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سهندين ياشاييشى 
  

بؤيوك آذربايجان شاعيري بولوت قرهچورلو ١٣٠٦ نجــي ايلـده 
ـــده آنــادان اولــوب، ايلــك  ماراغـادا، سـهند داغينيـن اتگين
تحصيالتيني اورادا باشا چاتديردي. سونرا اؤز معيشتيني تأمين 
ــا باشـالدي، ائلـه او زامـاندان شـعره  ائتمك ايچين توخوجولوغ
ماراق گؤستهريب، توركجه كيتابالري اوخوماغــا باشـالدي. بـير 
ــو ايلـده  زاماندان سونرا تبريزه، اورداندا تهرانا گئدير. ١٣٣٣ نج
ــير عـده ادبيـات ساحهسـينده چاليشـان دوسـتالرين  تهراندا ب
ــن) ترتيـب وئريـب، آرتيـق  امكداشليغيايله ادبي دهرنك(انجم
فعاليتي اثرينده هميشهليك يادالردا قــاالن (سـازيمين سـؤزو) 
اثريني يارادير. سهند بو اثرينده ددهقورقــوددان الـهام آليـب آز 

ــؤزونو شـيزين ديليلـه بيـان ائديـب.  ايستهديگيني و اورهك س
سهند بؤيوك شاعير شهريارا ارادت بسلهميش و سؤز شــعرينده 
ــدن جوشـان محبتيايلـه ارادتينـي گؤسترميشـدير.  اونا اورهك
ــهندين انسـانليغينا، عظمتينـه و شـعرينده آخـان  شهرياردا س
شيرين ديلينه باش اگيب، احترامال بئله دئيير: «سهندين منده 
ــا «دو مـرغ بهشـتي»نـي  تأثيري حتي نيمادان چوخدور. نيماي
ــي. امـا او هـارا، بـو هـارا؟ بونـو  دئميشم سهندهده «سهنديه»ن
دئمهليهم كي اينديـهدك سـهنديهنين تـايي هئـچ بـير ديلـده 
ــه گلـهبيلمز.  دئييلمئييب. اصالً سهنديه شعري اؤلچويله اؤلچوي

ــا مـرد اوغولـالر دوغ  اگر بيرگون حيدربابادا دئميشم: «حيدرباب
گينان» سهند همن مــرد اوغـول دور كـي ايللـر بويـو دالينجـا 
ــر. سـهند  دوالنميشام. آنجاق دئمهليهم كي سهند بير انسان دي
داغينين عظمتي و باشــينين اوجـاليغي و اتگينيـن ايلمنهسـي 
سهندين وجودوندا توپالنميشدير: «شعرينين ادبي شاه داغيدير 
ــعريله كمنـدي  شانلي سهنديم – اودا من تك آتار اولدوزالرا ش
… اودا …». سهندين شعرلري اورگهياتان، سئومهلي، شــورلو ، 
ــؤزودور. سـازيمين سـؤزونه  حاللي و هر دردلي اورهگين ايچ س
قيسسـا بـاخيش بـــو حقيقتــي گؤســتهرير كــي ســهندين 
شعرلرينين، حماسي و قهرمانلي حالتي داها چوخدور. آما يورد 
ــر.  سوزلوق، دردلي شاعيري اورهكدن اينجيدي
سـهند ١٣٥٨نجـي ايـل، فرورديـن آيينيـــن 
ــان واقـت  ايگيرمي بيرينده ياز چيچكلري آچ
بولودالر دولو گؤزو ايله آغاليــان زامـان قلبـي 
سكته اثرينده دونيايا گؤز يومدو. روحو شاد و 

يولو گئدهرلي اولسون. 
 

هركس دونيا بويو خوش دوالنسادا 
يئنه وطن دگيل، وطن چاغيرار 

قوشالر هاواالردا هاواالنسادا 
يئنه اهنهر، گلهر يوواسين آرار 

آنجاق هر گئجهنين دالي گوندوزدور 
هر بير فالكتين قورتولوشو وار  

حياتين يولالري دره، تپهدير 
هر يئنيشين البته بير يوخوشو وار 

 
 

اوندا كي ديل آغيز سؤزدن اوسانار 
سوروشون مطلبي تئللر سؤيلهسين 

 
دوداق دانيشارسادا، اود توتار يانار 

گر گئدير زخمهلر، اللر سؤيلهسين 
 

باشى طوفانلى سهنديم 


