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XÜL ASƏ  

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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ABSTRACT  

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

 یده شریفوواسال

، 1400: 24(2شماره )، دوم، دوره و مطالعات اجتماعیفرهنگ ، زبان، ادبیاتپژوهشی ارلیق: فصلنامه و
 67-78 صص.

های مختلف ادبی به آن پرداخته شخصیت هنری صمد بهرنگی در آثار ادبی انعکاس پیدا کرده و در سبک
، در آثار علیرضا نابدل و حسین دوزگونشده است. شخصیت ادبی صمد بهرنگی در اشعار ائلدار باخیش 

چی سؤنمز، خانعلی کریملی، عاشق حسن، احمد جمیل، های لیریسم کریم مشروطهاوختای، در نمونه
لی، در آزاد قارادره ها، در داستانها و ترانهبولود قاراچورلو سهند، مرادعلی قریش و دیگران، در بایاتی

های هنری به تصویر کشیده شده است. پرتره ادبی بهرنگی سایر نمونهقیزی و نمایشنامه کماله سلیم مسلم
باشد، ارزیابی گردیده و های تاریخ میدهنده مجموعه قهرمانیبه عنوان یک شخصیت هنری که انعکاس

همچنین در مبارزه بهرنگی برای رسیدن به آزادی، در ادبیات تبدیل به نوعی خودآگاهی ملی شده است. 
 گردد.های مختلفی در رابطه با مرگ صمد بهرنگی مشاهده میها و فکتدیشهآثار ادبی، ان

 .مٌلیخودآگاهی ، مبارزه در راه آزادی، ادبیات، آذربایجان، شخصیت هنری، صمد بهرنگی ها:کلیدواژه

 

فی، شیفاهی یلرین مؤلن مقالهسیاسی پروبلملری عکس ائتدیر-صمد بهرنگی بدیعی اثرلرین، اجتماعی
نین حیاتی، اثرلری و صمد بهرنگی»نین تبلیغاتچیسی کیمی تاریخده ایز بوراخمیشدیر. دبیاتیخالق ا

نین اؤنونده ین کالسیک ادبیاتیاو، ایران و آذربایجان ،سونا اوالن باخیشی، هله کی وارعآذربایجان مؤضو
، تورک وس. زاینگیلی ، فرانسیز،ننین کیتابالری ایتالیا. صمد بهرنگی(2011مددی، ) «دورانالرداندیر

ئچیریلن اوشاق ادبیاتی گده ترهلینین بدیعی اثرلری اینگ. صمد بهرنگیمیشدیردیللرده نشر ائدیل
سی حکایه« باالجا قارا بالیق» ساییالنسرگیسینده نومایش ائتدیریلمیشدیر. ادیبین شاه اثرلریندن 

. دوقیزیل مداال الیق گؤرولموش یاریشماسیندااوشاق ادبیاتی  اوولوسالر آراسیایتالیانین بولونی شهرینده 
نین شخصیتی اوبرازلی شکیلده بدیعی ادبیاتدا عکس ائتدیریلمیشدیر. ادیبین اوبرازی صمد بهرنگی

سینی یق سالنامهلی تاریخین قهرمانسهو ژانرالردا قلمه آلینمیشدیر. ادیبین ادبی پورتر عمختلیف ادبی نو
ین نین بدیعی اوبرازی ائلدار باخیشرلندیریلمیشدیر. صمد بهرنگیگی دعکس ائتدیرن بدیعی اوبراز کیم

صمد »ین ا نابدل اوختایضلیرعپوئماالریندا، « صمد بهرنگی»ون ، حسین دوزگون«بالیق اؤلومو»
آ »نین لی کریملیع، خان«طالعایکی صمد، ایکی »چی سؤنمزین هط، کریم مشرواثرینده« دیرکؤنلومده

، «صمد بهرنگی»ین ، احمد جمیل«یهصمد بهرنگی»ین شیق حسنعا، «ین دیلیندن(کور باجیم )آراز

وس. « من آرازام»ین )قافالنتی( لی قریشع، مراد«قوربانیمی قبول ائله آراز»بولود قاراچورلو سهندین 
یه حصر اولونموش یه حصر ائدیلمیش بایاتیالردا، صمد بهرنگیده، صمد بهرنگیینلراؤرنکلیریک 

