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Azərbaycan Ədəbiyyatında Səməd Behrənginin Bədii Obrazı
Prof.Dr. Salidə ŞƏRİFOVA
Varlıq: Üç Aylıq Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət və Toplum Araşdırmaları
Dərgisi, İkinci Dönəm, Say 2021: 24(2), s. 67-78
Səməd Behrənginin şəxsiyyəti obrazlı şəkildə bədii ədəbiyyatda əks
etdirilmişdir. Səməd Behrənginin obrazı müxtəlif ədəbi növ və janrlarda qələmə
alınmışdır. Səməd Behrənginin bədii obrazı Eldar Baxışın, Hüseyn Düzgünün
poemalarında, Əlirza Nabdil Oxtayın elegeyasında, Kərim Məşrutəçi Sönməzin,
Xanəli Kərimlinin, Aşıq Həsənin, Əhməd Cəmilin, Bulud Qaraçorlu Səhəndin,
Muradəli Qüreyşin və başqalrının lirik nümunələrdə, ədibə həsr edilmiş
bayatılarda, mahnılarda, Azad Qaradərəlinin hekayəsində, Kəmalə Səlim
Müslümqızının pyesində və s. bədii nümunələrdə əksini tapa bilmişdir. Ədibin
ədəbi portreti tarixin qəhrəmanlıq salnaməsini əks etdirən bədii obraz kimi
dəyərləndirilmişdir. Bədii ədəbiyyatda Səməd Behrənginin azadlıq uğrunda
mübarizəsinin milli özünüdərk etməsinə çevrilməsi tərənnüm edilmişdir. Bədii
ədəbiyyatda Səməd Behrənginin ölümü ilə bağlı müxtəlif fikir və faktlar özünü
geniş şəkildə əks etdirmişdir.
Açar Sözlər: Səməd Behrəngi, Ədəbiyyat, Azərbaycan, Bədii Obraz, Azadlıq
Mübarizəsi, Milli Özünüdərk.
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AB S T R ACT
Artıstıc Image Of Samad Behrangı In Azerbaıjanı Lıterature
Prof.Dr Salida SHARIFOVA
Varlıq: Quarterli Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies,
Second period, Issue 2021: 24(2), pp. 67-78
The personality of Samad Behrangi is figuratively reflected in fiction. The
image of Samad Behrangi has been written in various literary types and genres.
Samad Behrangi's artistic image in the poems of Eldar Bakhish, Huseyn
Duzgun, in the elegy of Alirza Nabdil Okhtay, in the poems dedicated to Karim
Mashrutachi Sonmez, Khanali Karimli, Ashig Hasan, Ahmad Jamil, Bulud
Garachorlu Sahand, Muradali Qureysh and others. In the play by Kamala Salim
Muslimgizi and others. was reflected in artistic examples. The literary portrait
of the writer is valued as an artistic image that reflects the heroic chronicle of
history. Fiction glorifies the transformation of Samad Behrangi's struggle for
freedom into a national self-consciousness. Various opinions and facts about the
death of Samad Behrangi are widely reflected in the literature.
Keywords: Samad Behrangi, Literature, Azerbaijan, Artistic Personality,
Freedom Struggle, National Awareness.
ÖZET
Azerbaycan Edebiyatında Samed Behrengi’nin Sanatsal Kişiliği
Prof.Dr. Salidə ŞƏRİFOVA
Varlıq: Üç Aylıq Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət və Toplum Araşdırmaları
Dərgisi, İkinci Dönəm, Say 2021: 24(2), s. 67-78
Samed Behrəngi’nin sanatsal kişiliği bedii edebiyata yansıtılmıştır. Samed
Behrəngi’nin kişiliği çeşitli edebî türlerde kaleme alınmıştır. Samed
Behrəngi’nin bedii kişiliği Eldar Bakış’ın, Hüseyn Düzgün’ün şiirlerinde,
Alirıza Nabdil Oktay’ın eserlerinde, Kerim Meşrutəçi Sönmez’in, Hanali
Kerimli’nin, Aşık Hasan’in, Ahmed Cemil’in, Bulud Karaçorlu Sehend’in,
Muradali Küreyş’in ve başkalrının lirik örneklerinde, yazara ayrılmış
bayatılarda (manilerde), türkülerde, Azad Karadereli’nin hikayesinde, Kemale
Selim Müslümkızı’nın piyesinde vb. sanatsal örneklerde yer alabilmiştir. Edibin
edebi portresi tarihin kahramanlık sürecini yansıtan sanatsal şahsiyet olarak
değerlendirilmişdir. Bedii edebiyatta Samed Behrengi’nin özgürlük uğrunda
mücadelesinin milli farkındalığa çevrilmesi terənnüm edilmiştir. Bedii
edebiyatta Samed Behrəngi’nin ölümü ile ilgili çeşitli düşünceler ve ve olgular
kendisini geniş bir şekilde göstermiştir.
Açar Sözlər: Samed Behrengi, Edebiyat, Azerbaycan, Sanatsal Kişilik,
Özgürlük Mücadelesi, Milli Farkındalık.
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چکیده
شخصیت هنری صمد بهرنگی در ادبیات آذربایجان
سالیده شریفووا
وارلیق :فصلنامه پژوهشی زبان ،ادبیات ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی ،دوره دوم ،شماره (،1400: 24)2
صص67-78 .
شخصیت هنری صمد بهرنگی در آثار ادبی انعکاس پیدا کرده و در سبکهای مختلف ادبی به آن پرداخته
شده است .شخصیت ادبی صمد بهرنگی در اشعار ائلدار باخیش و حسین دوزگون ،در آثار علیرضا نابدل
اوختای ،در نمونههای لیریسم کریم مشروطهچی سؤنمز ،خانعلی کریملی ،عاشق حسن ،احمد جمیل،
بولود قاراچورلو سهند ،مرادعلی قریش و دیگران ،در بایاتیها و ترانهها ،در داستان آزاد قارادرهلی ،در
نمایشنامه کماله سلیم مسلمقیزی و سایر نمونههای هنری به تصویر کشیده شده است .پرتره ادبی بهرنگی
به عنوان یک شخصیت هنری که انعکاسدهنده مجموعه قهرمانیهای تاریخ میباشد ،ارزیابی گردیده و
مبارزه بهرنگی برای رسیدن به آزادی ،در ادبیات تبدیل به نوعی خودآگاهی ملی شده است .همچنین در
آثار ادبی ،اندیشهها و فکتهای مختلفی در رابطه با مرگ صمد بهرنگی مشاهده میگردد.
کلیدواژهها :صمد بهرنگی ،ادبیات ،آذربایجان ،شخصیت هنری ،مبارزه در راه آزادی ،خودآگاهی ملٌی.

