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ــان بؤيـوك يـازارالر و شـاعيرلر  تورك دونياسي خصوصيله آذربايج
ــن نظرينجـه شـرق  دونيا ادبياتينا بخش ائتميشدير.بعض عاليم لري
دونياسي اؤزونه مخصوص معنوي و محيطي شرايطدهن ائتگي لنره 
ك گاه مديحه سرا،گــاه عرفـان و گـاه طـنز و انقالبـي شـاعيرلرين 
مسكني اولموشدور. ايرانين ائلجه ده آذربايجانين سياســي و مدنـي 
وضعيتي بعضاً شاعيرلرين و يازارالرين سياســي و اجتمـاعي لشـمه 
ــبب اولموشـدور. حـاكميت طرفينـده ن اوالن سـيخينتي  سينه س
هميده خالقين ســاواد سـيزليغي مـيرزا علـي اكـبر صـابر و معجـز 
ــا  شبسـتري كيمـي سياسـي – اجتمـاعي شـاعيرلري طـنز يازماغ
مجبورائتميشدير.اونالر قابــاقجيل مدنـي و تـوپلومسـال فيكـيرلري 
ـــه خالقــا ايفــاده ائتميشــلر.آيديــن  سـاده جـه طـنز ديلـي ايل
شاعيرلرويازارالريميز خالقيدا ملي – اجتماعي شعور هميده انسـاني 
ــاعي  حاقالرين ايستمك احساسين ياراتماق ايچون سياسي – اجتم
ــك مـيرزا  شعر يازميشالر.بيز بورادا يالنيز اونالرين بيريسي رحمتلي
علـي اكـبر صـابرين يـازيالري حـاقدا آزجـا اولســـا دا دانيشــماق 
ايسترديك.ميرزا علي اكبر صابر ميللي وانسان سئوه روطــنز يـازيب 
ــان دمكراتيـك تفكـرون قابـاقجيل  يارادان شاعيراولموش وآذربايج
شخصيت لري سيراسيندا يئرتوتور.اوتكجــه آذربايجـان يـوخ بلكـه 
ــده ن مشـروطه حركـاتيني فيكـيري ايدئولـوگالرينـدان  ايراندا گئ
ــته ينلريـن فيكـيري قاينـاقالريندان بـيري  اولموش و آزادليق ايس
ـــه»دولغــون  اولموشـدور. اونـون اؤلمـز ديوانـي «هـوپ هـوپ نام

وتاننينميش بير شاه اثر كيمي مشروطيتين 
فكري تمل لرينده ن اولموش و اؤز انتقادي 
ماهيتي ايله او چــاغين ظولـوم چكميـش و 
قورتولوش ايسته يــن خالقينـا گـوج والـهام 
وئرميشدير. «هوپ هوپ» شاعيرين تخلصي 
اولمــوش و او بــو آدال اؤز خــالق ســـئو ه 
ـــازيالريني او زامــانين ان  رانقالبـي طـنز ي
قاباقجيل گونــده ليـك لرينـده خصوصيلـه 
ــــــاپ  «مالنصرالديــــن»ژورنــــاليندا چ
ــيرزا  ائتميشـدير.«مالنصرالديـن»ژورنـالي م

ــوخ بؤيـوك رول  علي اكبر صابر ين فيكير و ايدياالريني يايماقدا چ
اويناميشدير.ميرزا علي اكبر صابر اؤز دؤوره سينده كئچن اجتماعي 

ــوروخالقين نـه كيمـي دالـي قـالميش  و ضعيتي تماميله باشا دوش
ايدياالر وعنعنه لر ايره لليشينده مانع اولدوغون بيليردي. او حياتين 
ــده ن توتمـوش ان  ان كيچيك چتينليك لرين
بؤيــوك فلســــفي چاتيشـــمامازليقالريندان 
ــون فيكـيرين بـه  سؤزآچيردي. خالق ايسه اون
ـــردي.او اؤز شــعرلرينده  ينـيرو مودافعـه ائدي
ــاتي موبـاريزه يـه  استبداد حاكميتيني و خراف
ــهالت  چاغيريردي.خالقيميز ساوادسيزليق و ج
نتيجه ســينده خرافاتـا اوغرايـان زامـان او اؤز 
ـــه صداقــت و صراحتلــه  كسـگين قلمـي ايل
خرافاتي پيسله يير و آزادليق و عدالتي دستك 
له ييردي. او هميشــه اؤز شـعرلرينده مـترقي 
سـؤزلرله آزاديخواهـالردان حيمايـه ائتميــش 
ــه  دير.او قاجار شاهالرينين كيفايت سيز ليگيني قورخماز ليقال قلم

صـابرين يـازيالريندا اوالن خـــالق
ـــك، سـئوه رليـك ، وطـن پرورلي
عدالت طلبليك ائلــه جـه ده آنتـي
ــاالري خرافات وآنتي استبداد ايدي
ــــــكيلده اؤزونـــــو قابــــاريق ش

گؤسترمكده دير. 