نین لیهرماهنیالریندا، آزاد قاراد« آراز، آراز خان آراز»ین جتح، اوزان «مان اوغلوزین قهرتبری»
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نین قیزیسینده، کماله سلیم مسلمحکایه« لر(رهییوخاریدا کیم وار؟ )ائلدار باخیش حاقیندا خاط»
  دیر.شعکسینی تاپابیلمیاؤرنکلرده پیئسینده وس. بدیعی « بوتؤولوک شرقیسی»

سینه درک ائتمه ی اؤزونونین میّلسینین آزادلیق اوغروندا مبارزهی ادبیاتدا صمد بهرنگیبدیع 
تکاردیر. عنصده دایانان مبارزلیک روحو ایله بیر جرگه»نم ائدیلمیشدیر. صمد بهرنگی سی ترچئوریلمه

خلفلی، ) «اردیینه اینامی قایتگصمد بهرنگی ادبیاتا گلیشی ایله سانکی آذربایجان روحونون اؤلمزلی
یه حصر ری صمد وورغونا و اوشاق یازیچیسی صمد بهرنگییچی سؤنمز خالق شاعهطکریم مشرو .(2016

نین اوبرازینی جانالندیرمیش، آزادلیق و حاق رینده صمد بهرنگیعش« عالطایکی صمد، ایکی »ی گائتدی
رده صمد عنمز قلمه آلدیغی شچی سؤهطییشی عکسینی تاپمیشدیر. کریم مشروهیه سسلاوغروندا مبارزه

ک.م. سؤنمز بو اثرده »قاباردابیلمیشدیر:  گرچگینیسی اسی اوغروندا قوربان گئتمهینین اؤز ایدبهرنگی
ون . وورغونصنین حیاتینی اوخوجوسونون گؤزلری قارشیسیندا جانالندیریر. هر ایکی قلم صاحبی

یندن نه قدر گیندن، یوکسک قیمتلندیریلدیگلدیرلندیریگدا دنین قوزئی آذربایجانیگنین، امشخصیتی
دا شاه یوکسک عمللرینه گؤره گونئی آذربایجان آدینانین خالق رور دویورسا، صمد بهرنگیغسئوینیر، 

رک آراز چایینا آتیلماسیندان بیر او قدر کدرلنیر و بو حالی اورک آغریسی هجالدالری طرفیندن اؤلدورول
 . (33: 2015 میرزایوا،) «ایله قلمه آلیر

 ایکی صمد وورغون اولدو بو خالقا، 
 یله یاراتدی. ا یهر ایکیسی خالق عشق

 دالغا، -آلقیشالدی بیرین، ائل دالغا
  (8: 1986چی، مشروطه) بیرین ده، دالغاالرا، اغیار آتدی.

رین یعسینی ترنم ائتمکله، شادئیه جان وئرمه« آزاد حیات!»نین چی سؤنمز صمد بهرنگیهطکریم مشرو
 ق قالماسینی عکس ائتدیریر: یالرینا صادلاؤز ایدئا

 ده دؤیوندو، ایکی اورک بیر سینه
 یه قان وئردی. هر ایکیسی بیر گؤوده

 بیری چاتدی آرزوسونا، اؤیوندو، 
 دئدی، جان وئردی. -بیری، آزاد حیات! 

ی ایللرده صمد گدیهایشلاق اؤیرتمن اوالردا ا نابدل اوختای خویضلیرعیازاری مقالهر، یازیچی، یشاع
« دیردهصمد کؤنلوم»ن لی اؤلومونو عکس ائتدیرنین فاجعهبهرنگی ایله تانیش اولور. صمد بهرنگی

ا نابدل اوختای اؤزونون ضلیرعنین بدیعی اوبرازینی یاراتماغا نایل اوالبیلمیشدیر. رینده صمد بهرنگیعش

 سیندهحافیظهی نین خالقین میّلرول اوینامیش اوستادی سیندهشکیللنمهنین سیی روح و دوشونجهمیّل
 توپلوماماهنیسی کیمی ده « تبریزین قهرمان اوغلو»بیلمیشدیر. ابدی یاشایاجاغینی امینلیکله ترنم ائده

