اوخوجویا بو و یا دیگر فورمادا حیسّلردن، شاعیردئمک اوالر کی،  بوتون گونئیلی 

سیخینتیالریندان بحث ائدیر، آنجاق اونالرین شخصیّتین داخیلی دونیاسینا مراجعت ائتمک 

 دیر.  لری و فورماالری فرقلیدیر. بو شعرلرده مودرنیزم رئالدیر، صافدیر، داها چوخ گرچکچیرجهد

له ایفاده ائدیلن گونئی پوئزیاسیندا مودرنیزمین اساس "من"ان چوخ کالسیک لیریک 

ین قوووشماسی "من"ین مودرن لیریک تؤرهقورالیندان  "من، سن، او"پرینسیپلریندن بیری اوالن 

نین مارال تبریزلی شاعیرخصوصیّتلریندندیر. گنج  اؤزلچی گونئی ادبیّاتین انچی، مجادلهعصی

 دیر:  ه ماراقلی بیر نمونهجآدلی شعری فیکریمیز "من"سربست وزنده یازدیغی 

نین دمیر حاصارلی من، /بیر گؤز یاشی قدر سنه یاخینام. /هایدی، آغال، /اؤپو وئریم یاناغی
نین اوزونلوغو قدر بارماقالریمین /اوجونداسان، /هایدی، چال... یانو اوکتاواالریآرازیندان!/سن، /پ

نین باشیندایام، /روحومو اوخشاسین /وطنیمین مقامیندان!... /من، /بایراغیمیزین اسن روزگارالری
  (909-905. ص) یمین قارتال قانادالرییال بیرگه!...ک/هایدی سالالن... /منیم آتیمی وئر!!! /باب

عادی سینتاکتیک معنا سدّینی آشاراق گؤرونمز )ضمیرلری( عوضلیکلری  صخشبوراداکی من، سن 

بیرینه یاناغینداکی گؤز -ین، بیر"سن"له "من"محکم باغالنان -بیرینه محکم-سئوگی تئللرییله بیر

ا نین اوزونلوغو قدر اوزاق اوالن ایکی جانین بیر روحدیاشی قدر یاخین، آرازین دمیر حاصاری

سینه آتالنیب بوتؤو آذربایجان تورپاقالریندا آت چاپماق، قانادالنیب بوتؤو سی،  خوشبختجهبیرلشمه

نین، هم مضمون هم ده، فورما گؤزللیگینی یارادان یگآذربایجان سماسیندا قاناد چالماق ایست

الرییال یمین قارتال قانادکباب"ین شاعیردیر. الکین بو خوشبختلیک اوچون پوئتیک تاپینتی

سی شرطدیر. گؤروندویو کیمی مضمونجا محبت و آزادلیق اوغروندا دؤیوشلردن کئچمه "بیرگه!...

 آنالمیوئرن متنین اساس  ونجمعی اوچ اینفورماسی ایله سیاسی موتیولرین باغالشماسی-اجتماعی

 سون ایکی میصراعدا آچیلیر. 

عزیزپورون بعضا  باشلیقلی، بعضا  ده دئین ملیحه  - "... منیم شعرلریمین باش حرفی وطندیر،"

مکان سرحدسیزلیگینده باش آلیب گئدیر، فرقلی بیر ماهیّت کسب -باشلیقسیز شعرلری ایسه زامان

 دوشونجه درینلیگی اونون سؤز دونیاسیندا اوزه وورور:  کولوژیکائدیر. لیریک قهرمانین پسی
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 کدرلریم  اوزون قاتار... "

 اغیندا. چوخداندیر دایانیب اورک دور

دئین ملیحه عزیزپورون سئوگی دولو سؤز قاتاری اصلینده هئچ  - "جک...گلسن، سوروب گئده

ساپا دوزولوب، قاتارین کئچدیگی یوال -حرف ایپه-ایلمه، بعضا  حرف-دایانماییر؛ سؤزلر بعضا  ایلمه

 اوزانیر. سسلردن عبارت سؤز، سؤزلردن عبارت دوشونجه اویونالری یارادیر: 

 ها /ها /ها /ها /... /ی/آ/ر/آ/ن/بیر /ش/آ ها /  

هر شئیه رغما  حیات آدلی  -اؤله -گوله، بعضا  ده اؤلومه اؤله-گوله "یارانیشا"لیریک قهرمان بعضا  