صمد بهرنگی بدیعی اثرلرین ،اجتماعی-سیاسی پروبلملری عکس ائتدیرن مقالهلرین مؤلیفی ،شیفاهی
خالق ادبیاتینین تبلیغاتچیسی کیمی تاریخده ایز بوراخمیشدیر« .صمد بهرنگینین حیاتی ،اثرلری و
آذربایجان مؤضوعسونا اوالن باخیشی ،هله کی وار ،او ،ایران و آذربایجانین کالسیک ادبیاتینین اؤنونده
دورانالرداندیر» (مددی .)2011 ،صمد بهرنگینین کیتابالری ایتالیان ،فرانسیز ،اینگیلیز ،تورک وس.
دیللرده نشر ائدیلمیشدیر .صمد بهرنگینین بدیعی اثرلری اینگیلترهده گئچیریلن اوشاق ادبیاتی
سرگیسینده نومایش ائتدیریلمیشدیر .ادیبین شاه اثرلریندن ساییالن «باالجا قارا بالیق» حکایهسی
ایتالیانین بولونی شهرینده اوولوسالر آراسی اوشاق ادبیاتی یاریشماسیندا قیزیل مداال الیق گؤرولموشدو.
صمد بهرنگی نین شخصیتی اوبرازلی شکیلده بدیعی ادبیاتدا عکس ائتدیریلمیشدیر .ادیبین اوبرازی
مختلیف ادبی نوع و ژانرالردا قلمه آلینمیشدیر .ادیبین ادبی پورترهسی تاریخین قهرمانلیق سالنامهسینی
عکس ائتدیرن بدیعی اوبراز کیمی دگرلندیریلمیشدیر .صمد بهرنگینین بدیعی اوبرازی ائلدار باخیشین
«بالیق اؤلومو» ،حسین دوزگونون «صمد بهرنگی» پوئماالریندا ،علیرضا نابدل اوختایین «صمد
کؤنلومدهدیر» اثرینده ،کریم مشروطهچی سؤنمزین «ایکی صمد ،ایکی طالع» ،خانعلی کریملینین «آ
کور باجیم (آرازین دیلیندن)» ،عاشیق حسنین «صمد بهرنگییه» ،احمد جمیلین «صمد بهرنگی»،
بولود قاراچورلو سهندین «قوربانیمی قبول ائله آراز» ،مرادعلی قریشین (قافالنتی) «من آرازام» وس.
لیریک اؤرنکلرینده ،صمد بهرنگییه حصر ائدیلمیش بایاتیالردا ،صمد بهرنگییه حصر اولونموش
«تبریزین قهرمان اوغلو» ،اوزان حجتین «آراز ،آراز خان آراز» ماهنیالریندا ،آزاد قارادرهلینین
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«یوخاریدا کیم وار؟ (ائلدار باخیش حاقیندا خاطیرهلر)» حکایهسینده ،کماله سلیم مسلمقیزینین
«بوتؤولوک شرقیسی» پیئسینده وس .بدیعی اؤرنکلرده عکسینی تاپابیلمیشدیر.
بدیعی ادبیاتدا صمد بهرنگینین آزادلیق اوغروندا مبارزهسینین میلّی اؤزونو درک ائتمهسینه
چئوریلمهسی ترنم ائدیلمیشدیر .صمد بهرنگی «مبارزلیک روحو ایله بیر جرگهده دایانان صنعتکاردیر.
صمد بهرنگی ادبیاتا گلیشی ایله سانکی آذربایجان روحونون اؤلمزلیگینه اینامی قایتاردی» (خلفلی،
 .)2016کریم مشروطهچی سؤنمز خالق شاعیری صمد وورغونا و اوشاق یازیچیسی صمد بهرنگییه حصر
ائتدیگی «ایکی صمد ،ایکی طالع» شعرینده صمد بهرنگینین اوبرازینی جانالندیرمیش ،آزادلیق و حاق
اوغروندا مبارزهیه سسلهییشی عکسینی تاپمیشدیر .کریم مشروطهچی سؤنمز قلمه آلدیغی شعرده صمد
بهرنگینین اؤز ایدیاسی اوغروندا قوربان گئتمهسی گرچگینی قاباردابیلمیشدیر« :ک.م .سؤنمز بو اثرده
هر ایکی قلم صاحبی نین حیاتینی اوخوجوسونون گؤزلری قارشیسیندا جانالندیریر .ص .وورغونون
شخصیتینین ،امگینین قوزئی آذربایجاندا دگرلندیریلدیگیندن ،یوکسک قیمتلندیریلدیگیندن نه قدر
سئوینیر ،غرور دویورسا ،صمد بهرنگینین خالق آدینا یوکسک عمللرینه گؤره گونئی آذربایجاندا شاه
جالدالری طرفیندن اؤلدوروله رک آراز چایینا آتیلماسیندان بیر او قدر کدرلنیر و بو حالی اورک آغریسی
ایله قلمه آلیر» (میرزایوا.)33 :2015 ،