نین یالنیز اونون قلبینده دئییل، صمدین اشار اوستادییا نابدل اوختای ابدیضلیرعتقدیم ائدیلمیشدیر. 
نین یاشادیغی، آپاردیغی مبارزه لریندهحافیظهنین قلبلرینده، دلیغی اوغروندا دوشوننلرینین آزاخالقی
 سی ترنم ائدیلمیشدیر: سینه باخمایاراق، داوام ائتدیریلمهاؤلمه
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 نه وورسا، صمد هاردادیر، طعدوشمن 
 م رهمه چالیب دئیلیمی سینها

 دیر، یمدهگدیر، اوردهصمد کؤنلوم -
  .(تبریزین قهرمان اوغلو ماهنیسی) سه ده دؤنمز ائلیندندؤیوشر، اؤل

همهدالتسیزلیکلرله باریشماق ایستعکی دهنمعارف سیستمی»صمد بهرنگی تعقیبلرله اوزلشمیشدیر: 
بهرنگی، ) «اشینی آزالدیردیالرعیشیر، مگلرله جزاالندیریر، ایش یئرینی دنی دفعهیندن بهرنگیگدی

سینی دن چکینمهقارشی طرفین دایم صمد بهرنگی ًادیلمیش بو تعقیبلره رغمف ادیبه ائیمؤل .(8: 1987

 مال ائدیلیر: ترین یاشاماسینا احالی ایدئالگنین تبلیغ ائتدیاؤنه چیخارمیشدیر. صمد بهرنگی

  قاالجاق، سؤزو جک،گئده –یین: هسؤیل
 عدالت ناغیلین ائل دوغرولداجاق. 

ی حیات یولونون بیر اؤرنک گئچدیگنین رینده صمد بهرنگیعش« اوشاقالرا»ا صبری تبریزی ضالمرغ
 آلماغابرت درسی عی حیات یولوندان گئچدیگجک نسلین اونون اولماسینی قاباردابیلمیشدیر. گله

 نیر: هچاغیریشی سسل

 سیز نهییرسینیز فلسفه اؤیرههیستا
  نیناؤیره زامان او –

 نی. صمد بهرنگی
 او، زامانیمیزین 

 فیلسوفودو، لی نجا
 دی، یحیات عشق

 . (53: 2012صبری تبریزی، ) دوغان گونشیدی

و فاکتالر اؤزونو گئنیش شکیلده  لرنین اؤلومو ایله باغلی مختلیف فیکیربدیعی ادبیاتدا صمد بهرنگی
نین اونون آراز چاییندا قصدا بلرییعکس ائتدیرمیشدیر. ادیبین اؤلومو ایله باریشمایان قلم صاح

« بالیق اؤلومو»ین تئز راست گلیریک. بیز بونو ائلدار باخیش-لرینه تئزی فاکتینی تصویر ائتمهبوغولماس
یه حصر رینده وس. صمد بهرنگیعش« آ کور باجیم )آرازین دیلیندن(»نین لی کریملیعپوئماسیندا، خان

 شاهیدی اولوروق.  اؤرنکلردهائدیلمیش بدیعی 

»... قید ائتمیشدیر کی،  یازیسیندا« قاییدیرام آراز بویو»لدیغی ه آمخالق شاعری صابیر روستمخانلی قل
لی ایله آرازدا این ئچن گؤزل اوشاق یازیچیسی صمد بهرنگی ساواکگکند دوشوب آنا دیلی درسی -کند

سینی، ان اساسی ایسه یه قصد ائدیلمهابیر روستمخانلی صمد بهرنگیص .(روستمخانلی) «بوغدورولدو
بیلیر. قید ائدک کی، صابیر سینی کونکرت اوالراق گؤسترهئچیریلمهگدین حیاتا کیم طرفیندن بو قص

ربین غ نمیندهنین اؤلومونده گوناهالندیردیغی ساواک محمدرضا پهلوی دؤنین صمد بهرنگیروستمخانلی
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جو ایله قدر فعالیت گؤسترمیش گیزلی -1۹7۹ن جی ایلد-1۹۵7 سیس ائدیلمیش،ای ایله تگمؤک
 دیر.سرویسیو کشفیات گوونلیک ایچ پولیس، 