 بیلر: نین باشیندان کئچیر. بو قاتاری اؤتسه یالنیز اؤلومله یاشام آراسیندا قاالنالر اؤتهیوخونون اورگی

 (  648-635. ص) /دئییرم!-باهاری -نو یاشاماق!/نه گؤزلدیر/ایلکده/سو 

ه، ابدیّته قوووشماق، گاؤلمزلی -کده سونو یاشاماق ابدی سئوگییه نصیبدیر، قیشی باهاردا یاشاماق لای

 یله ابدی یاشاماقدیر. ا سؤزون قدرتی

ارلیغینی، قیزالرین روح اوساندیران قیزم"ائلشن بؤیوکوند سؤزون باشینا ارکن کئچنلردندیر. یوخسا، 

لری سؤکولوب دوداقدان قوپونجا ین دیلی ایله یاغان گونشدن، شعرین آزغینلیغینی ایلمهگکول

سوروشابیلمزدی. م. عزیزپورال آراالریندا جمعی دوققوز ایللیک زامان  "اوچوشان کپنکلردن

 شاعیرلر؛ سؤزله اوزانابی "بیر گؤز قیرپیمی قدر قیسا حیات"اوالن بؤیوکونده گؤره ده  "قیرپیمی"

، تئز اونودوالن "اوتانجاق"اؤلندن درحال سونرا جیسمی تورپاغا قاریشیب یوخ اولسا دا، اونون 

 یارانان شعرلری داها اوزون یاشایابیلر:   "رؤیاالردان"

 بیر سؤز قیرپیمیدیر یاشام 

 اوتانجاق رؤیاالرین قبرستانلیغی دیلینده 

 قیوراق چاپیر ساغیش       

 لیگینده... نین دوزنگؤوده

ییر، سسسیز آغالیانالرین آغالدیغی یاغیشدا گؤز یاشالری، یوخودا یوخو گؤرونمه
 دیگی کیمی: گؤرونمه

 یوخوما قوناق گلمیش یاغیشلی یوخون، 

 گؤروشومه گؤز یاشالرین گتیرمیش. 
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 ایسالنیر گؤزلریم. 

 ایسالنیر سؤزوم. 

یا خیدمت ائدیر. چونکی بوردا متنین مضمونو بورادا پوئتیک سیستم مضموندان داها چوخ سئمانتیکا

 لرین فلسفی درینلیگی معیّن ائدیر. سؤز و ایفاده

بئله شعرلرده لیریک قهرمانین دوشونجه و خیال گوجو دیلین سرحدلرینی آشیر و بو یئرده معلوم 

تاپینتییا یر، متین داخیلینده پوئتیک نهناالردان یئنی سؤزلر تؤرعناالر، معلوم معسؤزلردن یئنی م

 ( 931-920. صچئوریلیر. )

لرینده اولدوغو کیمی ادبی فیکرین ده سرحد تانیمادیغی بو زاماندا نؤعلیکله، مدنیّتین دیگر بئله

 دونیا ادبیّاتینا اؤز چاالرالرییال قاتیالن چاغداش گونئی پوئزیاسی زامانا اؤز حقیقتینی یازیر. 

گیم.../بیر ایینه اوجو توخون /پاتالسین... / یاخود: /قاباریب/اور"بوز باخیشلیم"اونودان  ئی!ه
ده اؤلومسوز /سئوداالری / "بئلچنلی"... /قاالجاق "قآشی"الرینی /یازاجاق /قوجا "نوت"اؤزگورلوک 

 ( 632-631.صشمتی. )حدئییر ویدا  -  شفق سؤکولونجه...

 . ینی کدر نوتالرییا چالیرساؤز ملودی اگونئی پوئزیاسیندا سئوگی، عادت

 ییرم سنی، نین جامینا جاالماق ایستهگئجه
 نفس... -نفس

 توشکو. -نیمده چکیرم توشکوگسنی چی
 سنده دوغان گونشی 

 بوتون آناالرین دؤشونده 
 ییرم میزدیرمک ایستها

 قوجاق... -قوجاق
 ساچالریم گیزلی بیر هیجقیریغین داراغیندا  

 دن تؤکولور. -دن

ین دیلی، اؤنونده  آزادلیغین نیب دیللنمهدیله"خیاوی. اورگینده  دیر ن.دردلیدیر، دیلی گیلئیلی