ایکی صمد وورغون اولدو بو خالقا،
هر ایکیسی خالق عشقی ایله یاراتدی.
آلقیشالدی بیرین ،ائل دالغا-دالغا،
بیرین ده ،دالغاالرا ،اغیار آتدی( .مشروطهچی)8 :1986 ،
کریم مشروطهچی سؤنمز صمد بهرنگینین «آزاد حیات!» دئیه جان وئرمهسینی ترنم ائتمکله ،شاعیرین
اؤز ایدئالالرینا صادیق قالماسینی عکس ائتدیریر:

ایکی اورک بیر سینهده دؤیوندو،
هر ایکیسی بیر گؤودهیه قان وئردی.
بیری چاتدی آرزوسونا ،اؤیوندو،
بیری ،آزاد حیات! -دئدی ،جان وئردی.
شاعیر ،یازیچی ،مقالهیازاری علیرضا نابدل اوختای خویدا اؤیرتمن اوالراق ایشلهدیگی ایللرده صمد
بهرنگی ایله تانیش اولور .صمد بهرنگینین فاجعهلی اؤلومونو عکس ائتدیرن «صمد کؤنلومدهدیر»
شعرینده صمد بهرنگینین بدیعی اوبرازینی یاراتماغا نایل اوالبیلمیشدیر .علیرضا نابدل اوختای اؤزونون
میلّی روح و دوشونجهسینین شکیللنمهسینده رول اوینامیش اوستادینین خالقین میلّی حافیظهسینده
ابدی یاشایاجاغینی امینلیکله ترنم ائدهبیلمیشدیر« .تبریزین قهرمان اوغلو» ماهنیسی کیمی ده توپلوما
تقدیم ائدیلمیشدیر .علیرضا نابدل اوختای ابدییاشار اوستادینین یالنیز اونون قلبینده دئییل ،صمدین
خالقینین آزادلیغی اوغروندا دوشوننلرینین قلبلرینده ،حافیظهلرینده یاشادیغی ،آپاردیغی مبارزهنین
اؤلمهسینه باخمایاراق ،داوام ائتدیریلمهسی ترنم ائدیلمیشدیر:
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دوشمن طعنه وورسا ،صمد هاردادیر،
الیمی سینهمه چالیب دئیهرم
 صمد کؤنلومدهدیر ،اورگیمدهدیر،دؤیوشر ،اؤلسه ده دؤنمز ائلیندن (تبریزین قهرمان اوغلو ماهنیسی).
صمد بهرنگی تعقیبلرله اوزلشمیشدیر« :معارف سیستمیندهکی عدالتسیزلیکلرله باریشماق ایستهمه
دیگیندن بهرنگینی دفعهلرله جزاالندیریر ،ایش یئرینی دگیشیر ،معاشینی آزالدیردیالر» (بهرنگی،
 .)8 :1987مؤلیف ادیبه ائدیلمیش بو تعقیبلره رغمًا قارشی طرفین دایم صمد بهرنگیدن چکینمهسینی
اؤنه چیخارمیشدیر .صمد بهرنگینین تبلیغ ائتدیگی ایدئالالرین یاشاماسینا احتمال ائدیلیر:

سؤیلهیین – :گئدهجک ،سؤزو قاالجاق،
عدالت ناغیلین ائل دوغرولداجاق.
غالمرضا صبری تبریزی «اوشاقالرا» شعرینده صمد بهرنگینین گئچدیگی حیات یولونون بیر اؤرنک
اولماسینی قاباردابیلمیشدیر .گلهجک نسلین اونون گئچدیگی حیات یولوندان عبرت درسی آلماغا
چاغیریشی سسلهنیر:

ایستهییرسینیز فلسفه اؤیرهنهسیز
– او زامان اؤیرهنین
صمد بهرنگینی.
او ،زامانیمیزین
جانلی فیلسوفودو،
حیات عشقیدی،
دوغان گونشیدی (صبری تبریزی.)53 :2012 ،
بدیعی ادبیاتدا صمد بهرنگینین اؤلومو ایله باغلی مختلیف فیکیرلر و فاکتالر اؤزونو گئنیش شکیلده
عکس ائتدیرمیشدیر .ادیبین اؤلومو ایله باریشمایان قلم صاحیبلرینین اونون آراز چاییندا قصدا
بوغولماسی فاکتینی تصویر ائتمهلرینه تئز-تئز راست گلیریک .بیز بونو ائلدار باخیشین «بالیق اؤلومو»
پوئماسیندا ،خانعلی کریملینین «آ کور باجیم (آرازین دیلیندن)» شعرینده وس .صمد بهرنگییه حصر
ائدیلمیش بدیعی اؤرنکلرده شاهیدی اولوروق.
خالق شاعری صابیر روستمخانلی قلمه آلدیغی «قاییدیرام آراز بویو» یازیسیندا قید ائتمیشدیر کی...« ،
کند-کند دوشوب آنا دیلی درسی گئچن گؤزل اوشاق یازیچیسی صمد بهرنگی ساواکین الی ایله آرازدا
بوغدورولدو» (روستمخانلی) .صابیر روستمخانلی صمد بهرنگییه قصد ائدیلمهسینی ،ان اساسی ایسه
کیم طرفیندن بو قصدین حیاتا گئچیریلمهسینی کونکرت اوالراق گؤسترهبیلیر .قید ائدک کی ،صابیر
روستمخانلینین صمد بهرنگی نین اؤلومونده گوناهالندیردیغی ساواک محمدرضا پهلوی دؤنمینده غربین
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کؤمگی ایله تاسیس ائدیلمیش-1۹۵7 ،جی ایلدن -1۹7۹جو ایله قدر فعالیت گؤسترمیش گیزلی
پولیس ،ایچ گوونلیک و کشفیات سرویسیدیر.
خانعلی کریملینین «آ کور باجیم (آرازین دیلیندن)» شعرینده صمد بهرنگینین اؤلدورولمهسی
صحنهسینین عکس ائتدیریلمهسی ایله اونون آزادلیق ایدئالالرینین تبلیغاتچیسی اولدوغوندان قتله
یئتیریلمهسی عکسینی تاپمیشدیر:

گؤزوم باخا-باخا منیم
بهرنگیمی اؤلدوردولر،
سونرا منه شر آتدیالر:
«آراز بوغوبدو» - ،دئدیلر (کریملی.)141 :2013 ،2-
ائلدار باخیش «بالیق اؤلومو» پوئماسیندا صمد بهرنگینین اوبرازینی یاراتماقال یاناشی ،اونون آراز چاییندا
بوغولماسی مقامینا دا اوخوجوسونون دقتینی جلب ائدیر .مؤلف ادیبین قصدًا اؤلدورولمهسینی انسانالرین
بیر-بیریلرینی قتله یئتیرمهسی عامیلی ایله آچیقالیابیلمیشدیر:
اما انسان دئییر کی،

یئری ،انسانی اؤلدور
دئیهن،
گولن،
دوشونن
دیری انسانی اؤلدور.
غالمرضا صبری تبریزی ده صمد بهرنگینین اؤلومونه بیگانه قاالبیلمهمیش ،ادیبین آراز چاییندا حیاتینی
ایتیرمهسینی بیر سیرّ اوالراق تقدیم ائتمیشدیر:

صمد بهرنگی مبهم اؤلومله
آرازدا گؤروشدو( ...صبری تبریزی)10 :2006 ،
احمد جمیلین «صمد بهرنگی» شعرینده صمد بهرنگینین آراز چاییندا حیاتینی ایتیرمهسینه اعتراضی
بیلدیریلیر .مؤلیف صمد بهرنگی نین اؤلومو ایله بیر معاریفچی ،مبارز انسانین حیاتینین یاریمچیق
قالماسی عامیلینی ده قابارتمیشدیر .مؤلیف شاعیرین اؤلومونون اؤتهسینده صمد بهرنگینین آرزوالرال
دولو اولماسینی وورغوالمیشدیر:

سنمی گوجسوز ایدین ،آراز می درین؟
دردی نه بؤیوکموش او ساحیللرین!
دؤزدون ذلتینه آغیر ایللرین!
آلنیندا گنجلیگین اومید چلنگی،
قلبینده آرزوالر ...صمد بهرنگی!
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مؤلیف آرازین سوالریندا حیاتینی ایتیرمیش گنجی آرازدان سوروشور« .آراز هانی او گنج ،هانی
بهرنگی؟» دئیه آچیق بیر شکیلده آراز چایینا سوال وئریر .احمد جمیل صمد بهرنگینین آرازین
سوالریندا بوغولدوغونو اوخوجویا تقدیم ائدهبیلیر:

ایلک قارانقوشویدو او ایلک باهارین،
بوغولدو چنگینده قارا سوالرین،
قلبیمده آغری وار...
سینهمی یارین،
آسین اورادا بیر بوهئن-والد زنگی!
دئسین آراز بویو:
صمد بهرنگی! صمد بهرنگی!
آزاد قارادرهلینین «یوخاریدا کیم وار؟ (ائلدار باخیش حاقیندا خاطیرهلر)» حکایهسی صمد بهرنگینین و
ائلدار باخیشین خاطیرهلرینه حصر ائدیلمیشدیر .آزاد قارادرهلی «اوزون حکایه» آدالندیردیغی «یوخاریدا
کیم وار؟ (ائلدار باخیش حاقیندا خاطیرهلر)» حکایهسینده صمد بهرنگینین اوبرازینی اپیزودیک شکیلده
یاراتماغا ناییل اوالبیلیر .مؤلیف صمد بهرنگییه اوالن خالقین وئردیگی قیمتی عکس ائتدیرهبیلمیشدیر.
آزاد قارادرهلی «قتل گونو»نون« ،آغ بایراقالر»ین ،صمد بهرنگینین حکایهلر توپلوسونون و بو کیمی
باشقا کیتابالرین مذاکیرهسینده رایون کومیتهسی کاتیبی ،ساوجی (دادستان) ،حاکیم اشتیراک ائدیر،
فیکیر سؤیلهییردیلر»« ،مکتبیمیزه صمد بهرنگینین آدینی وئرمگی پالنالشدیرمیشیق»« ،صمد
بهرنگییه حصر ائتدیگیم پوئمامی صحنهلشدیرمهلییم»« ،آخی بو صمد بهرنگییه بیز هامیمیز
بورجلویوق .ایگیرمی دوققوزدان آرتیق نه قدر یاشاساق ،بو صمده بورجلولوغوموز ساییلمالیدیر»« ،بو
صمد بهرنگی حاقیندا رادیوتاماشانین الیازماسی ایدی» کیمی فیکیرلرده صمد بهرنگییه اوالن خالق
سئوگیسی عکسینی تاپابیلیر.
آزاد قارادرهلی صمد بهرنگینین مبارز روحلو بیر شخص اولماسینی حکایهده قاباردابیلمیشدیر .مؤلیف
بونو ادیبین اؤز دیلی ایله عکس ائتدیرهبیلیر .مؤلیفین تصویر ائتدیگی اپیزوددا صمد بهرنگینین قبری
نین آراز چایی اولماسی دا وورغوالنیر« :صمد بهرنگینین شکیلی دوز من اوتوران طرفله اوز به اوز
آسیلمیشدی .ائشمه بیغالرینین اوجالری ائله بیل بیر آز آشاغی سالالنمیش ،حیرص-هیککه ایله اوزومه
باخیردی« .بو نه مسخرهدی؟! بوندانسا قویایدینیز قبیریمده راحات یاتایدیم .نه گؤزلرینی برهلدیرسن؟
آرازدی دا منیم قبریم .هه ،او چای منه دوغمادی آخی ...سن ده ،قردش ،بو تبریزدیلری باغیشدا،
گؤزلری قورخوب بیننارین ،اوخنتهنه قان-قادا گؤروبلر کی ...اؤزو ده بوردا بیر آز غریب کیمیدیلر ...بو
شاعیرلری ده معذور توت ...باکیداکی قان-قیرغین گؤزدرینین اودونو آلیب ...گئنه عالج سنه قالیب،
دور ،دور منه الیق بیر سؤز دئ( »...قارادرهلی.)2011 ،
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آزاد قارادرهلینین «...دور ،دور منه الیق بیر سؤز دئ »...کیمی فیکرینده ایسه صمد بهرنگینین هله ده