سی نین اؤلدورولمهرینده صمد بهرنگیعش« آ کور باجیم )آرازین دیلیندن(»نین لی کریملیعخان
نین تبلیغاتچیسی اولدوغوندان قتله الریلسی ایله اونون آزادلیق ایدئانین عکس ائتدیریلمهسینهصح

 سی عکسینی تاپمیشدیر: یئتیریلمه

 منیم باخا -گؤزوم باخا
 می اؤلدوردولر، بهرنگی

 سونرا منه شر آتدیالر: 
 . (141: 2013، 2-کریملی) دئدیلر -، «دوآراز بوغوب»

نین اوبرازینی یاراتماقال یاناشی، اونون آراز چاییندا پوئماسیندا صمد بهرنگی« بالیق اؤلومو»ائلدار باخیش 
سینی انسانالرین اؤلدورولمه ؤلف ادیبین قصدًابوغولماسی مقامینا دا اوخوجوسونون دقتینی جلب ائدیر. م

 لی ایله آچیقالیابیلمیشدیر: یسی عامبیریلرینی قتله یئتیرمه-بیر

 اما انسان دئییر کی، 

 یئری، انسانی اؤلدور 
 ن، هدئی

 گولن، 
 دوشونن 

 دیری انسانی اؤلدور. 

میش، ادیبین آراز چاییندا حیاتینی هنین اؤلومونه بیگانه قاالبیلما صبری تبریزی ده صمد بهرنگیضالمرغ
 اوالراق تقدیم ائتمیشدیر:  سینی بیر سیّرایتیرمه

  لهصمد بهرنگی مبهم اؤلوم
  (10: 2006صبری تبریزی، ) آرازدا گؤروشدو...

 یسینه اعتراضنین آراز چاییندا حیاتینی ایتیرمهرینده صمد بهرنگیعش« صمد بهرنگی»ین احمد جمیل
نین یاریمچیق نین اؤلومو ایله بیر معاریفچی، مبارز انسانین حیاتیف صمد بهرنگییبیلدیریلیر. مؤل

نین آرزوالرال صمد بهرنگیسینده اؤتهرین اؤلومونون یف شاعییر. مؤلدلینی ده قابارتمیشیقالماسی عام
 دولو اولماسینی وورغوالمیشدیر: 

 می درین؟  می گوجسوز ایدین، آرازسن
 للرین! یساح دردی نه بؤیوکموش او

 دؤزدون ذلتینه آغیر ایللرین! 
 ین اومید چلنگی، گآلنیندا گنجلی

 قلبینده آرزوالر... صمد بهرنگی! 
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آراز هانی او گنج، هانی »ف آرازین سوالریندا حیاتینی ایتیرمیش گنجی آرازدان سوروشور. یمؤل
نین آرازین صمد بهرنگی . احمد جمیلوئریرآراز چایینا سوال آچیق بیر شکیلده دئیه « بهرنگی؟

 بیلیر: سوالریندا بوغولدوغونو اوخوجویا تقدیم ائده

 ایلک قارانقوشویدو او ایلک باهارین، 
 بوغولدو چنگینده قارا سوالرین، 

 قلبیمده آغری وار... 
 می یارین، سینه

 والد زنگی! -آسین اورادا بیر بوهئن
 دئسین آراز بویو: 

 صمد بهرنگی! صمد بهرنگی! 

نین و سی صمد بهرنگیحکایه« لر(رهییوخاریدا کیم وار؟ )ائلدار باخیش حاقیندا خاط»نین لیهراد قارادآز
یوخاریدا »آدالندیردیغی « اوزون حکایه»لی رهلرینه حصر ائدیلمیشدیر. آزاد قارادرهیین خاطائلدار باخیش

نین اوبرازینی اپیزودیک شکیلده بهرنگی سینده صمدحکایه« لر(رهیکیم وار؟ )ائلدار باخیش حاقیندا خاط

بیلمیشدیر. ی قیمتی عکس ائتدیرهگیه اوالن خالقین وئردیف صمد بهرنگیییل اوالبیلیر. مؤلییاراتماغا نا
لر توپلوسونون و بو کیمی نین حکایهین، صمد بهرنگی«آغ بایراقالر»نون، «قتل گونو»لی رهآزاد قاراد