اعیرین تخیّل دونیاسیندان کئچیب شکدر -... و بو درد"قان"آچیلمایان قاپیسی، گؤزلرینده 

جه، اوریژینال بیر میصراعالرا دوزولنده اؤزونه، سؤزونه مخصوص فورما و مضمون اورتایا چیخیر، بئله

 لور: اوسلوب یارانمیش او

 قاپینی آجیقال چیرپیب 
 سه قاراگیلدن، بوزگیلدن چیخیرام. هتل-سههتل
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 گیله... چیخیرام گئدم میرکوکوروم

 یاخود: 

 آذربایجانیمیزگیل، دیلیمیزگیل، بیزگیل، 
 بو هاوادا بو تونقال، 

 میزی یاندیریر؟ یه هاواالنیر کی، ددهنهبو هاوالیقدا 

وورغونو  ترکیبی ایلهظرف قراماتیک -ضمیرظرف،  -آدنین شکیلچیسی "گیل"بورادا  شاعیر

یجان همنسوبیّتین اوزرینه قویوب سؤزلری قوّتلندیرمکله معنا یوکونو ده اورا سالیر، اسرارانگیز بیر 

 یارادیر.  

قیزالرین آقورافوبی حالالرینی یارادان  "یاناقالری قاندان یوخسون"نین دردی هم ده خیاوی

-شعرینده حساس، کؤورک قادین "آه چکم"دیر. لیگیسیزاهیللیگی، بعضا  ده قیدجمعیّتین بعضا  ج

نین بعضی ذهنیتیآیدین حیسّ اولونور. شعرده جمعیّت قایغیسی نین چیرپینتیالری، آنا اورگی

 حالالردا فردین طالعینده تؤرتدیگی پروبلملردن سؤز آچیلیر: 

 آه چکمه قوزو باالم، آهین داغالرا!.. 
 تور  باالم، آهین داغالرا،  خقیرمیزی قیز، ترا آه چکمه

 سن؟ تور سورهخقویمورالر سنی قیرمیزی ترا
 تورا باخاسان؟ خقویمورالر سنی قیرمیزی ترا

 تورا مینیب منبره  خقویمورالر قیرمیزی ترا
 سن...  هیینلری سؤکئچیخیب پیسدیکلی ب

 وزو باالم! ورشوموش قتگؤزللیگیوین اؤلوسو اوسته قالیب قیجقیرما، 
 قویمورالر سنی، قویمورالر سنی، قویمورالر سنی، 

 ر؟؟؟ ااااااقویمورال

سپئسیفیک انین کلیگین بدیعی درکینده ادبی دوشونجهچمضمونو گر-دوشونجهبورادا متنین 

دیلین مضمونونا و  سؤز وارلیغی کولوژیکپسی-ین لیریکشاعیرچاالرالرنی کسب ائتمیشدیر. 

 تأثیر ائدیر.  دا  ونونا اینتوناسی

مناسیبتله، ایکی طرفلی تصویر و یه( )نسنهاوبیئکته  ااوختای وطنخان شعریّتینده لیریک من، عادت

دورومونو دا آچیر، معنوی دونیاسینداکی تالطوملری، ضدیتلری  کولوژیکترنّومله اؤز پسی

 ردیر. اس عونصورالایشیقالندیریر. اوبراز، قارانلیق، یالنیزلیق اوختایین شعرلرینی یارادان اس
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 نی گؤرمز، /اؤنجه اونالر یاتارالر. /... ... /چوخالری گئجه

ال انسانوضعیّتی تشکیل ائدیر.  کولوژیکپسی-بدیعی بو شعرلرده کاراکتر و شرطلر آراسینداکی عالقه

 کولوژیکرمانین داخیلی ضدیّتلری پسیهجمعیّت آراسینداکی ضدیّتلر، اونون طالعی، لیریک ق

 لرده تجسّوم اولونور. ضدیّت

دوغرودان دا، او.  /منیم گول دوستوم! -له ـمه، /گول/گولومسه -... /آچیالن هر شئیین گولو وار. /گول 

له ـلری گونئی پوئزیاسیندا گولین قلمینده گول کیمی آچیالن درین دویغو یوکلو دوشونجهوطنخان

   .(958-944. ص) کیمی سسلنیر

شعرینده لیریک پئرسوناژ سئوگیلیسینه حسرتی  "له یاغ ایسالنماییمائ"نین رزی هسوسن نواد

 حسرته قاریشیر. -سئوگییه، حسرت-ییر؛ سئوگیبیلمهسوناجان ایفاده ائده

ده ... /سانجاقال هترخون آریتمیشام، سرمیشم چک-دفتریوی /نانه-جک کیتابری بورویهعطتبریزین 
 یوخومو یوخووا /ائله منی ده! 