يازار : محمد تقي ستاري
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ـــينا  آلـير. «آي آالن مملكـت ري سـاتيرام» شـعرينده اوآچيقجاس
قاجارالردان اوالن محمد علــي شـاهي افشـاء ائتميشـدير. صـابرين 
يـازيالريندا اوالن خـالق سـئوه رليـك ، وطـن پرورليـك، عدالــت 
طلبليك ائله جه ده آنتي خرافات وآنتي استبداد ايدياالري قابــاريق 
شكيلده اؤزونو گؤسترمكده دير. اونون اورهيي دايما آزادليق هوسـي 
ايله چيرپينميشدير.اونون شعرينده تكجه شاهالر، استبداد و خرافه 
يوخ بلكه ياالنچي و ســاتقين شـاعر و ژورناليسـت لـر ايسـه افشـاء 
ــير مجليسـده اون ايكـي كيشـينين صؤحبتـي»آدلـي  اولونور. او«ب
شعرينده بو مسئله يه توخونموش ساتقين وكيلده ن توتموش، غزه 
ته چي يه كيمي افشــاء ائتميشـدير.بوسـطيرلرين يـازاري صـابرين 
ــعرلري  قارشيسـيندا بويـون ايـير و بونـدان داهـا آرتيـق اونـون ش
ــته  حاققيندا دانيشماغي دوغروچو سؤز صاحيبلرينه تاپشيرماق ايس
ــي اوخومـاق يقيـن بـيزي آرتيـق صـابرين  يير.«هوپ هوپ نامه»ن
ــده جـك و اونـون قابـاقجيل گؤروشـونو بـيزه  فيكيرلريله تانيش ائ
آنالشديراجاق.منجه بيزيم بوگونكو شــرايطيميز هلـه ده هلـه ديـر 
كولتوره ل و توپلومسال باخيميندان صابر دؤورو ايله بير چوخ فـرق 
ائتمه ميشدير.دئمك صابري دوشوندوره ن مسئله لري ائله اينــدي 
ــون دور. اونـا گـؤره ده «هـوپ هـوپ نامـه» نـي  ده گؤرمك مومك
اوخوياندا او شعرلرده سؤز تزه ليگيني گؤرمــك اولـور.سـؤزوموزون 
سون حيصه سينده صابرده ن ايكي پارچا شعري گتيريب وشــاعير 
حـاقدا آرتيـــق دوشــونمهيي و مطالعــه ائتمــه يــي اؤيرهنجــي 

يولداشالريميزا خاطيرالديريق. 
نه ايشيم وار؟ 

ميللت نئجه تاراج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 
دوشمنلره مؤحتاج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 
قوي من توخ اولوم، اؤزگه لريله نه دي كاريم ! 
دونياو جهان آج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 

 
سس سالما، ياتانالر آييالر، قوي هله ياتسين  
ياتميشالري راضي دئييلم كيمسه اوياتسين 

تك – تك آييالن وارسادا حق داديما چاتسين  
من ساليم اولوم، جمله جهان باتسادا باتسين  

ميللت نئجه تاراج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 
دوشمانالرا مؤحتاج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 

 
سالما ياديما صؤحبت تاريخ جهاني 

ايام سلفده ن دئمه سؤز بيرده فالني 
حال ايسه گتير مئيل ائله ييم دولماني، ناني 
موستقبلي گؤرمك نه گرهك، عؤمردي فاني 

ميللت نئجه تاراج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 
دوشمانالرا مؤحتاج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 

ائوالد وطن قوي هله آواره دوالنسين 
چركاب سفالتله الي، باشي بوالنسين 

دول آرواد ايسه سائله اولسون اودا يانسين 
آنجاق منيم آوازة شأنيم اوجالسين 

ميللت نئجه تاراج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 
دوشمانالرا مؤحتاج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 

هرميللت ائده رصفحة دونياده ترقي 
ائيلر هره بير منزل ومأ واده ترقي 

يورقان دؤشه ييمده دوشه گر ياده ترقي 
بيزده ائده ريك عالم رؤياده ترقي 

ميللت نئجه تاراج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 
دوشمانالرا مؤحتاج اولور- اولسون نه ايشيم وار؟ 

 
بير مجليسده اون ايكي كيشي نين صؤحبتي 

وكيل: حاقسيزا،حاقلي دئييب بير چوخ گوناهه باتميشام 
حكيم: دردي تشخيص ائتمه ييب، قوم – اقربا آغالتميشام 

تاجر: من حالل ايله حرامي بير- بيرينه قاتميشام  
روضه خوان : امتين پولون آليب، من گؤزلرين ايستالميشام 

درويش: نردهم بولسهم سوق آچيب مين-مين ياالن سؤز ساتميشام  
صوفي: روز و شب حق – حق دئييب من هركسي اويناتميشام 

موال: گونده بير فتوا وئريب مخلوقي چوخ آلداتميشام 
علم: قطع اوميد ائتميشم، يكسر بو قومي آتميشام 

جهل: اورتادا كئيف ائيله ييب، من هم مرامه چاتميشام 
شاعر: بولبوله، عشقه، گوله داير ياالن فيرالنميشام  

عوام: آنالمام هرگز، جهالت بسترينده ياتميشام 
غزهتهچي: من جريده م دولماق ايچون مطلبي اوزا تميشام.    

 
اينام گوجو  

 سايماديالر آتليالر! 
 مين آنانين نالهسين 

شيمشك ديرناقلي آتالر 
ميدانا يوروشهنده!

 سؤندوردولر آتليالر! 
 انتقامين شؤعلهسين 

بير آنانين يايليغي 
تورپاق اوسته دوشهنده!

 