م اشتیراک ائدیر، ی، حاک(دادستانساوجی )کاتیبی،  سییتهکومون ینده رایسباشقا کیتابالرین مذاکیره
صمد »، «ی پالنالشدیرمیشیقگنین آدینی وئرممکتبیمیزه صمد بهرنگی»، «ییردیلرهفیکیر سؤیل

یه بیز هامیمیز آخی بو صمد بهرنگی»، «یملیلشدیرمههنصحیم پوئمامی گیه حصر ائتدیبهرنگی
بو »، «دوققوزدان آرتیق نه قدر یاشاساق، بو صمده بورجلولوغوموز ساییلمالیدیربورجلویوق. ایگیرمی 

یه اوالن خالق کیمی فیکیرلرده صمد بهرنگی« دیای صمد بهرنگی حاقیندا رادیوتاماشانین الیازماسی
 نی تاپابیلیر. یسئوگیسی عکس

ف یده قاباردابیلمیشدیر. مؤلهنین مبارز روحلو بیر شخص اولماسینی حکایلی صمد بهرنگیرهآزاد قاراد
نین قبریی اپیزوددا صمد بهرنگیگفین تصویر ائتدییبیلیر. مؤلعکس ائتدیرهایله بونو ادیبین اؤز دیلی 

وز ه اب نین شکیلی دوز من اوتوران طرفله اوزصمد بهرنگی»نین آراز چایی اولماسی دا وورغوالنیر: 
هیککه ایله اوزومه -صیرحه بیل بیر آز آشاغی سالالنمیش، نین اوجالری ائلآسیلمیشدی. ائشمه بیغالری

لدیرسن؟ هیدیم. نه گؤزلرینی برات یاتایدینیز قبیریمده راحادی؟! بوندانسا قویبو نه مسخره»باخیردی. 
لری باغیشدا، آرازدی دا منیم قبریم. هه، او چای منه دوغمادی آخی... سن ده، قردش، بو تبریزدی

ریب کیمیدیلر... بو غقادا گؤروبلر کی... اؤزو ده بوردا بیر آز -نه قانارین، اوخنتهگؤزلری قورخوب بینن
الج سنه قالیب، عقیرغین گؤزدرینین اودونو آلیب... گئنه -داکی قانور توت... باکیذعرلری ده میشاع

  .(2011لی، )قارادره« دور، دور منه الیق بیر سؤز دئ...
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نین هله ده کیمی فیکرینده ایسه صمد بهرنگی« دور منه الیق بیر سؤز دئ...دور، »...نین لیهرآزاد قاراد
نین آراز چاییندا بوغولماسینی لی صمد بهرنگیرهدیر. آزاد قارادالیق اولدوغو قیمتی آلماماسینا بیر اشاره

ازدان، مو؟ سو قوخوسو گلمیر آر سیز آرازین قوخوسونو دویورسونوز-»ده تصدیق ائدیر: یتله حکایهطعق
بئله قان یوخ کی! بوغولموش، بوغدورولموشالر کیمی قانی اول ایچینه، سونرا دا -قان قوخوسو گلیر. ائله

لری یئنه بوغورالر، ایچیندن دیشینا، اوردان دا بوغولدوغو سویا آخیب صمدین. بوگون صمد بهرنگی
قارادره)« ری!اللتیآ کی البو مجلیسدهیچنلری و اونالرین ا دا آژانالر، بوتایدا سووئت اوردوسونون قانیاوتا

  .(2011لی، 

لری ایله نین صمد بهرنگی کیمی قتله یئتیریلمهرفدارالریطنین الریللی آزادلیق ایدئارهآزاد قاراد
 سینی تصویر ائتمیشدیر: یاناشی، آرازدا قتله یئتیریلمه

دیم، هآدامدان یاخشی سؤز ائشیتمییسن؟ من اونون حاقیندا بیرجه هنین نمتهم! سن صمد بهرنگی -»
بیرجه یازمیشام! -ه دئدیکلرینی بیرجهدسینتکجه سندن باشقا؟ سن اونون وکیلیسن؟! یولداشلیق محکمه

 «ی، باسین اونو سویون آلتینا!م! آرازین بالیقالرینا یئم اوالرسان! اگجسنی ده اونون دالینجا گؤندره