شعرینده ایسه بوتون روحو ایله چیلپاقالشان، چیلپاق قاالن لیریک قهرمان  "منآغاجالر و "

ییم... له اوشومههسئوگییه دؤنور، شعره بورونور، شعرلشیر: سنی یاتیم سنده بو گئجه، /شعرلرینه بورگ

 ( 94-76. ص/ائله یاغ، ایسالنماییم، /سس ده سالما... /تبریز، /قوجاغیندا یوخوالییب کشمکشلرین... )

و  کولوژیکین پسیانسانده اوغورلودور.  لریمهدنهلرین سوررئالیست شاعیرآوانقارد گونئیلی 

لردن بیری  امین شاعیرمهارتله تصویر ائدن گنج )مختصاتینی( کوردیناتالرینی  دویغوسال

رینده شعآدلی کیچیک  "شاعیرایچیمده بوغولموش "اونون  .(997-993. صحاجیلودور )

گئتمیر،  ز، دنیزه گئدن آیاقالر بو کامجازی بؤیوکدور. عادت ، لیریک تحکیهلیکاراللپ کولوژیکپسی

 نین اوجوناجان گلیر:آیاقالری حرکتسیزدیر. اودور کی، دنیز آیاقالنیب قهرمانین

 لردن چیخیردی دنیز. پیلله
 هر باسدیغیندا دابانالرینی  

 موزایکه سپیلیردی بیر قوش باشی 
 نیردی ماویلر. هآرخاسیندا یئلپکل

 اؤنونده قاسیرغا بورولوردو دالغاالردا، 
 دنیز هجاالریندان یوخاری باسدیقجا شعریمین، 

 من آلدانیردیم 
 الیقچیالرین تورونا... ب

 ین سسینده  شاعیراوزاقدا ایچیمده بوغولموش بیر 
 نیردی. هلاسو 
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ین شاعیردیر. ین تراگیزمیشاعیرغوالن اری اونون ایچینده بوحبورادا قهرمانین عطالتی و بلکه ده انت

اؤلومو باهاسینا اولسا بئله قهرمانینی حرکتلندیرمک، جانالندیرماق، اومیدین بیتدیگی یئرده 

 دیر.  ولیک اشارهبمنمک چاباسی یئنی یول آراییشینا سدیر

بیر  سیز، اوزونیر و هامیسی، سانکی اؤلو کیمی سسننین داوامی کیمی سسلبیری-بو شعرلر بیر

ایشینالری همیشه قارانلیقدیر، گونشین سی بؤلگه ده یازیلمیشدیر. سوبیئکتین تحکیهگئجه

بیر آز "قیرمیزی رنگی گؤستریر، هر قیرمیزی ایسه  -ساریمساق قوخولو دونیادا یالنیز بیر رنگی 

  "قاندیر.

سیزلیگینده سس "لرینیاغمورلو گئجه"لشن حیاتینی، یاشیندایکن گئجه 27ین هله شاعیرگنج 

هانسی "مز دوشونور: ایسته-نئجه بوغولدوغونو، روحا  قوجالیغینی اوخودوقجا اوخوجو ایستر

و بو سؤالین جوابی  "سیدیر بو شعر!یاشانتیالرین، هانسی روحی سارسینتیالرین بهره کولوژیکپسی

گؤروشدویو، قوووشدوغو ه ایل قهرمانی "نین یانیندا...تاخما دیشلری"ین شاعیردا اوزاقدا دئییل، ائله 

تک الدن "ده تاپیلیر. یاشادیغی دونیانین قانونالری ایله باریشمایان قهرمان "سون شعریم" –یئرده 

هر دامالسی قلبه  شاعیردیر. نین بیلینجیندهدیغی"له باهار اولماـبیر گول"نین، دیغی"سس چیخما

دویغوسال سیزجه دوغوالن شعرلرینده سیزلیگینده بوغوالرکن، سسلرین سسووران، اوزانان گئجه

تحلیل یاراداراق  کولوژیکبورادا پوئتیکا ایله یاناشی پسی شاعیرسیزدیر. لر ده سسمحاکیمه

 بیلیر.  ونو دا بو تحلیله جلب ائدهجاوخو

 نه وار کی،  
 دیگیم گئجه یاغموروندان، گؤزله

 دامجی  -گتیردیگی عشقلرین ساییسی آزالماسین دئیه دامجی
 ساییقالر. 