الیق اولدوغو قیمتی آلماماسینا بیر اشارهدیر .آزاد قارادرهلی صمد بهرنگینین آراز چاییندا بوغولماسینی
قطعیتله حکایهده تصدیق ائدیر-« :سیز آرازین قوخوسونو دویورسونوز مو؟ سو قوخوسو گلمیر آرازدان،
قان قوخوسو گلیر .ائله-بئله قان یوخ کی! بوغولموش ،بوغدورولموشالر کیمی قانی اول ایچینه ،سونرا دا
ایچیندن دیشینا ،اوردان دا بوغولدوغو سویا آخیب صمدین .بوگون صمد بهرنگیلری یئنه بوغورالر،
اوتایدا آژانالر ،بوتایدا سووئت اوردوسونون قان ایچنلری و اونالرین بو مجلیسدهکی ال آلتیالری!» (قارادره
لی.)2011 ،
آزاد قارادرهلی آزادلیق ایدئالالرینین طرفدارالرینین صمد بهرنگی کیمی قتله یئتیریلمهلری ایله
یاناشی ،آرازدا قتله یئتیریلمهسینی تصویر ائتمیشدیر:
« -متهم! سن صمد بهرنگینین نهییسن؟ من اونون حاقیندا بیرجه آدامدان یاخشی سؤز ائشیتمهدیم،
تکجه سندن باشقا؟ سن اونون وکیلیسن؟! یولداشلیق محکمهسینده دئدیکلرینی بیرجه-بیرجه یازمیشام!
سنی ده اونون دالینجا گؤندرهجگم! آرازین بالیقالرینا یئم اوالرسان! ای ،باسین اونو سویون آلتینا!»
آزاد قارادرهلی صمد بهرنگینین قلمینه مخصوص اوالن «باالجا قارا بالیق» ناغیلینین خصوصی ماراق
کسب ائتمهسینه توخونموشدور .بئله کی ،صمد بهرنگینین قلمینه مخصوص باالجا قارا بالیق اوبرازی
حکایهده یادا سالینمیشدیر...« :افراییلین سیلوئتی(کؤلگهسی) سویون اوستونده گؤرونور .صمد بهرنگییه
ده اوخشاییر  ،افرایال دا .هانسی اولدوغونو سئچه بیلمیرم و بایاقکی مجهول ال منی یئنیدن سویون آلتینا
چکیر .بو واخت داها گوجلو ،داها ایری بیر ال قولومدان توتور ،منی دارتیب او وامپیرین الیندن آلیر.
ایری ،نهنگ وامپیرله ووروشا-ووروشا منی خالص ائدیب سویون اوزونه چیخیر .بو کی ائلداردی! ائلدار
باخیش! «نئجهسن قاغا ،یاراالنمامیسان کی؟» -دئییب اونا طرف گئتمک ایستهییرم« .محکم ،محکم!»-
دئییب قهقهه چکیر و سویا باش وورور .دالینجا قیشقیریرام کی ،نه اوالر ،منی تک قویوب گئتمه« ...یوخ،
قارا بالیق چاغیریر ،من گئدیرم ،سن قاییت»...
بولود قاراچورلو سهندین «قوربانیمی قبول ائله آراز» شعرینده مؤلیف صمد بهرنگینین آرازین سوالریندا
غ رق اولماسینا اعتراض سسینی یوکسلدیر کی ،بو اعتراض آراز چایینا دئییل ،آراز چاییندا جینایتی
تؤرتمیش گونئی آذربایجاندا پهلوی دؤرونده حاکیم اوالن قوهلره قارشی ایدی« .بوغدون ائلیمین دگرلی
باالسین» دئیهن بولود قاراچورلو سهند «بسدیر! بسدیر!» دئیهرک اعتراض سسینی یوکسلتمهیی باجاریر:

سؤیله منه ،سؤیله آراز!
ندن بیزله اولدون بئله آراز؟
کسدین ایکی قارداش آراسین
آلدین موغانین «سارا»سین
بوغدون ائلیمین دیرلی باالسین!
بسدیر!
بسدیر!
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اوزان حجتین «آراز ،آراز خان آراز» ماهنیسیندا معلم ،ترجمهچی ،ناثیر ،پوبلیسیست کیمی تانینمیش
صمد بهرنگینین مبارزهسی ،اؤلومو عکسینی تاپابیلمیشدیر« .آراز آراز خان آراز» ماهنیسیندا قلمه
آلینمیش؛

آراز سندن کیم گئچدی ،کیم غرق اولدو ،کیم گئچدی،
فلک گلسه بیر سؤیله ،هانسی گونوم خوش گئچدی!
میصراعالریندا «کیم غرق اولدو» مراجعتی ایله محض غرق اوالنین صمد بهرنگی اولماسینی دینله
ییجیسینین یادینا سالیر .داها سونرا ماهنیدا صمد بهرنگینین آدی خاطیرالنیر:

صمد گلیر گوله-گوله ،دؤشونده باخ قیزیل گوله.
هر الینده دؤرد کیتاب ،دؤندردی بیزی دیله،
هر الینده دؤرد کیتاب ،دؤندردی تورکو دیله! (آراز ماهنیسی).
بهرام حقپرستین سؤزلرینه بستهلنمیش «قارا بالیق» ماهنیسی دا صمد بهرنگینین خاطیرهسینه حصر
ائدیلمیشدیر .ماهنیدا صمد بهرنگییه «صمد عمی» دئیه مراجعت ائدیلمهسی ،آرازدان قاییتماماسی
وورغوالنمیشدیر .آرازدان قاییتماما مقامینا توخونولما ایسه صمد بهرنگینین آرازدا بوغولماسینا بیر
اشارهدیر:

گلین گئدک دریاالری آختاراق،
او قارا بالیغین نیشانین تاپاق،
بلکه ائلیمیزین قیصاسین آالق،
داها آراز اوستدن گمی گلمهدی،
آی اوشاقالر صمد عمی گلمهدی (نوروزی).
تورکیه موسیقیچیسی ،سناریستی ،سیاستچیسی ،یازیچیسی ،رژیسورو عؤمر زولفو لیوانئلی اوغلونون
(زولفو لیوانئلی) «تاخت بیر یانا ،شاه بیر یانا» بستهسینده گونئی آذربایجانین آزادلیق روحو ایله
یوغرولموش قلم صاحیبی صمد بهرنگی آنیلیر:

دوغو دالغا دالغا ووردو
تاخت بیر یانا ،شاه بیر یانا
بهرنگینین سولوغوندا
تاخت بیر یانا ،شاه بیر یانا (لیوانئلیاوغلو.)201۵ ،
غالمرضا صبری تبریزی «بهروز دهقانی» آدلی شعرینده یازیچی ،ترجمهچی اوالن ،ساواک طرفیندن
حبس ائدیلندن سونرا ،حبسخانادا ایشکنجه و بؤیرکلرینین زدهلنمهسی سببیندن اؤلدورولموش بهروز
دهقانی ایله دیالوقوندا صمد بهرنگینین آراز چاییندا قتله یئتیریلمهسی فاکتینا توخونموشدور:

بیر گون چکیلدیک
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– ساکیت بیر گوشهیه،
سوردوم اوندان
صمد بهرنگینین
آرازین سوالریندا
معمالی اؤلومویله باغلی.
سالدی باشین آشاغی
درین خیاال دالدی
بیر آز سونرا سؤیلهدی کدرله:
«صمدین اؤلومو معلوم اولمادی
قارانلیق قالدی بیزلره» (صبری تبریزی.)169 :2012 ،
مؤلیف « صمدین اؤلومو معلوم اولمادی ،قارانلیق قالدی بیزلره» میصراعالریندا صمد بهرنگی کیمی
شخصلرین جمعیتدن اوزاقالشدیران ،قتله یئتیرمیش قوهلرین تؤرهتدیکلری جینایتی بویونالرینا هله ده
آلماماالرینا اشاره ایدی.
غالمرضا صبری تبریزی «صمد بهرنگییه» آدلی شعرینده بؤیوک تأسوف حسی ایله آزادلیق
دوشونجهسی ایله یاشایان صمد بهرنگینی خالقین قورویابیلمهمهسینی گؤسترمهیه جهد ائتمیشدیر.
مؤلیف آیریجا شاعیرین آزادلیق جارچیسی اولماسینا توخونموشدور:

افسوس
قورویا بیلمهدیک
صمدی دوشمن فیتنهسیندن.
او ،میلّی مبارزهمیزین
فخری ،اؤرنگی ایدی،
جانلی تاریخی ایدی.
آزادلیق تعلیم ائدن معلم ایدی
قارانلیق یولالرین چیراغی،
ظولمت گئجهلرین نورو ایدی (صبری تبریزی.)170 :2012 ،
غالمرضا صبری تبریزی صمد بهرنگی ایله دیالوق قورور ،اونو دوشوندورن سوالالری ادیبه یؤنلدهرک،
اوندان جواب آلیر .مؤلیف اونو دوشوندورن سوالالرا ادیبین اؤز دیلی ایله جواب وئرمهسی ،اونون
ایدئالالرینی ،حیاتداکی مرامالرینی ،جمعیتده آزاد دگرلرین طرفداری اولماسینی آچیقالیابیلیر:

سوردوم صمددن:
– نه ائدیرسن،
نه یازیرسان کی ،بئله؟
سالمیسان شاه رژیمینی اضطراب ایچینه.
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:باخاراق اوزومه فیکیرلی گؤزلریله
– من حقیقتدن ساوایی
،بیر شئی یازمیرام
من گؤردویومو یازیرام
.)170 :2012 ، سؤیلهدی (صبری تبریزی- ،صبری قارداشیم
جی ایلده تبریز شهرینه گئدرکن صمد بهرنگینین مزارینی زیارت-1۹۹6 خالق شاعیری باالش آذراوغلو
ائدرکن اونا اوالن سایغی و حؤرمتینی خیطابًا دئمیش اولدوغو لیریک اؤرنکده بیلدیرمهیه نایل
:اوالبیلمیشدیر

،تبریز شهرینه گلدیم بو سحر
:من سنی دوستالردان آالندا خبر
. دئدیلر- ، بیر گولوستاندا یاتیر،او
. صمد بهرنگی- ،بو آنا تورپاغین عزیزی تکی
 صمد بهرنگینین هامی اوچون عزیز بیر کس اولدوغونو،مؤلی ف تبریزی گولوستانا بنزتمکله یاناشی
.وورغوالمیشدیر
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