خصوصی ماراق  ننیناغیلی« باالجا قارا بالیق»مخصوص اوالن  نین قلمینهلی صمد بهرنگیرهآزاد قاراد
نین قلمینه مخصوص باالجا قارا بالیق اوبرازی سینه توخونموشدور. بئله کی، صمد بهرنگیکسب ائتمه

یه سویون اوستونده گؤرونور. صمد بهرنگیسی( لگهؤ)کین سیلوئتییلیافرا»...ده یادا سالینمیشدیر: حکایه
، افرایال دا. هانسی اولدوغونو سئچه بیلمیرم و بایاقکی مجهول ال منی یئنیدن سویون آلتینا ده اوخشاییر

لیندن آلیر. اچکیر. بو واخت داها گوجلو، داها ایری بیر ال قولومدان توتور، منی دارتیب او وامپیرین 
ائلداردی! ائلدار ووروشا منی خالص ائدیب سویون اوزونه چیخیر. بو کی -ایری، نهنگ وامپیرله ووروشا

-«کم!حکم، محم»ییرم. هدئییب اونا طرف گئتمک ایست -«سن قاغا، یاراالنمامیسان کی؟نئجه»باخیش! 
یوخ، »والر، منی تک قویوب گئتمه... ه ادئییب قهقهه چکیر و سویا باش وورور. دالینجا قیشقیریرام کی، ن

 « قارا بالیق چاغیریر، من گئدیرم، سن قاییت...

نین آرازین سوالریندا ف صمد بهرنگییرینده مؤلعش« قوربانیمی قبول ائله آراز»راچورلو سهندین بولود قا
رق اولماسینا اعتراض سسینی یوکسلدیر کی، بو اعتراض آراز چایینا دئییل، آراز چاییندا جینایتی غ

رلی گون ائلیمین دبوغد»لره قارشی ایدی. م اوالن قوهیدا پهلوی دؤرونده حاکتؤرتمیش گونئی آذربایجان
  یی باجاریر:هرک اعتراض سسینی یوکسلتمدئیه« بسدیر! بسدیر!»ن بولود قاراچورلو سهند هدئی« باالسین

 سؤیله منه، سؤیله آراز! 
 ندن بیزله اولدون بئله آراز؟ 

 کسدین ایکی قارداش آراسین 
 سین «سارا»ین آلدین موغان

 بوغدون ائلیمین دیرلی باالسین! 
  دیر!بس
 دیر! بس
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ر، پوبلیسیست کیمی تانینمیش ثیچی، ناماهنیسیندا معلم، ترجمه« آراز، آراز خان آراز»ین جتحاوزان 
ماهنیسیندا قلمه « ن آرازآراز آراز خا»سی، اؤلومو عکسینی تاپابیلمیشدیر. نین مبارزهصمد بهرنگی

 ؛آلینمیش

 ئچدی، گرق اولدو، کیم غئچدی، کیم گآراز سندن کیم 
 ئچدی! گیله، هانسی گونوم خوش ؤگلسه بیر س فلک

هرق اوالنین صمد بهرنگی اولماسینی دینلغله محض ای مراجعتی« رق اولدوغکیم »میصراعالریندا 

 یرالنیر: طنین آدی خانین یادینا سالیر. داها سونرا ماهنیدا صمد بهرنگیییجیسی

 گوله.  گوله، دؤشونده باخ قیزیل-صمد گلیر گوله
 دؤندردی بیزی دیله،  ،ه دؤرد کیتابلینداهر 
 .(آراز ماهنیسی) دؤندردی تورکو دیله!  ،لینده دؤرد کیتاباهر 

سینه حصر رهینین خاطماهنیسی دا صمد بهرنگی« قارا بالیق»لنمیش هین سؤزلرینه بستپرستبهرام حق
ازدان قاییتماماسی سی، آردئیه مراجعت ائدیلمه« صمد عمی»یه ائدیلمیشدیر. ماهنیدا صمد بهرنگی

نین آرازدا بوغولماسینا بیر وورغوالنمیشدیر. آرازدان قاییتماما مقامینا توخونولما ایسه صمد بهرنگی