 ... 
 دیگیم گئجه یاغموروندان، نه وار کی، گؤزله

 تنی باهارا توتساق سئوگیلیمین یاتاق تانیشلیغی 
  -یم شعر گجبیلهیهو سونراسی دینله

 سیزلیک...  سس

الیان، "دامجی ساییق-گتیردیگی عشقلرین ساییسی آزالماسین دئیه دامجی"اصلینده سوبیئکت 

لرینی نین حجرهآتدیغی هر آددیمال گئجه"گؤروشن،  "لهگولر گؤزلری ای-آغالرسونرا یئر اوزونون "

ییر. هر دامالسیندان عشق دامجیالیان گئجه گئجه یاغموروندان شوخ شئیلر گؤزله "دنتیتره
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یه، آچیالن کی آخان ناحق قانالری، بوتون چامورالری، گوناهالری یویوب تمیزلهیاغمورو یئر اوزونده

 بیلر. برکته چئوریله-ایشیغیندا گؤیدن یئره سوزولن نورا، خئییرصاباحین 

 سیاسی لیریکایا یاخشی اؤرنکدیر. -شعری ایسه اجتماعی "چکیلدی". حاجیلونون ا

 چکیلدی، 
 اودقوندو ایلک سلوقانی، 

 وار هؤرولدو... واتدن بیر د
 قاردیانالر ایچقیردیالر، 

 ساریمساق قوخویوردو هاوا 
 تینه دادانمیشدی یئرین، و یاغمور اسار

 یه آند ایچمیشدی تورپاق قان ایچمه
 و راستالدیقجا شعاالرینا  گونشین 

 گنجین گؤزلرینده قان آندیریردی حیات... 

ی کسلر و گؤزلرینده جی، بیر آز گؤزلمجیلمئساریمساق قوخویان هاوا، قانا سوسایان تورپاق، بیر آز ا

 یدا بؤیوین حبسخانا. ودونیا ب

اوزه -بوغا لعنتینه اوخشایان میداندا قانال اوز "قاردیانالر، قانانالر، قانمازالر چکیلیر،" –کس و هر 

قولو باغلی قوربانلیق قویوندور. کیم دوردوراجاق بو -قاالن، گؤزلریندن قان دامان گنج، سانکی ال

 ییر؟! می گؤزلهیجک بو هاوانی، دونیا اؤز خالصکارینیهقانالری، کیم تمیزله

اشیلیغی، گاه نهر شئیه رغما  عومرونون باشیندا دوروب سونونا سوسایان لیریک قهرمانین 

بالدیرالری " "نینبیر دؤشونده اوت، بیر دؤشونده سود گتیرن گئجه"گاه دا  "نین تورونا،بالیقچی"

گولر -الرآغ"وئریجی و ماراقلیسا، سونوندا سی نه قدر هیجانبئل باغالیابیلمه "پوتالشمیش اومودونا

نین گوناهینی قاتیل گئجه"و  "یه آند ایچن تورپاغینقان ایچمه" "گؤزلو یئر اوزونون،

سی و یله اللرینی ده ایتیرمها سیسی، یاشادیغی دونیایال سوچ اورتاقلیغینی قبول ائتمهمه"اوستلن

وین ئر کی، دگولیکدیر. مبسی سممهینی توتابیلمه"سون شعر"سونسوزلوغا اوچان  یا دؤنوبمارتی

 یمیش.  هلیک و تمیزلیگیندین جانی، ایلهامی دا اونون سادهشاعیرده اوالن کیمی جانی شوشه

ین آرزو و انساننین مرکزینده دوران الریگزاگتحلیللر گؤستریر کی، رئال حیات و اونون زی نتیجه:

نین ان پوئزیاسیایستکلری، دوشونجه و خیالالری بوتون چاالرالرییال چاغداش گونئی آذربایج

 ورونون خبرچیسی رولونو اویناییر. عشولوگیزم بورادا بیر ملّتین آلتکدیر. لیریک پسیقایناغی عمؤضو

بو پوئزیانین گنج نسیل تمثیلچیلری یوز ایللرین سیناغیندان چیخاراق گونوموزه قدر وارلیغینی 

 -مک لهرک گونئی شعرینی یئنییههلیلیغی یولال ایرهدنین آچائتمیش محتشم شعر عالمی محافیظه
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مودرنلشدیرمک آرزوسو ایله دایمی یارادیجیلیق آختاریشیندادیرالر. گونئی پوئزیاسیندا رئال فردی، 

نین درینلیکلریندن مدنی پروبلملرین مولفین تخیّل سوزگجی-سیاسی و سوسیال-اجتماعی

سی بدیعی اثره چئوریلمه -تریاال نین طغیانینا قاریشیب حیاتی ماکئچرکن، حیسّ و دویغوالری

ولوگیزمین اساسینی وئریر. جسارتله دئیه بیلریک کی، چاغداش گونئی کسی لیریک پسیهپروس

آذربایجان پوئزیاسی درین پیسیخولوژی قاتالری اوالن، میلّی و بشری کیفیّتلره مالیک قوّتلی بیر 

لی، پوئتیک دویغو یوکلودور. بورادا معاصیر ل سویّهئبدیر. بو لیریزم یوکسک اینتللکتویلیریزمه صاح

لرینه عاید ان کیچیک حیاتی فاکتدان توتموش، تا بؤیوک قلوبال نین بوتون ساحهحیاتی انسان

 الر بدیعی ماتریال کیمی ایشلنیر.  عمؤضو

دؤنمینده گونئیلی  ونراسیگعصرین سونوندان باشالیان قلوبالالشما و مدنیّتلر آراسی اینت جی-20

 رورغی گسینه داوام ائتدیرملرین هر شئیه رغما  وارلیغینی سوردورمک اوچون مجادیلهاعیرش

ندن بویالنان گونشین "درین کدر لیریزمی"نین نیش دؤرونو یاشایان پوئزیاسیوئریجیدیر. دیر

ولو کیمی بو پوئزیانی هئچ ترک بنین اومیدین، خوشبختلیگین دایمی سم"ساری تئللری"

لوگیزم دایم کوئریجیدیر. گونئی آذربایجان پوئزیاسیندا لیریک پسیخ یسه اومیدسی امهائتمه

قانادالری آرازین  اوچددوغوندا دیر. نه یازیق کی، بو قوش هر یوکسکلره جان آتان بیر قوش میثالی

 تیکانلی مفتیللرینه ایلیشیر. 

ن آلتیندا، /باغیریردی... بیر، ایکی، اوچ، /اوچ، اوچ، اوچ!... /بیریسی اوتورموشدو آیاقالریمی

وارین و/قانادالندیغیمدا داها دا آلچالیرام،/قادینلیغیم اوچوردو ایچیندن... /اوچماق نه دیر؟ /د

 (  973. صآلچالماسیدیر، /یوخسا ییخیلماغی؟ )

، جهدیر...  بئلهسینده، اوچماالر ایسه گؤزللیگین توکنمزلیگیندهلشمهلرین نؤبهاوچما و ائنمه -حیات 

وحدتینی یارادان چاغداش گونئیلی  کولوژیکپسی-لیریکادا اینتللکت ایله دویغونون پوئتیک

  ■ لریمیز زامانا اؤز نوتالرینی رنگلی چاالرالرییال یازیرالرشاعیر

 

 قایناقالر

، ارزروم "ین شعر تحلیل متودومودرن الشتیری قورامالری و محمت قاپالن"(، 2007جاناتاق، آ، مجید )

، 139-155، صص. 34سایی:  تورکیات آراشتیرماالری انستیتوسو درگیسی،سی ک اونیورسیتهآتاتور

 ارزروم.

 ، علم و تحصیل یایینالری، باکی.3-22درگیسی، صص.  "پوئتیزم علمی"(، 4/2018بگلی، ع. )حبیب

 نرگیز یایینالری، باکی.لیریکادا پسیخولوگیزم )مونوقرافیا(، (، 2014عبدالرحمانووا، ف. )
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 علم و تحصیل یایینالری، باکی.گونوموزون گونئی ادبیاتی آنتولوگیسی )پوئزیا(، (، 2018فواد، ا. )
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