 دیر: اشاره

  ،دک دریاالری آختاراقئگلین گ
  ،او قارا بالیغین نیشانین تاپاق

  ،اسین آالقصبلکه ائلیمیزین قی
  ،دیداها آراز اوستدن گمی گلمه

  (.نوروزی) دیر صمد عمی گلمهآی اوشاقال

وغلونون ا مر زولفو لیوانئلیؤتورکیه موسیقیچیسی، سناریستی، سیاستچیسی، یازیچیسی، رژیسورو ع
ین آزادلیق روحو ایله آذربایجان گونئیده نسیبسته« ت بیر یانا، شاه بیر یاناختا»)زولفو لیوانئلی( 

 بی صمد بهرنگی آنیلیر: ییوغرولموش قلم صاح

 ا ووردو غا دالغغو دالدو
 شاه بیر یانا  ،ت بیر یاناختا

 نین سولوغوندا بهرنگی
 . (201۵اوغلو، لیوانئلی) شاه بیر یانا ،ت بیر یاناختا

چی اوالن، ساواک طرفیندن رینده یازیچی، ترجمهعآدلی ش« بهروز دهقانی»ا صبری تبریزی ضالمرغ
دن اؤلدورولموش بهروز نسی سببیلنمهنین زدهکلرینجه و بؤیرکبسخانادا ایشححبس ائدیلندن سونرا، 

 سی فاکتینا توخونموشدور: نین آراز چاییندا قتله یئتیریلمهوندا صمد بهرنگیقدهقانی ایله دیالو

 بیر گون چکیلدیک 
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 یه، کیت بیر گوشهسا –
 سوردوم اوندان 

 نین صمد بهرنگی
 آرازین سوالریندا

 غلی. الی اؤلومویله بعمام

 باشین آشاغی سالدی 
 درین خیاال دالدی
 دی کدرله: بیر آز سونرا سؤیله

 صمدین اؤلومو معلوم اولمادی »
  .(169: 2012صبری تبریزی، )« قارانلیق قالدی بیزلره

میصراعالریندا صمد بهرنگی کیمی « صمدین اؤلومو معلوم اولمادی، قارانلیق قالدی بیزلره»ف یمؤل
تدیکلری جینایتی بویونالرینا هله ده هلرین تؤر، قتله یئتیرمیش قوهشخصلرین جمعیتدن اوزاقالشدیران

 آلماماالرینا اشاره ایدی. 

ایله آزادلیق  یسحف ورینده بؤیوک تأسعآدلی ش« یهصمد بهرنگی»ا صبری تبریزی ضالمرغ
یر. یه جهد ائتمیشدسینی گؤسترمهمهنی خالقین قورویابیلمهسی ایله یاشایان صمد بهرنگیدوشونجه

 رین آزادلیق جارچیسی اولماسینا توخونموشدور: آیریجا شاعیف یمؤل

 افسوس 
 دیکقورویا بیلمه

 سیندن. صمدی دوشمن فیتنه
 میزین ی مبارزه، میّلاو
 ی ایدی، گری، اؤرنخف

 جانلی تاریخی ایدی. 
 ن معلم ایدی ائد لیمعدلیق تآزا
 غی، ارین چیرلالونلیق یاراق

  .(170: 2012صبری تبریزی، )ایدی لرین نورو هجئولمت گظ

رک، ن سوالالری ادیبه یؤنلدهرقورور، اونو دوشوندو قا صبری تبریزی صمد بهرنگی ایله دیالوضالمرغ
سی، اونون جواب وئرمهایله ن سوالالرا ادیبین اؤز دیلی ف اونو دوشوندوریاوندان جواب آلیر. مؤل

 رفداری اولماسینی آچیقالیابیلیر: طرلرین گه آزاد دالرینی، حیاتداکی مرامالرینی، جمعیتدلایدئا

 سوردوم صمددن: 
  ائدیرسن، نه –

 له؟ ئنه یازیرسان کی، ب
 اب ایچینه. رضطمیسان شاه رژیمینی السا
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 ق اوزومه فیکیرلی گؤزلریله: اراباخ
  ساوایی حقیقتدن من –

 بیر شئی یازمیرام، 
 من گؤردویومو یازیرام 

 (.170: 2012)صبری تبریزی، دی لهسؤی -صبری قارداشیم، 

نین مزارینی زیارت جی ایلده تبریز شهرینه گئدرکن صمد بهرنگی-1۹۹6وغلو ارذری باالش آیخالق شاع
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